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Stāvoklis Bahreinā  

Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. septembra rezolūcija par cilvēktiesību stāvokli 

Bahreinā (2013/2830(RSP)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Bahreinu, ko pieņēma 2011. gada 27. oktobrī1, 

2012. gada 15. martā2 un 2013. gada 17. janvārī3,  

– ņemot vērā Cilvēktiesību apakškomitejas delegācijas vizīti Bahreinā 2012. gada 19. un 

20. decembrī un šīs delegācijas sniegto paziņojumu presei, kā arī ņemot vērā Arābijas 

pussalas delegācijas vizīti 2013. gada  27. – 30. aprīlī un tās paziņojumu presei, 

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un 

drošības politikas jautājumos 2013. gada 7. janvāra, 11. februāra un 1. jūlija paziņojumus 

par Bahreinu, 

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra paziņojumus, jo īpaši 2013. gada 8. janvāra paziņojumu, 

un ANO Augstā komisāra Cilvēktiesību jautājumos preses sekretāra 2013. gada 6. augusta 

paziņojumu, 

– ņemot vērā ES un Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes (GCC) 23. Apvienoto 

padomi un ministru sanāksmi Manamā, Bahreinā 2013. gada 30. jūnijā,  

– ņemot vērā Bahreinas Nacionālās asamblejas ārkārtas sanāksmi 2013. gada 28. jūlijā, kuras 

laikā Bahreinas karalis Hamad bin Isa Al Khalifah izsludināja ārkārtas dekrētus; 

– ņemot vērā Bahreinas 2006. gada tiesību aktu "Aizsargāt sabiedrību no terora aktiem",  

– ņemot vērā Arābu valstu līgas Ministru padomes 2013. gada 1. septembrī Kairā pieņemto 

lēmumu Manamā, Bahreinā izveidot Arābu valstu cilvēktiesību tiesu,  

– ņemot vērā Bahreinas neatkarīgās izmeklēšanas komisijas (BNIK) ziņojumu, kas tika 

izplatīts 2011. gada novembrī, un 2012. gada 21. novembra ziņojumu par paveiktā darba 

pārbaudes rezultātiem, 

– ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, 

Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai 

sodīšanu, Konvenciju par bērna tiesībām un Arābu Cilvēktiesību hartu, kuriem Bahreina ir 

pievienojusies,  

– ņemot vērā ES 2004. gada pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, kuras ir 

                                                 
1  OV C 131 E, 8.5.2013., 125. lpp. 
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3  Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0032. 



atjauninātas 2008. gadā, 

– ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, 

– ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu, 

A. tā kā cilvēktiesību stāvoklis Bahreinā, kas saasinājās 2011. gadā, kad tika uzsākta 

demokrātijas aizstāvju apspiešana, joprojām ir satraucošs; tā kā ar savām pēdējā laika 

darbībām Bahreinas valdība turpina nopietni pārkāpt un ierobežot atsevišķu Bahreinas 

sabiedrības daļu tiesības un brīvības, jo īpaši personiskās tiesības uz miermīlīgu protestu, 

vārda brīvību un digitālo brīvību; tā kā Bahreinas iestādes turpina apspiest miermīlīgus 

politiskus protestētājus, tostarp drošības un policijas spēki neproporcionāli īsteno 

vardarbību;  

B. tā kā cilvēktiesību aktīvisti Bahreinā pašlaik tiek sistemātiski iebiedēti, vajāti un aizturēti un 

dažiem no viņiem ir piespriests mūža ieslodzījums; 

C. tā kā 2013. gada 1. augustā pirms Manamā plānotā miermīlīgā protesta 2013. gada 14. 

augustā Bahreinas karalis lika īstenot Parlamenta pieņemtos ieteikumus, kas ietvēra visu 

sēdošo demonstrāciju, pulcēšanos un protestu aizliegšanu galvaspilsētā Manamā, turpmākus 

sociālo plašsaziņas līdzekļu darbības ierobežojumus, ilgāku aizturēšanas periodu un 

pilsonības atņemšanu ikvienam, kas tiek atzīts par vainīgu terorisma akta veikšanā vai 

pamudināšanā uz to;  

D. tā kā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra birojs (OHCHR) ir norādījis — lai gan tas atzinīgi 

vērtē Nacionālās asamblejas ieteikumu, ka "nebūtu jāskar pamatbrīvības, jo īpaši uzskatu 

brīvība, lai saglabātu līdzsvaru starp tiesību aktu īstenošanu un cilvēktiesību aizsardzību", 

tas atgādina par bažām attiecībā uz publisko demonstrāciju un citu publisku pulcēšanos 

ierobežojumiem; 

E. tā kā pēc tam, kad Bahreinas neatkarīgā izmeklēšanas komiteja (BNIK) nāca klajā ar 

ziņojumu, Bahreinas iestādes apņēmās veikt reformas; tā kā ir gūti panākumi tiesību un 

tiesību aktu īstenošanas sistēmu pārskatīšanā, netaisnīgi no darba atlaistu darba ņēmēju 

atjaunošanā darbā un īpašas kriminālvajāšanas vienības izveidē, lai izmeklētu apgalvojumus 

par ļaunprātīgu rīcību, kā arī veiktu reformas policijā; tā kā BNIK ieteikumu īstenošana 

kopumā vēl arvien notiek ļoti lēni; 

F. tā kā oficiāla delegācija cilvēktiesību lietu ministra Dr. Salah bin Ali Abdulrahman vadībā 

apmeklēs ANO Cilvēktiesību padomes 24. sesiju 2013. gada 7. – 27.septembrī un tās 

sanāksmju laikā pārskatīs Cilvēktiesību padomes ieteikumus un Bahreinas neatkarīgās 

izmeklēšanas komisijas ieteikumus, kā arī Nacionālās asamblejas ieteikumus, ko Bahreinas 

valdība apsolīja īstenot saskaņā ar grafiku un rīcības programmu;   

G. tā kā Bahreinā pat bērni tiek arestēti un turēti pieaugušo aizturēšanas vietās, kuras nav 

piemērotas nepilngadīgajiem un kurās saskaņā ar ziņojumiem viņi tiek spīdzināti un pret 

viņiem izturas slikti;  

H. tā kā 2013. gada 24. aprīlī valdība otrreiz un šoreiz uz nenoteiktu laiku atlika īpašā referenta 

jautājumos par spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai pazemojošiem 

izturēšanās vai sodīšanas veidiem vizīti; 



I. tā kā 2013. gada 2. septembrī Bahreina paziņoja, ka tā valstī izvietos Arābu valstu 

cilvēktiesību tiesas galveno mītni pēc tam, kad to sanāksmē Kairā būs apstiprinājusi Arābu 

valstu līga; 

J. tā kā ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos Stavros Lambrinidis apmeklēja Bahreinu 

saistībā ar ES un Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ministru sanāksmi 2013. 

gada jūnijā; 

1. aicina Bahreinas iestādes ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp vārda brīvību, gan 

tiešsaistē, gan ārpus tās, kā arī pulcēšanās brīvību; pauž dziļas bažas par Bahreinas 

parlamenta un karaļa nesenajiem ierobežojošiem rīkojumiem un prasa atcelt aizliegumu 

rīkot miermīlīgas demonstrācijas un brīvi pulcēties galvaspilsētā Manamā, kā arī atcelt 

tieslietu ministra 2013. gada 3. septembra rīkojumus, kas ir nesavienojami ar valdības 

apņemšanos uzsākt reformas un nepalīdzēs gūt panākumus nacionālās samierināšanās jomā 

vai radīt uzticēšanos starp visām pusēm;  

2. prasa ievērot Bahreinas pilsoņu likumīgās tiesības brīvi paust viedokli un rīkot miermīlīgas 

pulcēšanās un demonstrācijas; uzsver brīvu un plurālistisku plašsaziņas līdzekļu nozīmi; 

prasa valstī pilnībā nodrošināt piekļuvi starptautiskajiem NVO un žurnālistiem; 

3. atzinīgi vērtē Bahreinas iestāžu veiktos pasākumus, lai īstenotu Bahreinas neatkarīgās 

izmeklēšanas komitejas ieteikumus; atzīst, ka šajā sakarībā ir pieliktas zināmas pūles, tomēr 

uzsver, ka ir jādara vairāk, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju valstī; aicina Bahreinas 

valdību pilnībā un ātri īstenot BNIK un Vispārējā periodiskā pārskata ieteikumus; ierosina 

ANO Cilvēktiesību padomes 24. sesijā izveidot uzraudzības mehānismu, lai sekotu BNIK 

ieteikumu īstenošanai un cilvēktiesību situācijas vispārējai atrisināšanai Bahreinā; 

4. aicina Bahreinas valdību īstenot vajadzīgās demokrātiskās reformas un veicināt iekļaujošu 

un konstruktīvu nacionālo dialogu un samierināšanos, tostarp atbrīvot disidentus;  

5. aicina Bahreinas iestādes nekavējoties pārtraukt visas represīvās darbības, tostarp tiesu 

iestāžu īstenoto vajāšanu, un prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus 

pārliecības dēļ ieslodzītos, politiskos aktīvistus, žurnālistus, blogu autorus, ārstus un 

paramediķus, cilvēktiesību aizstāvjus un miermīlīgus protestētājus, tostarp Abdulhadi Al-

Khawaja, Nabeel Rajab, Ibrahim Sharif, Naji Fateel, Zainab Al-Khawaja, Mahdi’Issa 

Mahdi Abu Deeb un Jalila Al-Salman; 

6. atzinīgi vērtē to, ka karalis Bin Isa al-Khalifa ir izveidojis neatkarīgu izmeklēšanas komisiju 

ieslodzīto un aizturēto tiesību jomā, un aicina šo komisiju efektīvi uzraudzīt un uzlabot 

ieslodzīto un aizturēto apstākļus un izturēšanos pret viņiem; 

7. atzinīgi vērtē to, ka karalis Hamad Bin Isa al-Khalifa ir Bahreinā izveidojis Cilvēktiesību un 

sociālās attīstības ministriju, un aicina šo ministriju rīkoties saskaņā ar starptautiskajiem 

cilvēktiesību standartiem un pienākumiem; jo īpaši atzīmē Bahreinas progresīvo attieksmi 

pret sievietēm sabiedrībā; 

8. norāda, ka Bahreinas Iekšlietu ministrija 2013. gada jūlijā ir oficiāli izveidojusi policijas 

ombuda amatu, un pauž cerību, ka šis solis varētu nodrošināt Bahreinas pilsoņu sūdzību un  

strīdu efektīvu izskatīšanu;  

9. norāda uz Bahreinas valdības pašreizējiem centieniem veikt kriminālkodeksa un tiesisko 



procedūru reformas un mudina turpināt šo procesu; aicina Bahreinas valdību veikt visus 

vajadzīgos pasākumus, lai garantētu pienācīgu procesu un tiesu sistēmas neatkarību un 

objektivitāti Bahreinā, un nodrošināt, ka tiesu sistēma pilnībā darbojas saskaņā ar 

starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem; 

10. prasa veikt neatkarīgu izmeklēšanu par visiem iespējamiem spīdzināšanas un citiem sliktas 

izturēšanās gadījumiem un iegūtos rezultātus publicēt; uzskata, ka atbildība par veiktajiem 

nodarījumiem ir īpaši būtisks elements virzībā uz taisnīgumu un patiesu samierināšanos, kas 

nepieciešama sociālajai stabilitātei; 

11. prasa Bahreinas iestādēm ievērot nepilngadīgo tiesības un atturēties no viņu turēšanas 

pieaugušo aizturēšanas vietās, kā arī izturēties pret nepilngadīgajiem saskaņā ar Bērna 

tiesību konvenciju, kurai Bahreina ir pievienojusies; 

12. uzskata, ka patvaļīga valstspiederības atņemšana varētu novest pie bezvalstniecības ar 

būtiskām sekām attiecīgo personu cilvēktiesību aizsardzības ziņā; norāda, ka Bahreinas 

iestāžu īstenotā valstspiederības atņemšana politiskajiem oponentiem ir pretrunā 

starptautiskajām tiesībām; 

13. pauž nožēlu par vājo ES reakciju uz situāciju Bahreinā, aicina augsto pārstāvi / Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieci paust nosodījumu par pamata cilvēktiesību un pamatbrīvību 

pārkāpumiem un ieviest mērķtiecīgus ierobežojošus pasākumus (vīzu izsniegšanas 

aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu) pret tām personām, kuras ir atbildīgas par cilvēktiesību 

pārkāpumiem un tajos iesaistītas (kā dokumentēts BNIK ziņojumā); 

14. aicina augsto pārstāvi / Komisijas priekšsēdētāja vietnieci darboties kopīgi, lai izstrādātu 

skaidru stratēģiju par to, kā ES publiski un privāti aktīvi veicinās pārliecības dēļ ieslodzīto 

atbrīvošanu, un aicina augsto pārstāvi / Komisijas priekšsēdētāja vietnieci strādāt kopā ar 

dalībvalstīm, lai pieņemtu Ārlietu padomes secinājumus par cilvēktiesību situāciju 

Bahreinā, kuros būtu jāiekļauj īpaša prasība nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot šos 

ieslodzītos; 

15. pauž nožēlu par to, ka īpašā referenta jautājumos par spīdzināšanu vizīte atkal tika atlikta, 

un aicina Bahreinas iestādes atvieglot īpašo referentu jautājumos par biedrošanās un 

pulcēšanās brīvību un cilvēktiesību aizstāvju situāciju vizītes;  

16. atzinīgi vērtē Arābu valstu līgas lēmumu dibināt Arābu valstu cilvēktiesību tiesu Manamā 

un pauž cerību, ka tas var būt katalizators cilvēktiesību uzlabošanai visā reģionā; prasa 

Bahreinas valdībai, kā arī tās partneriem Arābu valstu līgā nodrošināt šīs tiesas integritāti, 

objektivitāti, efektivitāti un uzticamību; 

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja 

vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem un Bahreinas valdībai un parlamentam. 

 


