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Šķembu munīcija   

Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. novembra rezolūcija par Konvenciju par šķembu 

munīcijas aizliegumu   

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Konvenciju par šķembu munīcijas aizliegumu (CCM), kuru diplomātu 

konferencē no 2008. gada 19. maija līdz 30. maijam Dublinā pieņēmušas 107 valstis, 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra 2008. gada 30. maija 

ziņojumu, kurā mudināts, lai „valstis nekavējoties paraksta un ratificē šo svarīgo 

vienošanos” un ka viņš cer — „tā ātri stāsies spēkā”, 

– ņemot vērā 2007. gada 25. oktobra rezolūciju “Ceļā uz vispārēju līgumu par visu veidu 

šķembu munīcijas aizliegšanu”1, 

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu, 

A. ņemot vērā Konvenciju par šķembu munīcijas aizliegumu, kura tiks parakstīta 2008. gada 

3. decembrī Oslo un pēc tam Apvienoto Nāciju Organizācijā Ņujorkā un kura stāsies spēkā 

sestā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad to būs ratificējušas 30 valstis, 

B. tā kā ar Konvenciju par šķembu munīcijas aizliegumu šīs munīcijas izmantošana, ražošana, 

uzkrāšana un pārvietošana tiks aizliegta pilnībā; 

C. tā kā Konvencijā par šķembu munīcijas aizliegumu tiks izvirzīta prasība, lai konvencijas 

dalībvalstis iznīcinātu šādas munīcijas krājumus; 

D. tā kā ar Konvenciju par  šķembu munīcijas aizliegumu noteiks jaunus cilvēktiesību 

standartus attiecībā uz palīdzību cietušajam personām un valstīm paredzēs saistības novākt 

neeksplodējušās šķembu munīcijas atliekas, kas palikušas pēc konfliktiem; 

1. atzinīgi vērtējot pilsoniskās sabiedrības paveikto, īpaši Šķembu munīcijas aizlieguma 

koalīciju (CMC), mēģinot izbeigtu cilvēku ciešanas, ko rada šķembu munīcija, 

2. aicina visas valstis cik vien iespējams ātri parakstīt, ratificēt un ieviest Konvenciju par 

šķembu munīcijas aizliegumu; 

3. aicina visas valstis veikt valsts mēroga pasākumus, lai uzsāktu Konvencijas par šķembu 

munīcijas aizliegumu īstenošanu, pirms tā ir pat parakstīta un ratificēta; 

4. aicina valstis  šķembu munīciju neizmantot, neizdarīt ieguldījumus saistībā ar to, neuzkrāt, 

neražot, nepārvietot vai neeksportēt to, kamēr Konvencija par šķembu munīcijas aizliegumu 

nav stājusies spēkā; 
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5. aicina visas ES dalībvalstis, kuras izmantojušas šķembu munīciju, lai sniegtu palīdzību 

konfliktu skartajiem iedzīvotājiem, un Komisiju palielināt finansiālo atbalstu kopienām un 

indivīdiem, kuri cietuši no neeksplodējušas šķembu munīcijas; 

6. aicina visas ES šķembu munīciju izmantojušās dalībvalstis tehniski un finansiāli palīdzēt 

novākt un iznīcināt šķembu munīcijas atliekas, un  Komisiju, izmantojot visus tai pieejamos 

līdzekļus, palielināt finansiālo atbalstu tā paša mērķa īstenošanai; 

7. aicina visas ES dalībvalstis neveikt nekādas darbības, ar kurām varētu apiet vai apdraudēt 

Konvenciju par šķembu munīcijas aizliegumu un tās noteikumus; īpaši aicina visas ES 

dalībvalstis nepieņemt, neapstiprināt un pēc tam neratificēt iespējamo Konvencijas par 

atsevišķiem konvencionālajiem ieročiem (CCW) protokolu, ar kuru atļautu šķembu 

munīcijas izmantošanu, kas nav savienojama ar šādas munīcijas nepieļaujamību saskaņā 1. 

un 2. pantu Konvencijā par šķembu munīcijas aizliegumu; 

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Kopējās ārējās un drošības 

politikas Augstajam pārstāvim, ES dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO 

ģenerālsekretāram un Šķembu munīcijas koalīcijai. 


