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Drošība un cilvēku tirdzniecība Sinajā  

Eiropas Parlamenta 2014. gada 13. marta rezolūcija par drošību un cilvēku tirdzniecību 

Sinajā (2014/2630(RSP)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 15. marta rezolūciju par cilvēku tirdzniecību Sinajā, jo 

īpaši Solomon W. lietu1, 2010. gada 16. decembra rezolūciju par Eritrejas bēgļiem, kas kā 

ķīlnieki tiek turēti gūstā Sinajā2 un 2014. gada 6. februāra rezolūciju par stāvokli Ēģiptē3, 

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

drošības politikas jautājumos Ketrinas Eštones 2013. gada 11. septembra, 2013. gada 3. un 

8. oktobra, 2013. gada 24. decembra, 2014. gada 24. janvāra paziņojumus par stāvokli 

Sinajā un 2014. gada 17. februāra paziņojumu par teroristu uzbrukumu Sinajā, 

– ņemot vērā Eiropola 2014. gada 3. marta publikāciju „Nelegālo migrantu no Āfrikas raga 

nolaupīšana ar Eiropas sponsoru atbalstu un turēšana Sinajā nolūkā saņemt izpirkuma 

maksu”, 

– ņemot vērā 1950. gada Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3. pantu,  

– ņemot vērā ĀKK un EK Kotonū Partnerattiecību nolīgumu, 

– ņemot vērā ANO 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu un tās 1967. gada protokolu, un 

UNHCR 1954. gada saprašanās memorandu ar Ēģiptes valdību, 

– ņemot vērā Āfrikas Vienotības organizācijas Konvenciju par īpašiem bēgļu problēmu 

aspektiem Āfrikā, 

– ņemot vērā ANO 1984. gada Konvenciju pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, 

necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu un Eiropas Padomes 

2005. gada Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību,  

– ņemot vērā ANO 2000. gada Protokolu par cilvēku, īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecības 

nepieļaušanu, izskaušanu un sodīšanu par šādu tirdzniecību, kas papildina ANO Konvenciju 

pret transnacionālo organizēto noziedzību, un jo īpaši ņemot vērā Protokola 6. un 9. pantu,  

– ņemot vērā 2002. gada 20. septembrī pieņemto Briseles deklarāciju par cilvēku 

tirdzniecības nepieļaušanu un apkarošanu, 

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, 

kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri un 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa Direktīvu 2011/36/ES par cilvēku 

tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, 
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3  Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0100. 



 

 

– ņemot vērā Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2., 6.1., 7. un 

17. pantu („Ikvienam ir tiesības uz likuma aizsardzību pret šādu iejaukšanos vai šādiem 

apdraudējumiem”),  

– ņemot vērā ES un Ēģiptes Asociācijas nolīgumu un jo īpaši tā preambulu un 2. pantu,  

– ņemot vērā Ēģiptes Arābu Republikas Konstitūcijas 89. pantu un Ēģiptes 2010. gada 

Likumu Nr. 64 par cilvēku tirdzniecības apkarošanu, 

– ņemot vērā Izraēlas likumu par infiltrēšanās aizliegumu, 

– ņemot vērā UNHCR pamatnostādnes par Eritreju, 

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

A. tā kā teroristu uzbrukumi, ieroču izplatīšana, ārvalstu un Ēģiptes džihādistu infiltrēšanās un 

vietējo iedzīvotāju radikalizēšanās Sinajā ir radījusi pastiprinātas drošības problēmas 

Ēģiptē, Izraēlā un citās reģiona valstīs; tā kā drošības situācija Sinajā strauji pasliktinājās 

pēc bijušā prezidenta Mohamed Morsi gāšanas 2013. gada jūlijā, proti, vairāki ekstrēmistu 

grupējumi destabilizē drošības apstākļus un ir notikuši vairāk nekā 250 teroristu uzbrukumi, 

galvenokārt pret Ēģiptes drošības spēkiem un to objektiem, nogalinot vairāk nekā 

100 cilvēku, no kuriem lielākā daļa bija policijas un militāro spēku darbinieki; tā kā 

teroristu uzbrukumi Suecas kanāla zonā un gāzes cauruļvadiem arī ir milzīga problēma;  

B. tā kā ekstrēmistu iefiltrēšanās apdraud centienus atjaunot drošību Sinajā; tā kā ar Al-Qaida 

saistīti vai to atbalstoši teroristu grupējusi turpina darboties reģionā; tā kā daži šie 

grupējumi savas teroristiskās darbības ir izvērsuši ārpus Sinajas; tā kā citi vietējie kaujinieki 

Sinajā nepieder pie ekstrēmistu grupējumiem, bet ir bruņoti beduīni, kas iesaistīti 

kontrabandā un cilvēku tirdzniecībā;  

C. tā kā Ēģiptes bruņotie spēki nesen ir sākuši militāras operācijas Sinajā, lai apkarotu teroristu 

un ekstrēmistu grupējumus un atjaunotu drošību; tā kā Ēģiptes valdība un drošības spēki 

šķiet nespējīgi kontrolēt drošības krīzi Sinajā; tā kā visatļautība reģionā ļauj krimināliem 

tīkliem, cilvēku tirgotājiem un citām kriminālām bandām darboties atklāti un nesodīti; tā kā 

cilvēku tirdzniecību nav iespējams apturēt, lai gan Sinajā notiek Ēģiptes drošības spēku 

uzbrukumi; tā kā Sinaja jau izsenis ir bijusi kontrabandas ceļš ievešanai un izvešanai Gazas 

joslā; tā kā pastāv bažas, ka plašsaziņas līdzekļiem nav informācijas par notikumiem Sinajā; 

D. tā kā vietējās beduīnu kopienas sociālekonomiskā marginalizācija ir viens no lielākajiem 

iemesliem, kā dēļ rodas drošības problēmas Sinajā; tā kā Sinajas iedzīvotāji ilgstoši ir 

cietuši no nabadzības, diskriminācijas un ierobežotas piekļuves veselības pakalpojumiem un 

izglītībai, un līdz ar to viņi ir atsvešinājušies no oficiālajām varas iestādēm, kas viņu 

stāvokli pametuši novārtā un ignorē viņu vajadzības;  

E. tā kā tūkstošiem patvēruma meklētāju un migrantu no Āfrikas raga ik mēnesi pamet savas 

izcelsmes valstis cilvēktiesību pārkāpumu un humānās krīzes dēļ; tā kā saskaņā ar ANO 

īpašo referentu jautājumos par cilvēktiesību stāvokli Eritrejā no Eritrejas vien katru mēnesi 

bēg līdz pat 3000 cilvēku; tā kā ir aplēsts, ka tūkstošiem cilvēku ir nolaupīti Sudānas 

austrumdaļā, aizvesti uz Ēģipti un spīdzināti Sinajā, no kuriem kopš 2008. gada sākuma 

vairāk nekā 4000 ir miruši, un tiek uzskatīts, ka apmēram 1000 Āfrikas bēgļu pašlaik 

atrodas gūstā;  



 

 

F. tā kā ik gadu tūkstošiem cilvēku zaudē dzīvību un pazūd Sinajā, savukārt citi, tostarp 

daudzas sievietes un bērni, tiek nolaupīti bēgļu nometnēs vai tuvākajā apkaimē, jo īpaši 

Sudānas Shagarab bēgļu nometnē vai pa ceļam pie citiem ģimenes locekļiem Sudānā vai 

Etiopijā, un tiek turēti kā ķīlnieki, lai cilvēku tirgotāji varētu saņemt izpirkuma maksu; tā kā 

no cilvēku tirdzniecības cietušo tiesības tiek pārkāptas pašā necilvēcīgākajā un brutālākajā 

veidā un viņi tiek pakļauti sistēmiskai vardarbībai, spīdzināšanai, izvarošanai un seksuālai 

izmantošanai, kā arī piespiedu darbā vai tiek nogalināti orgānu tirdzniecības dēļ; tā kā 

saskaņā ar cietušo, vietējo iedzīvotāju un cilvēktiesību organizāciju sniegto informāciju šim 

mērķim speciāli ir izveidotas spīdzināšanas nometnes;  

G. tā kā pastāv ticami ziņojumi, ka atsevišķi Sudānas un Ēģiptes drošības spēki ir noslēguši 

slepenas vienošanās ar cilvēku tirgotājiem par patvēruma meklētāju un bēgļu tirdzniecību, 

un nedz Sudānas, nedz Ēģiptes iestādēm nav izdevies izmeklēt šo lietu un tiesāt vainīgās 

amatpersonas, lai gan abām minētajām valstīm šādas saistības uzliek ANO Konvencija pret 

spīdzināšanu; tā kā Ēģiptes iestādes noliedz, ka šādi gadījumi ir bijuši;  

H. tā kā cilvēku tirdzniecība Sinajā ir ārkārtīgi ienesīgs organizētās noziedzības arods; tā kā 

saskaņā ar UNHCR ir izveidoti sarežģīti cilvēku tirdzniecības tīkli, kuros iesaistīti 

kontrabandisti, nolaupītāji, piemēram, Rashaida cilts grupējumi Eritrejā un Sudānas 

ziemeļaustrumos, starpnieki bēgļu nometnēs, uzpirkti militāro spēku, policijas un 

robežkontroles darbinieki un kriminālie elementi no Ēģiptes beduīnu kopienas; 

I. tā kā tie, kuri nespēj savākt izpirkuma maksu, bieži vien tiek nogalināti, un pat tad, ja 

pieprasītā izpirkuma maksa tiek samaksāta, nav garantijas, ka ķīlniekus atbrīvos; tā kā 

cilvēku tirdzniecības finansiālajā ķēdē ir iedibināta jauna prakse attiecībā uz ķīlniekiem, kas 

nespēj savākt izpirkuma maksu;  

J. tā kā tiem, kuri izkļūst no apcietinājuma Sinajā, ir nepieciešams fizisks un morāls atbalsts; 

tā kā lielākā daļa no Sinajas nometnēs izdzīvojušajiem tomēr tiek aizturēti, viņiem liedz 

medicīnisku palīdzību un nav pieejami sociālie pakalpojumi, viņiem prasa parakstīt 

dokumentus, kuri viņiem nav saprotami, kā arī viņi nesaņem juridisku palīdzību galamērķa 

valstīs, savukārt daudzi tiek repatriēti uz izcelsmes valsti, tādējādi pārkāpjot neizraidīšanas 

principu;  

K. tā kā ir saņemta informācija, ka Ēģiptes iestādes neļauj UNHCR pārstāvjiem tikties ar 

patvēruma meklētājiem un migrantiem, kas arestēti Sinajā, un necenšas arestēto personu 

vidū identificēt iespējamos cilvēku tirdzniecības upurus; tā kā Ēģiptes atrunas attiecībā uz 

ANO Konvenciju par bēgļu statusu ierobežo bēgļu tiesības uz izglītību un sociālo 

nodrošinājumu, kā arī tiesības strādāt;  

L. tā kā daudzu upuru ģimenes dzīvo ES dalībvalstīs; tā kā saskaņā ar jaunākajām Eiropola 

publikācijām vairākās ES dalībvalstīs ir saņemta informācija par šantāžas gadījumiem ES, 

kas rīkoti Sinaja pussalas beduīnu organizētās noziedzības grupējumu vārdā; tā kā ES 

interesēs ir zināt, kuras kriminālās organizācijas ir iesaistītas minētajā šantāžā;  

M. tā kā saskaņā ar UNHCR datiem Izraēlā patlaban atrodas 53 000 Āfrikas patvēruma 

meklētāju, kuri kopš 2005. gada ieceļojuši valstī caur Ēģipti; tā kā līdz 2012. gada jūnijam 

Izraēlā katru mēnesi caur Sinaju ieceļoja vidēji 1500 patvēruma meklētāju, bet saskaņā ar 

Izraēlas iestāžu informāciju to skaits ievērojami samazinājās 2013. gadā, jo tika pabeigts 

žogs gar Izraēlas un Ēģiptes robežu; tā kā UNHCR ir paudis bažas par nesenajiem 

grozījumiem Izraēlas likumā par infiltrēšanās aizliegumu, kas vēl vairāk ierobežo 



 

 

patvēruma meklētāju tiesības; 

N. tā kā ES ir atkārtoti aicinājusi Ēģipti un Izraēlu nodrošināt palīdzību un aizsardzību 

patvēruma meklētājiem un bēgļiem, kas uzturas vai šķērso šo valstu teritoriju, kā arī uzlabot 

šīs palīdzības un aizsardzības kvalitāti; tā kā 2013. gada 7. novembrī Sudānas amatpersonas 

lūdza ES palīdzību saistībā ar cilvēku tirdzniecības problēmu,  

1. nosoda nesenos terora aktus pret drošības spēkiem un civiliedzīvotājiem Sinajā; pauž dziļas 

bažas par turpmāko drošības situācijas Sinajā pasliktināšanos un prasa, lai Ēģiptes pagaidu 

valdība un drošības spēki aktīvāk censtos atjaunot drošību saskaņā ar starptautisko tiesību 

aktiem un starptautiskiem standartiem par spēka un policijas izmantošanu, izmantojot 

starptautiskās sabiedrības atbalstu; pauž bažas, ka pašreizējā pārejas posmā pastāvīgajiem 

nemieriem var būt destabilizējoša ietekme uz Ēģipti kopumā;  

2. pauž dziļas bažas par ziņotajiem cilvēku tirdzniecības gadījumiem Sinajā un stingri nosoda 

briesmīgo vardarbību, kādai pakļauj cilvēku tirdzniecības upurus; pauž stingru solidaritāti ar 

cilvēku tirdzniecības upuriem Sinajā un viņu ģimenēm un atkārtoti uzsver Ēģiptes un 

Izraēlas valdību atbildību par cilvēku tirdzniecības apkarošanu šajā reģionā; norāda uz 

iestāžu centieniem un uzsver, ka visām Ēģiptes drošības spēku militārām un 

tiesībaizsardzības operācijām Sinajā būtu jāietver pasākumi, kuru mērķis ir glābt cilvēku 

tirgotāju upurus, aizsargāt šos upurus un palīdzēt viņiem, jo īpaši sievietēm un bērniem, lai 

nodrošinātu, ka šie cilvēki atkal nekļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem, kā arī aizturēt un 

sodīt cilvēku tirgotājus un visas drošības amatpersonas, kas ar tiem slepeni vienojušās, 

saucot vainīgos pie atbildības; 

3. atgādina, ka viens no galvenajiem krīzes iemesliem ir beduīnu sociālā atstumtība Sinajā; 

atgādina, ka jebkādam iespējamam krīzes risinājumam vajadzētu ietvert visaptverošu 

attīstības programmu, kuras mērķis ir uzlabot vietējo beduīnu iedzīvotāju sociālekonomisko 

statusu un apstākļus, tostarp policijas un militāro spēku pieejamību, kā arī līdzdalību 

politiskajā procesā; 

4. aicina Ēģiptes varas iestādes ievērot pašas Ēģiptes cilvēku tirdzniecības apkarošanas 

likumus, kas garantē cilvēku tirdzniecības upuriem imunitāti pret kriminālvajāšanu un 

palīdzības un aizsardzības pieejamību, kā arī jaunās konstitūcijas 89. pantu, ar ko aizliedz 

verdzību un visus cilvēku apspiešanas un piespiedu izmantošanas veidus, un Ēģiptes tiesību 

aktos pilnībā īstenot to konvenciju principus, kurām Ēģipte ir pievienojusies; norāda uz 

dekrētu par valsts koordinācijas komitejas nelegālās migrācijas apkarošanai izveidi, ko 

Ēģiptes premjerministrs izsludināja 2014. gada 9. martā; aicina Ēģiptes varas iestādes 

apkopot un publicēt statistikas datus par cilvēku tirdzniecības upuriem;  

5. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt aizsardzību un palīdzību Sinajā izdzīvojušajiem, jo īpaši 

attiecībā uz medicīnisko, psiholoģisko un juridisko atbalstu; aicina visas attiecīgās 

galamērķa valstis novērst Sinajā izdzīvojušo aizturēšanu, ieviest uzlabotas sistēmas upuru 

identificēšanai un nodrošināt tiem taisnīgu un efektīvu patvēruma pieprasīšanas procedūru 

pieejamību un aicina UNHCR izvērtēt visus gadījumus individuāli un novērst Sinajā 

izdzīvojušo deportāciju, pārkāpjot neizraidīšanas principu; prasa nodrošināt ANO 

aģentūrām un cilvēktiesību organizācijām pilnīgu to zonu pieejamību Sinajā, kurās notiek 

cilvēku tirdzniecība un kontrabanda, un pilnīgu un netraucētu to aizturēšanas vietu 

pieejamību, kurās tur patvēruma meklētājus un bēgļus;  

6. atzinīgi vērtē Izraēlas Augstākās tiesas 2013. gada 16. septembra lēmumu atcelt 



 

 

infiltrēšanās novēršanas akta noteikumu, kurā bija paredzētas automātiskas aizturēšanas 

pilnvaras, taču aicina Izraēlu atcelt tās 2013. gada 10. decembra likumu, kas ļauj nenoteiktu 

laiku aizturēt patvēruma meklētājus; aicina galamērķa valstu iestādes attiekties pret 

patvēruma meklētājiem saskaņā ar starptautisko bēgļu tiesību un cilvēktiesību aktiem;  

7. atgādina, ka sistemātiski un vispārēji cilvēktiesību pārkāpumi Eritrejā izraisa to, ka 

tūkstošiem tās iedzīvotāju katru mēnesi pamet savu valsti; atgādina Sudānas iestādēm par to 

pienākumu nodrošināt bēgļu un patvēruma meklētāju drošību un par prioritāti nekavējoties 

izstrādāt un īstenot ilgtspējīgus un piemērotus drošības pasākumus Šagarabas bēgļu 

nometnē; 

8. uzsver, ka ir svarīgas koordinētas reģionālas darbības, lai atjaunotu drošību un apkarotu 

cilvēku tirdzniecību Sinajā, un aicina palielināt starptautisko atbalstu un īstenot ciešāku 

Ēģiptes, Izraēlas, Lībijas, Etiopijas, Eritrejas un Sudānas valdību un attiecīgo organizāciju 

sadarbību šajā jomā, iesaistot arī ANO daudznacionālos spēkus un novērotājus;  

9. mudina ES un tās dalībvalstis saskaņā ar to starptautiskajām saistībām apkarot cilvēku 

tirdzniecību atbalstīt visus centienus, kuru mērķis ir apkarot cilvēku tirdzniecības ciklu 

Sinajā; aicina Komisiju uzsvērt cilvēktiesību ievērošanu tās attiecībās ar Eritrejas valdību; 

atkārtoti uzsver ES piedāvājumu sniegt atbalstu attiecīgo valstu varas iestādēm, nodrošinot 

palīdzību un aizsardzību patvēruma meklētājiem un bēgļiem, kas uzturas vai šķērso šo 

valstu teritoriju, kā arī uzlabot šīs palīdzības un aizsardzības kvalitāti; atzinīgi vērtē Sudānas 

valdības lūgumu ES sniegt tai atbalstu; 

10. aicina PV/AP un Komisiju izvirzīt šo jautājumu par prioritāti politiskajā dialogā ar Ēģipti, 

Izraēlu un Sudānu, kā arī aktīvi sadarboties ar UNHCR, lai izveidotu rīcības grupu ar 

valstīm, kas iesaistītas dažādos cilvēku tirdzniecības ķēdes posmos, ieskaitot avotus, 

tranzītu un galamērķi; 

11. pauž dziļas bažas par saņemtajām ziņām par šantāžas gadījumiem ES; tādēļ atgādina ES 

iestādēm par to atbildību rīkoties un aicina ES ārlietu ministrus un tieslietu ministru veikt 

atbilstošus pasākumus; aicina ES iestādes izdarīt spiedienu uz Izraēlu un Ēģipti, lai tās 

veiktu pasākumus nolūkā novērst cilvēku tirdzniecību Sinajā, un mudināt minētās valstis 

īstenot ieteikumus, ar kuriem drīzumā nāks klajā Eiropols; 

12. atzinīgi vērtē dažu beduīnu kopienu līderu centienus un Ēģiptes un Izraēlas cilvēktiesību 

organizāciju darbības, jo tās sniedz palīdzību, atbalstu un medicīnisko aprūpi cietušajiem 

cilvēku tirdzniecības upuriem Sinajā, un mudina starptautisko sabiedrību un ES turpināt 

finansēt NVO vadītos projektus šajā reģionā; 

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Savienības augstajai pārstāvei / Komisijas 

priekšsēdētāja vietniecei, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, 

Ēģiptes, Izraēlas, Eritrejas un Sudānas valdībām, Ēģiptes parlamentam, Izraēlas Knesetam, 

Sudānas Nacionālajai asamblejai, Eritrejas Nacionālajai asamblejai, ANO 

ģenerālsekretāram un ANO Cilvēktiesību padomei. 


