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Olimpiskais pamiers 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par olimpisko spēļu pamieru 2006. gada Turīnas ziemas 

olimpisko spēļu laikā 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā 2004. gada 1. aprīļa rezolūciju par olimpisko pamieru,1 

– ņemot vērā 2003. gadā ANO vienprātīgi pieņemto rezolūciju “Pasaules pārveidošana par 

miermīlīgu un labāku vietu ar sporta un olimpisko ideālu palīdzību”, 

– ņemot vērā to, ka Tūkstošgades deklarācijā iekļāva aicinājumu ievērot olimpisko pamieru, 

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu, 

– ņemot vērā 2005. gada jūlija Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK), Turīnas spēļu 

organizācijas komitejas un Itālijas valsts iestāžu kopīgo paziņojumu, kurā pausta 

apņemšanās nodrošināt olimpisko pamieru, spēļu drošību un plašu pasākumu programmu, 

kas dotu iespēju visas pasaules cilvēkiem nodoties pārdomām par olimpisko pamieru un 

veicināt tā vērtības, 

A. tā kā 20. ziemas olimpiskās spēles un paralimpiskās spēles notiks 2006. gada 10.–

26. februārī Turīnā, Eiropā; 

B. tā kā olimpiskā pamiera (ekecheiria) ideja radās antīkajā Grieķijā un saskaņā ar šo tradīciju 

olimpisko spēļu laikā pārtrauca visa veida karadarbību; 

C. tā kā mūsdienās olimpiskais pamiers pauž cilvēces vēlmi veidot pasauli, kas balstās uz 

godīgas konkurences, humānisma, brālības un iecietības principiem, tādējādi ceļot tiltu starp 

seno tradīciju un mūsdienu pasaules lielajiem izaicinājumiem - miera saglabāšanu pasaulē, 

dialogu starp dažādām kultūrām, saprašanos un sadarbību starp tautām; 

D. tā kā olimpiskā pamiera simbols ir miera balodis uz tradicionālās olimpiskās uguns fona; 

balodis simbolizē olimpiskās kustības ideālus — ar sporta palīdzību padarīt pasauli par 

miermīlīgu un labāku vietu — un uguns simbolizē siltumu, ko olimpiskās spēles sniedz 

visiem pasaules cilvēkiem; 

E. tā kā olimpiskās spēles, ziemas olimpiskās spēles un paralimpiskās spēles ir domātas, lai 

uzturētu nemainīgus olimpiskos ideālus, tā kā tās atspoguļo to vēsturiskā mantojuma daļu, 

kuru veido mūsu kultūra un civilizācija, un tā kā pamiers ir veids, kā izrādīt cieņu tautu 

mierīgas līdzāspastāvēšanas ideālam, 

1. atzinīgi vērtē to darbu, ko veic ANO darba grupa par sportu attīstībai un mieram, kura 

iemieso olimpiskā pamiera ideālus reālā darbībā visā pasaulē; 
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2. apsveic ANO centienus panākt uguns pārtraukšanu reģionos, kur risinās karadarbība, un 

aicina iesaistītās puses ievērot pamieru visā olimpisko spēļu norises laikā; 

3. mudina Komisiju vairāk uzsvērt sporta iespējamo ieguldījumu attīstībā un miera uzturēšanā, 

kā arī Tūkstošgades mērķu sasniegšanā;  

4. atzinīgi vērtē Starptautiskā Olimpiskā pamiera fonda darbu un uzskata, ka Eiropas 

Savienībai ir aktīvi jāiesaistās šajā darbā; 

5. aicina Padomi mudināt visas dalībvalstis, kandidātvalstis un kaimiņvalstis, kā arī visas 

valstis, kas piedalās ziemas olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs Turīnā, ievērot 

olimpisko pamieru spēļu laikā un pēc tām; 

6. mudina Padomi un Komisiju atbalstīt SOK tās centienos veicināt mieru un sapratni ar sporta 

palīdzību; 

7. atgādina Padomei par tās apņemšanos izskatīt šo jautājumu reizi divos gados un no jauna 

apstiprināt savu atbalstu olimpiskajam pamieram 2006. gada Turīnas olimpiskajās un 

paralimpiskajās spēlēs; 

8. aicina Padomi un Komisiju sniegt savu ieguldījumu pamiera ievērošanā ziemas olimpisko 

spēļu laikā Turīnā, organizējot īpašu pasākumu, kas varētu notikt Eiropas Parlamentā; 

9. apņemas darīt visu, kas ir tā spēkos, lai nodrošinātu olimpiskā pamiera ievērošanu un miera 

iestāšanos pasaulē; 

10. aicina Padomi un Komisiju nosūtīt pārstāvjus uz Turīnu, lai tie piedalītos 2006. gada ziemas 

olimpisko spēļu atklāšanas un noslēguma ceremonijās; 

11. aicina Padomi un Komisiju mudināt SOK un Turīnas spēļu organizācijas komiteju piekrist 

Eiropas Savienības karoga klātbūtnei uz informatīvajiem stendiem, ko spēļu laikā uzstādīs 

Turīnas pilsētas iestādes, un arī vietās, kur risināsies sacensības; 

12. uzskata, ka olimpiskais pamiers ir kas vairāk par aicinājumu uz īsu brīdi pārtraukt 

konfliktus un šajā sakarā atzinīgi vērtē starpkonfesionālās un izglītības iniciatīvas Turīnā, 

Jeruzalemē un Sarajevā; 

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, valstīm, 

kuras piedalās ziemas olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs, kā arī Apvienoto Nāciju 

Organizācijai un Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai. 


