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Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Somāliju, 

– ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2016. gada 27. februāra, 

2016. gada 2. jūnija, 2016. gada 26. jūnija, 2016. gada 26. jūlija un 2016. gada 

21. augusta paziņojumus par Somālijā notikušiem uzbrukumiem  

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 18. jūlija un 2016. gada 15. februāra secinājumus par 

Somāliju, 

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās 

un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini paziņojumu par lēmumu attiecībā 

uz Somālijas vēlēšanu modeli 2016. gadā, 

– ņemot vērā jaunā kursa paktu, ko pieņēma 2013. gada 16. septembrī Briselē, 

– ņemot vērā ES 2011. gada septembra stratēģiju drošībai un attīstībai Sāhelā, 

– ņemot vērā ANO ziņojumu par vārda brīvību Somālijā, ko publiskoja 2016. gada 

4. septembrī, 

– ņemot vērā ANO Drošības padomes 2016. gada 7. jūlija rezolūciju Nr. 2297 (2016), 

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2016. gada 8. janvāra un 2016. gada 9. maija 

ziņojumus ANO Drošības padomei par Somāliju, 

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes darba grupas 2016. gada 13. aprīļa ziņojumu 

par vispārējo regulāro pārskatu, 

– ņemot vērā nosodījumu, kuru izteica ANO ģenerālsekretāra īpašais pārstāvis Somālijā 

Michael Keating par viesnīcas uzspridzināšanu Mogadīšo 2016. gada 30. augustā, 



 

 

– ņemot vērā jaunāko vispārējo regulāro pārskatu par Somāliju, kas tika veikts ANO 

Cilvēktiesību padomē 2016. gada janvārī, 

– ņemot vērā Āfrikas Savienības misijas Somālijā (AMISOM) 2016. gada 2. septembra 

aicinājumu palīdzēt, lai novērstu improvizētu sprāgstierīču (ISI) izmantošanu Somālijā, 

– ņemot vērā AMISOM 2016. gada 26. jūlija paziņojumu, kurā ir izteikts nosodījums 

Mogadīšo veiktiem terora aktiem, 

– ņemot vērā Āfrikas Savienības Komisijas priekšsēdētāja (SRCC) īpašā pārstāvja 

Somālijā, vēstnieka Francisco Caetano Madeira 2016. gada 30. augusta paziņojumu, 

kurā viņš atzinīgi izsakās par Somālijas drošības spēkiem attiecībā uz uzbrukumu 

viesnīcai Mogadīšo, 

– ņemot vērā Kotonū partnerattiecību nolīgumu, kuru noslēdza ĀKK valstis un ES, 

– ņemot vērā Āfrikas Savienības Miera un drošības padomes paziņojumu, kas tika izdarīts 

tās 455. sanāksmē 2014. gada 2. septembrī, par terorisma un vardarbīga ekstrēmisma 

novēšanu un apkarošanu Āfrikā, 

– ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību komisijas uzdevumu sekmēt un 

aizsargāt cilvēktiesības un tautu tiesības, kas paredzētas Āfrikas Cilvēktiesību un tautu 

tiesību hartā, 

– ņemot vērā Āfrikas Vienotības organizācijas 1999. gadā pieņemto konvenciju par 

terorisma novēršanu un apkarošanu, 

– ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu, 

A. tā kā Somālija pēc divām pilsoņu kara, valsts varas īstenotās kontroles neesamības un 

terorisma desmitgadēm šobrīd piedzīvo izšķiroši svarīgo pārejas periodu; tā kā kopš 

2012. gada, kad amatā stājās starptautiskās sabiedrības atbalstītā jaunā valdība, Somālija 

lēnām virzās stabilitātes virzienā, taču jaunās iestādes saskaras ar problēmām, ko rada 

Al-Qaeda pieslējušies Al-Shabab nemiernieki; 

B. tā kā, neskatoties uz to, ka ir pamanītas Somālijas valdības pozitīvās apņemšanās un tās 

gūtie politiska rakstura panākumi, piemēram, neatkarīgas Nacionālās cilvēktiesību 

komisijas izveide, nedrošība un politisko spēku savstarpējie cīniņi joprojām liedz panākt 

konkrētu virzību tiesiskuma un drošības nozares reformēšanā; 

C. tā kā civilā tiesu sistēma nedarbojas, Somālijas valdība izmanto militārās tiesas, lai 

izskatītu un pieņemtu spriedumus par civilpersonām, taču šīs tiesas negarantē 

civilpersonu aizstāvju tiesību ievērošanu; tā kā Nacionālajai izlūkošanas un drošības 

aģentūrai (NISA), kurai pagaidām nav tiesībaizsardzības pienākuma, ir piešķirtas plašas 

izmeklēšanas pilnvaras, kā rezultātā ievērojami tiek pārkāptas NISA aizturēto personu 

tiesības uz likumā paredzēto kārtību; 

D. tā kā Somālijas iedzīvotāji cīnās ar nerimstošajiem barbariskajiem uzbrukumiem, kurus 

īsteno kaujinieki grupējumu vadītāji un teroristi, un cieš no šo uzbrukumu sekām; tā kā 

2016. gada 30. augustā Mogadīšo pie prezidenta pils tika nogalināti vismaz 10 cilvēki, 

tostarp kareivji un civiliedzīvotāji; tā kā 2016. gada 26. jūlijā Al-Shabab uzbruka 

Āfrikas Savienības bāzei Mogadīšo, nogalinot vismas 13 cilvēkus, tostarp ANO 



 

 

darbiniekus, un tā kā iepriekšējos mēnēšos ir saņemtas ziņas arī par citiem mīnmetēju 

uzbrukumiem, kuros ir gājuši bojā vairāk kā 100 cilvēki; tā kā Al-Shabab joprojām 

darbojas arī kaimiņvalstī Kenijā, kurā tā regulāri veic terora aktus; 

E. tā kā AMISOM — 22 000 vīru lielai Āfrikas Savienības miera uzturēšanas misijai — ir 

uzdots cita starpā samazināt Al-Shabab un citu bruņotās opozīcijas grupu radīto 

apdraudējumu, garantēt drošību, lai panāktu politisku procesu visos līmeņos un 

Somālijā īstenotu stabilizācijas, samierināšanās un mieru centienus, un nodrošināt 

pakāpenisku drošības kompetences pāreju no AMISOM Somālijas drošības spēkiem, kas 

notiks atkarībā no Somālijas drošības spēku spējām; tā kā AMISOM uzdevums ir 

pagarināts līdz 2017. gada 31. maijam — šo soli atzinīgi vērtēja parlaments; 

F. tā kā Uganda, kuras militārais kontingents šajā misijā ir vislielākais, paziņoja, ka tā savu 

vairāk kā 6 000 vīru lielo karaspēku no Somālijas atvilks līdz 2017. gada beigām; tā kā 

Āfrikas Savienība ir paziņojusi par tās plāniem atvilkt bruņotos spēkus pilnībā līdz 

2020. gadam, darot zināmu, ka atbildība par drošību tiks pakāpeniski nodota Somālijas 

armijai, sākot ar 2018. gadu; 

G. tā kā AMISOM bruņotie spēki vairākkārt ir apsūdzēti smagu cilvēktiesību pārkāpumu 

izdarīšanā, tostarp par patvaļīgām slepkavošanām un dažiem seksuālās izmantošanas un 

ļaunprātības gadījumiem; 

H. tā kā drīzumā Somālijā paredzētais vēlēšanu process ir uzskatāms par izšķirošu 

notikumu Somālijas tautas dzīvē un tā kā tam būs ilgstošas sekas no Somālijas un 

plašāka reģiona drošības, stabilitātes un attīstības viedokļa; 

I. tā kā balsojums par Somālijas Federālā parlamenta augšpalātas deputātiem ir paredzēts 

2016. gada 25. septembrī un balsojumam par Somālijas Federālā parlamenta 

apakšpalātas pārstāvjiem būtu jānotiek laikposmā no 2016. gada 24. septembra līdz 

2016. gada 10. oktobrim; tā kā prezidents būtu jāievēlē abām palātām 2016. gada 

30. oktobrī; 

J. tā kā vēlēšanu process būs izšķiroši svarīgs no to demokrātisko vispārējo vēlēšanu 

norises viedokļa, kuras 2020. gadā ir jāorganizē Nacionālajai neatkarīgajai vēlēšanu 

komisijai; 

K. tā kā Federālās netiešās vēlēšanu rīkošanas grupas (FIEIT) priekšsēdētājs Omar 

Mohamed Abdulle vēlreiz apstiprināja, ka 2016. gada vēlēšanu process notiks saskaņā ar 

grafiku un ka tas būs pārredzams un godīgs; 

L. ta kā vārda brīvība, kas ir vissvarīgākā no demokrātiskas valsts izveides viedokļa, 

joprojām tiek ievērojami ierobežota; tā kā nesen publicētajā ANO ziņojumā par vārda 

brīvību Somālijā ir teikts, ka žurnālisti, cilvēktiesību aizstāvji un politiskie vadītāji 

joprojām saskaras ar sarežģītu vidi, tostarp ar slepkavībām, ko galvenokārt veic Al-

Shabab, arestiem, draudiem un kritisko plašsaziņas līdzekļu slēgšanu; tā kā iestādes 

šādus gadījumus izmeklē reti un reti sauc pie atbildības vainīgās personas; 

M. tā kā Nacionālajai izlūkošanas un drošības aģentūrai (NISA), kurai pagaidām nav 

tiesībaizsardzības pienākuma, ir piešķirtas plašas izmeklēšanas pilnvaras, kā rezultātā 

ievērojami tiek pārkāptas NISA aizturēto personu tiesības uz likumā paredzēto kārtību; 

N. tā kā saskaņā ar ANO ziņojumu attiecībā uz laikposmu 2014. gada janvāris–2016. gada 



 

 

jūlijs var secināt, ka ir notikuši 120 plašsaziņas līdzekļu darbinieku patvaļīgas 

apcietināšanas un aizturēšanas gadījumi; tā kā kopš 2015. gada janvāra no 

48 arestētajiem žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļu darbiniekiem tikai desmit tiesāja 

tiesā; 

O. tā kā Somālija joprojām ir viena no valstīm, kurā ir pasaulē vislielākā un visvecākā 

pārvietoto personu kopiena — 1,1 miljons iekšzemē pārvietotu cilvēku —, tostarp 

aptuveni 400 000 tikai Mogadīšo vien dzīvojošo personu, un gandrīz 1 miljons bēgļu, 

kas mitinās Āfrikas raga reģionā; tā kā vienā pašā 2016. gadā ANO augstais komisārs 

bēgļu jautājumos (UNHCR) ziņoja, ka tās piespiedu izlikšanas no mājokļa un 

nedrošības dēļ, ko rada nerimstošā militārā karadarbība, tika pārvietotas vēl citas 

kopskaitā gandrīz 28 000 personas; 

P. tā kā 420 000 Somālijas bēgļu dzīvo nometnēs Kenijā un 350 000 Dadābas nometnē un 

tā kā Somālijas un Kenijas valdības un UNHCR ir vienojušies veicināt 10 000  bēgļu 

brīvprātīgu atgriešanos Somālijā — uz teritorijām, kuras nekontrolē Al-Shabab; tā kā 

Kenijas valdība 2016. gada maijā paziņoja, ka Dadābas bēgļu nometne, kas atrodas 

Kenijas ziemeļaustrumos, līdz gada beigām tiks slēgta; 

Q. tā kā joprojām tiek nogalināti, nelikumīgi aizturēti un bruņotajos spēkos iesaukti bērni, 

neskatoties uz to, ka Somālija 2015. gada janvārī ratificēja ANO konvenciju par bērna 

tiesībām un 2015. gada novembrī apstiprināja drošu skolu deklarāciju, apņemoties veikt 

konkrētus pasākumus, ar kuriem aizsargā studentus un izglītības iestādes; 

R. tā kā ES, izmantojot Eiropas Attīstības fondu, piešķīra EUR 286 miljonus (2014.–

2020. gadā), pievēršot uzmanību Pakta īstenošanai, proti, valsts un miera veidošanai, 

nodrošinātībai ar pārtiku, noturībai un izglītībai; tā kā ES ir arī apņēmusies atbalstīt 

AMISOM ar Āfrikas Miera fonda starpniecību; 

1. pauž visdziļāko līdzjūtību nesenajos teroristu uzbrukumos Somālijā cietušajiem un viņu 

ģimenēm un pauž dziļu nožēlu par zaudētajām dzīvībām; vienlaikus pauž stingru 

nosodījumu tiem, kas veica šos uzbrukumus, kuri piedēvēti Al-Shabab nemiernieku 

grupai; 

2. prasa stiprināt valsts drošības arhitektūru un aizsargāt iedzīvotājus, kā arī 

starptautiskajai sabiedrībai sniegt papildu atbalstu AMISOM un Somālijas valdībai 

miera un stabilitātes veidošanā; 

3. atgādina, ka ilgtermiņa stabilitāti un mieru var panākt tikai ar sociālo integrāciju, 

ilgtspējīgu attīstību un labu pārvaldību, kas balstīta uz demokrātiskajiem principiem un 

tiesiskumu, pilnībā ievērojot cilvēka cieņu un tiesības; 

4. uzstāj, ka vajadzīgs visas puses iesaistošs dialogs starp valsts sociālajiem slāņiem, 

tostarp klaniem un ciltīm, kas veido Somālijas nāciju, lai nodrošinātu savstarpēju 

izpratni un panāktu vienprātību ilgstoša un stabila miera veidošanai; 

5. atzinīgi vērtē to, ka valdība un reģionālie līderi apstiprināja jaunu valsts drošības 

politiku, un aicina valdību paātrināt tās īstenošanu, ņemot vērā joprojām pastāvošos Al-

Shabab radītos draudus; 

6. aicina ES un tās starptautiskos partnerus saglabāt spēcīgo apņemšanos sadarboties ar 

Somāliju, veidojot leģitīmas iestādes un Somālijas pārvaldītu drošības sektoru, lai 



 

 

apkarotu terorismu un nodrošinātu visu iedzīvotāju aizsardzību; uzsver, ka tas ir ļoti 

svarīgi Somālijas konstruktīvai attīstībai un reģiona drošībai; 

7. aicina Āfrikas Savienību (ĀS) nodrošināt, lai visas valstis, kas nodrošina karaspēku, 

veiktu informācijas apmaiņu ar CCTARC (AMISOM Civiliedzīvotāju zaudējumu 

izsekošanas, analīzes un reaģēšanas vienība) attiecībā uz ziņojumiem vai izmeklēšanām 

par civiliedzīvotāju zaudējumiem, ko izraisījis šo valstu karaspēks, un sniegtu šo 

informāciju arī ANO saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 2297 (2016), 

un ņemtu vērā AMISOM darbības plānos; 

8. aicina valdību un ES ar tiesiskuma nodrošināšanu Somālijā saistīto darbību ietvaros 

nodrošināt, lai NISA tiktu regulēta ar efektīviem uzraudzības mehānismiem, un 

palielināt Somālijas kriminālizmeklēšanas departamenta (CID) tehniskās prasmes veikt 

rūpīgu un efektīvu izmeklēšanu, kurā tiek ievērotas tiesības; 

9. atzinīgi vērtē ĀS izmeklēšanu par apgalvojumiem par AMISOM karaspēka veiktu 

seksuālu vardarbību, prasa pilnībā īstenot ziņojumā izklāstītos ieteikumus un saskaņā ar 

ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 2272 (2016) mudina ĀS un valstis, kas 

nodrošina karaspēku, nodrošināt, ka apgalvojumi tiek pienācīgi un rūpīgi izmeklēti un 

ka atbildīgās personas tiek sauktas pie atbildības; 

10. prasa uzlabot ES īstenoto uzraudzību un spēju veidošanu, lai nodrošinātu saukšanu pie 

atbildības par AMISOM veiktajiem pārkāpumiem, jo īpaši ņemot vērā to, ka ES sniedz 

lielāko daļu finansējuma; 

11. uzsver, ka kopš 2012. gada ir panākts uzmundrinošs progress virzībā uz iekļaujošākām 

vēlēšanām un pārskatatbildīgu valdību; atzinīgi vērtē nacionālo līderu foruma lēmumu 

nākamajos divos gados veicināt politisko partiju veidošanu un reģistrāciju, gatavojoties 

2020. gada vēlēšanām, kas pamatosies uz principu “viena persona — viena balss”, kā 

arī centienus atjaunot valsts iestādes un pieņemt svarīgus jaunus tiesību aktus par 

politiskajām partijām un neatkarīgas valsts cilvēktiesību komisijas izveidi; atzinīgi vērtē 

lēmumus palielināt sieviešu pārstāvību; uzsver, ka ārkārtīgi svarīgs ir ticams, iekļaujošs, 

pārredzams un pārskatatbildīgs vēlēšanu process, kas nodrošina ievēlētajiem līderiem 

nepieciešamo leģitimitāti; 

12. atzīst ANO Atbalsta biroja Somālijā (UNSOS) pozitīvo ieguldījumu, atbalstot AMISOM 

un ANO Palīdzības misijas Somālijā (UNSOM) panākumu sasniegšanu, piešķirot 

kareivjus un finanšu un materiālos resursus, lai nodrošinātu civiliedzīvotāju aizsardzību 

Somālijā; 

13. mudina Somālijas Nacionālo armiju un AMISOM veikt visus nepieciešamos pasākumus, 

lai apturētu jebkādus kareivīgās Al-Shabab nemiernieku grupas mēģinājumus apturēt 

gaidāmo vēlēšanu procesu; uzsver, ka vēlēšanu procesa nodrošināšanai vajadzētu būt 

galvenajai prioritātei; 

14. nosoda to, ka drošības spēki vervē bērnus, lai izmantotu tos kā kareivjus un 

informatorus, tostarp izmantojot sagūstītos vai dezertējušos bērnus kareivjus; aicina 

Somālijas valdību izbeigt šo praksi; 

15. prasa veikt stingrākus pasākumus, lai aizsargātu bruņoto konfliktu skartos bērnus pret 

vervēšanu un izmantošanu bruņotajos spēkos un grupās; mudina iestādes uzskatīt, ka 



 

 

bērni, kas tiek turēti aizdomās par saistību ar Al-Shabab, primāri ir cietušie un par 

pamatprincipiem uzskatīt bērna intereses un starptautiskos aizsardzības standartus; 

16. atgādina, ka drošība nav iespējama bez attīstības un attīstība nav iespējama bez 

drošības; prasa panākt lielāku saskaņotību starp drošības un attīstības darbībām, 

stiprinot programmas, kuru mērķis ir gan veicināt ekonomisko un sociālo attīstību, gan 

cīnīties pret nepietiekamu attīstību un terorisma iemesliem un pamatu; atgādina par 

nepieciešamību nodrošināt pamatpakalpojumus un atbalstu atbrīvotajiem cilvēkiem, jo 

īpaši, lai nodrošinātu bēgļiem ilgtspējīgu reintegrāciju atgriešanās valstī; uzsver 

nepieciešamību paātrināt konsolidāciju Somālijas valsts administratīvajām struktūrām 

un iestādēm, kas sniedz šādus pakalpojumus; 

17. mudina Somālijas bēgļu uzņēmējvalstis, pieņemot lēmumus bēgļus sūtīt atpakaļ uz 

Somāliju, saglabāt reālistisku viedokli par drošības situāciju lielā daļā Somālijas; 

18. pauž dziļas bažas par uzbrukumiem humānās palīdzības sniedzējiem Somālijā; atkārtoti 

norāda, ka ir ļoti svarīgi ievērojot neatkarības un neitralitātes principus, sniedzot 

humāno palīdzību tiem, kam tā nepieciešama; 

19. atgādina, ka vārda brīvībai ir centrāla loma demokrātiskas valsts veidošanā un jo īpaši 

politisku pārmaiņu periodā; aicina Somālijas valdību pārskatīt kriminālkodeksu, jauno 

plašsaziņas līdzekļu likumu un citus normatīvos aktus, lai panāktu to atbilstību 

Somālijas starptautiskajām saistībām attiecībā uz tiesībām uz vārda brīvību un 

plašsaziņas līdzekļu brīvību; 

20. asi nosoda daudzās nogalināšanas un arestus, plaši izplatīto iebiedēšanu, kritiski svarīgu 

plašsaziņas līdzekļu slēgšanu, iekārtu konfiskāciju un tīmekļvietņu bloķēšanu; prasa 

Somālijas iestādēm steidzami veikt pasākumus, lai nodrošinātu pilnīgu izmeklēšanu par 

visiem pārkāpumiem saistībā ar tiesībām uz vārda brīvību un vainīgo saukšanu pie 

atbildības; 

21. izsaka atzinību UNSOM un ANO augstajam cilvēktiesību komisāram par 2016. gada 

4. septembrī publicēto ziņojumu par tiesībām uz vārda brīvību Somālijā, kas ir pirmais 

ANO publiskais ziņojums par cilvēktiesībām Somālijā; aicina ANO vairāk sniegt 

publiskus ziņojumus; 

22. mudina iestādes pieņemt un īstenot atbilstošu tiesisko regulējumu un veikt 

nepieciešamās tiesu reformas, lai reaģētu uz cilvēku vajadzībām pēc tiesiskuma un 

aizsardzības, jo nesodāmība nav pieļaujama; 

23. pauž bažas par pārvietoto personu aizvien biežāku piespiedu izlikšanu no publiskās un 

privātās infrastruktūras Somālijas lielākajās pilsētās; atgādina, ka šai izraidīšanai ir 

jāatbilst attiecīgajam valsts un starptautiskajam regulējumam; aicina Somālijas federālo 

valdību un visus iesaistītos dalībniekus rast konkrētus risinājumus pārvietoto personu 

problēmām; aicina Somālijas valdību ar tās partneru atbalstu veidot tādus apstākļus, lai 

bēgļi varētu brīvprātīgi atgriezties ar cieņu, tiklīdz drošības situācija valstī būs 

atbilstoša; 

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 

priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 

jautājumos, Āfrikas Savienībai, Somālijas prezidentam, premjerministram un 



 

 

parlamentam, ANO ģenerālsekretāram, ANO Drošības padomei, ANO Cilvēktiesību 

padomei un ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai. 

 

 


