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PRIEKŠVĀRDS�

�

Gadu� no� gada� Eiropas� Savienība� uzlabo� un� stiprina� darbības,� lai� veicinātu� cilvēktiesības� un�

nodrošinātu� to� ievērošanu� visā� pasaulē.� Šis� 10.�ES� gada� zi�ojums� par� cilvēktiesībām� ir�

apliecinājums� šādai� pastāvīgai� ap�emšanās.� Cilvēktiesību� ievērošanas� veicināšana� ir� kCuvusi� par�

vienu�no�attīstītākajiem�Eiropas�Savienības�ārējo�attiecību�aspektiem.�

�

Zi�ojuma� galvenais� mērFis� ir� informēt� pēc� iespējas� plašāku� auditoriju� Eiropā� un� aiz� Eiropas�

Savienības�robežām�par�ES�darbībām�cilvēktiesību�ievērošanas�jomā�visā�pasaulē.�

�

Zi�ojums�attiecas�uz�laikposmu�no�2007.�gada�jūlija�līdz�2008.�gada�jūnijam.�Šo�divpadsmit�mēnešu�

laikā�cilvēktiesību�jomā�ir�gūti�ievērojami�panākumi.�

�

Cilvēktiesību�padomes�reformu�pabeigšanai�un�tās�darba�procedūru�pie�emšanai�būtu�jānodrošina,�

ka� šī� centrālā� ANO� struktūrvienība� turpmāk� varētu� pievērsties� svarīgākajiem� jautājumiem.� Tā� ir�

unikāls� forums,� kas� vienkopus� pulcē� valstu� pārstāvjus,� ekspertus� un� pilsoniskās� sabiedrības�

locekCus.�Eiropas�Savienība�ir�ap�ēmības�pilna�paust�padomē�savu�nostāju�un�darboties,�lai�padarītu�

tās� darbību� efektīvu.� Cilvēktiesību� padomes� uzsāktais� darbs� ir� bijis� veiksmīgs,� taču� visām�

iesaistītajām�pusēm�un,�pirmkārt,�padomes�dalībvalstīm,�būtu�godprātīgi�kopīgi�jāstrādā,�lai�šī�jaunā�

iestāde�spētu�īstenot�savas�pilnvaras�un�piepildīt�tai�uzticētās�iedzīvotāju�cerības.�2008.�gada�pirmais�

pusgads� bija� īpašs� ar� to,� ka� notika� Vispārējā� periodiskā� pārskata� (VPP)� pirmās� sesijas,� tas� ir�

inovatīvs� Cilvēktiesību� padomes� mehānisms� cilvēktiesību� situācijas� apskatīšanai� katrā� pasaules�

valstī,�kas�liek�visām�valstīm�īstenot�svarīgas�ap�emšanās,�lai�uzlabotu�cilvēktiesību�aizsardzību.�

�

Nāvessoda�piemērošana�samazinās.�Ruanda�un�Uzbekistāna�ir�atcēlušas�augstāko�soda�mēru�un�līdz�

ar� to�kopējais�valstu�skaits,�kurās�nepiemēro�nāvessodu,� ir�sasniedzis�135.�Amerikas�Savienotajās�

Valstīs�Mūdžersijas� štats� bija� pirmais�ASV� štats� kopš� 1965.�gada,� kas� pasludināja� nāvessodu� par�

nelikumīgu.� Eiropas� Savienība� turpina� darbu� arī� šajā� jomā.� Tā� pauž� gandarījumu� par� 104� valstu�

pie�emto�62.�Apvienoto�Nāciju�Organizācijas�1enerālās�Asamblejas�rezolūciju,�ar�ko�aicina�noteikt�

moratoriju�nāvessoda�izpildei,�lai�turpmāk�atceltu�augstāko�soda�mēru�pavisam.�

�
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Starptautiskā� mērogā� panākumi� ir� gūti� arī� tiesiskuma� jomā.� Jean
Pierre� Bemba� un� Radovan�

Karadžić� arests,� kā� arī� Starptautiskās� krimināltiesas� uzrādītās� apsūdzības� bijušajiem� Kongo�

Demokrātiskās�Republikas�militāristiem�Thomas�Lubanga,�Germain�Katanga�un�Mathieu�!gudjolo,�

kas�apsūdzēti�par�kara�noziegumiem�un�noziegumiem�pret�cilvēci,�apliecina�nozīmīgo�progresu�ceCā�

uz� nesodāmības� izbeigšanu� par� masveida� cilvēktiesību� pārkāpumiem.� Eiropas� Savienība� atbalsta�

Starptautiskās�krimināltiesas�darbību.�

�

ES� rīcība� cilvēktiesību� jomā� kCūst� arvien� spēcīgāka.� Balstoties� uz� ES� pamatnostādnēm,� tā,�

izmantojot�diplomātiskus�demaršus�vai�deklarācijas,�iespēju�robežās�iesaistās�lietās,�ja�kāda�persona�

ir�notiesāta�uz�nāvi,� spīdzināta�vai� ieslodzīta�par� saviem�uzskatiem�vai�pārliecību,�vai� ja�personai�

šajā� sakarībā� ir� izteikti� draudi.� ES� pievērš� īpašu� uzmanību� bērnu� tiesību� ievērošanai� un� drīzumā�

paplašinās�savu�darbības�jomu,�ietverot�tajā�arī�no�vardarbības�cietušo�sieviešu�situāciju.�

�

ES�aizstāv�cilvēktiesības�arī�piedaloties�krīžu�pārvarēšanā.�Tā��em�tās�vērā,�plānojot,� īstenojot�un�

novērtējot� EDAP� operācijas.�Dažas� no� šīm�misijām� ietver� ekspertus� ar� atbildību� sieviešu� tiesību�

jomā�vai�bērnu�situācijā�bru�otos�konfliktos.�

�

Papildus� iesaistīšanās�misijām�Eiropas�Savienība� ir� iecerējusi�situācijās,�kur�nepieciešams,� lai�ātri�

novērstu�cilvēktiesību�pārkāpumus,�dot�priekšroku�dialogam�un�sadarbībai.�Tā�cenšas�uzturēt�ciešu�

sadarbību� ar� pilsoniskās� sabiedrības� organizācijām.�ES�pašlaik� ir� iesaistīta� vairāk� nekā� trīsdesmit�

dialogos� un� konsultācijās� par� cilvēktiesībām� ar� trešām� valstīm� piecos� kontinentos,� un� to� skaits�

strauji� pieaug,� kas� apliecina� to,� ka�ES� starptautiskajās� attiecībās� pievērš� arvien� lielāku� uzmanību�

cilvēktiesību� jautājumiem.� Papildus� sadarbības� programmām,� ko� īsteno� dalībvalstis,� Komisija� ir�

stiprinājusi� Eiropas� demokrātijas� un� cilvēktiesību� instrumentu,� kura� gada� budžets� ir� sasniedzis�

gandrīz�EUR�140�miljonus.�

�
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Cī�a� par� cilvēktiesību� ievērošanu� ir� ilgtermi�a� pasākums.� Daudzos� pasaules� reBionos� situācija�

joprojām� rada� bažas� N� Kongo�Demokrātiskajā� Republikā,� kur� kā� kara� līdzekli� izmanto�masveida�

seksuālo� vardarbību,� Darfūrā,� kur� starptautiskā� kopiena� joprojām� cenšas� izbeigt� nežēlību� pret�

civiliedzīvotājiem,�Mjanmā,�kur�2007.�gada�septembrī�notika�nežēlīgas�represijas�un�varas�iestādes�

nespēja� atbilstoši� rīkoties� ciklona� !argis� izraisītās� humanitārās� katastrofas� apstākCos.� Šrilankā�

civiliedzīvotāji�ir�kCuvuši�par�varas�iestāžu�un�separātistu�kustību�sadursmju�upuriem.�ZiemeCkorejā�

un�citās�valstīs�autoritāri�un�represīvi�režīmi�cenšas�noturēties�pie�varas,�neievērojot�cilvēktiesības.�

�

Šogad,� kad� aprit� 60� gadi� kopš� Vispārējās� cilvēktiesību� deklarācijas� pie�emšanas,� 15� gadi� kopš�

Vīnes� Deklarācijas� parakstīšanas� un� 10� gadi� kopš� ANO� Cilvēktiesību� aizstāvju� deklarācijas�

pie�emšanas,� ir� svarīgi� atcerēties,� ka� cilvēktiesības� ir� universālas� un� tās� nevar� būt� pakCautas�

nevienas� valsts� iekšējām� lietām� nedz� Eiropā,� nedz� citur� pasaulē.� Visas� pilsoniskās,� politiskās,�

ekonomiskās,�sociālās�un�kultūras�tiesības�ir�nedalāmas,�saistītas�un�savstarpēji�pastiprinošas.�

�

Lai� darbs� būtu� vēl� lietderīgāks,� Eiropas� Savienībai� ir� vēl� vairāk� jāstiprina� tās� darbību� vienotība.�

Ceram,�ka�šis�zi�ojums�būs�ne�tikai�informācijas�avots,�bet�arī�palīglīdzeklis,�lai�uzzinātu,�kā�kopīgi�

varam�paaugstināt�mūsu�rīcību�saska�otību�un�tādējādi�uzlabot�to�efektivitāti.�

�

�

Bernard�Kouchner�

Francijas�ārlietu�ministrs,�

Eiropas�Savienības�Padomes�priekšsēdētājs�

�

Javier�Solana�

Augstais�pārstāvis�kopējās�ārpolitikas�un�drošības�politikas�jomā,�

Eiropas�Savienības�Padomes�Benerālsekretārs�

�

Benita�Ferrero
Waldner�

Eiropas�Komisijas�locekle,�ārējo�attiecību�un�Eiropas�kaimi�attiecību�politikas�komisāre�

�
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1.� IEVADS�

�

Cilvēktiesību� ievērošana,� kā� arī� pamatbrīvības,� demokrātija� un� tiesiskums� ir� Eiropas� Savienības�

pamatvērtības.� Bez� cilvēktiesībām� nevarētu� pastāvēt� nedz� ilgstošs� miers� vai� drošība,� nedz� arī�

ilgtspējīga� attīstība.� ES� ir� pārliecināta,� ka� cilvēktiesību� ievērošana� ir� nozīmīgs� mērFis,� par� kura�

sasniegšanu� rūpēties� uz� uz�emties� atbildību.� TādēC� ES� piešFir� cilvēktiesību� ievērošanai� īpašu�

nozīmi�gan�tās�robežās,�gan�aiz�tām.�

�

Šis� 10.�ES� gada� zi�ojums� par� cilvēktiesībām� attiecas� uz� laikposmu� no� 2007.�gada� 1.�jūlija� līdz�

2008.�gada�30.�jūnijam.�Tā�mērFis� ir�sniegt�apskatu�par�Eiropas�Savienības�politiku�un�darbībām�

cilvēktiesību� jomā.� Tādējādi� zi�ojums� nodrošina� pārskatāmību� un� skaidrību,� kas� vajadzīga�

sadarbībā� starp� ES� un� pilsonisko� sabiedrību.� Zi�ojuma� uzdevums� ir� arī� atvieglot� ES� darbības�

efektivitātes�novērtēšanu�1.�

�

Šajā�zi�ojumā�apskatītas�ES�darbības�cilvēktiesību�jomā�ar�trešām�valstīm,�daudzpusējās�struktūrās�

un�saistībā�ar�noteiktiem�īpašiem�tematiskiem�jautājumiem.�Zi�ojums�nav�veidots�kā�visaptverošs,�

tieši� pretēji� N� uzmanība� tajā� ir� apzināti� pievērsta� jautājumiem,� kuru� sakarībā� ES� rīcība� ir� bijusi�

visbūtiskākā,�tādējādi�padarot�to�vieglāk�lasāmu.�

�

ES� rīcībā� ir� vairāki� instrumenti� cilvēktiesību� ievērošanas� veicināšanai� pasaulē.� Līdz� šim,� ES� ir�

izstrādājusi� sešas� pamatnostād�u�kopas� N� par� nāvessodu,� spīdzināšanu,� cilvēktiesību� dialogiem� ar�

trešām�valstīm,�bērniem�bru�otos�konfliktos,�cilvēktiesību�aizstāvjiem,�un�pagājušogad�N�par�bērnu�

tiesībām.�2005.�gadā�ES�pie�ēma�arī�pamatnostādnes�attiecībā�uz�to,�lai�veicinātu�starptautisko�kara�

tiesību� ievērošanu.� ES� īsteno� minētās� dažādās� pamatnostādnes,� izmantojot� īpašus� pasākumus�

(piemēram,� pasaules� mēroga� demaršu� kampa�as� pret� spīdzināšanu).� ES� īsteno� diplomātiskus�

demaršus,� ja� tiek� pārkāptas� cilvēktiesības.� Tā� iesaistās� politiskos� vai� tieši� cilvēktiesībām� veltītos�

dialogos�ar�daudzām�trešām�valstīm�(pašlaik�norisinās�vairāk�nekā�trīsdesmit�cilvēktiesību�dialogi).�

ES�finansē�Eiropas�demokrātijas�un�cilvēktiesību�instrumentu�(EIDHR).�

�

�������������������������������������������������
1�� Skatīt�7.�nodaCu�"ES�darbību�un�instrumentu�efektivitātes�analīze".�
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Daudzpusējā�līmenī�Eiropas�Savienība�aktīvi�darbojas�Cilvēktiesību�padomē�un�Apvienoto�Nāciju�

Organizācijas� 1enerālajā� Asamblejā� (ANO� 1A).� Zi�ojumā� apskatītajā� laikposmā� notika�

Cilvēktiesību�padomes�6.,�7.�un�8.�kārtējā�sesija�un�trīs�īpašās�sesijas�par�cilvēktiesību�pārkāpumiem�

okupētajās�palestīniešu� teritorijās,� situāciju�cilvēktiesību� jomā�Mjanmā� (sanāksmi�sasauca�pēc�ES�

lūguma)� un� tiesībām� uz� pārtiku.� ES� ar� panākumiem� atbalstīja� pilnvaru� pagarināšanu� īpašajiem�

referentiem� cilvēktiesību� jomā� dažās� valstīs� (Haiti,� Sudāna,� Burundi,� Libērija,� ZiemeCkoreja,�

Mjanma,�Somālija)�vai�referentiem,�kas�atbildīgi�par�īpašiem�tematiskiem�jautājumiem�(piemēram,�

cilvēktiesību� aizsardzība� cī�ā� ar� terorismu,� cilvēktiesību� aizstāvji,� minoritātes).� 8.�Cilvēktiesību�

padomes� sesijā� ES� arī� ierosināja� pie�emt� rezolūciju� par� situāciju� cilvēktiesību� jomā�Mjanmā,� jo�

īpaši� pēc� ciklona�!argis,� un� ar� kuru� nosodīja� cilvēktiesību� pārkāpumus�Mjanmā,� kā� arī� aicināja�

Mjanmas�valdību�pilnībā�sadarboties�ar�starptautisko�kopienu,�lai�beigtu�šos�pārkāpumus.�

�

ES� arī� atbalstīja� Vispārējā� periodiskā� pārskata� izveidi;� tas� ir� inovatīvs� Cilvēktiesību� padomes�

mehānisms� pārskatu� sagatavošanai� par� situāciju� cilvēktiesību� jomā� visās� valstīs� ar� četru� gadu�

intervālu,�turklāt�dažas�dalībvalstis�piekrita,�ka�par�tām�tiek�sagatavots�šāds�pārskats.�Šajā�sakarā�ES�

strādās,�lai�nodrošinātu�dažādo�ANO�komiteju�izstrādāto�ieteikumu�pienācīgu�ievērošanu�apspriežu�

gaitā,�kā�arī�lai�pārskata�zi�ojumu�pie�emšanā�pilnībā�piedalītos�nevalstiskās�organizācijas.�

�

62.�Apvienoto�Nāciju�Organizācijas�1enerālās�Asamblejas�sesijā�ES�ierosināja�deklarāciju,�ar�kuru�

95�valstis�no�visiem�kontinentiem�aicināja�ieviest�moratoriju,�lai�atceltu�nāvessodu.�Pamatojoties�uz�

šo� ierosmi,� 104� valstis� parakstīja� rezolūciju� par� nāvessodu,� un� lielā� mērā� tas� bija� iespējams�

pateicoties� aktīvai� Eiropas� Savienības� un� citu� rezolūcijas� līdzautoru� īstenotai� kampa�ai.� Tas�

uzskatāms�par�vēsturisku�panākumu�ceCā�uz�nāvessoda�atcelšanu�visā�pasaulē.�ES� turpināja�darbu�

arī,� lai� panāktu� vairāku� rezolūciju� pie�emšanu� par� situāciju� cilvēktiesību� jomā� noteiktās� valstīs�

(Mjanmā,�ZiemeCkorejā,� Irānā�un�Baltkrievijā),� kā� arī� rezolūciju�par�bērnu� tiesībām� (sadarbībā� ar�

Latī�amerikas� un� Karību� jūras� reBiona� valstīm),� ar� ko� izveido� pilnvaras� īpašajam� pārstāvim�

jautājumos�par�vardarbību�pret�bērniem.�

�
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Eiropas�Savienības�unikālais�stāvoklis,�kādu�tā�ie�em�pasaulē,�liek�tai�pašai�īpaši�stingri�iestāties�par�

cilvēktiesību�aizsardzību�un�ievērošanu.�Vardarbības�upuri�cer,�ka�ES�palīdzēs�izbeigt�netaisnību,�ar�

kādu�tiem�nākas�saskarties�ikdienas.�Cilvēktiesību�aizstāvji�gaida,�ka�ES�atbalstīs�vi�u�nerimstošos�

centienus�veicināt�cilvēktiesības.�Šajā�zi�ojumā�redzams,�ka�Eiropas�Savienība�pieliek�visas�pūles,�

lai� piepildītu� šīs� cerības,� regulāri� atjauninot� iesāktos� centienus� un� izmantojot� tās� rīcībā� esošos�

daudzos�instrumentus.�

�

2.� ES�ISTRUMETI�U�IEROSMES�TREŠĀS�VALSTĪS�

�

2.1.� Vienotās�rīcības,�kopējās�nostājas�un�krīžu�pārvarēšanas�operācijas�

�

Šajā�sadaCā�sniegts�pārskats�un�jaunākā�informācija�par�vienotajām�rīcībām�un�kopējām�nostājām,�

kā�arī�par�pārskata�posmā�spēkā�esošām�krīzes�pārvarēšanas�operācijām.�

�

Vienotās� rīcības� ir� paredzētas� īpašiem� gadījumiem,� kad� vajadzīga� Eiropas� Savienības� rīcība.�

Zi�ojumā� aplūkotajā� laikposmā� ES� ir� pie�ēmusi� vairākas� vienotās� rīcības,� kas� attiecas� uz�

cilvēktiesībām.� Minētās� vienotās� rīcības� galvenokārt� bija� saistītas� ar� ES� īpašo� pārstāvju� (ESĪP)�

iecelšanu�un�civilo�un�militāro�krīžu�pārvarēšanas�operācijām.�
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�

Apskatītajā�laikposmā�amatos�esošie�vienpadsmit�ES�īpašie�pārstāvji�strādāja�šādos�reCionos:�

▫� Afganistāna�(Francesc�Vendrell,�amatā�no�2002.�gada�25.�jūnija)�2,��

▫� Āfrikas�Lielo�ezeru�reCions�(Roeland�van�de�Geer,�amatā�no�2007.�gada�15.�februāra)�3,�

▫� Āfrikas�Savienība�(Koen�Vervaeke,�amatā�no�2007.�gada�6.�decembra)�4,�

▫� Bosnija�un�Hercegovina�(Miroslav�Lajčák,�amatā�no�2007.�gada�18.�jūnija)�5,�

▫� Vidusāzija�(Pierre�Morel,�amatā�no�2006.�gada�5.�oktobra)�6,�

▫� Kosova�(Pieter�Feith,�amatā�no�2008.�gada�4.�februāra)�7,�

▫� Bijusī�Dienvidslāvijas�MaFedonijas�Republika�(Erwan�Fouéré,�amatā�no�2005.�gada�

17.�oktobra)�8,�

▫� Tuvie�Austrumi�(Marc�Otte,�amatā�no�2003.�gada�14.�jūlija)�9,�

▫� Moldova�(Kálmán�Mizsei,�amatā�no�2007.�gada�15.�februāra)�10,�

▫� Dienvidkaukāzs�(Peter�Semneby,�amatā�no�2006.�gada�20.�februāra)�11,�

▫� Sudāna�(Torben�Brylle,�amatā�no�2007.�gada�19.�aprīCa)�12.�

�

Kopējās�nostājas�galvenokārt�ir�saistītas�ar�ierobežojošiem�pasākumiem,�kas�balstīti�uz�Apvienoto�

Nāciju� Organizācijas� Drošības� padomes� noteikta� pienākuma� vai� kas� ir� autonomi� ES� pasākumi.�

Sankcijas�piemēro,�lai�sasniegtu�īpašos�KĀDP�mērFus,�kas�izklāstīti�Līguma�par�Eiropas�Savienību�

11.�pantā,� tostarp,� bet� ne� tikai,� veicināt� cilvēktiesību� un� pamatbrīvību� ievērošanu,� demokrātiju,�

tiesiskumu�un�labu�pārvaldību.�

�������������������������������������������������
2� Padomes�Vienotā�rīcība�2002/496/KĀDP�(2002.�gada�25.�jūnijs),�OV�L�167,�26.6.2002.,�12.�lpp.�
3� Padomes�Vienotā�rīcība�2007/112/KĀDP�(2007.�gada�15.�februāris),�OV�L�46,�16.2.2007.,�79.N82.�lpp.�
4� Padomes�Vienotā�rīcība�2007/805/KĀDP�(2007.�gada�6.�decembris),�OV�L�323,�8.12.2007.,�45.N

49.�lpp.�
5� Padomes�Lēmums�2007/427/KĀDP�(2007.�gada�18.�jūnijs),�OV�L�159,�20.6.2007.,�63.N64.�lpp.�
6� Padomes�Lēmums�2006/670/KĀDP�(2006.�gada�5.�oktobris),�OV�L�275,�6.10.2006.,�65.N65.�lpp.�
7� Padomes�Vienotā�rīcība�2008/123/KĀDP�(2008.�gada�4.�februāris),�OV�L�42,�16.2.2008.,�88.N91.�lpp.�
8� Padomes�Vienotā�rīcība�2005/724/KĀDP�(2005.�gada�17.�oktobris),�OV�L�272,�18.10.2005.,�26.N

27.�lpp.�
9� Padomes�Vienotā�rīcība�2003/537/KĀDP�(2003.�gada�21.�jūlijs),�OV�L�184,�23.7.2003.,�45.N45.�lpp.�
10� Padomes�Vienotā�rīcība�2007/107/KĀDP�(2007.�gada�15.�februāris),�OV�L�46,�16.2.2007.,�59.N62.�lpp.�
11� Padomes�Vienotā�rīcība�2006/121/KĀDP�(2006.�gada�20.�februāris),�OV�L�49,�21.2.2006.,�14.N16.�lpp.�
12� Padomes�Lēmums�2007/238/KĀDP�(2007.�gada�19.�aprīlis),�OV�L�103,�20.4.2007.,�52.N53.�lpp.�
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Eiropas�Savienība� turpina�darbu,� lai�uzlabotu�procedūras�kā�piemēro�autonomas�ES�sankcijas�vai�

ES�papildinājumus�ANO�sankciju�sarakstam,�īpaši�paturot�prātā�pienākumus�nodrošināt�tiesības�uz�

taisnīgu�tiesu,�pienākumu�sniegt�pamatojumu�un�tiesībām�uz�efektīvu�tiesas�aizsardzību.�

�

Krīžu�pārvarēšanas�operācijas:�Cilvēktiesību�jautājumi�un�konfliktu�novēršana�

�

Konfliktu� novēršanas� jomā� ES� turpināja� izstrādāt� instrumentus� konfliktu� novēršanai� gan�

ilgtermi�ā,�gan�īstermi�ā.�"Ikgadējā�zi�ojumā�par�ES�darbībām�konfliktu�novēršanas�jomā,�tostarp�

saistībā� ar� ES� Programmas� vardarbīgu� konfliktu� novēršanai� īstenošanu"� ir� izklāstīti� šajā� jomā�

sasniegtie�panākumi�13.�

�

Cilvēktiesību� jautājumi,� tostarp� dzimumu� jautājumi� un� jautājumi,� kas� saistīti� ar� bērniem�

bruGotos� konfliktos� (CAAC),� krīžu� pārvarēšanas� operāciju� un� misiju� sakarībā� kCuva� arvien�

nozīmīgāki,�un�tos�sistemātiski�turpināja�iekCaut�visu�EDAP�operāciju/misiju�plānošanā�un�izpildē,�

kā�arī�pēc�tam�tos�izvērtēja,�analizējot�gūto�pieredzi.�Šo�jautājumu�sakarā�pastiprinājās�sadarbība�ar�

ESĪP,� kuru� pilnvarās� paredzēti� īpaši� noteikumi,� lai� risinātu� cilvēktiesību,� dzimumu� un� CAAC�

jautājumus.�Dažās�EDAP�operācijās/misijās�tagad�ir�iekCauts�dzimumu�jautājumu�eksperts.�EUFOR�

Tchad/RCA� operācijā� iesaistītais� konsultants� dzimumu� jautājumos� operatīvajā� štābā� cita� starpā�

vadīja�arī�mācības�par�dzimumu�jautājumiem�un� ierosināja�visaptverošu� struktūru�novērošanai�un�

zi�ošanai.�EULEX�Kosovo� operācijā� ietilpst�Cilvēktiesību�un�dzimumu� jautājumu�vienība,�kas�ne�

tikai� nodrošina� EULEX� Kosovo� politikas� un� lēmumu� atbilstību� cilvēktiesību� un� dzimumu�

standartiem,�bet� arī� kalpo�kā� struktūrvienība,� kas� sa�em�visu� trešo�pušu�sūdzības,� kas� saistītas� ar�

iespējamiem�rīcības�kodeksa�pārkāpumiem.�EUSEC�RD�Congo�un�EUPOL�RD�Congo�misijām�ir�

kopīgs� konsultants� dzimumu� jautājumos,� kā� arī� eksperts� cilvēktiesību/bērnu� tiesību� bru�otos�

konfliktos� jomā,� savukārt� dzimumu� jautājumu� konsultants� EUPOL� Afghanistan� misijā� sniedz�

ieteikumus�Afganistānas�varas�iestādēm�par�dzimumu�politiku�Afganistānas�Valsts�policijā.�

�

�������������������������������������������������
13�� http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10601.en08.pdf�
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Nesen� (2008.�gada� jūnijā)� ir� publicēta� deklasificēta� attiecīgu� dokumentu� izlases� versija�14,� kas�

attiecas� uz� cilvēktiesību� un� dzimumu� jautājumu� integrēšanu� EDAP,� ko� 2007.�gada� jūnijā� ieteica�

PDK,� lai� tie�kalpotu�par�atsauces�avotu� turpmākam�darbam�saistībā�ar�EDAP�misiju�un�operāciju�

plānošanu� un� izpildi,� kā� arī� mācību� vajadzībām� (publikācija� ir� trīs� prezidentvalstu� (Vācijas,�

Portugāles�un�Slovēnijas)�ilgstošu�centienu�iznākums).�

�

Joprojām�svarīgi�bija�apzināt�galvenos�dzimumu�līdztiesības�jautājumus,�un�pastiprināti�izvērst�

pūli�us,� lai� īstenotu� ANO� DP� Rezolūciju� Nr.� 1325� un� attiecīgus� ES� dokumentus,� jo� īpaši,� lai�

minētajā�jomā�gūtu�konkrētākus�panākumus.�Šajā�sakarībā�Slovēnijas�prezidentūras�laikā�tika�veikts�

pētījums�par�"ES�atbalsta�palielināšanu�sievietēm�bru�otos�konfliktos".�

�

Jautājumā�par�bērniem�bru�otos�konfliktos� (CAAC)� un�ANO�DRP�rezolūcijas�Nr.� 1612� turpmāku�

īstenošanu� –� pētījumā,� ko� prezidentvalsts� Slovēnija� pasūtījusi� "ES� atbildes� rīcības� stiprināšana�

jautājumā�par�bru�ota�konflikta� skartiem�bērniem",�kā�arī,�pamatojoties�uz�anketu�un�konkrētiem�

grozījumiem� kontrolsarakstā� par� bru�otos� konfliktos� cietušu� bērnu� aizsardzības� jautājumu�

integrāciju�EDAP�operācijās,�ir�īpaši�uzsvērts,�ka�arī�turpmāk�jāstiprina�tās�īstenošana�15.�

�

Krīžu�pārvarēšana:�Operatīvās�darbības�

�

Pārskata� posmā� operatīvās� darbības� krīžu� pārvarēšanas� jomā� turpināja� vērsties� plašumā� –� gan�

civilā,� gan� militārā� jomā.� ES� īsteno� plašas� civilas� un� militāras� misijas� trijos� kontinentos,� un� to�

uzdevumi� sniedzas� no� miera� uzturēšanas� un� miera� procesa� īstenošanas� pārraudzības� līdz�

konsultāciju� sniegšanai� un� atbalsta� nodrošināšanai� militārā,� policijas,� robežuzraudzības� un�

tiesiskuma�jomā.�Notiek�aktīva�gatavošanās�turpmākām�misijām.�

�

�������������������������������������������������
14�� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
15�� Skatīt�4.4�nodaCu�"Bērni�un�bru�oti�konflikti".�
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Tuvie�Austrumi�H�Vidusāzija�

�

Demokrātijas,�cilvēktiesību�un� tiesiskuma�veicināšana� ir�galvenās� jomas,�kam�pievērsta�uzmanība�

ES�attiecībās�ar�Irāku.� Izmantojot�Integrēto�tiesiskuma�misiju�Irākā� (EUJUST�LEX),�ES�kopš�

2005.�gada�jūlija� ir�nodrošinājusi�72�mācību�kursus�un�12�norīkojumus�darba�pieredzes�apgūšanai�

ES�dalībvalstīs�vairāk�nekā�1650�augstākā� ranga�amatpersonām�no� Irākas�policijas�spēkiem,� tiesu�

varas�un�labošanas�iestādēm.�Beidzoties�sākotnējam�pilnvaru�termi�am,�ko�pagarināja�2006.�gadā,�

ES�2007.�gada�beigās�nolēma�vēlreiz�pagarināt�misijas� termi�u�līdz�2009.�gada�30.�jūnijam,�un�pa�

šo� laiku� būs� apmācīti� aptuveni� 2000� irākieši.� ES� iespējams� meklēs� iespējas� paplašināt� misiju,�

papildinot�to�ar�pasākumiem�valsts�teritorijā.�

�

ESĪP�Afganistānā�Francesc�Vendrell�atkāpās�no�amata�2008.�gada�31.�augustā.�Jauno�ESĪP�Ettore�

Francesco� Sequi� iecēla� amatā� 2008.� gada� 1.� septembrī�16.� Vi�a� pilnvarās,� kuru� termi�š� beidzas�

2009.�gada� 28.�februārī,� ietilpst� uzdevums� īstenot� ES� un� Afganistānas� kopējo� deklarāciju,�

Afganistānas�Līgumu,�kā�arī�attiecīgas�ANO�rezolūcijas.�Viens�no�galvenajiem�mērFiem�ir�izveidot�

demokrātisku,� atbildīgu� un� ilgtspējīgu� Afganistānas� valsti,� vienlaicīgi� pievēršot� īpašu� uzmanību�

drošībai� un� stabilizācijai,� labai� pārvaldībai,� tiesu� un� drošības� nozares� reformām,� cilvēktiesībām,�

demokratizācijai�un�tiesiskumam�pārejas�posmā.�

�

Pašreiz� un� agrāk� notikušo� cilvēktiesību� pārkāpumu� nesodāmība�Afganistānā� joprojām� traucē� arī�

centieniem� izveidot� "uzticamu� un� efektīvu"� policijas� dienestu.� Kā� noteikts� EUPOL�

AFGHA�ISTA��CO!OPS,�viens�no�Afganistānas�Valsts�policijas�reformu�mērFiem�ir�nodrošināt,�

lai� iestāde� ievērotu� starptautiskās� tiesībās� noteiktās� cilvēktiesību� normas,� kā� arī� sadarbība� ar�

Afganistānas� Neatkarīgo� cilvēktiesību� komisiju� (AIHRC).� Šajā� gadījumā� viens� no� misijas�

stratēBiskiem� mērFiem� ir� palīdzēt� un� atbalstīt� tāda� policijas� dienesta� izveidi� saska�ā� ar�

starptautiskiem� standartiem,� kam� pilso�i� varētu� uzticēties,� kas� godīgi� darbotos� saska�ā� ar�

tiesiskuma� principiem� un� kas� ievērotu� cilvēktiesības.� Cilvēktiesību� aspekti� ir� iekCauti� arī� citos�

EUPOL�stratēBiskajos�mērFos.�

�

�������������������������������������������������
16� Padomes�Vienotā�rīcība�2008/612/KĀDP�(2008.�gada�24.�jūlijs),�OV�L�197,�25.7.2008.,�60.N62.�lpp.�
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Darbam�misijas�štābā�Kabulā�tika�iecelts�cilvēktiesību�konsultants.�Ir�izstrādāts�misijas�rīcības�plāns�

cilvēktiesību� jomā.� Februārī� tika� aptaujāti� darbam� ārpus� Kabulas� norīkoti� EUPOL� policijas�

konsultanti,� un� šīs� aptaujas� rezultāti� tika� �emti� vērā� plānojot,� kā� integrēt� cilvēktiesības�EUPOL�

darbībā� valsts� provincēs.� �EUPOL� cilvēktiesību� konsultants� strādā� ciešā� sadarbībā� arī� ar�EUPOL�

tiesiskuma� grupu� par� jautājumiem,� kas� saistīti� ar� Afganistānas� krimināltiesībām,� lai� nodrošinātu�

saska�otību� ar� starptautiskiem� cilvēktiesību� standartiem,� pārskatot� grozījumus� policijas� likumā,�

likumprojektā� par� cilvēku� nolaupīšanas� un� tirdzniecības� apkarošanu,� kā� arī� kriminālprocesa�

kodeksā.� EUPOL� sadarbojas� ar� svarīgākajiem� starptautiskiem� un� Afganistānas� partneriem�

(U!AMA,� U!ICEF,� U!ODC,� IOM,� Afganistānas� Neatkarīgo� cilvēktiesību� komisiju� (AIHRC),�

iekšlietu�un�citām�ministrijām)�stratēBiskā�līmenī,�lai�izveidotu�institucionālas�struktūras�un�uzsāktu�

aBentūru�sadarbību�cilvēktiesību�jomā.�

�

Eiropas�Savienības�Policijas�misija�palestīniešu�teritorijās�(EUPOL�COPPS)�turpināja�atjaunoto�

sadarbību� ar� palestīniešu� civilo� policiju� (PCP),� atsākot� virkni� palīdzības� projektu,� kurus� apturēja�

2006.�gada�sākumā,�un�pastāvīgi�paaugstināja�savu�nozīmi�kā�galvenais�starptautiskais�partneris�un�

PCP� sniegtā� atbalsta� koordinators.� Pamatojoties� uz� 2007.�gada� novembrī� norunāto� ES� rīcības�

stratēBiju,�ES�2008.�gada�jūnijā�apstiprināja�minētās�misijas�darbību�paplašināšanu�krimināltiesību�

jomā.�2008.�gada�24.�jūnijā�Berlīnes�Konferencē�apstiprināja�starptautisko�līdzekCu�devēju�atbalstu�

PCP� un� EUPOL� COPPS,� ievērojamu� daCu� līdzekCu� īpaši� atvēlot� tādu� projektu� īstenošanai,� ko�

izstrādājusi�palestīniešu�civilā�policija�sadarbībā�ar�šo�misiju.�

�

Pēc� tam,� kad�Hamas� 2007.�gada� jūnijā� pār�ēma� varu�Gazas� joslā,�EUBAM�Rafah�17� neatgriezās�

Rafas�šFērsošanas�punktā,�bet�visu�laikposmu�bija�rīcības�gatavībā.�2008.�gadā�ĒBipte�sāka�sarunas�

par� Rafas� šFērsošanas� punkta� atkalatvēršanu,� nemēBinot� rast� vienošanos� starp� kustībām� Fatah,�

Hamas�un�Izraēlu.�Memot�vērā�mainījušos�operatīvo�situāciju,�misijas�personālu�samazināja�līdz�18�

starptautiskiem�darbiniekiem,� tomēr� tā� joprojām�bija�gatava� izvērst�darbību�pie�Rafas�šFērsošanas�

punkta�īsā�laika�posmā,�iestājoties�noteiktiem�politiskiem�un�drošības�nosacījumiem.�

�

�������������������������������������������������
17� http://www.eubamNrafah.eu/portal/�
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Āfrika�

�

Saska�ā� ar� ANO� Drošības� padomes� rezolūciju� Nr.�1778� (2007.g.),� ar� ko� ir� apstiprināta�

daudzdimensiju�klātbūtnes�izvēršana�Čadā�un�Centrālāfrikas�Republikā�un�ar�ko�ES�ir�pilnvarota�

aktivizēt�militāro�komponenti,�ES�2008.�gada�28.�janvārī�sāka�militāru�pārejas�laika�nodrošinājuma�

operāciju� Čadas� austrumu� daCā� un� Centrālāfrikas� Republikas� ziemeCaustrumu� daCā� (EUFOR�

Tchad/RCA).� Operācija� saska�ā� ar� Eiropas� drošības� un� aizsardzības� politiku� notiek� vienu� gadu,�

sākot�no�datuma,�kurā�ir�deklarētas�tās�operatīvās�jaudas�(no�2008.�gada�15.�marta).�

�

EUFOR� Tchad/RCA� izvēršana� ir� tiešs� apliecinājums� tam,� ka� ES� ir� gatava� aktīvi� rīkoties,� lai�

uzlabotu� drošības� stāvokli� reBionā,� jo� īpaši� Čadas� austrumu� daCā� un� Centrālāfrikas� Republikas�

ziemeCaustrumos,� ar�Komisijas� programmas�Programme�d'Accompagnement� à� la� Stabilisation�de�

l'Est� du� Tchad� atbalstu,� sekmējot� bēgCu� un� valsts� iekšienē� pārvietoto� personu� (IDP)� aizsardzību,�

atvieglinot� humānās� palīdzības� piegādes,� palīdzot� radīt� apstākCus,� lai� pārvietotās� personas�

brīvprātīgi�atgriežas�izcelsmes�vietās,�kā�arī�palīdzot�garantēt�drošību�un�rīcības�brīvību�Apvienoto�

Nāciju� Organizācijas� misijai� Centrālāfrikas� Republikā� un� Čadā� (MI!URCAT).� Ievērojot� šīs�

pilnvaras,� EUFOR� Tchad/RCA� turpinās� darboties� objektīvi,� neitrāli� un� neatkarīgi.� Čadas� un�

Centrālāfrikas�Republikas�valdības�ir�paudušas�gandarījumu�par�operācijas�izvietošanu.�

�

Eiropas� Savienība� ir� konsekventi� paudusi� atbalstu� pārejas� procesam� Kongo� Demokrātiskajā�

Republikā.� 2007.�gada� 15.�februārī� Padome� iecēla� jaunu� ESĪP� Āfrikas� Lielo� ezeru� reBionā�

Roeland�van�de�Geer�kungu.�Bieži�apmeklējot�minēto�reBionu,�vi�š�regulāri�un�enerBiski�aktualizē�

cilvēktiesību�jautājumus.�

�

Pēc�agrākās�misijas�EUPOL�Kinshasa�(kuras�pilnvaras�beidzās�2007.�gada�30.�jūnijā),�ES�izveidoja�

EUPOL� RD� Congo� misiju� (2007.�gada� 1.�jūlijā),� lai� sniegtu� atbalstu� policijas� jomā,� reformējot�

valsts� drošības� nozari,� kā� arī� lai� pastiprinātu� policijas� saites� ar� tiesu� sistēmu.�EUPOL�RD�Congo�

darbības� pilnvaru� termi�š� tika� pagarināts� par� vēl� vienu� gadu� un� gatavojas� izvērst� savu� klātbūtni�

valsts�austrumdaCā.�

�
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Misija�EUSEC�RD�Congo� turpināja� darbību� un� centienus� drošības� nozares� reformu� jomā,� kā� arī�

atbru�ošanas,� demobilizācijas� un� reintegrācijas� jomā� saska�ā� ar� pilnvarām,� kuru� termi�š� beidzās�

2008.�gada� 30.�jūnijā.� Runājot� par� militārās� vadības� atjaunināšanu,� misija� turpināja� biometrisku�

bru�oto�spēku�personāla�skaitīšanu.�Maksājumu�Fēdes�projekts�ir�izrādījies�patiesi�sekmīgs,�jo�īpaši�

tāpēc,� ka� bru�otajiem� spēkiem� ir� palielinātas� algas� un� uzlabota� to� izmaksāšanas� kārtība.�

Pakāpeniska�pienākumu�nodošana�Kongo�valdībai�tagad�ir�mērFis,�ko�varētu�saprātīgi�sasniegt�līdz�

2009.�gada�jūnijam.�

�

Drošība�Kongo�austrumu�daCā�ir�mazliet�uzlabojusies�pēc�tam,�kad�ir�parakstīts�Nairobi�komunikē�

un�Gomas�akti�par�militāru�darbību�izvēršanu�Kivu�provincēs.�Šie�nesenie�sasniegumi�joprojām�ir�

nestabili,�ko�pierāda�tas,�ka�bru�otas�grupas�joprojām�pārkāpj�cilvēktiesības�un�valda�nesodāmība.�

Tie�tomēr�ir�sākums�procesam,�kas�varētu�novest�pie�ilgstoša�miera.�Šajā�sakarā�misija�EUSEC�RD�

Congo� ir� atbalstījusi� Āfrikas� Lielo� ezeru� reBionam� norīkotā� ESĪP� centienus� panākt,� lai� minētie�

procesi�turpinātos.�

�

Pēc� tam,�kad�Padome�2008.�gada�12.�februārī�pie�ēma�vienoto�rīcību�un� tai�sekojošus�plānošanas�

dokumentus�(darbības�koncepcija,�12.�februārī,�un�operāciju�plāns,�5.�jūnijā),�2008.�gada�16.�jūnijā�

uzsāka� ES� misiju� GvinejasHBisavas� Republikas� drošības� nozares� reformas� atbalstam� –� tā�

turpināsies� līdz�2009.�gada�maija�beigām.�StratēBiskais�mērFis� ir� izveidot� stabilu�drošības�nozari,�

kas�spēj�nodrošināt�sabiedrības�drošības�vajadzības,�tostarp�cīnīties�pret�organizēto�noziedzību,�un�

kas�atbilstu�demokrātiskajām�normām�un�labas�pārvaldības�principiem,�tādējādi�palīdzot�nodrošināt�

stabilitāti�un�ilglaicīgu�attīstību�GvinejāNBisavā.�

�

Misija� sniedz� konsultācijas� un� palīdzību� vietējām� iestādēm� par� to,� kā� īstenot� drošības� nozares�

reformu� (DNR)� GvinejāNBisavā,� lai,� cieši� sadarbojoties� ar� citiem� ES,� starptautiskiem� un�

divpusējiem� darbību� veicējiem,� palīdzētu� izveidot� Valsts� drošības� nozares� stratēBijas� īstenošanas�

priekšnosacījumus,� kā� arī� lai� atvieglotu� attiecīgu� līdzekCu� devēju� iesaisti.� Misija� darbojas� pēc�

vispusīgas�pieejas�principa,�integrējot�misijā�ekspertus�policijas,�tieslietu�un�militārajā�jomā.�

�

Veiksmīga�DNR�īstenošana�GvinejāNBisavā�būs�atkarīga�no�starptautiskās�sabiedrības�nodrošinātā�

finansējuma�un�resursiem,�kā�arī�no�vietējo�varas�iestāžu�ap�ēmības�sekmēt�DNR�īstenošanu.�

�
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ES� līdz� 2007.�gada� beigām� turpināja� civilas� un� militāras� darbības� Āfrikas� Savienības� misijas�

(AMIS)�atbalstam�Sudānā,�Darfūras�reBionā.�Šajā�sakarā�ES�sniedza�visai�AMIS�komandstruktūrai�

militāru�palīdzību�tehniska,�plānošanas�un�vadības�atbalsta�formā.�Ar�Āfrikas�miera�nodrošināšanas�

fonda� starpniecību� vai� divpusējā� veidā� tā� sniedza� arī� finansiālu� un� loBistikas� atbalstu,� tostarp�

nodrošinot� stratēBisku� aviotransportu.� Turklāt� Pamiera� komisijas� priekšsēdētāja� vietnieka� amatu,�

kam�ir�izšFiroša�nozīme�Darfūras�Miera�Procesā,� ie�ēma�ES�pārstāvis�un�ES�nodrošināja�vairākus�

militārus�novērotājus.�ES�policistiem�joprojām�bija�būtiska�nozīme,�veicinot�AMIS�civilās�policijas�

spējas,� uz� vietas� atbalstot,� konsultējot� un� mācot� AMIS� policijas� komandierus� un� policistus.� ES�

turpināja� atbalstīt� arī� Āfrikas� Savienības� kārtības� nodrošināšanas� spēju� attīstīšanu� un� policijas�

vienības�izveidi�ĀS�Sekretariātā�Adisabebā.�

�

2007.�gada�31.�jūlijā�(ANO�DP�rezolūcija�1769)�Apvienoto�Nāciju�Organizācijas�Drošības�padome�

deva�atCauju� izvērst�kopīgu�ANO/ĀS�operāciju�Darfūrā� (U!AMID),�kas�būtu�noslēdzošā�daCa� trīs�

posmu�pieejai�miera�uzturēšanas�nodrošināšanai�Darfūrā.�2008.�gada�1.�janvārī�U!AMID�pār�ēma�

AMIS�pilnvaras�(un�AMIS�iekCāva�U!AMID).�Pēc�ES�civilmilitārās�rīcības�AMIS�atbalstam�pilnvaru�

termi�a� piektās� pagarināšanas� vēl� par� sešiem�mēnešiem� no� 2007.�gada� 1.�jūlija,� tā� bija� pabeigta�

(2007.�gada�31.�decembrī�atceCot�Vienoto�rīcību�2007/887/KĀDP�18).�

�

�������������������������������������������������
18� OV�L�346,�29.12.2007.,�28.�lpp.�
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ESĪP�Sudānā�Torben�Bryle�(iecelts�2007.�gada�19.�aprīlī�ar�Padomes�Lēmumu�2007/238/KĀDP�19�

un� Vienotām� rīcībām� 2007/108/KĀDP�20,� 2007/809/KĀDP�21� un� 2008/110/KĀDP�22)� darbība�

joprojām�bija� vērsta� šādās� trīs� galvenajās� jomās:� panākt� politisku� risinājumu�konfliktam�Darfūrā,�

palīdzēt� iesaistītajām�Sudānas� pusēm,�ĀS� un�ANO;� nodrošināt� ES� ieguldījuma�AMIS�maksimālu�

efektivitāti�un�redzamību;�un�atvieglot�visaptveroša�miera�līguma�īstenošanu�Sudānā.�Cilvēktiesības�

ir�nozīmīga�ESĪP�pilnvaru�daCa:�īpašais�pārstāvis�seko�līdzi�situācijai�šajā� jomā�un�uztur�regulārus�

sakarus� ar� Sudānas� iestādēm,� ĀS,� ANO� (jo� īpaši� ar� Augstā� komisāra� cilvēktiesību� jautājumos�

biroju),� cilvēktiesību� novērotājiem,� kas� aktīvi� darbojas� reBionā,� un� Starptautiskās� krimināltiesas�

prokurora�biroju.�ESĪP� pilnvarās� īpaši� pieminētas� jomas� ir� bērnu�un� sieviešu� tiesības,� kā� arī� cī�a�

pret�nesodāmību.�

�

Austrumeiropa�

�

Pašreizējais� ESĪP� Moldovā� Kálmán� Mizsei� sāka� pildīt� savas� pilnvaras� 2007.�gada� 1.�martā�

(2007/107/KĀDP�23)� un� vi�a� pilnvaru� termi�š� tika� pagarināts� uz� vēl� vienu� gadu� no� 2008.�gada�

1.�marta� (2008/106/KĀDP�24).�Vi�a� pilnvaras� galvenokārt� ir� saistītas� ar� ES� palīdzību� Pied�estras�

konflikta� risināšanā.� Tajās� ietilpst� arī� demokrātijas� un� cilvēktiesību� stiprināšana,� kā� arī� cī�a� pret�

cilvēku� tirdzniecību.� Turklāt� ESĪP� pārrauga� visas� ES� darbības,� īpaši� attiecīgos� aspektus� Eiropas�

Kaimi�attiecību�politikas�rīcības�plānā�ar�Moldovu,�ko�parakstīja�2005.�gada�22.�februārī.�

�

2008.�gada� 25.�februārī� Padome� atjaunoja� ierobežojošus� pasākumus� pret� Moldovas� Republikas�

Pied�estras� reBiona� vadību� un� vairākām� augstas� pakāpes� Pied�estras� amatpersonām,� kuras�

iesaistītas� tādu�moldāvu� skolu� slēgšanā,� pielietojot� spēku,� kurās� rakstībā� izmanto� latī�u� alfabētu�

(2008/160/KĀDP�25).�Padome�no�attiecīgo�personu�saraksta�svītroja�sešas�personas�un�iekCāva�sešas�

citas�personas.�

�

�������������������������������������������������
19� OV�L�103,�20.4.2007.,�52.N53.�lpp.�
20� OV�L�323,�8.12.2007.,�57.N58.�lpp.�
21� OV�L�323,�8.12.2007.,�57.N58.�lpp.�
22� OV�L�38,�13.2.2008.,�28.N31.�lpp.�
23� OV�L�46,�16.2.2007.,�59.N62.�lpp.�
24� OV�L�38,�13.2.2008.,�15.N18.�lpp.�
25� Padomes�Kopējā�nostāja�2008/160/KĀDP�(2008.�gada�25.�februāris)�par�ierobežojošiem�pasākumiem�

pret�Moldovas�Republikas�Pied�estras�reBiona�vadību,�OV�L�51,�26.2.2008.,�23.N25.�lpp.�
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Eiropas�Savienības�Robežu�palīdzības�misija�Moldovā�un�Ukrainā�(EUBAM)�turpināja�strādāt.�

Misiju�rīko�Eiropas�Komisija�un�tajā�strādā�vairāk�nekā�200�speciālisti,�tostarp�gandrīz�120�muitas�

un� robežsardzes� eksperti� no� vairāk� nekā� 20� dalībvalstīm.� 2007.�gada� maijā� misijas� pilnvaras�

pagarināja� līdz�2009.�gada�30.�novembrim.�Misijas�vadītājs�pilda�arī�vecākā�politiskā�padomnieka�

funkcijas� ESĪP� Moldovā.� Turklāt� ESĪP� Robežu� grupa,� kas� sastāv� no� trim� cilvēkiem,� nodrošina�

saikni�ar�ESĪP�un�Padomi.�

�

Rietumbalkāni�

�

ESĪP� Bosnijā� un� Hercegovinā� Miroslav� Lajčak� turpināja� kā� prioritāti� veicināt� saska�otu� un�

konsekventu�pieeju�ES�cilvēktiesību�politikas�integrācijai�un�koordinēja�konkrētas�darbības�vairākās�

jomās.�

�

Kopš�2003.�gada�Eiropas�Savienības�Policijas�misija� (ESPM)�26�kā�daCu�no�plašākas� tiesiskuma�

pieejas� Bosnijā� un� Hercegovinā� un� reBionā� palīdzēja� izveidot� ilgtspējīgu,� profesionālu� un�

daudznacionālu�policijas�dienestu,�kas�darbojas�saska�ā�ar�Eiropas�un�starptautiskiem�standartiem.�

Šim� policijas� dienestam� vajadzētu� darboties� saska�ā� ar� saistībām,� ko� uz�ēmās� kā� daCu� no�

Stabilizācijas�un�asociācijas�procesa,�ko�noslēdza�ar�Eiropas�Savienību.�ESPM�darbojas�saska�ā�ar�

Deitonas/�Parīzes�nolīguma�11.�pielikumā�ietvertajiem�vispārējiem�mērFiem,�un�tās�mērFus�balsta�ar�

Eiropas�Kopienas�instrumentiem.�

�

Pēc� operācijas� ALTHEA� sekmīgas� pārstrukturēšanas� Bosnijā� un� Hercegovinā� 2007.�gadā,� ES�

vadīto�spēku�sastāvā�(EUFOR)�27�pašlaik�ir�aptuveni�2500�militārpersonas�uz�vietas,�un�tos�atbalsta�

rezerves� citās� vietās.� To� darbība� arvien� ir� vērsta� uz� drošas� un�mierīgas� vides� uzturēšanu,� kā� arī�

Kopīgo�militāro�lietu�(Joint�Military�Affairs�–�JMA)�pilnvaru�nodošanu�atbilstīgām�valsts�iestādēm.�

Kopš� 2007.�gada� novembra�EUFOR� Integrētajā� policijas� vienībā� piedalās� Eiropas� Žandarmērijas�

spēku� daCas.� ES� joprojām� ir� ap�ēmības� pilna� palīdzēt� Bosnijai� un� Hercegovinai,� tostarp� ar�

operācijas�ALTHEA�starpniecību,�un�sakarā�ar�ES�vispārēju�iesaisti�šajā�valstī�ES�vadītie�militārie�

spēki�tajā�paliks�tik�ilgi,�cik�nepieciešams.�

�

�������������������������������������������������
26� http://www.eupm.org/�
27� http://www.euforbih.org/�
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Prioritāte� joprojām� ir� –� iesaistot� visus� ES� dalībniekus,� arī� Komisiju� un� ES� misijas� vadītājus� –�

Bosnijā� un� Hercegovinā� nodrošināt� saska�otu� ES� darbību,� tostarp� atbalstīt� reformu� turpmāku�

attīstību.�ES� spēku�komandieris,�ESĪP�un�ESPM�vadītājs� turpina� regulāri� savstarpēji� konsultēties�

pirms�rīcības�sākšanas.�

�

2008.�gada� 4.�februārī� Pieter� Feith� iecēla� par� ESĪP� Kosovā�28.� Vi�a� pilnvarās,� kas� ilgst� līdz�

2009.�gada� 28.�februārim,� ietilpst� arī� darbs,� lai� Kosovā� veicinātu� cilvēktiesību� ievērošanu� un�

pamatbrīvības.�

�

ES� Plānošanas� grupu� Kosovā� (EUPT� Kosovo)� izveidoja,� lai� sāktu� plānot� turpmāk� iespējamo�

EDAP�misiju�tiesiskuma�jomā.�2008.�gada�februārī�Padome�izveidoja�misiju�EULEX�KOSOVO�29.�

Misija� EULEX� KOSOVO� ir� būtiska� daCa� ES� iesaistē� Kosovā,� lai� palīdzētu� Kosovai� stiprināt�

tiesiskumu�un� turpināt� valsts� integrāciju�Eiropā.�EULEX�KOSOVO�misija� īstenos� savas� pilnvaras�

uzraugot,� sniedzot� praktisku� informāciju� un� padomus,� vienlaikus� vajadzības� gadījumā� saglabājot�

dažus� izpildpienākumus.� Tā� palīdzēs� Kosovas� iestādēm� izveidot� neatkarīgas� un� daudznacionālas�

tiesu� iestādes,� policijas� un�muitas� dienestus� bez� politiskas� iejaukšanās,� veicināt� cilvēktiesības� un�

ievērot�starptautiski�atzītus�standartus�un�Eiropas�labāko�praksi.�Lai�gan�pēdējos�gados�cilvēktiesību�

un�drošības�situācija�Kosovas�minoritāšu�kopienās�ir�zināmi�uzlabojusies,�tai�joprojām�jāvelta�īpaša�

uzmanība.�

�

Cilvēktiesības�horizontāli�integrēs�EULEX�KOSOVO�misijā,�kas,�izvēršot�cilvēktiesību�un�dzimumu�

līdztiesības� ekspertu� darbu,� nodrošinās,� ka� misija,� veicot� visas� savas� darbības,� pilnībā� ievēros�

cilvēktiesību�standartus.�2008.�gada�maijā�notika�svarīga�konference�par�cilvēktiesību�un�dzimumu�

jautājumiem,�kurā�skaidroja�misijas�EULEX�KOSOVO�pilnvaras�un�uzklausīja�NVO�un�pilsoniskās�

sabiedrības�viedokCus.�

�

Plānojot�jaunas�un�veicot�pašreizējās�EDAP�misijas,��ēma�vērā�vajadzību�saistībā�ar�EDAP�misijām�

pilnībā�īstenot�ANO�Drošības�padomes�1325.�rezolūciju,�cita�starpā,�attiecībā�uz�vietējām�sieviešu�

organizācijām�un�iekCaujot�misijā�konsultanta�dzimuma�līdztiesības�jautājumos�pienākumus.�

�

�������������������������������������������������
28� Saska�ā�ar�Apvienoto�Nāciju�Organizācijas�Drošības�padomes�1244.�rezolūciju�
29� http://www.eulexNkosovo.eu�



�

14146/1/08�REV�1� � jvd� 21�
� DG�E�HR� LIMITE� LV�

Vēstnieks� Erwan� Fouéré� turpināja� strādāt� gan� kā� ESĪP,� gan� kā� Komisijas� delegācijas� vadītājs�

Bijušajā� Dienvidslāvijas� MaFedonijas� Republikā.� Vi�a� ESĪP� pilnvaras� īpaši� vērstas� uz�

konsultācijām� un� politiskā� procesa� atvieglošanu,� starptautiskās� sabiedrības� centienu� koordināciju,�

atbalstot� Ohridas� pamatlīgumu,� kā� arī� uz� ciešu� drošības� un� iekšzemes� etnisko� jautājumu�

novērošanu.�Vi�š�arī�sniedz� ieguldījumu�cilvēktiesību�un�pamatbrīvību�attīstībai�un�konsolidācijai�

valstī.�

�

2.2.� KS/AP�personīgais�pārstāvis�cilvēktiesību�jautājumos�

�

Riina�Kionka�pilda�Benerālsekretāra�un�Augstā�pārstāvja�KĀDP�Javier�Solana�personīgā�pārstāvja�

cilvēktiesību�jautājumos�pienākumus�kopš�2007.�gada�29.�janvāra.�Vi�a�ir�otrā�persona,�kas�ie�em�

šo� amatu� kopš� tā� izveides� 2004.�gada� decembrī.� Kionka� kundze� vienlaikus� ir� atbildīga� par�

cilvēktiesību�jautājumiem�arī�Padomes�sekretariātā,�tādējādi�sniedzot�ieguldījumu�ES�cilvēktiesību�

politikas�saska�otībā�un�pēctecībā�(pienācīgi��emot�vērā�Eiropas�Komisijas�pienākumus).�

�

Kionka� kundzes� divējādās� funkcijas� nozīmē,� ka� vi�a� ir� iesaistīta� plašā� darbību� spektrā� par�

visdažādākajiem� tematiem,� sākot� no� atklātas� diplomātijas� līdz� politikas� formulēšanai,� tostarp�

cilvēktiesību� jautājumu� iekCaušana� KĀDP� un� EDAP,� piedalīšanās� cilvēktiesību� dialogos� un�

konsultācijās�ar�trešām�valstīm�un�vispārēja�ieguldījuma�sniegšana�ES�cilvēktiesību�un�starptautisko�

kara�tiesību�pamatnostād�u,�kā�arī�ES�cilvēktiesību�politikas�īstenošanā�ANO,�Eiropas�Padomē�un�

EDSO.�

�

Politika�joprojām�ir�personīgās�pārstāves�darba�galvenā�joma.�Zi�ojumā�apskatītajā�laikposmā�vi�a�

centās�paaugstināt�saska�otību�Sekretariātā,�jo�īpaši,�īstenojot�dalībvalstu�uz�emtās�saistības�iekCaut�

cilvēktiesību� un� dzimumu� jautājumus� EDAP� operācijās.� Vi�a� arī� turpināja� arvien� biežāk� izvirzīt�

cilvēktiesību�jautājumus�Politikas�un�drošības�komitejā,�lai�minētos�jautājumus�aktualizētu�augstākā�

politiskā�līmenī.�Prioritāte�bija�arī�paaugstināt�ES�cilvēktiesību�politikas�atpazīstamību�sabiedrībā.�

Reakcija� uz� sabiedrības� interesi� par� ES� veikto� darbu� cilvēktiesību� jomā,� ir� vēl� viens� veids,� kā�

paplašināt�atbalstu�arī�pārējām�ES�darbībām�pasaulē.�

�
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Attiecībā� uz� darbībām� pārstāvniecības� jomā� zi�ojumā� apskatītajā� laikposmā� personīgā� pārstāve�

Solana�kunga�un�Padomes�vārdā�piedalījās�daudzās�starptautiskās�konferencēs�un�semināros,�kā�arī�

uzstājās� vairāk� nekā� četrdesmit� pasākumos,� piemēram,� Cilvēciskās� dimensijas� īstenošanas�

sanāksmē� Varšavā� 2007.�gada� oktobrī� par� tēmu� "Cilvēktiesību� aizstāvji",� Madariaga� fonda�

seminārā� 2008.�gada� martā� N� par� genocīda� nepieCaušanu� un� Eiropas� Komisijas� rīkotajā� seminārā�

Kiši�evā� 2008.�gada� maijā� N� par� plašsazi�as� līdzekCu� brīvību.� Personīgās� pārstāves� dažādos�

sabiedriskos�pasākumos�sacītā�izvilkumi�ir�pieejami�Padomes�interneta�vietnē�30.�

�

Personīgā� pārstāve� un� vi�as� darbinieki� ir� arī� tikušies� ar� daudziem� cilvēktiesību� aizstāvjiem� no�

dažādiem� reBioniem,� septi�as� reizes� pārstāvējuši� Padomi� Cilvēktiesību� apakškomitejas� sēdēs� un�

neoficiālās� sanāksmēs� Eiropas� Parlamentā,� un� apmainījušies� viedokCiem� ar� attiecīgajām� Eiropas�

Padomes�un�EDSO�amatpersonām,� tostarp� ar�Eiropas�Padomes�komisāru�Hammarberg� kungu�un�

ODIHR�direktoru�Strohal�kungu.�

�

Minētajā�laikposmā�vi�a�piedalījās�15�cilvēktiesību�dialogos�un�konsultācijās.�

�

Personīgās�pārstāves�un�Padomes�sekretariāta�mācību�departamenta�kopīgi�rīkotajās�mācībās,�kuru�

uzdevums� bija� informēt� Sekretariāta� darbiniekus� par� cilvēktiesību� jautājumiem,� tika� dota� iespēja�

izteikt� viedokli� vairākiem� ārējiem� pārstāvjiem,� tostarp� no� Starptautiskās� cilvēktiesību� federācijas�

(FIDH),�organizācijām�Amnesty�International�un�Human�Rights�Watch,�kā�arī�Eiropas�Parlamenta�

Cilvēktiesību� apakškomitejas� priekšsēdētājai� Helene� Flautre� kundzei� un� Eiropas� Padomes�

komisāram�Thomas�Hammarberg�kungam.�Kionka�kundze�uzrunāja�Komisijas�darbiniekus,�kā�arī�

ārvalstu� delegācijas� arī� Eiropas� Komisijas� mācībās� par� ES� cilvēktiesību� pamatnostādnēm,� kas�

notika�2007.�gada�rudenī.�

�

�������������������������������������������������
30� http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1193&lang=EN&mode=g�
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Personīgā� pārstāve� arī� centās� aktualizēt� cilvēktiesību� tematu� Padomē,� iekCaujot� cilvēktiesību�

jautājumus� Padomes� Beogrāfisko� un� tematisko� darba� grupu� darba� kārtībās.� Zi�ojumā� apskatītajā�

laikposmā�šos� jautājumus� izskatīja�Āfrikas� jautājumu�darba�grupā�(COAFR),�Āzijas�un�Okeānijas�

jautājumu�darba�grupā�(COASI),�Terorisma�jautājumu�darba�grupā�(COTER)�un�Austrumeiropas�un�

Vidusāzijas�jautājumu�darba�grupā�(COEST).�Iepriekšējo�12�mēnešu�laikā�vi�a�piecas�reizes�vērsa�

Politikas� un� drošības� komitejas� uzmanību� cilvēktiesību� jautājumiem.�Kionka� kundze� arī� apzināja�

vajadzību� iekCaut� cilvēktiesību� tematu� dalībvalstu� administrāciju� darbā� un� centās� palīdzēt,�

piemēram,� uzrunājot� vēstnieku� konferenci� Nīderlandes� Ārlietu� ministrijā� Hāgā� 2007.�gada�

septembrī� par� pamatnostādnēm,� kā� arī� darba� grupu� topošo� priekšsēdētāju� grupu� \ubCanā� tā� paša�

gada�decembrī.�

�

Cilvēktiesību�un�dzimumu�jautājumu�iekCaušana�EDAP�joprojām�bija�būtiska�personīgās�pārstāves�

darba�sastāvdaCa.�2008.�gada�jūnijā�Slovēnijas�prezidentūras�laikā�kā�trīs�prezidentvalstu�N�Vācijas,�

Portugāles�un�Slovēnijas� N�projektu� izdeva�rokasgrāmatu�par�cilvēktiesību�un�dzimumu�jautājumu�

iekCaušanu�EDAP�materiālos�31,�kas�ietver�pamatprincipus�ES�darbību�plānotājiem,�kā�arī�piemērus�

šo�principu�piemērošanai.��

�

Saska�ā� ar� vi�as� darbību,� lai� iekCautu� cilvēktiesību� jautājumus� ES� krīžu� pārvarēšanas� darbībās,�

Kionka�kundze�arī�veicināja�sadarbību�ar�ES�īpašajiem�pārstāvjiem,�kā�arī�devās�kopīgos�braucienos�

uz�krīžu�reBioniem.�2007.�gada�jūlijā�Riina�Kionka�kopā�ar�ES�īpašo�pārstāvi�Dienvidkaukāzā�Peter�

Semneby� devās� uz�Baku,� lai� pievērstu� uzmanību� problēmām,� kas� saistītas� ar� plašsazi�as� līdzekCu�

brīvību.�2007.�gada�oktobrī�vi�a�kopā�ar�ES�īpašo�pārstāvi�Āfrikas�Lielo�ezeru�reBionā�Roeland�van�

de�Geer�apmeklēja�Kivu�provinces�Kongo�Demokrātiskajā�Republikā,�lai�pievērstu�uzmanību�tam,�

ka�seksuālu�vardarbību�izmanto�kā�kara�līdzekli.�

�

2.3.� Rīcības�plāni�saistībā�ar�Eiropas�kaimiGattiecību�politiku�

�

Eiropas�kaimi�attiecību�politika�(EKP)�tika�izstrādāta�2004.�gadā�ar�mērFi�nepieCaut�jaunu�dalījuma�

līniju� veidošanos� starp� paplašināto� ES� un� tās� kaimi�valstīm,� gluži� pretēji,� lai� veicinātu� visu�

iesaistīto�pušu�pārticību,�stabilitāti�un�drošību�32.�

�

�������������������������������������������������

31� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
32� http://ec.europa.eu/external_relations/enp/index_en.htm�
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Galvenais�Eiropas�Kaimi�attiecību�politikas�elements�ir�divpusēji�EKP�rīcības�plāni,�par�kuriem�ES�

vienojas�ar�katru�partneri.�Šajā�instrumentā�nosaka�politikas�un�ekonomikas�reformu�darba�kārtību,�

izdalot�īstermi�a�un�vidēja�termi�a�prioritātes.�Katra�EKP�rīcības�plāna�politikas�nodaCa�aptver�plašu�

cilvēktiesību,� pārvaldības� un� demokratizācijas� jautājumu� loku� ar� dažāda� stipruma� uzsvariem� un�

diferenciāciju�atkarībā�no�tā,�kādā�mērā�katra�partnervalsts�pilda�savas�saistības.�

�

Šīs� saistības� rīcības� plānos� ir� vērstas� uz� svarīgāko� reformu� veicināšanu� demokratizācijas� jomā�

(piemēram,� vēlēšanu� tiesībām,� decentralizāciju,� administratīvo� spēju� nostiprināšanu),� tiesiskumu�

(piemēram,� sodu� kodeksa,� civilkodeksa,� kriminālprocesa� reformu,� tiesu� iestāžu� administrāciju�

efektivitātes� stiprināšanu,� stratēBiju� izstrādi�korupcijas�apkarošanai)�un�cilvēktiesībām�(piemēram,�

tiesību� aktiem,� ar� ko� aizsargā� cilvēktiesības� un� pamatbrīvības,� īsteno� starptautiskās� cilvēktiesību�

konvencijas,� rasu� naida� un� ksenofobijas� apkarošanu,� mācībām� cilvēktiesību� jomā,� starptautisko�

konvenciju�īstenošanu�saistībā�ar�galvenajām�darba�tiesībām).�

�

Pārskata� posmā� tika� īstenoti� divpadsmit� EKP� rīcības� plāni� (ar�Armēniju,�Azerbaidžānu,�Gruziju,�

ĒBipti,� Izraēlu,� Jordāniju,� Libānu,� Moldovu,� Maroku,� palestīniešu� pašpārvaldi,� Tunisiju� un�

Ukrainu).� Šo� rīcības� plānu� īstenošanu� kopīgi� novēro� apakškomitejas,� tostarp� dažās� partnervalstīs�

īpašas� apakškomitejas� cilvēktiesību� un� demokrātijas� jautājumos.� Līdz� šim� cilvēktiesību�

apakškomitejas� ir� izveidotas� un� sesijas� sarīkotas� ar� Jordāniju� (3.�sesija� 2008.�gada� 25.�jūnijā),� ar�

Maroku� (2.�sesija� 2007.� gada� 27.�novembrī),� Tunisiju� (1.�sesija� 2007.�gada� 12.�novembrī)� un� ar�

Libānu� (1.�sesija�2007.�gada�12.�martā).�Neoficiālā� cilvēktiesību� jautājumu�darba� grupa� ar� Izraēlu�

rīkoja� trešo� sesiju� 2008.�gada� 30.�aprīlī.� Ar� ĒBipti� saistības� cilvēktiesību� jomā� saistībā� ar� EKP�

rīcības� plānu� apsprieda� politisko� jautājumu,� cilvēktiesību� un� demokrātijas,� starptautisko� un�

reBionālo�jautājumu�apakškomitejā�2008.�gada�2.�un�3.�jūnijā.�Ar�Moldovu�un�Ukrainu�cilvēktiesību�

jautājumus� saska�ā� ar� EKP� rīcības� plāniem� apsprieda� tiesiskuma,� brīvības� un� drošības�

apakškomiteju�aizgādībā,�kuras�sanāca�attiecīgi�2007.�gada�19.�septembrī�un�2008.�gada�10.�aprīlī.�

Pirmajā� ES� un� Gruzijas� Tieslietu,� brīvības� un� drošības� apakškomitejas� sanāksmē� 2008.�gada�

30.�aprīlī�vienojās�regulāri�rīkot�neoficiālas�trijotnes�sanāksmes�par�cilvēktiesību�jautājumiem.�

�
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ES� meklē� iespējas� turpināt� attīstīt� šo� jauno� struktūru� darba� pa�ēmienus,� tostarp� pievēršoties�

galvenajiem�operatīvajiem�jautājumiem,�nosakot�darbību�prioritātes�un�secību,�kā�arī�kopīgi�nosakot�

procesā� sasniedzamos� rezultātus.�Dialoga� efektivitāte�un�gala� iznākums,� acīmredzot,� ir� lielā�mērā�

atkarīgi� no� partnervalsts� vēlmes� īstenot,� tostarp� piespiedu� kārtā,� EKP� saistības� cilvēktiesību� un�

pamatbrīvību�jomā.�

�

Komisijas�pazi�ojumā�"Stipra�Eiropas�kaimi�attiecību�politika"�33�(2007.�gada�decembris)�izklāstīti�

daži� īpaši� priekšlikumi,� lai� panāktu� plašāku� ES� piedāvājumu,� salīdzinājumā� ar� partnervalstīm,� jo�

īpaši� saistībā� ar� tirdzniecības� un� tautsaimniecības� integrāciju,� mobilitāti� un� reBionālu� konfliktu�

risināšanu.� ES� ārlietu� ministri� 2008.�gada� februāra� secinājumos� pauda� gandarījumu� par� minēto�

pazi�ojumu� kā� pamatu� turpmākam� darbam,� veidojot� EKP� efektīvāku� un� pievilcīgāku� EKP�

partneriem,�lai�pilnībā�izmantotu�minētās�politikas�iespējas.�

�

Komisijas� pazi�ojumā� par� Eiropas� Kaimi�attiecību� politikas� īstenošanu� 2007.�gadā�34,� kam�

pievienoti� zi�ojumi�par�panākumiem�atsevišFās�valstīs35� (2008.�gada�aprīlis),� ir� sacīts,�ka�kaut�arī�

politisko� reformu� būtiskākie� principi� valstīm� ir� vienādi,�minēto� reformu� procesi� saska�ā� ar� EKP�

tajās� ir� atšFirīgi� un� parāda� minēto� valstu� panākumus� šajā� sakarībā.� Austrumos� visas� EKP�

partnervalstis,� ar� kurām� ir� panāktas� vienošanās� par� rīcības� plānu,� ir� EDSO� un� Eiropas� Padomes�

locekles,� kas� Cauj� īstenot� noteiktu� reformu� darba� kārtību,� lai� tuvinātu� minētās� valstis� Eiropas�

Savienībā�valdošiem�pamatstandartiem.�Vairumā�minētā� reBiona�valstīs�reformu�īstenošana�notika�

tautsaimniecības� izaugsmes� un� nosacītas� stabilitātes� apstākCos.� Dienvidos� reformu� darba� kārtība�

balstās� uz� Barselonas� Deklarācijā� ietvertām� vērtībām� un� reformu� īstenošanā� �em� vērā� minētās�

vērtības�un�ANO�saistības.�Daudzās�valstīs,�kurās�pilnīga�atbilstība�minētajiem�standartiem�vēl�nav�

sasniegta,�politiskā�reforma�norisinās�lēni.�Runājot�vispārīgāk,�politiskais�dialogs�un�reformu�darba�

kārtība� EKP� partnervalstīs� ir� Coti� atšFirīga.� Papildus� pazi�ojumam,� kurā� sniegts� vispārējs�

novērtējums,�valstu�atsevišFajos�zi�ojumos�ir�apskatīti�panākumi,�ko�attiecīgā�valsts� ir�sasniegusi,�

īstenojot�tās�rīcības�plānu�laikposmā�no�2006.�gada�1.�novembra�līdz�2007.�gada�31.�decembrim.�

�

�������������������������������������������������
33� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_en.pdf�
34� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/com08_164_en.pdf�
35� http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm�
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ES� sniedz� ievērojamu� tehnisku�un� finansiālu� atbalstu�EKP� īstenošanai� ar� savām�ārējās�palīdzības�

programmām,� jo� īpaši� ar�Eiropas� kaimi�attiecību� un� partnerības� instrumentu� (E!PI).� Pārvaldības�

programma�mudina�kaimi�valstis�padziCināt� reformu�procesus.�Minētā�programma�sniedz�atbalstu�

papildus� parastajiem� valstu� piešFīrumiem,� lai� atzītu� un� atbalstītu� to� partnervalstu� darbu,� kuras� ir�

guvušas�vislielākos�panākumus,�īstenojot�saska�otās�reformu�programmas,�kas�izklāstītas�to�rīcības�

plānos.�Atbilstoši�rīcības�plānā�paredzēto�(plaši�definēto)�pārvaldības�aspektu�īstenošanas�progresa�

novērtējumam� šis� finansējums� ir� izmantojams,� lai� papildinātu� valsts� piešFīrumus� reformu�

programmas� galveno� elementu� atbalstam;� tas� Caus� valdībām,� kuras� atbalsta� reformas,� nostiprināt�

vietējos�vēlēšanu�apgabalus� reformu�veikšanai.�2008.�gadā�programmas� līdzekCi� (EUR�50�miljoni)�

tika�vienādās�daCās�piešFirti�Moldovai,�Marokai�un�Ukrainai.�

�

2.4.� ES�pamatnostādnes�cilvēktiesību�jautājumos�

�

ES� pamatnostādnes� cilvēktiesību� jautājumos� ir� politikas� dokumenti,� ko� pie�ēmusi� Padome.� Tie�

attiecas� uz� ES� dalībvalstīm� īpaši� nozīmīgiem� jautājumiem,� tostarp� nāvessodi� (1998.�gadā,�

atjaunināti� 2008.�gadā),� spīdzināšana�un�cita�nežēlīga,�necilvēcīga�vai�pazemojoša� izturēšanās�

vai� sodīšana� (2001.gads,� atjaunināti� 2008.�gadā),� cilvēktiesību� dialogi� (2001.�gads),� bērni�

bruGotos�konfliktos� (2003.�gads,� atjaunināti� 2008.�gadā),� cilvēktiesību�aizstāvji� (2004.�gads)� un�

bērnu� tiesības� (2007.�gads).� Padomes� sekretariāta� tīmekCa� vietnē�

(http://consilium.europa.eu/HumanNRights)�šīs�pamatnostādnes�ir�pieejamas�visās�ES�valodās,�kā�arī�

krievu,�Fīniešu,�arābu�un�persiešu�valodā.�

�

Papildus� 2005.�gada� decembrī� ES� pie�ēma� pamatnostādnes�36� attiecībā� uz� to,� lai� veicinātu�

starptautisko�kara�tiesību�(SKT)�ievērošanu.�Galvenais�mērFis�ir�izstrādāt�operatīvus�instrumentus,�

ar�ko�ES�varētu�veicināt�starptautisko�humanitāro�tiesību�ievērošanu.�

�

Pamatnostādnes� nav� juridiski� saistošas,� tomēr� tās� ir� Coti� pragmatisks� ES� cilvēktiesību� politikas�

instruments.�Tās�sniedz�dažādajām�ES�iesaistītajām�pusēm�–�ne�vien�galvenajā�mītnē,�bet�arī�trešās�

valstīs�–�elementus,�kas�Cauj�īstenot�ilgstošus�pasākumus�vairākās�būtiskās�problēmu�jomās.�

�

�������������������������������������������������
36� OV�C�327,�23.12.2005.,�4.�lpp.�
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Izvērstāka� informācija�par� to,�kā�ES� ir� īstenojusi� tematiskās�pamatnostādnes,� ir� sniegta�4.�nodaCā.�

Informācija� par� darbībām,� kas� veiktas� saska�ā� ar� pamatnostādnēm� par� cilvēktiesību� dialogiem� ir�

lasāma�2.6�nodaCā.�

�

2.5.� Demarši�un�deklarācijas�

�

Demarši,� ko� attiecībā� uz� cilvēktiesībām� iesniedz� trešo� valstu� iestādēm,� ir� svarīgi� ES� ārpolitikas�

instrumenti.� Demaršus� parasti� sagatavo� konfidenciāli� kopīgi� ar� pašreizējo� un� nākamo�

prezidentvalsti,� kā� arī� Komisiju.� Turklāt� ES� nāk� klajā� ar� publiskām� deklarācijām,� aicinot� kādu�

valdību� vai� citu� pusi� ievērot� cilvēktiesības,� vai� paužot� gandarījumu� par� panākto� progresu.� Šīs�

deklarācijas�publicē�vienlaicīgi�Briselē�un�prezidentvalsts�galvaspilsētā.�

�

Demaršus� un� deklarācijas� plaši� izmanto,� lai� paustu� bažas� saistībā� ar� cilvēktiesībām.�Galvenokārt�

tajās�piemin� tādus� tematus�kā�cilvēktiesību�aizstāvju�aizsardzība,�nelegāla�aizturēšana,�vardarbīga�

pazušana,� nāvessods,� spīdzināšana,� bērnu� aizsardzība,� bēgCi� un� patvēruma� meklētāji,� ārpustiesas�

sodīšana�ar�nāvi,�izteiksmes�un�biedrošanās�brīvība�un�tiesības�uz�taisnīgu�tiesu,�brīvām�un�godīgām�

vēlēšanām.�

�

ZiGojumā�apskatītajā�laikposmā�Eiropas�Savienība�izplatīja�ar�cilvēktiesībām�saistītas�

deklarācijas,�inter�alia,�attiecībā�uz�šādām�valstīm:�

Afganistāna,�Azerbaidžāna,�Baltkrievija,�Birma/Mjanma,�7īna,�Kolumbija,�Kongo�Demokrātiskā�

Republika,�Gvatemala,�Irāna,�Krievija,�Somālija,�Sudāna,�Šrilanka,�Sīrija,�Togo,�ASV�un�

Uzbekistāna.�

�
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Demaršus� un� deklarācijas� izmanto� arī� pozitīvā� nozīmē.� Pārskata� laikposmā� ES,� nākot� klajā� ar�

deklarāciju,�pauda�gandarījumu�par�dažiem�labiem�notikumiem,�piemēram,�humanitāru�vienošanos�

panākšanu�(2007.�gada�9.�oktobrī)�Kolumbijā�un�nāvessoda�atcelšanu�(2008.�gada�4.�janvārī),�kā�arī�

cilvēktiesību�aizstāvju�atbrīvošanu�(2008.�gada�14.�februārī)�Uzbekistānā.�Deklarācijas�izmanto�arī�

tādēC,�lai�izplatītu�informāciju�par�ES�prioritātēm:�piemēram,�Eiropas�dienā�pret�nāvessodu�(ES�un�

Eiropas� Padomes� kopēja� deklarācija)�37� vai� ANO� Starptautiskajā� spīdzināšanas� upuru� atbalsta�

dienā�38.�Demarši�ir�veikti�visos�pasaules�reBionos,�lai�veicinātu�SKT�Romas�Statūtu�universālumu�

un�integritāti.�

�

Bez�tam�ES�īpašais�pārstāvis�KĀDP�dažreiz�nāk�klajā�ar�pazi�ojumiem�par�būtiskiem�notikumiem�

cilvēktiesību�jomā.�

�

2.6.� Dialogi�un�konsultācijas�par�cilvēktiesību�jautājumiem�

�

Cilvēktiesību� dialogi� ir� viens� no� Eiropas� Savienības� instrumentiem,� lai� īstenotu� tās� cilvēktiesību�

politiku,�un�minētie�dialogi�ir�nozīmīga�Eiropas�Savienības�vispārējas�stratēBijas�sastāvdaCa�attiecībā�

uz� trešām� valstīm.� Eiropas� Savienība� ar� trešām� valstīm� ir� izveidojusi� apmēram� 30� dialogus,�

konsultācijas�un�diskusiju�forumus,�kas�veltīti�cilvēktiesībām.�

�

�������������������������������������������������
37� Skatīt�arī�4.1�nodaCu�"Nāvessods".�
38� Plašāka�informācija�par�minēto�deklarāciju�ir�sniegta�4.2�nodaCā�"Spīdzināšana�un�cita�nežēlīga,�necilvēcīga�un�

pazemojoša�rīcība�vai�sodīšana".�
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�

Strukturētu�cilvēktiesību�dialogu�un�konsultāciju�skaita�

pieaugums�no�2002.�līdz�2008.gadam

�
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Cilvēktiesību�dialogi�pašreiz�norisinās�dažādos�veidos:�

�

�� strukturēti�cilvēktiesību�dialogi;�

�� īpašās�apakškomitejās�risināti�dialogi�saska�ā�ar�asociācijas�nolīgumiem,�partnerattiecību�un�

sadarbības� nolīgumiem� vai� sadarbības� nolīgumiem,� jo� īpaši� Eiropas� kaimi�attiecību�

politikas�sakarībā;�

�� vietēja�mēroga�cilvēktiesību�dialogi;�

�� trijotnes�konsultācijas�par�cilvēktiesību�jautājumiem.�

�

Cilvēktiesību� jautājumus� dažreiz� apspriež� arī� 8.�panta� dialogos� un� 96.�panta� konsultācijās� ar�

Āfrikas,� Karību� jūras� un� Klusā� okeāna� reBiona� valstīm� saska�ā� ar� Kotonū� Nolīgumu,� tomēr� tās�

neuzskata�par�cilvēktiesību�dialogiem.�
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�

Pārskats�par�ES�cilvēktiesību�dialogiem�un�konsultācijām�ar�trešām�valstīm�

(laikposmā�no�2007.�gada�1.�jūlija�līdz�2008.�gada�30.�jūnijam)�

�

Āfrikas�Savienība� 7īna� � Jordānija� � Jaunzēlande� � ASV�

Bangladeša�� � ĒBipte� Laosa� � Krievija� � � Uzbekistāna�

Kanāda� � � Indija�� Libāna� � Turkmenistāna�

Kambodža� � � Izraēla� Moldova� � Tunisija�

Kandidātvalstis� � Japāna� Maroka� � Ukraina�

�

2.6.1.� Cilvēktiesību�dialogs�ar�Līnu�

�

Pārskata� laikposmā� notika� divi� nākošie� ES� un� 7īnas� cilvēktiesību� dialoga� posmi:� 24.�posms�

norisinājās� Pekinā� 2007.�gada� 17.�oktobrī� un� 25.�posms� norisinājās� Brdo� (Slovēnija)� 2008.�gada�

15.�maijā.�Kā�ierasts,�abos�gadījumos�dialoga�procesā�ietilpa�praktisks�skartā�reBiona�apmeklējums�

un�pieklājības�vizīte�politiskā�līmenī�un�pirms�sanāksmēm�otrai�pusei�nodeva�sarakstu�ar�noteiktām�

lietām.� Pēc� gada� pārtraukuma� 2008.�gada� maijā� tika� atjaunota� kārtība� paralēli� dialogam� rīkot�

cilvēktiesībām�veltītu�juridisku�semināru.�

�

Sanāksmē,�kas�notika�Pekinā�2007.�gada�oktobrī,�ES�nozīmīgākie�temati�bija�7īnas�krimināltiesību�

sistēmas�reforma,�vārda�brīvība�un�ticības�brīvība�Tibetā,�kā�arī�darba�tiesības.�7īnas�puse�sniedza�

būtiskas� atbildes� par� Starptautisko� paktu� par� pilsoniskajām� un� politiskajām� tiesībām,� nāvessodu,�

spīdzināšanu,�runas�brīvību�un�sadarbību�ANO�forumā.�ViedokCu�apmai�ā,�kas�uzjundīja�visasākās�

debates� minētajā� sesijā,� ES� un� 7īna� apsprieda� reliBijas� brīvību� Tibetā� un,� jo� īpaši,� jaunos�

pasākumus,�kas�pastiprina�valsts�kontroli�pār�reinkarnētajām�lamām.�

�

Saistībā�ar�dialogu�ES�trijotne�apmeklēja�Šanksi�provinci.�

�

Dialoga� 25.�posma� sanāksmē� Brdo� (Slovēnija)� 2008.�gada� 15.�maijā� īpašu� uzmanību� pievērsa�

jautājumiem,�kas�saistīti�ar�vārda�brīvību,�minoritātēm�piederošu�personu�tiesībām,�jo�īpaši�Tibetā,�

kā�arī�sadarbību�ANO�forumos.�

�
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ES� pauda� bažas� par� ilgstošiem� vārda� brīvības� ierobežojumiem� 7īnā,� tostarp� attiecībā� uz� preses�

brīvību�un�vārda�brīvību�internetā,�kā�arī�par�cilvēktiesību�aizstāvju�un�lūdzēju�situāciju.�

�

ES� neslēpa� nopietnas� bažas� par� cilvēktiesībām� un� humanitāro� stāvokli� Tibetā� pēc� nesenajiem�

notikumiem.�7īna�atkārtoti�izvērsti�izklāstīja�savu�ierasto�nostāju�par�stāvokli�Tibetā�un�Dalailamas�

lomu�tajā,�vienlaicīgi�norādot,�ka�durvis�turpmākām�sarunām�paliks�atvērtas.�

�

Citi�saska�ā�ar�šo�dialogu�veiktie�pasākumi�ietvēra�braucienu�uz�itāCu�mazākuma�kopienas�iestādēm�

Koperā�un�Piranā,�kā�arī� juridisku�semināru�Bledā�13.�un�14.�maijā,�kurā�uzmanība�tika�vērsta�uz�

tiesībām� sa�emt� veselības� aprūpi� un� bērnu� tiesībām.� Šis� bija� pirmais� šāda� veida� seminārs� kopš�

2006.�gada,�jo�iepriekšējais�seminārs,�kura�norise�bija�plānota�Berlīnē�2007.�gada�maijā,�tika�atcelts,�

jo�7īna� iebilda�pret�divu�ES� ielūgtu�NVO�piedalīšanos.�Bledas� seminārā�bija� iespēja�konstruktīvi�

apmainīties� viedokCiem�starp�7īnas� un�Eiropas� akadēmiFiem�un� amatpersonām,� kā� arī�NVO,� kas�

darbojas� seminārā� apspriestajās� jomās.� Vairākas� starptautiskas� cilvēktiesību� nevalstiskas�

organizācijas,�kas�bija�sa�ēmušas�ES�ielūgumu�piedalīties,�nolēma�seminārā�nepiedalīties.�

�

Dialoga�nākošais�posms�notiks�Francijas�prezidentūras�laikā�Pekinā�2008.�gada�otrajā�pusē.�

�

2.6.2.� Cilvēktiesību�dialogs�ar�Irānu�

�

Līdzīgi� kā� attiecībās� ar� citām� valstīm� arī� ES� vispārējās� attiecībās� ar� Irānu� būtiska� nozīme� ir�

cilvēktiesībām.�Kopš�2002.�gada�ES�ir�bijušas�četras�cilvēktiesību�dialoga�kārtas�ar�Irānu,�no�kurām�

pēdējā�notika�2004.�gada�jūnijā.�Eiropas�Savienība�pauž�nožēlu,�ka�cilvēktiesību�dialogs�ar�Irānu�ir�

apturēts�kopš�Irāna�2006.�gada�decembrī�atcēla�dialoga�piekto�kārtu.�Tomēr�ES�saglabā�ap�emšanos�

atjaunot�dialogu,�ja�Irāna�apstiprinātu�savu�vēlmi�nopietni�tajā�iesaistīties�39.�

�

�������������������������������������������������
39� Sīkāku�informāciju�par�Irānu�skatīt�6.5�nodaCā.�"Tuvie�Austrumi�un�Arābijas�pussala".�
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2.6.3.� Cilvēktiesību�dialogs�ar�Vidusāzijas�valstīm�

�

Turkmenistāna�

�

Zi�ojumā� apskatītajā� laikposmā� ES� 2007.�gada� 18.�septembrī� rīkoja� pēdējo� ad� hoc� cilvēktiesību�

dialoga� kārtu� ar� Turkmenistānu,� kas� aizsākās� 2004.�gadā.� Tomēr,� īstenojot� ES� Vidusāzijas�

stratēBiju,� Eiropas� Savienība� un� Turkmenistāna� paplašināja� ad
hoc� cilvēktiesību� dialogu� par�

regulāru� cilvēktiesību� dialogu� un� rīkoja� pirmo� dialoga� kārtu� Ašhabadā� 2008.�gada� 24.�jūnijā.�

Apspriedēs� ES� pauda� bažas� par� dažādiem� cilvēktiesību� aspektiem� Turkmenistānā,� jo� īpaši� par�

pulcēšanās�un�biedrošanās�brīvību,�vārda�un�plašsazi�as�līdzekCu�brīvību,�tiesu�varas�neatkarību�un�

funkcionējošu� pilsonisko� sabiedrību,� domu� un� reliBijas� brīvību,� par� apstākCiem� cietumos� un�

spīdzināšanu,� minoritātēm� piederošu� personu� tiesībām,� pārvietošanās� brīvību� un� piespiedu�

pārvietošanu,� kā� arī� par� bērnu� tiesībām.� Apsprieda� arī� Turkmenistānas� sadarbību� ar� ANO�

mehānismiem.� Turklāt� ES� Turkmenistānas� iestādēm� izvirzīja� vairākus� problēmu� jautājumus� par�

atsevišFām�lietām.�

�

Uzbekistāna�

�

ES� un� Uzbekistānas� cilvēktiesību� dialoga� otrā� kārta� notika� Briselē� 2008.�gada� 5.�jūnijā� ES� un�

Uzbekistānas�Tieslietu�un� iekšlietu,�cilvēktiesību�un�saistītu� jautājumu�apakškomitejā.�Apspriedes�

notika�par�cilvēktiesību�stāvokli�Uzbekistānā�un�ES,�kā�arī�par�notikumu�attīstību�cilvēktiesību�jomā�

ANO�forumos�un�EDSO.�ES�izvirzīja�daudzus�jautājumus�par�cilvēktiesību�stāvokli�Uzbekistānā,�jo�

īpaši� par� vārda� brīvību,� apstākCiem� cietumos� un� piekCuvi� cietumiem,� tostarp� izturēšanos� pret�

bēgCiem,� kas� atgriezušies,� par� turpmākiem� pasākumiem� saistībā� ar� nāvessoda� atcelšanu,� reliBijas�

brīvību,� pilsoniskas� sabiedrības� attīstību,� īpaši� nevalstisko� organizāciju� un� cilvēktiesību� aizstāvju�

stāvokli,� kā� arī� bērnu� darbu.� ES� Uzbekistānas� iestādēm� izvirzīja� arī� vairākus� jautājumus� par�

atsevišFām� lietām.� Uzbekistāna� no� savas� puses� pievērsa� uzmanību� īpašiem� bērnu� apstākCu�

aspektiem�dažās�dalībvalstīs.�

�
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Saistībā� ar� cilvēktiesību� dialogu� bija� plānots� rīkot� arī� pilsoniskās� sabiedrības� semināru� par�

plašsazi�as� līdzekCu� liberalizāciju.� Puses� nespēja� vienoties� par� tā� norises� kārtību� maijā,� tomēr�

seminārs�visbeidzot�notika�Taškentā�2.�un�3.�oktobrī.�

�

2.6.4.� ES�un�Āfrikas�Savienības�dialogs�cilvēktiesību�jomā�

�

ES�vēlas� uzlabot� sadarbību� ar�ĀS�dalībvalstīm�gan� divpusēji,� gan� starptautiskos� forumos,� tostarp�

Cilvēktiesību�padomē.�ES�trijotne�2007.�gada�septembrī�veda�izpētes�sarunas�ar�Āfrikas�Savienības�

trijotni.� Abas� puses� vienojās� par� vajadzību� stiprināt� sadarbību� cilvēktiesību� jomā� starp� ES� un�

Āfrikas�Savienību�(ĀS)�un�apsprieda�ES�un�ĀS�dialoga�nosacījumus.�

�

ES� un� ĀS� dialoga� pirmā� kārta� notika� Briselē� 2008.�gada� 26.�maijā.� Puses� vienojās� par� dialoga�

nosacījumiem,�tostarp�mērFi�regulāri�veikt�galveno�problēmu�novērtēšanu�attiecībā�uz�tādām�jomām�

kā�cilvēktiesības,�demokrātijas�principi�un�tiesiskums�Āfrikā�un�Eiropā.�Puses�arī�apsprieda�attīstību�

cilvēktiesību� jomā� ES� un� ĀS� un� vienojās� uzlabot� sadarbību� starptautiskā� forumā� saistībā� ar�

būtiskākajiem�jautājumiem.�

�

Dialoga�nākošās�kārtas�norise�ir�paredzēta�2008.�gada�27.�oktobrī�Adisabebā.�

�

Pēc� 2007.�gada� decembra� Lisabonas� sammita�ES� un�ĀS� nolēma� izstrādāt� kopīgu� stratēBiju,� kurā�

paredzētu� īpašas� partnerattiecības� cilvēktiesību� un� demokrātiskas� pārvaldības� jomās.� Minētās�

partnerattiecības�ir�savstarpēji�papildinošas�un�cieši�saistītas�ar�apspriedēm�ES�un�ĀS�cilvēktiesību�

dialogā.�
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2.6.5.� Cilvēktiesību�konsultācijas�ar�Krievijas�Federāciju�

�

ES�un�Krievijas�cilvēktiesību�konsultāciju�sestā�kārta�notika�Briselē�2007.�gada�3.�oktobrī�un�septītā�

kārta� –�\ubCanā� 2008.�gada� 17�aprīlī.� Sestajā� un� jo� īpaši� septītajā� cilvēktiesību� konsultāciju� kārtā�

lielā� mērā� tika� atkārtots� iepriekšējās� kārtās� apspriestais� un� puses� secināja,� ka� ir� daži� punkti� par�

kuriem� tās� var� vienoties,� tomēr� Krievija� ikreiz,� kad� tai� tika� izteikta� kritika,� sistemātiski� deva�

prettriecienu.� Krievija� koncentrēja� uzmanību� uz� pašu� procesu,� uzsverot,� ka� Krievijas� Federācija�

uztver�minētās�konsultācijas�kā�uzticības�veidošanas�pasākumu,�savukārt�ES�aicināja�konsultācijām�

piemērot�uz�rezultātu�vērstu�pieeju.�

�

Sanāksmē�apsprieda�cilvēktiesību�stāvokli�ES�un�Krievijā,�kā�arī�jautājumus�saistībā�ar�starptautisku�

cilvēktiesību�aizsardzību.�ES�pauda�bažas�par�vairākiem�cilvēktiesību�aspektiem�Krievijā,� jo� īpaši�

par� plašsazi�as� līdzekCu� brīvību,� vārda� un� biedrošanās� brīvību,� sevišFi� neseno� parlamenta� un�

prezidenta�vēlēšanu�gaismā,�pilsoniskas�sabiedrības�darbošanos,�pie�minoritātēm�piederošu�personu�

tiesībām,� rasisma�un� ksenofobijas� apkarošanu,� kā� arī� par� bērnu� un� sieviešu� tiesībām.�Abas� puses�

apsprieda� arī� cilvēktiesības� ZiemeCkaukāzā.� Abās� sarunu� kārtās� ES� izvirzīja� Krievijas� pusei� arī�

jautājumus�par�atsevišFiem�gadījumiem.�

�

Apspriedēs� pievērsa� uzmanību� arī�ES�un�Krievijas� starptautiskajām� saistībām�cilvēktiesību� jomā,�

tostarp�sadarbībai�ar�ANO�īpašajām�cilvēktiesību�procedūrām.�Sanāksmēs�apsprieda�arī�sadarbību�

Eiropas�Padomē,� tostarp�Eiropas�Cilvēktiesību� tiesas� spriedumu� izpildi.�Pēc�Krievijas� lūguma�ES�

sniedza�zi�as�par�jaunākajiem�notikumiem�dažādās�ES�dalībvalstīs.�

�

Paliekot� pie� savas� nostājas,� ka� cilvēktiesību� dialogos� ir� cieši� jāiesaista� pilsoniskā� sabiedrība,� ES�

ierosināja� iesaistīt� NVO� konsultāciju� sagatavošanā� un� dienā� pirms� dialoga� sanāksmēm� sarīkoja�

pārrunas�ar�vietējām�un�starptautiskām�NVO.�Krievijas�iestādes�noraidīja�ielūgumu�piedalīties�šajās�

pārrunās�40.�

�

�������������������������������������������������
40� Izvērstāku�informāciju�par�Krieviju�skatīt�6.3�nodaCā�"Krievija�un�Vidusāzija".�
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2.6.6.� Trijotnes�konsultācijas�par�cilvēktiesībām�ar�ASV,�Kanādu,�Japānu,�Jaunzēlandi�un�
kandidātvalstīm�

�

Trijotnes�konsultācijas�ar�ASV�

�

Divreiz� gadā� rīkotās� konsultācijas� par� cilvēktiesībām� starp� ES� un� ASV� norisinājās� 2007.�gada�

20.�septembrī� (Briselē)� un� 2008.�gada� 26.�februārī� (Vašingtonā).� Abās� sanāksmēs� atklāti,�

konstruktīvi�un�padziCināti�apmainījās�viedokCiem�par�atsevišFām�valstīm�un�tematiskām�prioritātēm�

saistībā�ar�attiecīgi�ANO�1enerālās�Asamblejas�trešo�komiteju�un�Cilvēktiesību�padomi.�Apsprieda�

arī�ES�un�ASV�sadarbības�un�nostāju� saska�ošanas� iespējas�abos�minētajos� forumos.�ASV�pauda�

pieaugošu� skepsi� un� vilšanos� par� Cilvēktiesību� padomes� darbu,� norādot� uz� gaidāmo� lēmumu�

izstāties� no�minētās� Padomes� 2008.�gada� jūnijā.� Februāra� sanāksmē� puses� padziCināti� apmainījās�

viedokCiem� par� bažas� raisošajām� valstīm� un� politiku� šo� valstu� sakarībā.� Pēc� tam� ES� un� ASV�

apmainījās�ar�informāciju�par�cilvēktiesību�dialogiem�un�konsultācijām�ar�trešām�valstīm.�

�

Abu� sanāksmju� darba� kārtībā� bija� iekCauti� jautājumi� par� cilvēktiesībām� un� terorisma� apkarošanu,�

dodot�ES�iespēju�uzdot�vairākus�īpašus�jautājumus�par�dažām�ASV�īstenotām�darbībām�un�politiku�

apkarojot� terorismu,� un� paust� bažas.� ES� pauda� bažas� par� to,� ka� ASV� joprojām� turpina� izmantot�

nāvessodus.�

�

Apsprieda�arī�Durbanas�procesu,�ASV�atbalstu�cilvēktiesību�aizstāvjiem,�ANO�Demokrātijas�fondu�

un�kopīgo�ES�un�ASV�ierosmi�par�ieslodzītajiem�pārliecības�dēC.�

�
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Trijotnes�konsultācijas�ar�Kanādu�

�

ES� un� Kanādas� cilvēktiesību� konsultācijas� notika� 2007.�gada� 6.�septembrī� Briselē� un� 2008.�gada�

28.�februārī� Otavā.� Kanāda� un� ES� apmainījās� viedokCiem� par� tematiskām� un� atsevišFām� valstīm�

veltītām�prioritātēm�saistībā�ar�ANO�1enerālās�Asamblejas�trešo�komiteju�un�Cilvēktiesību�padomi,�

kā�arī�ar�citiem�CP�jautājumiem.�Pēc�tam�ES�un�Kanāda�apmainījās�ar�informāciju�par�cilvēktiesību�

dialogiem� un� konsultācijām� ar� trešām� valstīm.� Citi� apspriesti� temati� bija� ES� bažas� par� Kanādas�

lēmumu� izstāties� no� Durbanas� Pārskata� konferences� un� Kanādas� nevēlēšanos� pievienoties� ANO�

Deklarācijai�par�pamatiedzīvotāju�tiesībām.�

�

Trijotnes�konsultācijas�ar�Japānu�

�

ES� un� Japānas� cilvēktiesību� konsultācijas� notika� 2007.�gada� 9.�oktobrī� Briselē� un� 2008.�gada�

6.�martā�Ženēvā.�Japāna�un�ES�veica�viedokCu�apmai�u�par�jaunumiem�ANO�Cilvēktiesību�padomē�

un�sadarbību�ar�ANO�1enerālās�Asamblejas�Trešo�komiteju,�kā�arī�par�divpusējiem�cilvēktiesību�

dialogiem�ar�trešām�valstīm.�ES�pauda�bažas�par�to,�ka�Japānā�joprojām�izmanto�nāvessodus.�

�

Trijotnes�konsultācijas�ar�Jaunzēlandi�

�

Cilvēktiesību� konsultāciju� ceturtā� kārta� ar� Jaunzēlandi� notika� 2008.�gada� 14.�februārī� Briselē.�

Jaunzēlande�un�ES�apmainījās�viedokCiem�par�jaunumiem�ANO.�Tās�arī�apmainījās�ar�informāciju�

par�cilvēktiesību�dialogiem�un�konsultācijām�ar�trešām�valstīm.�Vēl�viens�būtisks�sarunu�temats�bija�

turpmākā� rīcība� saistībā� ar� ANO� 1enerālās� Asamblejas� rezolūciju� par� nāvessoda� moratoriju� un�

atcelšanu.�

�
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Trijotnes�konsultācijas�ar�kandidātvalstīm�

�

Divreiz� gadā� notiekošās� konsultācijas� cilvēktiesību� jomā� ar� kandidātvalstīm� Horvātiju,� Bijušo�

Dienvidslāvijas� MaFedonijas� Republiku� un� Turciju� notika� Briselē� 2007.�gada� 8.�oktobrī� un�

2008.�gada� 11.�februārī.� ES� informēja� kandidātvalstis� par� ES� prioritātēm� saistībā� ar� cilvēktiesību�

veicināšanu,� īpaši� par� ES� ierosmēm� ANO� un� lūdza� šo� valstu� atbalstu.� Horvātija,� Bijusī�

Dienvidslāvijas� MaFedonijas� Republika� un� Turcija� vispārīgi� informēja� ES� par� savu� politiku�

cilvēktiesību�jomā.�

�

2.7.� Cilvēktiesību�klauzulas�sadarbības�nolīgumos�ar�trešām�valstīm�

�

Kopš�1995.�gada�Eiropas�Kopiena�cenšas� iekCaut�cilvēktiesību�klauzulu�visos�nolīgumos,� iz�emot�

nozaru� nolīgumus,� ko� tā� slēdz� ar� neindustrializētām� valstīm.� Cilvēktiesību� klauzula� padara�

cilvēktiesības�par�kopīgas�intereses�tematu�un�pušu�dialoga�sastāvdaCu�un�kalpo�par�pamatu�pozitīvu�

pasākumu� īstenošanai� līdzvērtīgi� citiem� svarīgākajiem� nolīguma� noteikumiem.� Nopietnu� un�

pastāvīgu� cilvēktiesību� pārkāpumu� gadījumos� cilvēktiesību� klauzula� dod� iespēju� nolīguma� pusei�

veikt� ierobežojošus� pasākumus� pret� pārkāpēju� pusi� atbilstīgi� pārkāpumu� smagumam.� 2007.�gada�

15.�oktobrī� Eiropas� Kopiena� noslēdza� Pagaidu� tirdzniecības� un� saistītu� jautājumu� nolīgumu� ar�

Melnkalnes�Republiku,�kurā�ietvēra�cilvēktiesību�klauzulu�41.�

�

2008.�gada�8.�maija�rezolūcijā�par�2007.�gada�zi�ojumu�par�cilvēktiesībām�pasaulē�un�ES�politiku�

šajā� sakarībā� Eiropas� Parlaments� nosodīja� to,� ka� cilvēktiesību� un� demokrātijas� klauzulu� īstenoja�

neprecīzi,� jo� nepastāvēja�mehānisms� tās� īstenošanai.� Eiropas� Parlaments� atkārtoti� aicināja� īstenot�

cilvēktiesību�klauzulas,�izmantojot�pārskatāmāku�konsultāciju�procedūru�starp�pusēm.�

�

�������������������������������������������������
41� To�nolīgumu�pārskats,�kuros�ietverta�cilvēktiesību�klauzula,�ir�pieejams�Komisijas�Nolīgumu�birojā:�

http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do�
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2.8.� Darbības,�ko� finansē�saskaGā�ar�Eiropas�demokrātijas�un�cilvēktiesību� instrumentu�
(EIDHR)�42�

�

Eiropas� demokrātijas� un� cilvēktiesību� instruments� (EIDHR)� turpināja� iepriekšējo� 2007.�gada�

EIDHR� ierosmi�kā�neatkarīgs� finanšu� instruments,�kas� ir� īpaši� izveidots,� lai�papildinātu�Kopienas�

palīdzību,�ko�sniedz�saska�ā�ar�divpusējo�attīstības�un�ekonomisko�sadarbību.�Tas�dod�ieguldījumu�

demokrātijas� un� tiesiskuma� attīstībā� un� konsolidācijā,� kā� arī� cilvēktiesību� un� pamatbrīvību�

aizsardzības� veicināšanā� pasaulē.� Pašreizējo� EIDHR� stratēBijas� dokumentu� 2007.N2010.�gadam�

īsteno� saska�ā� ar� gada� rīcības� programmām�43.� EIDHR� partneri� ir� galvenokārt� vietējas� un�

starptautiskas� pilsoniskās� sabiedrības� organizācijas� (91�%� no� piešFīrumiem),� kā� arī� starptautiskas�

starpvaldību�struktūras�ar�īpašām�zināšanām�(9�%�no�piešFīrumiem).�

�

EIDHR�būtisko�lomu�tam�piešFir�darbs�ar�pilsoniskas�sabiedrības�organizācijām,�kā�arī�to�labā�un�ar�

to�palīdzību.�No�vienas�puses�tas�veicina�atvērtu�sabiedrību,�kas�pilsoniskai�sabiedrībai�ir�vajadzīga,�

lai�plauktu,�no�otras�puses�tas�palīdz�pilsoniskai�sabiedrībai�kCūt�par� iedarbīgu�spēku�dialogam�un�

reformu� veikšanai.�EIDHR� ir� neatkarīgs� finansēšanas� instruments,� ko� var� izmantot� pat� situācijās,�

kad�nepastāv�attīstības�sadarbības�saites�ar�Eiropas�Kopienu.�Ar�EIDHR�var�finansēt�projektus�bez�

trešās�valsts�valdības�vai�citu�valsts�iestāžu�piekrišanas.�

�

Darbības�notiek�gan�valsts,�gan�reBionālā,�gan�arī�pasaules�mērogā.�Komisijas�delegācijas� trešajās�

valstīs�ir�atbildīgas�par�EIDHR�valsts�mēroga�projektu�vadību.�2007.�N�2008.�gadā�EIDHR�līdzekCu�

apmērs� cilvēktiesību� un� demokrātijas� projektiem� pārsniedza� EUR� 108� miljonus,� radot� iespēju�

finansēt�dažādus�projektus�vairāk�nekā�80�valstīs.�Turklāt� no�EIDHR� līdzekCiem� finansēja� arī�ES�

vēlēšanu� novērošanas� misijas�44.� Tās� ir� kCuvušas� par� galveno� līdzekli� demokrātijas� procesa�

veicināšanai�valstī.�

�

�������������������������������������������������
42
� Eiropas�Parlamenta�un�Padomes�Regula�(EK)�Nr.�1889/2006�(2006.�gada�20.�decembris)�par�finanšu�

instrumenta�izveidi�demokrātijas�un�cilvēktiesību�atbalstam�visā�pasaulē,�OV�L�386,�29.12.2006.,�
1.�lpp.�

43� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/index.htm�
44
� Skatīt�4.11�nodaCu�"Demokrātija�un�vēlēšanas".�
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Balstoties�uz�jauno�Finanšu�regulu,�kas�rada�elastīgākus�un�inovatīvus�finansēšanas�veidus,�jaunais�

Eiropas�demokrātijas�un�cilvēktiesību�instruments�ietver�iespēju�noteiktos�apstākCos�finansēt�ne�tikai�

reBistrētas�organizācijas,�bet�arī�struktūras,�kas�nav�juridiskas�personas.�Bez�tam�tas�sniedz�iespēju�

veikt� tālāku�finansēšanu,�kas�nozīmē,�ka,� lai�uzlabotu�cilvēktiesības�situācijās,�kur� tās� ir�visvairāk�

apdraudētas,� par� projekta� īstenošanu� atbildīgās� pilsoniskas� sabiedrības� organizācijas� var� piešFirt�

nelielus� piešFīrumus� citām� vietējām� organizācijām,� nejuridiskām� personām� vai� atsevišFiem�

cilvēktiesību�aizstāvjiem.�

�

Komisijas� un� pilsoniskas� sabiedrības� pārstāvju� starpā� regulāri� notiek� sanāksmes� vietējā� mērogā�

partnervalstīs,� kā� arī� Briselē,� tiekoties� ar� NVO,� kas� ieinteresētas� sadarbībā� ar�EIDHR,� ar� mērFi�

pastiprināt� dialogu� ar� īstenošanas� partneriem� un� lai� dalītos� ar� informāciju.� EIDHR� arī� ietver�

līdzekCus�vietējo�pilsoniskas�sabiedrības�organizāciju�spēju�attīstīšanai�partnervalstīs.�

�

Projektu�noteikšana,�atlase�un�finansēšana�45�

�

Lai�sasniegtu�jaunā�EIDHR�instrumenta�mērFus,�projektus�atlasa�trīs�dažādos�veidos.�

�
Laikā�no�2007.�gada�jūlija� līdz�2008.�gada�jūnijam�tika�izsludināti�septi�i�piedāvājumu�konkursi�

par� kopīgo� summu� EUR� 57,5� miljoni,� ko� atvēlēja� no� 2007.� un� 2008.�gada� budžetiem.� Šie�

piedāvājumu� iesniegšanas� konkursi� bija� vērsti� uz� cilvēktiesību� un� pamatbrīvību� ievērošanas�

veicināšanu�valstīs�un�reBionos,�kur�tās�ir�visvairāk�apdraudētas;�atbalsta�sniegšanu�darbībām�jomās,�

ko�aptver�ES�cilvēktiesību�pamatnostādnes�(cilvēktiesību�dialogi,�cilvēktiesību�aizstāvji,�nāvessods,�

spīdzināšana);�atbalsta�sniegšanu�globālām�pilsoniskas�sabiedrības�kampa�ām,�kas�saistītas�ar�SKT,�

kā�arī�ar�maBistra�grāda�programmām�cilvēktiesību�un�demokratizācijas�jomā�ārpus�ES.�

�

�������������������������������������������������
45� Pārskats�par�EIDHR�projektiem,�kas�finansēti�laikā�no�2007.�gada�jūlija�līdz�2008.�gada�jūnijam,�ir�sniegts�

I�pielikumā.��
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Kopš� 2002.�gada� ir� ievērojami� pieaudzis� tādu� atsevišFām� valstīm� paredzētu� mikroprojektu�

shēmu� skaits,� sakarā� ar� kuriem� izsludināti� Komisijas� delegāciju� pārvaldīti� vietēji� piedāvājumu�

konkursi.� Komisija� 2007.�gadā� vietēja� mēroga� projektiem� saska�ā� ar� "Attiecīgās� valsts� atbalsta�

sistēmām"�piešFīra�līdzekCus�EUR�31,8�miljoni�apmērā.�Šīs�sistēmas�tika�īstenotas�47�valstīs�un�bija�

vērstas� uz� pilsoniskas� sabiedrības� lomas� stiprināšanu,� veicinot� cilvēktiesību� un� demokrātijas�

reformu,� atbalstot�miermīlīgu�grupu� interešu�samierināšanu�un�konsolidējot�politisko�piedalīšanos�

un�pārstāvību.�PiešFīrumu�summas�saska�ā�ar�Attiecīgās�valsts�atbalsta�sistēmām�ir�no�EUR�10�000�

līdz�EUR�300�000.�

�

Projekti,� kas� atlasīti� ārpus� konkursa,� ir� stratēBiskas� partnerības,� kuru� mērFis� ir� "Atbalstīt� un�

stiprināt�starptautisko�un�reBionālo�sistēmu�cilvēktiesību,�taisnīguma�un�tiesiskuma�aizsardzībai�un�

demokrātijas� veicināšanai".� 2007.N2008.�gadā� ES� ieguldījums� stratēBiskās� partnerībās� sasniedza�

EUR� 18,2� miljoni� un� cita� starpā� ietvēra� kopīgo� programmu� ar� Eiropas� Padomi,� EK� un� EDSO�

kopīgo�pārvaldības�projektu,� lai�veicinātu�demokratizāciju�un�cilvēktiesības�Austrumeiropā,�kā�arī�

ieguldījumus� filmu� kā� cilvēktiesību� komunikāciju� rīku� uz�emšanā� un� demonstrēšanā� sakarā� ar�

Vispārējās�cilvēktiesību�deklarācijas�60.�gadskārtu.�Bez�tam�partnerības�ietver�ikgadēju�piešFīrumu�

Augstā�komisāra�cilvēktiesību�jautājumos�birojam�stratēBiskā�pārvaldības�plāna�vajadzībām,�kā�arī�

maBistra� studiju� programmām� cilvēktiesību� un� demokratizācijas� jomā� Eiropas� Universitāšu�

cilvēktiesību�un�demokratizācijas�centrā�(EIUC).�

�

Vērtējumi�un�analīze�

�

Vērtējumā� par� EIDHR� atbalstu� spīdzināšanas� novēršanai� un� spīdzināšanas� rehabilitācijas�

centriem�46�tika�apskatīti�36�projekti,�kas�iepriekšējos�piecu�gadu�laikā�ir�īstenoti�28�valstīs�Tuvajos�

Austrumos�un�Āzijā,�Āfrikā,�Austrumeiropā�un�Rietumeiropā�un�Latī�amerikā.�Vērtējumā�secināts,�

ka�darbs�spīdzināšanas�novēršanas�jomā�ir�pozitīvi�ietekmējis�situāciju�saistībā�ar�spīdzināšanu�un�

citus� cilvēktiesību� jautājumus� daudzās� valstīs.� Spīdzināšanas� upuru� rehabilitācijas� centru� sniegtā�

palīdzība� spīdzināšanas� upuriem� arvien� palielinājās,� vienlaicīgi� uzlabojoties� sniegto� pakalpojumu�

kvalitātei.� Saska�ā� ar� vērtējumu� projektu� nozīmīgums,� efektivitāte� un� rezultativitāte� ir� bijusi� Coti�

apmierinoša.�Vērtējumā�arī�secināts,�ka�nebija�viegli�novērtēt�projektus,�kas�īstenoti�spīdzināšanas�

upuru�rehabilitācijas�jomā,�jo�trūka�būtisku,�objektīvu�un�pārbaudāmu�rādītāju.�

�
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Bez�tam�ir�veikta�analīze�par�visiem�EIDHR�pabeigtajiem�projektiem�kopš�2000.�gada,�un�tā�sniedz�

pārskatu�par�to,�ko�EIDHR�ir�atbalstījis�un�kā�tā�nozīmīgumu�un�ietekmi�varētu�novērtēt.�Teorētiskā�

pētījuma�rezultātā�ir�sagatavoti�elektroniski�apkopojumi�47,�kas�aptver�visus�EIDHR�Beogrāfiski�un�

tematiski�rīkotos�projektus.�Šos�apkopojumus�regulāri�atjauninās.��

�

3.� EIROPAS�PARLAMETA�DARBĪBA�CILVĒKTIESĪBU�JOMĀ�

�

Eiropas�Parlaments�(EP)�turpināja�būt�nozīmīga�tribīne�cilvēktiesību�un�demokrātijas�jautājumos�48.�

Pārskata� laikposmā� tas� palīdzēja� izstrādāt,� īstenot� un� novērtēt� politiku� cilvēktiesību� jomā,�

izmantojot�rezolūcijas,�zi�ojumus,�misijas�uz�trešām�valstīm,�ar�cilvēktiesībām�saistītus�pasākumus,�

parlamentu� sadarbības� delegācijas� un� apvienotās� parlamentārās� komitejas� ar� trešām� valstīm,�

mutiskus� un� rakstiskus� jautājumus,� atsevišFas� sēdes� par� konkrētiem� jautājumiem� un� Parlamenta�

ikgadējo� Cilvēktiesību� balvu� N� Saharova� balvu� par� domas� brīvību.� Ar� atklātām� apspriedēm�

plenārsēdēs,�komitejās,�apakškomitejās�un�darba�grupās�tas� liek�Padomei�un�Komisijai�atskaitīties�

par�paveikto.�Arī�Eiropas�Parlamenta�priekšsēdētājs,� kā� arī� atsevišFu�komiteju,� apakškomiteju�un�

delegāciju�priekšsēdētāji�regulāri�izvirza�cilvēktiesību�jautājumus�tiešās�sarunās�vai�sarakstē�ar�trešo�

valstu�pārstāvjiem.�

�

Ārlietu�komitejas�Cilvēktiesību�apakškomiteja�priekšsēdētājas�Hélène�Flautre�(ZaCie/EFA)�vadībā�

ir� cilvēktiesību� apspriežu� centrā� Parlamentā� Tā� izskata� parlamentārās� ierosmes� šajā� jomā� un�

nodrošina�pastāvīgu�forumu�cilvēktiesību�stāvokCa�un�demokrātijas�attīstības�jautājumu�valstīs,�kas�

nav� ES� dalībvalstis,� apspriešanai.� Šos� tematus� apspriež� ar� citām� ES� iestādēm,� ANO� īpašajiem�

referentiem� un� ANO� Attīstības� programmas� pārstāvjiem,� Eiropas� Padomi,� valdību� pārstāvjiem,�

cilvēktiesību�aizstāvjiem�un�NVO.�

�
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� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/projects_en.htm�

48� Pārskatu�par�svarīgākajām�Eiropas�Parlamenta�darbībām�cilvēktiesību�un�ārējo�attiecību�jomā�var�atrast�interneta�
vietnē�http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/default.htm�
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Viens�no�apakškomitejas�galvenajiem�mērFiem�ir�palīdzēt�iekCaut�cilvēktiesību�jautājumus�visos�ES�

ārējo� attiecību� aspektos.� Tas� tiek� panākts,� cita� starpā,� izstrādājot� pamatnostādnes� visām� ES�

parlamentu�sadarbības�delegācijām�ar�trešām�valstīm.�

�

Pārskata�laikposmā�Cilvēktiesību�apakškomiteja�organizēja�vairākas�viedokPu�apmaiGas�un�

uzklausīšanu�par�šādiem�cilvēktiesību�jautājumiem:�

7īna� olimpisko� spēCu� priekšvakarā� un� cilvēktiesību� dialogs� ar� 7īnu,� sarežBītais� stāvoklis� Tibetā,�

cilvēktiesību� stāvoklis�Krievijā�un� sarežBījumi� starp�Krieviju�un�ODIHR� par�vēlēšanu�novērošanu,�

cilvēktiesības� Birmā,� Afganistānā,� Irākā,� Irānā,� Persijas� līča� valstīs,� palestīniešu� cietumnieki,�

ieslodzīto� nometne� Guantanamo� līcī,� cilvēktiesības� Dienvidāzijā,� Vidusāzijā,� īpašu� uzmanību�

pievēršot�Uzbekistānai,� sadarbība� saska�ā� ar�EuroMed,� Pamattiesību� aBentūras� programmu,�Sīrija,�

cilvēktiesību� jautājumi� ES� un� Āfrikas� stratēBijā,� Gvatemala,� cilvēktiesības� ES� kaimi�attiecību�

politikā,�Horvātija�un�Turcija,�Cilvēktiesību�padome�un�bērnu�tiesības.��

�

Minētā�apakškomiteja�Strasbūrā�arī�sasauca�ārkārtas�sanāksmi�ar�ANO�īpašo�referenti�reliBijas�vai�

ticības�brīvības�jomā�Asma�Jahangir,�kas�uzrunāja�plenārsēdi�arī�saska�ā�ar�Eiropas�kultūru�dialoga�

gadu.��

�

Cilvēktiesību� apakškomiteja� 2008.�gada� jūnijā� rīkoja� pirmo� Eiropas� Savienības� valstu�

parlamentu� cilvēktiesību� komiteju� tīkla� sanāksmi,� ko� izveidoja�ES�Vācijas� prezidentūras� laikā�

2007.�gadā,�pievēršot�īpašu�uzmanību�cī�ai�pret�spīdzināšanu�kā�ES�prioritāti�sakarā�ar�starptautisko�

dienu� spīdzināšanas� upuru� atbalstam.� Klātesot� ANO� īpašajam� referentam� spīdzināšanas� jomā�

Manfred�!owak,� sanāksmē� sanākušie� locekCi� vienojās�par�deklarāciju�par�minēto� jautājumu,�kurā�

cita�starpā�minēts,�ka�dalībvalstīm�būtu�jāfinansē�spīdzināšanas�upuru�rehabilitācijas�centri�un�būtu�

jāparaksta� un� jāratificē� neobligāts� protokols� Starptautiskai� konvencijai� pret� spīdzināšanu� un� citu�

nežēlīgu,�necilvēcīgu�vai�pazemojošu�apiešanos�vai�sodīšanu�(OPCAT).�

�
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Eiropas� un� Vidusjūras� parlamentārā� asambleja� nodrošina� parlamentāra� dialoga� iespējas� par�

cilvēktiesību� jautājumiem� un� demokrātiju� ar� Vidusjūras� reBiona� valstīm.� 2008.�gadā� plenārsēde�

norisinājās� Atēnās� 27.� un� 28.�martā.� Politisko� jautājumu,� drošības� un� cilvēktiesību� komiteja� ir�

iedibinājusi�tādu�praksi,�ka�katrā�darba�kārtībā�ir�pastāvīgs�punkts�par�cilvēktiesībām,�ko�sagatavo�

maza� darba� grupa,� kurā� ietilpst� EP� Cilvēktiesību� apakškomitejas� priekšsēdētājs.� Apskatīto�

jautājumu�lokā�bija�stāvoklis� reBionā�nāvessoda�sakarā,�kā�arī�migrācijas�politika�no�cilvēktiesību�

viedokCa.�

�

Eiropas�Parlaments�arī�aktīvi�piedalās�vēlēšanu�novērošanas�misijās,� tādējādi�vēl�vairāk�veicinot�

cilvēktiesību� un� demokrātijas� stiprināšanu� trešās� valstīs.� Prakse� izraudzīties� kādu� Eiropas�

Parlamenta�deputātu�par�galveno�novērotāju�Eiropas�Savienības�vēlēšanu�novērošanas�misijai�tagad�

ir� labi� iesak�ojusies,� tāpat� kā� prakse� uz� neilgu� laiku� sūtīt� novērotāju� delegāciju� no� Eiropas�

Parlamenta,�papildinot�šīs�misijas.�Eiropas�Parlaments�minētajam�jautājumam�piešFir�lielu�nozīmi.�

�

Ierosmju�zi�ojumā,�ko�sagatavoja�Hélène�Flautre,�minētā�apakškomiteja�apskatīja�to,�kā�darbojas�

ES� sodi� pret� trešām� valstīm.� Zi�ojuma� projektā� aicināts� racionalizēt� Eiropas� Savienības� sodu�

izmantošanu�kā�ārpolitikas�instrumentu.�Kopumā�zi�ojumā�uzsvērta�vajadzība�izstrādāt�pārskatāmu�

un� iedarbīgu� sodu� politiku� saistībā� ar� citiem� ES� cilvēktiesību� instrumentiem� un� saska�ā� ar� ES�

humanitārajām� un� cilvēktiesību� saistībām,� kas� būtu� saskanīga� īstenošanā� un� ieviestu� skaidrus� un�

pārskatāmus�atskaites�punktus.�

�
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EP�paša�iniciatīvas�zi�ojumi�ir�vieni�no�iedarbīgākajiem�rīkiem,�lai�izstrādātu�savu�galveno�nostāju�

un� pievērstu� citu� cilvēktiesību� jomā� darbojošos� pušu� uzmanību,� tostarp� Padomes� un� Komisijas�

uzmanību.�Šajā�sakarībā�galvenais�zi�ojums�ir�Eiropas�Parlamenta�gada�ziGojums�par�stāvokli�

cilvēktiesību�jomā�visā�pasaulē�un�par�ES�politiku�cilvēktiesību�jomā,�kurā�sīki�pārbaudīta�ES�

politika,� kā� daCa� no� EP� atbildības� funkcijas.� Iepriekšējo� EP� gada� zi�ojumu� sagatavoja� Eiropas�

Parlamenta� loceklis� Marco� Cappato� (ALDE)� un� tā� saistīto� rezolūciju� pie�ēma� plenārsēdē�

2008.�gada� 8.�maijā.� Attiecīgajā� rezolūcijā�49� ir� iekCauta� visaptveroša� Eiropas� Savienības� darba�

analīze� attiecībā� uz� cilvēktiesībām� un� priekšlikumi� tam,� kā� panākt� šāda� darba� vēl� efektīvāku�

ietekmi.� Daži� no� zi�ojumā� aplūkotajiem� tematiem� bija� ES� darbība� starptautiskās� organizācijās,�

cilvēktiesību�iekCaušana�citās�politikas�jomās,�tostarp�tirdzniecībā,�un�ES�dialogi�cilvēktiesību�jomā�

ar�trešām�valstīm.�

�

Eiropas� Parlaments� 2007.�gada� decembrī� piešFīra� ikgadējo� apbalvojumu� cilvēktiesību� jomā� N�

Saharova� balvu� par� domas� brīvību� N� Sudānas� advokātam� Salih� Mahmoud� Asmona� par� vi�a�

ieguldījumu,�cīnoties�par�masu�slepkavību�upuriem�Darfūrā.�

�

Apakškomiteja� arī� regulāri� risina�dialogu�ar� starptautiskām�un� reBionālām�organizācijām,� jo� īpaši�

EDSO�parlamentāro�asambleju�un�Eiropas�Padomi.�Šajā�sakarā�ir�izveidots�nepārtraukts�dialogs�ar�

Eiropas�Padomes�Cilvēktiesību�komisāra�biroju.�

�

Apskatītajā� laikposmā� minētajai� apakškomitejai� bija� iespēja� regulāri� apmainīties� viedokCiem� ar�

Padomes�Cilvēktiesību�darba�grupas�(COHOM)�priekšsēdētāju,�kurš�iepazīstināja�ar�COHOM�darba�

programmu�un�sniedza�zi�ojumus�apakškomitejas�locekCiem.�

�

Apakškomiteja� pārrauga� un� vērtē,� kā� tiek� izmantoti� ES� instrumenti� cilvēktiesību� jomā,� un� īpašu�

uzsvaru� liek� uz�ES�pamatnostādGu� īstenošanu�cilvēktiesību� jautājumos.�Apskatītajā� laikposmā�

apakškomiteja� pasūtīja� īpašu� pētījumu� par� ES� pamatnostād�u� par� spīdzināšanu� un� citu� nežēlīgu,�

necilvēcīgu�vai�pazemojošu� rīcību�vai� sodīšanu� īstenošanu,� lai�dotu� ieguldījumu�COHOM�veiktās�

pamatnostād�u�pārskatīšanas�procesā.�

�
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49� PE�400.468v02.00.�
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Turklāt�EP�rīkoja�viedokCu�apmai�u�par�jaunajām�ES�pamatnostādnēm�par�bērnu�tiesību�aizsardzību�

un�veicināšanu,�kā�arī�par�esošām�ES�pamatnostādnēm�attiecībā�uz�bērniem�bru�otos�konfliktos.�

�

Bez�tam�apakškomiteja�konsekventi�atgādināja�ES�iestādēm,�lai�tās�uzlabotu�ES�pamatnostād�u�par�

cilvēktiesību� aizstāvjiem� īstenošanu,� īpašu� uzmanību� veltot� ES� vīzu� režīma� atvieglošanas�

pasākumiem�tiem�cilvēktiesību�aizstāvjiem,�kas�ir�apdraudēti.�Apspriedēs�par�Eiropas�demokrātijas�

un� cilvēktiesību� instrumentu� (EIDHR)� minētā� apakškomiteja� panāca� to,� ka� EIDHR� finansētās�

programmas�uzlabos�tūlītējā�atbalsta�darbības�attiecībā�uz�cilvēktiesību�aizstāvjiem.��

�

�

Cilvēktiesību�apakškomitejas�sāktie�pētījumi:�

�� Politiskie�cilvēktiesību�dialogi�N�sintēzes�elementi;�

�� Slepkavības�goda�dēC�N�to�cēlo�i�un�sekas;�

�� ES�un�ANO�sankcijas�un�cilvēktiesību�un�pamatbrīvību�ievērošana;�

�� Cilvēktiesības�un�iesaldētie�konflikti�austrumu�valstīs;�

�� ES�loma�ANO�Cilvēktiesību�padomē.�

�

Cilvēktiesību�apakškomitejas�informatīvās�piezīmes:�par�cilvēktiesību�dialogu�starp�ES�un�7īnu;�

par�cilvēktiesību�stāvokli�Krievijā�"Draudi�pilso�iem�N�cilvēktiesības�un�brīvība�Putina�Krievijā";��par�

atpakaCuz�emšanas� nolīgumiem� un� cilvēktiesību� ievērošanu� trešās� valstīs;� par� Starptautisko� Kara�

noziegumu�tribunālu�bijušajai�Dienvidslāvijai;�Beogrāfiska�piezīme�par�cilvēktiesībām�Afganistānā;�

par�"iespējamām�juridiskām�un�politiskām�sekām�pēc�Turcijas�Konstitucionālās�tiesas�sprieduma�par�

valdošās�AK�partijas�statusu";�un�par�cilvēktiesību�stāvokli�7īnā�pēc�olimpiskajām�spēlēm.�

�
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�

Saistībā� ar� cilvēktiesību�dialogiem�un�konsultācijām� ar� trešām�valstīm�EP� sekretariātu� regulāri�

aicināja� piedalīties� ES� informatīvās� tikšanās� ar� nevalstiskajām� organizācijām� un� juridiskos�

semināros,� kas� risinājās� pirms� dažādām� dialogu� kārtām,� un� pēc� tam� sa�ēma� atsauksmes� no�

prezidentvalsts,�Padomes�un�Komisijas�(ko�dažreiz�publiski�apsprieda�apakškomitejas�sanāksmēs).��

Pēc�EP�zi�ojuma�par� cilvēktiesību�dialogiem�un� konsultācijām�ar� trešām�valstīm�apstiprināšanas,�

Komisijas� un� Padomes� pārstāvji� izteica� savu� vēlmi� ciešāk� sadarboties� ar� Parlamentu,� rīkojot�

regulāras� Padomes� un� Komisijas� pārstāvju� sanāksmes� un� iesaistot� Eiropas� Parlamenta� deputātus�

pirms�un�pēc�katras�visu�dialogu�un�konsultāciju�kārtas,�kā�arī�attiecīgo�struktūru,�piemēram,�EKP�

cilvēktiesību� apakškomiteju,� sanāksmes,� kas� būtu� veltītas� cilvēktiesību� dialogiem.� Minētajās�

sanāksmēs� informētu�Parlamentu,� sniegtu� ieguldījumu�dialogu/�konsultāciju/� apakškomiteju�darba�

kārtībās�un�izvērtētu�šajos�forumos�sasniegto.�

�

Nozīmīga�struktūra�sadarbībai�cilvēktiesību�jomā�ir� jaunizveidotā�Apvienoto�Nāciju�Organizācijas�

Cilvēktiesību� padome� Ženēvā,� kuras� darbam� Eiropas� Parlaments� turpināja� sekot� līdzi� ar� lielu�

interesi�un�cerībām.�2008.�gada�21.�februārī�Parlaments�pilnvaroja�EP�deputātu�delegāciju�doties�uz�

Cilvēktiesību� padomes� 7.�sesiju,� jo� tajā� bija� paredzēts� izskatīt� plašu� jautājumu� loku� saska�ā� ar�

jaunām� darba� metodēm,� kā� arī� uzlabot� Vispārējā� periodiskā� pārskata� mehānismu.� Rezolūcijā�

akcentēja� Cilvēktiesību� padomes� būtisko� nozīmi� kopējā� ANO� uzbūvē� un� uzsvēra� to,� ka�

Cilvēktiesību�padomes�uzticamība�ir�atkarīga�no� ierosināto�reformu�un�mehānismu�īstenošanas�tā,�

lai�stiprinātu� tās�spēju�risināt�cilvēktiesību�pārkāpumus�visā�pasaulē.�Attiecībā�uz� jauno�Vispārējā�

periodiskā�pārskata�mehānismu�EP�mudināja�ES�dalībvalstis�un�Komisiju�nodrošināt,�lai�visu�VPP�

secinājumi� tiktu� �emti� vērā�ES�palīdzības� programmās.�Rezolūcijā� arī� uzsvēra� vajadzību�Eiropas�

Savienībai� runāt� vienoti,� risinot� cilvēktiesību� jautājumus,� vienlaicīgi� aicinot� katru� ES� dalībvalsti�

atbalstīt�ES�nostāju,�tādējādi�piešFirot�tai�lielāku�spēku.�

�

Deputātu� delegācija� 2008.�gada� 17.N19.�martā� apmeklēja� Cilvēktiesību� padomes� septīto� sesiju� un�

tikās� ar� ES� prezidentvalsts,� dalībvalstu� un� citiem� pārstāvjiem,� īpašajiem� referentiem,� kā� arī� ar�

nevalstisku� organizāciju� pārstāvjiem.� Delegācija� centās� ietekmēt� galvenos� lēmumus� par�minētajā�

sesijā� apspriestajiem� īpaši� nozīmīgajiem� jautājumiem,� tostarp� īpašo� procedūru� pilnvaru�

pārskatīšanu,�racionalizēšanu�un�uzlabošanu,�kā�arī�VPP�mehānisma�optimālu�īstenošanu.�

�
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Pārskata�laikposmā�Cilvēktiesību�apakškomiteja�uzturēja�ciešus�kontaktus�ar�Cilvēktiesību�padomes�

priekšsēdētāju�un�rīkoja�sanāksmi�par�darbu�ANO�Cilvēktiesību�padomē.�Apspriedēs�apakškomiteja�

īpašu�uzmanību�veltīja�Vispārējam�periodiskajam�pārskatam,�dalības�kritērijiem�un�īpašo�referentu�

pilnvarām.�

�

2007.�gada� novembrī� pēc� Cilvēktiesību� apakškomitejas� priekšsēdētājas� ierosmes� tās� locekCi�

apmeklēja� ANO� 1enerālās� Asamblejas� Trešās�komitejas� sanāksmi� un� pauda� atzinību� par� ES�

atbalstītas� ierosmes� par� nāvessoda� moratoriju� pie�emšanu.� Šo� jautājumu� apskatīja� arī� Eiropas�

Parlamenta�rezolūcijā�par�vispārēju�nāvessoda�moratoriju�50.�

�

2008.�gada� aprīlī� Eiropas� Parlamenta� deputātu� delegācija,� kas� sastāvēja� galvenokārt� no�

Cilvēktiesību� apakškomitejas� locekCiem,�Mujorkā� apmeklēja� septīto�ANO�pastāvīgā� foruma� sesiju�

par� pamatiedzīvotāju� jautājumiem� (U!PFII),� kurai� delegācija� bija� gatavojusies� 2008.�gada�

31.�marta� informatīvā� sanāksmē� par� pamatiedzīvotāju� tiesībām,� ko� apmeklēja� viens� U!PFII�

loceklis�un�sekretariāta�vadītājs.�Sakarā�ar�to,�ka�ANO�1enerālā�Asambleja�pie�ēma�deklarāciju�par�

pamatiedzīvotāju�tiesībām,�EP�Cilvēktiesību�apakškomiteja�uz�ēmās�veicināt�attiecīgos�ieteikumus�

Eiropas�iestādēs.�

�

Pārskata� laikposmā� EP� nosūtīja� delegācijas� vai� oficiālus� pārstāvjus� uz� vairākiem� pasākumiem,�

tostarp� uz� ne� mazāk� svarīgo� ES� un� nevalstisko� organizāciju� cilvēktiesību� forumu.� Bez� tam�

Parlaments�sūtīja�delegācijas�uz�atsevišFām�trešām�valstīm�(piemēram,�Turciju�un�Horvātiju).�

�

Tāpat� kā� Cilvēktiesību� apakškomiteja,� arī� Attīstības� komiteja� regulāri� rīko� sanāksmes� par�

cilvēktiesībām� jaunattīstības� valstīs� un� citiem� īpašiem� tematiem,� piemēram,� jaundzimušo�

reBistrēšanu.�Pārskata�laikposmā�tā�īpaši�apsprieda�stāvokli�Birmā/Mjanmā.�

�

�������������������������������������������������
50� P6_TA(2007)�0418.�
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Turklāt�EP�parlamentu�sadarbības�delegācijas� regulāri�pārrunā�cilvēktiesību� jautājumus�ar�dažādu�

valstu�parlamenta�deputātiem.�Galvenais�politiskā�dialoga�forums�starp�EP�un�Āfrikas,�Karību�jūras�

un� Klusā� okeāna� reBiona� valstu� parlamentāriešiem� ir� ĀKK� un� ES� Apvienotā� parlamentārā�

asambleja.�Minētās� asamblejas�četrpadsmitajā� sesijā,�kas�notika�Kigali� (Ruanda)�2007.�gada�17.N

22.�novembrī,� pie�ēma� kopīgu� ĀKK� un� ES� rezolūciju� par� stāvokli� Kongo� Demokrātiskās�

Republikas� austrumu� daCā,� ar� ko� aicināja� starptautisko� kopienu� vienoties� par� turpmākiem�

stratēBiskiem� pasākumiem.� Pie�ēma� arī� citu� rezolūciju� par� vēlēšanu� jautājumiem� un� vēlēšanu�

procesiem�ĀKK� un� ES� valstīs.� Asamblejas� darbu� papildināja� kopīgs� ĀKK� un� ES� darbseminārs,�

kurā�galvenokārt�apskatīja�Gačačas�(Gacaca)� tiesu�galveno� lomu�samierināšanās�procesā�Ruandā.�

ĀKK�un�ES�Apvienotās�parlamentārās�asamblejas�birojs�pie�ēma�un�publiskoja�kopīgu�zi�ojumu�

par�biedrošanās�brīvību�ES�un�ĀKK�valstīs.�

�

Minētās� asamblejas� piecpadsmitā� sesija� notika� \ubCanā� (Slovēnija)� no� 2008.�gada� 15.� līdz�

20.�martam� un� tajā� norisinājās� debates� par� Starptautiskās� Krimināltiesas� lomu� un� sagatavoja�

rezolūciju�par� stāvokli�Čadā� (galīgā� redakcijā�vēl�nav�pie�emta)�un�Kenijā.�Kopīgā�darbseminārā�

apskatīja� Slovēnijas� politiku� minoritāšu� jomā.� ĀKK� un� ES� Apvienotā� parlamentārā� asambleja�

apmainījās� viedokCiem� par� nāvessodiem� ES� un� ĀKK� valstīs,� kas� ir� temats� tās� nākamajam�

zi�ojumam.�

�

ĀKK� un� ES� Apvienotās� parlamentārās� asamblejas� pirmās� reBionālās� sanāksmes� darba� kārtībā�

ietilpa� arī� vispārējas� debates� par� cilvēktiesību� jautājumiem� un� minētā� sanāksme� notika� no�

2008.�gada�28.�līdz�30.�aprīlim�Āfrikas�dienvidu�daCā�Vindhūkā�(Namībija).�

�

Cilvēktiesību� jautājumi� ES� ir� PilsoGu� brīvību,� tieslietu� un� iekšlietu� komitejas� pārzi�ā,� kas�

nodarbojas� ar� pamatbrīvību� ievērošanas� situāciju� Eiropas� Savienībā.� Ārlietu� komiteja� un� tās�

Cilvēktiesību� apakškomiteja� cieši� sadarbojas� ar� minēto� komiteju,� lai� uzraudzītu,� kā� iekšpolitika�

ietekmē� ārējos� jautājumus,� jo� īpaši� attiecībā� uz� patvēruma� un� migrācijas� jautājumiem.� Šīs� trīs�

parlamentārās�struktūras�turpina�pētīt�arī�jautājumu�par�nelikumīgo�Eiropas�un�citu�pasaules�valstu�

pilso�u� aizturēšanu� un� pārvadāšanu� vairākos� lidojumos,� ko� veica� CIP� un� kas� notika� Eiropas�

teritorijā�un�gaisa�telpā.�2008.�gada�sākumā�apakškomiteja�un�Pilso�u�brīvību,�tieslietu�un�iekšlietu�

komiteja�apmainījās�viedokCiem�ar�Eiropas�Padomes�Parlamentārās�asamblejas�(PACE)�Tieslietu�un�

cilvēktiesību� komitejas� referentu� Dick� Marty� par� Apvienoto� Nāciju� Organizācijas� Drošības�

padomes�un�Eiropas�Savienības�nevēlamo�personu�sarakstiem.�

�
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Nozīmīgu� Parlamenta� darbības� daCu� veido� rezolūcijas� par� konkrētiem� cilvēktiesību�

pārkāpumiem� atsevišFās� valstīs� un,� jo� īpaši,� par� satraucošiem� individuāliem� gadījumiem,� kurus�

izskata� ikmēneša� steidzamo� jautājumu� plenārsēžu� debatēs.� Papildus� minētajām� rezolūcijām�

Parlamenta�priekšsēdētājs,�apakškomitejas�priekšsēdētājs�un�parlamentāro�delegāciju�priekšsēdētāji�

regulāri�veic�demaršus.�Padome,�Komisija�un� iesaistītās�valdības� tiek�mudinātas� rīkoties.�Valdību�

reakcija�liecina,�ka�bieži�vien�tās�Eiropas�Parlamenta�kritiku�uztver�visai�jūtīgi.�Parlamentā�izskatītie�

individuālie� gadījumi� ietver� politieslodzītos,� pārliecības� dēC� ieslodzītos,� žurnālistus,� arodbiedrību�

pārstāvjus�un�cilvēktiesību�aizstāvjus,�kas�ir�apcietinājumā,�tiek�aizskarti�vai�apdraudēti.�
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�

Eiropas�Parlaments�rezolūcijās�cita�starpā�nosodīja:�

�� humanitāro� katastrofu� Čadā� un� pauda� vajadzību� nekavējoties� izvietot� misijas� EUFOR�

Tschad/RCA� spēkus,� lai� aizsargātu�neaizsargātus� cilvēkus,� tostarp�bēgCus�un�valsts� iekšienē�

pārvietotas�personas;�

�� turpinošos�plašos�cilvēktiesību�pārkāpumus�Sudānā,�jo�īpaši�Darfūras�reBionā�un�norādīja,�ka�

Sudānai�vajadzētu�bez�nosacījumiem�sadarboties�ar�Starptautisko�krimināltiesu,�lai�izmeklētu�

un�sauktu�pie�atbildības�tos,�kas�Darfūrā,�iespējams,�veikuši�kara�noziegumus�un�noziegumus�

pret�cilvēci;�

�� turpinošos�pilso�u�karu�Somālijā�un�regulāru�nevainīgu�civiliedzīvotāju�nogalināšanu�valstī;�

�� 7īnas�disidenta�Hu�Jia�arestu;�

�� �situāciju� Kongo� Demokrātiskajā� Republikā� (KDR),� plaši� izplatīto� un� nesodīto� seksuālo�

vardarbību�pret�sievietēm�un�pauda�vajadzību�ANO�un�ES�oficiāli�atzīt� izvarošanu�un�citus�

seksuālas�vardarbības�veidus�par�noziegumiem�pret�cilvēci�un�par�kara�noziegumiem;�

�� �pasliktinošos�cilvēktiesību,�demokrātijas�un�tiesiskuma�stāvokli�Baltkrievijā;�

�� �mēBinājumu�noslepkavot�Austrumtimoras�prezidentu�Ramos
Horta;�

�� �vardarbīgu�policijas�uzbrukumu�opozīcijas�demonstrācijām�Armēnijā,�kā�rezultātā�gāja�bojā�

cilvēki;�

�� �irā�u� homoseksuāCa� un� neveiksmīga� patvēruma� meklētāja� Mehdi� Kazemi� likteni,� kam�

atgriežoties�izcelsmes�valstī�Irānā�draudēja�nāvessods;�

�� �stāvokli� sieviešu� tiesību� jomā� Irānā� un� turpinošos� pilsoniskās� sabiedrības,� tostarp� sieviešu�

tiesību�aizstāvju�apspiešanu�Irānā;�

�� cilvēktiesību�pārkāpumus�Krievijā,� jo� īpaši�pārmērīgu�policijas�un�milicijas�spēka�lietošanu�

pret�demonstrētājiem�2008.�gada�3.�martā�pēc�Krievijas�prezidenta�vēlēšanām;�

�� Zimbabves�vēlēšanu�rezultātu�publicēšanas�novilcināšanu;�

�� turpinošos�politieslodzīto�arestus�un�ilgstošu�ieslodzīšanu�Birmā,�jo�sevišFi�Saharova�balvas�

sa�ēmēja�Aung�San�Suu�Kyi�mājas�aresta�pagarināšanu.�

�
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4.� TEMATISKIE�JAUTĀJUMI�

�

4.1.� āvessods�

�

Šajā�zi�ojumā�aplūkotajā�laikposmā�ES�aktīvi�īstenoja�politiku,�lai�panāktu�nāvessoda�atcelšanu.�ES�

vienmēr�ir�vērsusies�pret�nāvessodu�un�attiecībās�ar�trešām�valstīm�sistemātiski�aizstāv�šo�nostāju.�

Tā�uzskata,� ka�nāvessoda� atcelšana�veicina� to,� ka� tiek�vairota� cilvēka� cie�a�un�progresīvi� attīstās�

cilvēktiesības.�

�

ES� politikas� pamatnostādnes� attiecībā� uz� trešām� valstīm� saistībā� ar� nāvessodu� (pie�emtas�

1998.�gadā� un� pārskatītas� 2008.�gadā)� ir� pamats� Eiropas� Savienības� darbībām�51.� Šajās�

pamatnostādnēs� ir� sniegti� kritēriji� attiecībā� uz� veicamajiem� demaršiem� un� noteiktas� obligātās�

prasības,�kas�jāpiemēro�valstīs,�kurās�pastāv�nāvessods.�ES�vajadzības�gadījumā�arī�mēBina�panākt�

moratorija� ieviešanu,�kas� ir�pirmais�solis�ceCā�uz�nāvessoda�atcelšanu.�Lai��emtu�vērā�notikumus,�

kas� notikuši� 10� gadu� laikā� kopš� minēto� pamatnostād�u� pirmās� redakcijas� pie�emšanas,� tās�

2008.�gadā�pārskatīja.�

�

Vispārēju�demaršu�gadījumā�ES�dialogā�ar�trešām�valstīm�izvirza�jautājumu�par�nāvessodu.�Šādus�

demaršus�veic�tad,�kad�valsts�politika�attiecībā�uz�nāvessodu�tiek�mainīta,�piemēram,�kad�oficiālo�

vai�de� facto�moratoriju� nāvessodam,� iespējams,� atcels�vai�kad�nāvessodu�atjaunos� ar� tiesību� aktu�

palīdzību.� Līdzīgā� veidā� demaršus� vai� oficiālas� deklarācijas� var� veikt� laikā,� kad� valstis� veic�

pasākumus,� virzoties� uz� nāvessoda� atcelšanu.�AtsevišFas� darbības� tiek� veiktas� īpašos� gadījumos,�

kad�Eiropas�Savienībai� kCūst� zināms�konkrēts�gadījums,�kad�nāvessods� tiek�piespriests,� pārkāpjot�

obligātās�prasības.�Šajās�prasībās,�inter�alia,�ir�noteikts,�ka�nāvessodu�nedrīkst�piespriest�personām,�

kas� nozieguma� izdarīšanas� brīdī� bija� jaunākas� par� 18� gadiem,� grūtniecēm� vai� jaunām�mātēm� un�

garīgi�slimām�personām.�

�

�������������������������������������������������
51� http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=822&lang=EN&mode=g��

(Policies/Foreign�Policy/Human�Rights�Policy).�
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Valstis,�attiecībā�uz�kurām�ES�veica�vispārējus�demaršus�sakarā�ar�nāvessodu:�

Afganistāna,� Baltkrievija,� Bruneja,� Burundi,� Kanāda,� Čada,� Kongo,� Kongo� (Brazavila),� ĒBipte,�

Ekvatoriālā�Gvineja,�Etiopija,�Fidži,�Gana,�Grenāda,�Gvatemala,�GvinejaNBisava,� Indija,� Irāna,� Irāka,�

Japāna,� Kazahstāna,� Kenija,� Kuveita,� Kirgizstāna,� Libērija,� Lībija,� Madagaskara,� Malavi,� Maroka,�

Namībija,�Nigērija,�Papua,�Palau,�Krievija,�Saūda�Arābija,�Dienvidkoreja,�Sudāna,�Sīrija,�Tanzānija,�

Taivāna,�Togo,�Turkmenistāna,�Apvienotie�Arābu�Emirāti,�Uzbekistāna,�Jemena,�ASV�un�Zambija.�

�

Turklāt� ES� nāca� klajā� ar� vairākām� oficiālām� deklarācijām� par� nāvessodiem� pasaulē,� no� kuriem�

daudzi� attiecās� uz� (drīzu)� nāvessoda� izpildi� nepilngadīgām� personām� Irānā.� ES� 2008.�gada�maijā�

pauda� nožēlu� par� nāvessodu� izpildes� atsākšanu� ASV� pēc� ASV�Augstākās� tiesas� nolēmuma� lietā�

Baze�pret�Rees,�un�mudināja�nekavējoties�atjaunot�de�facto�moratoriju�nāvessodu�izpildei�Amerikas�

Savienotajās� Valstīs.� ES� pauda� gandarījumu� arī� par� labvēlīgu� notikumu� attīstību,� piemēram,� par�

nāvessoda� atcelšanu� Uzbekistānā� no� 2008.�gada� 1.�janvāra,� vai� par� oficiālu� augstākā� soda� mēra�

atcelšanu�ASV�Mūdžersijas�štatā�no�2007.�gada�decembra.�

�

Apvienoto� Nāciju� Organizācijas� 1enerālās� Asamblejas� plenārsēdē� 2007.�gada� 18.�decembrī�

pie�ēma�Rezolūciju�par�moratoriju�nāvessodu�izmantošanai,�104�valstīm�balsojot�par,�54�N�pret,�29�N�

atturoties�un�5�valstīm�nepiedaloties�balsojumā.�Minētās�rezolūcijas�līdzautors�bija�ANO�dalībvalstu�

reBionālā� koalīcija,� kurā� ES� 27� dalībvalstu� vārdā� darbojās� Portugāle,� kā� arī� devi�as� citas� ANO�

dalībvalstis,� un� ieguldījumu� rezolūcijas� sagatavošanā� deva� arī� 87�ANO�dalībvalstis,� kā� arī� to� jau�

iepriekš� bija� pie�ēmusi�ANO� Benerālās�Asamblejas� Trešā� komiteja.�ANO�1enerālās�Asamblejas�

rezolūcija�ir�ilgstošu�ES�centienu�panākums�un�būtisks�sasniegums�pasaules�cī�ā�pret�nāvessodiem,�

darbojoties�ANO.�

�
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Kaut� arī� Eiropas� dienu� pret� nāvessodu� sākotnēji� ierosināja� Komisija� ar� Eiropas� Parlamenta�

atbalstu,� to�oficiāli�pasludināja�vienīgi�Eiropas�Padome�starptautiskās�konferences�pret�nāvessodu�

laikā� Lisabonā� 2007.�gada� 9.�oktobrī,� ko� rīkoja� toreizējā� ES� prezidentvalsts� Portugāle,� Eiropas�

Komisija� un� Eiropas� Padome.� Eiropas� Savienības� Padome� 2007.�gada� decembrī� nolēma�

pievienoties�turpmāk�atzīmēt�minēto�Eiropas�dienu�sākot�no�2008.�gada�10.�oktobra�52.�

�

Saska�ā� ar� "Amnesty� International"� 2007.�gada� zi�ojumu� 2007.�gadā� vismaz� 1�252� cilvēkiem�

24�valstīs�tika�izpildīts�nāvessods�un�vismaz�3�347�cilvēkiem�51�valstīs�tika�piespriests�nāvessods.�

2007.�gadā� 88� procenti� no� visiem� nāvessodu� izpildīšanas� gadījumiem� notika� piecās� valstīs:�7īnā�

(vismaz� 470),� Irānā� (vismaz� 317),� Saūda�Arābijā� (vismaz� 143),� Pakistānā� (vismaz� 135)� un�ASV�

(42).�

�

ES� pauž� gandarījumu,� ka� 46� no� 47� Eiropas� Padomes� dalībvalstīm� ir� ratificējušas� Eiropas�

Cilvēktiesību� aizsardzības� konvencijas� Protokolu� Nr.�6� par� nāvessoda� atcelšanu.� Vairāk� nekā� 10�

gadus� pēc�Krievijas� Federācijas� pievienošanās� Eiropas� Padomei� tā� vēl� nav� ratificējusi� Protokolu�

Nr.�6.�Kas� attiecas� uz�Protokolu�Nr.�13,� kurā� aizliedz� nāvessodu� jebkādos� apstākCos,� tostarp� kara�

laikā,� patlaban� to� ir� ratificējušas� 40�Eiropas� Padomes� dalībvalstis,� tostarp� 23�ES� dalībvalstis.� To�

parakstījušas� vēl� četras� ES� dalībvalstis.� No� Eiropas� Padomes� valstīm� vienīgi� Azerbaidžāna� un�

Krievija�to�vēl�nav�parakstījušas.�

�

Starp� pozitīvi� vērtējamiem� notikumiem� pārskata� laikposmā� jāmin� tas,� ka� Kuka� salas� 2007.�gada�

novembrī�atcēla�nāvessodu�par�visiem�noziegumiem�un�ka�2008.�gada�janvārī�nāvessodu�par�visiem�

noziegumiem�atcēla�Uzbekistāna.�Nāvessodu�no�2007.�gada�decembra�atcēla�arī�ASV�Mūdžersijas�

štats.�

�

ES�finansēti�projekti�

�

Eiropas� demokrātijas� un� cilvēktiesību� instruments� (EIDHR)� atbalstīja� Itālijas� organizācijas�

la�Communità�di�San�Egidio� īstenoto�projektu� cī�ai� pret� nāvessodu�pasaulē.�Projekta�uzdevums� ir�

paaugstināt�informētību�un�īstenot�izglītības�kampa�u�divos�pasaules�reBionos�N�reBionā�dienvidos�

no�Sahāras�un�Vidusāzijā,�jo�īpaši,�sniedzot�atbalstu�pilsoniskas�sabiedrības�organizācijām.�

�

�������������������������������������������������
52� II�pielikumā�skatīt�sarakstu,�kur�uzskaitītas�ES/�starptautiskās�dienas�cilvēktiesību�jomā.�
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Projekta�darbības�ietver:�

�� ikgadēju� konferenču� "Āfrika� par� dzīvību"� rīkošanu,� kurā� pulcētos� Āfrikas� valstu� tieslietu�

ministri,�lai�apspriestu�nāvessoda�atcelšanu;�

�� informācijas� kampa�u� "Pilsētas� N� dzīvībai",� kas� risinās� 30.�oktobrī� 35� pasaules� pilsētās�

(vienā�dienā�pasaulē�izgaismojot�pilsētu�raksturīgākos�objektus);�

�� dažādas� izglītības� programmas� jauniešiem,� līderiem� un� lēmējpersonām� demokrātijas� un�

cilvēktiesību�jomā;�

�� pastāvīgu�semināru� izveidi�un�vietēju�stratēBiju� izstrādi,�kā�arī�personu�grupas� izveidi,�kas�

pētītu�ar�nāvessodu�saistītu�jautājumus;�

�� personu�grupas�izveidi,�kas�apmeklētu�uz�nāvi�notiesātos;�

�� reBionālu�tīklu�izveidi;�

�� pilsoniskas�sabiedrības�organizāciju�nozīmes�stiprināšanu.�

�

4.2.� Spīdzināšana�un�cita�nežēlīga,�necilvēcīga�vai�pazemojoša�rīcība�vai�sodīšana�

�

Atbilstīgi� Padomes� 2001.�gada� aprīlī� pie�emtajām� un� 2008.�gadā� atjauninātajām�53� ES�

pamatnostādnēm�par�spīdzināšanu�ES�ir�saglabājusi�vadošo�lomu�pasaulē�cī�ā�pret�spīdzināšanu�

un�citām� Caunprātīgas� izturēšanas� izpausmēm�ar� ierosmēm�starptautiskos� forumos,�ar�divpusējiem�

demaršiem� attiecībā� uz� trešām� valstīm� un� ievērojamu� atbalstu� šajā� jomā� īstenotiem� pilsoniskās�

sabiedrības�projektiem�54.�ES�arī�sāka�apjomīgu�minēto�pamatnostād�u�īstenošanas�pārskatīšanu.�

�

ES�rīcība�AO�mērogā�un�ar�trešām�valstīm�

�

AO� Kenerālās� Asamblejas� (ANO�1A)� 62.�sesijā� ES� dalībvalstis� atbalstīja� rezolūciju� pret�

spīdzināšanu� un� citu� nežēlīgu,� necilvēcīgu� un� pazemojošu� rīcību� vai� sodīšanu,� ko� pie�ēma�

vienprātīgi55.� Deklarācijās� ANO� 1enerālajā� Asamblejā� ES� atkārtoti� norādīja,� ka� starptautiskajos�

tiesību�aktos�pilnīgi�jāaizliedz�spīdzināšana�un�citas�Caunprātīgas�izturēšanās�izpausmes,�un�uzsvēra�

raizes�par�spīdzināšanas�izmantošanu�vairākās�valstīs�un�reBionos.�

�

�������������������������������������������������
53� http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.en08.pdf�
54� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index.htm�
55� Skatīt�ANO�1A�rezolūciju�62/148�šeit:�http://www.un.org/ga/62/resolutions.shtml�
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ES� dalībvalstis� atbalstīja� arī� rezolūciju� pret� spīdzināšanu� un� nepareizu� apiešanos� Cilvēktiesību�

padomē�2008.�gada�jūnijā,�kas�cita�starpā�pagarināja�ANO�īpašā�referenta�spīdzināšanas�jautājumos�

pilnvaras�vēl�par�trim�gadiem�56.�

�

Savā� ikgadējā� deklarācijā,� atzīmējot� Starptautisko� spīdzināšanas� upuru� atbalsta� dienu,�

2008.�gada�26.�jūnijā�ES�uzsvēra�lielo�nozīmi,�ko�tā�piešFir�spīdzināšanas�izskaušanai�visā�pasaulē�

un�pilnīgai�spīdzināšanas�upuru�rehabilitācijai,�un�atkārtoti�nosodīja� jebkādu�rīcību,�ar�ko� legalizē�

vai�atCauj�spīdzināšanu�un�cita�veida�Caunprātīgu�rīcību.�ES�uzsvēra�īpašo�nozīmi,�ko�tā�piešFir�ANO�

lomai� cī�ā� pret� spīdzināšanu� un� atbalstot� upurus,� un� akcentēja� savu� atbalstu� ANO� īpašajam�

referentam�spīdzināšanas�jautājumos,�Augstā�komisāra�cilvēktiesību�jautājumos�birojam�(OHCHR),�

ANO� komitejai� pret� spīdzināšanu,� Novēršanas� apakškomitejai,� ANO� Brīvprātīgajam� fondam�

spīdzināšanas� upuriem,� kā� arī� citiem� mehānismiem,� kas� dod� vērtīgu� ieguldījumu� šajā� jomā,�

piemēram,� Eiropas� Padomes� Eiropas� Komitejai� spīdzināšanas� novēršanai� (KSN)�57.� ES� pauda�

gandarījumu�arī�par�to,�ka�pagājušā�gada�laikā�Starptautiskās�konvencijas�pret�spīdzināšanu�un�citu�

nežēlīgu,� necilvēcīgu� vai� pazemojošu� izturēšanos� vai� sodīšanu� neobligāto� protokolu� (OPCAT)� ir�

ratificējusi�Gvatemala�un�tādā�veidā�mudinājusi�visas�valstis�parakstīt�un�ratificēt�OPCAT.�Patlaban�

OPCAT� ir� 61�parakstītāji� un� 35�līgumslēdzējas� valstis;� no� ES� dalībvalstīm� 9� ir� līgumslēdzējas�

valstis�un�12�dalībvalstis�ir�protokola�ratificēšanas�posmā�58.�

�

Saistībā� ar� attiecīgo� starptautiski� atzīmēto� dienu� 2008.�gada� jūnijā� norisinājās� EK� finansēta�

kampa�a�sabiedrības�informētības�paaugstināšanai�par�cī�u�pret�spīdzināšanu�un�citām�Caunprātīgas�

izturēšanās�formām�un�tās�laikā�EK�delegācijas�vairāk�nekā�70�valstīs�rīkoja�attiecīgus�pasākumus.�

�

Eiropas�Savienības�dalībvalstu�parlamentu�cilvēktiesību�komiteju�tīkls,�klātesot�ANO�īpašajam�

referentam�spīdzināšanas�jautājumos�Manfred�!owak,�2008.�gada�25.�jūnijā�rīkoja�pirmo�sanāksmi�

Eiropas�Parlamentā,�galveno�uzmanību�pievēršot�cī�ai�pret�spīdzināšanu�59.�

�������������������������������������������������
56� Skatīt�Cilvēktiesību�padomes�rezolūciju�8/8�šeit:�http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/�
57� Par�ANO�svarīgākajām�struktūrām�skatīt�šeit:�http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/;�par�KSN�N�šeit:�

http://www.cpt.coe.int/�
58� http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm�
59� Skatīt�arī�3.�nodaCu�"Eiropas�Parlamenta�darbība�cilvēktiesību�jomā".�
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Atbilstīgi�ES�pamatnostādnēm�par�spīdzināšanu�ES�ar�politiskā�dialoga�un�demaršu�palīdzību�aktīvi�

turpināja� darīt� zināmas� trešām� valstīm� savas� raizes� attiecībā� uz� spīdzināšanu.� Šādos� kontaktos� –�

konfidenciālos� vai� atklātos,� atkarībā� no� attiecīgā� gadījuma� –� pievēršas� gan� ar� attiecīgām� valstīm�

saistītiem�spīdzināšanas�jautājumiem,�gan�individuāliem�gadījumiem,�kā�arī�plašākiem�jautājumiem.�

Pārskata� laikposmā� ES� pabeidza� īstenot� politiku� –� atbilstīgi� "Rīcības� plānam� pret� spīdzināšanu�

pasaulē"�sistemātiski�izvirzīt�spīdzināšanas�jautājumu�attiecībās�ar�visām�valstīm�–,�kā�arī�turpināja�

risināt�atsevišFus�gadījumus.�Lai�atvieglotu�uz�informāciju�balstītu�dialogu,�ES�turpināja�izmantot�

savu� sistēmu,� saska�ā� ar� kuru� tās� misiju� vadītāji� trešās� valstīs� sniedz� regulārus� konfidenciālus�

zi�ojumus�par�cilvēktiesībām,� tostarp�spīdzināšanu,�kā�arī� tā� iesniedza�misiju�vadītājiem�sarakstu,�

lai�nodrošinātu�spēcīgu�pamatu�jautājumu�risināšanai�politiska�dialoga�veidā.�

�

ES�darbību�pārskats�

�

ES� 2008.�gada� aprīlī� pabeidza� pārskatīt� savu� pasākumu,� ko� tā� veica� laikposmā� no� 2005.�gada�

janvāra� līdz� 2007.�gada� decembrim� saska�ā� ar� ES� Pamatnostādnēm� par� spīdzināšanu.� Šajā�

publiskotajā�vērtējumā�(skatīt�http://www.consilium.europa.eu/)�izklāstīti�vairāki�būtiski�secinājumi�

un� ieteikumi.� Tostarp� vajadzība� ES� izstrādāt� efektīvāku� un� integrētāku� pieeju� spīdzināšanas�

novēršanai,� piemēram,� konsekventāk� risinot� minēto� jautājumu� attiecībās� ar� trešām� valstīm,�

uzlabojot� sadarbību� ar� ANO� un� reBionāliem� mehānismiem,� pastiprinot� oficiālas� diplomātijas�

centienus,� kā� arī� nodrošinot� saska�otību� starp� ārējo� un� iekšējo� politiku� un� darbībām,� risinot�

spīdzināšanas� jautājumus� (piemēram,� saistībā� ar�OPCAT� ratificēšanu� un�ANO�Brīvprātīgā� fonda�

atbalstu).� ES� arī� pie�ēma� īstenošanas� pasākumus,� kas� sniedz� norādes� ES� misijām� un� Komisijas�

delegācijām,� trešās� valstīs� īstenojot� ES� pamatnostādnes� par� spīdzināšanu,� kā� arī� pārskatītu�

(atjauninātu)� minēto� pamatnostād�u� redakciju.� Pēc� minētā� pārskatīšanas� procesa� Padome�

2008.�gada�aprīlī�pie�ēma�secinājumus�par�ES�Pamatnostād�u�par�spīdzināšanu�pārskatīšanu�60.�

�

�������������������������������������������������
60�� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/100227.pdf�

http://www.consilium.europa.eu/
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EK�Regula�par�spīdzināšanas�ierīcēm�

ES� ir� īpaši� norūpējusies� par� tirdzniecības� nozīmi,� īpaši� saistībā� ar� precēm,� ko� izmanto�

spīdzināšanai.� ES� pamatnostādnēs� par� spīdzināšanu� paredzēts,� ka� ES� tiecas� novērst� tādu� iekārtu�

izmantošanu,� ražošanu� un� tirdzniecību,� kas� ir� paredzētas� spīdzināšanai� vai� citiem� nežēlīgiem,�

necilvēcīgiem�vai�cie�u�pazemojošiem�rīcības�vai�sodīšanas�veidiem.�Ir�gūti�nozīmīgi�panākumi�šo�

saistību�izpildē,�jo�2006.�gada�30.�jūlijā�stājās�spēkā�EK�Regula�par�tādu�preču�tirdzniecību,�ko�varētu�

izmantot� nāvessoda� izpildei� vai� spīdzināšanai�61,� ar� kuru� aizliedz� tādu� preču� eksportu� un� importu,�

kurām�nav�cita�praktiska�izmantojuma,�kā�vien�nāvessoda�izpilde�vai�spīdzināšana�un�cita�nežēlīga,�

necilvēcīga�vai� pazemojoša� rīcība�vai� sodīšana.�Tādu�preču�eksportam,� ko�varētu� izmantot� šādiem�

nolūkiem,�arī�ir�vajadzīga�ES�dalībvalsts�iestāžu�atCauja.�Dalībvalstis�publicē�ikgadējus�zi�ojumus�par�

veiktajiem�pasākumiem� saistībā� ar� regulu.�ES�pauž� cerību,�ka� citas�valstis� ieviesīs� līdzīgus� tiesību�

aktus.�

Komisija� finansēja� liela�mēroga�projektu,� lai�pārbaudītu� regulas� īstenošanas�gaitu� ar�mērFi�cīnīties�

pret� spīdzināšanas� ierīču� ražošanu� un� tirdzniecību.� Šā� darba� rezultātā� tika� apzinātas� vairāk� nekā�

16�000� firmas� vai� uz�ēmumi,� kas� ir� iesaistīti� šādu� ierīču� tirdzniecībā.� Bez� tam� tika� apzināti� un�

iekCauti�sarakstā�vairāk�nekā�6000�dažādi�spīdzināšanas�ierīču�veidi.�

�

�������������������������������������������������
61� Padomes�Regula�(EK)�Nr.�1236/2005�(2005.�gada�27.�jūnijs)�par�tādu�preču�tirdzniecību,�ko�varētu�izmantot�

nāvessoda�izpildei,�spīdzināšanai�vai�citādai�nežēlīgai,�necilvēcīgai�vai�pazemojošai�rīcībai�vai�sodīšanai�(OV�L�
200,�30.7.2005.,�1.�lpp.).�
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�

Starptautiskā�un�reCionālās�kopienas�seko�stāvoklim�ES�dalībvalstīs�

�

Starptautiskā�kopiena�cieši�seko�stāvoklim�ES�dalībvalstīs�saistībā�ar�to,�vai�tās�ievēro�starptautiskus�

un�reBionālus�instrumentus�spīdzināšanas�un�Caunprātīgas�izturēšanās�jomā:�

�

�� izmantojot�atsevišFus�sūdzību�mehānismus,�kas�paredzēti�starptautiskos�līgumos,�tostarp�AO�

Konvenciju� pret� spīdzināšanu,� Starptautisko� paktu� par� pilsoGtiesībām� un� politiskām�

tiesībām�un�Eiropas�Cilvēktiesību�konvenciju;�

�� sekojot,� kā� tiek� ievērotas� ANO� periodiskās� zi�ošanas� prasības� saska�ā� ar�AO�Konvenciju�

pret� spīdzināšanu� un� pārbaudes,� ko� veic� AO� Komiteja� pret� spīdzināšanu.� Pārskata�

laikposmā� Komiteja� pret� spīdzināšanu� (tās� 39.� un� 40.�sesijā)� pārbaudīja� četras� Eiropas�

Savienības�dalībvalstis�–�Igauniju,�Latviju,�Portugāli�un�Zviedriju.�

�� AO� īpašā� referenta� spīdzināšanas� jautājumos� apmeklējumi.� Pārskata� laikposmā�

2008.�gada�maijā�referents�apmeklēja�Dāniju.�

�� Eiropas�Padomes�Eiropas�Komiteja�spīdzināšanas�novēršanai�(CPT)�apmeklējumi.�Pārskata�

laikposmā�CPT�apmeklēja�šādas�10�ES�dalībvalstis:�Kipru,�Čehijas�Republiku,�Dāniju,�Somiju,�

Latviju,�Lietuvu,�Maltu,�Portugāli,�Spāniju�un�Apvienoto�Karalisti.�

�
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Atbalsts�spīdzināšanas�novēršanas�un�rehabilitācijas�projektiem�

�

Spīdzināšanas� novēršana� un� spīdzināšanas� upuru� rehabilitācija� turpināja� būt� galvenā� līdzekCu�

piesaistes� prioritāte� saska�ā� ar� EIDHR�62.� Laikposmam� no� 2007.� līdz� 2010.�gadam� ir� atvēlēti�

līdzekCi� EUR�44�miljonu� apmērā� (EUR�11� miljoni� gadā),� lai� atbalstītu� pilsoniskās� sabiedrības�

projektus�pasaulē�šajā�jomā,�kurus�var�pieteikt�īpašos�reizi�divos�gados�rīkotos�EIDHR�piedāvājumu�

konkursos�(pašlaik�noslēguma�posmā�ir�piedāvājumu�konkurss�laikposmam�no�2007.�N�2008.�gadam�

par�kopējo�summu�EUR�22�miljoni).�Tādējādi�EIDHR�ir�vadošais�finansējuma�avots�spīdzināšanas�

upuru�rehabilitācijai�un�spīdzināšanas�novēršanai�pasaulē.�Atbalstam�izvēlētās�tēmas�ir�noteiktas,�lai�

stiprinātu�ES�politiku:�piemēram,�informētības�palielināšanai�par�Konvencijas�neobligāto�protokolu�

(OPCAT),� spīdzināšanas� tehnoloBiju� piegādes� izmeklēšanai� un� palīdzībai� spīdzināšanas� upuru�

rehabilitācijai.� Pārskata� laikposma� beigās� EIDHR� atbalstīja� darbības� spīdzināšanas� upuru�

rehabilitācijas�un�spīdzināšanas�novēršanas�jomā�attiecīgi�38�un�31�pasaules�valstīs.�

�

�������������������������������������������������
62� Skatīt�Eiropas�Komisijas�(Europe�Aid)�veikto�informatīvo�un�komunikācijas�kampa�u�par�EIDHR�finansētiem�

projektiem,�atzīmējot�Starptautisko�dienu�pret�spīdzināšanu:�
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/tortureNisNunacceptable/index_en.htm�
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EIDHR�konkrētu�gadījumu�analīze:�atbalsts�nevalstiskajām�organizācijām�pasaulē�cīGā�pret�

spīdzināšanu�

�

Panākumi�cīGā�pret�spīdzinātāju�nesodāmību�H�Sjerraleone�(2003H2006)�

Saska�ā�ar�Īpašās�tiesas�Sjerraleones�jautājumos�Apelācijas�kameras�lēmumu�spīdzinātājiem�

amnestiju�turpmāk�vairs�nepiemēros.�Šāds�nozīmīgs�lēmums�ir�EIDHR�finansēta�projekta�

īstenošanas�rezultāts.�Minētais�lēmums�ir�ievērojams�precedents�visām�citām�starptautiskām�

krimināltiesību�jurisdikcijām,�kas�nodarbojas�ar�spīdzinātāju�nesodāmības�jautājumiem.�

Projekta�koordinators:�organizācija�Redress�Trust�(www.redress.org).�

�

Upuru�sūdzību�apstrādes�atvieglošana�(2003H2006)�

EIDHR�projekts�deva�iespēju�atvieglot�spīdzināšanas�un�Caunprātīgas�izturēšanās�upuru�iesniegto�

sūdzību�apstrādi.�Taustāms�šī�projekta�rezultāts�ir�juridisku�norāžu�krājums,�kur�izklāstīta�galveno�

starptautisko�sistēmu�prakse,�procedūras�un�precedentu�tiesības�cilvēktiesību�jomā.�Minētais�

unikālais�atsauces�mācību�līdzeklis�ir�pieejams�tīmeklī�vairākās�valodās.�

Projekta�koordinators:�Pasaules�organizācija�pret�spīdzināšanu�(World�Organisation�Against�

Torture)�N�www.omct.org�

�

Atbalsts�spīdzināšanas�upuru�rehabilitācijai�H�LatīGamerika�(2002H2004)�

Īstenojot�projektu,�palīdzība�tika�sniegta�sociālās�un�politiskās�vardarbības�upuriem�Latī�amerikā,�

un�projekts�deva�milzīgu�ieguldījumu�valsts�samierināšanas�procesa�panākumos�Latī�amerikas�

valstīs.�EIDHR�projekta�īstenošana�bija�iespējama�pateicoties�kopīgiem�vairāk�nekā�60�aktīvu�

cilvēktiesību�organizāciju�tīkla�pūli�iem.�Projekts�īpaši�deva�iespēju�palīdzēt�upuriem�atgūt�garīgo�

un�fizisko�veselību�un�uzlabot�vi�u�dzīves�kvalitāti.�Tāpat�minētais�projekts�ietvēra�pasākumus�

sabiedrības�informēšanai�par�cilvēktiesību�pārkāpumiem.�

Projekta�koordinators:�organizācija�Coordinadora�!acional�de�Derechos�Humanos�–�

www.dhperu.org��

�
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4.3.� Bērnu�tiesības�

�

Padome�2007.�gada�decembrī�pie�ēma�Eiropas�Savienības�Pamatnostādnes�par�bērnu�tiesībām.�

Minēto� pamatnostād�u� mērFis� ir� veicināt� bērnu� tiesības� pasaulē,� jo� īpaši,� pastiprinot� Apvienoto�

Nāciju�Organizācijas�Konvencijas� par� bērnu� tiesībām� un� abu� tās� neobligāto� protokolu� par� bērnu�

iesaistīšanu� bru�otos� konfliktos� un� bērnu� tirdzniecību,� bērnu� prostitūciju� un� bērnu� pronogrāfiju�

īstenošanu,� kā� arī� nodrošinot,� lai� bērnu� tiesības� �emtu� vērā� visās� ES� ā^ējās� darbībās,� tostarp� ES�

politikas�dialogos�ar�trešām�valstīm.�Pirmajos�divos�pamatnostād�u�īstenošanas�gados�kā�prioritāte�

ir� izvēlēta� darbības� joma� "Visi� vardarbības� pret� bērniem� veidi".� Īstenošanas� stratēCijā� ir� sīki�

izklāstīts�veids,�kā�ES�veicinās�bērnu�tiesības�divpusējā�un�daudzpusējā�mērogā�63.�

�

Saska�ā� ar� minētajām� pamatnostādnēm� ES� izmanto� vairākus� līdzekPus,� lai� veicinātu� bērnu�

tiesības� tās� ārējās� attiecībās.� Politisks� dialogs� dod� iespēju� veicināt� attiecīgu� starptautisku�

instrumentu�bērnu�tiesību�jomā�ratificēšanu�un�efektīvu�īstenošanu.�Demaršus�var�izmantot,�reaBējot�

uz�notikumiem,�kas�rada�bažas�par�bērnu�tiesību�pārkāpumiem.�Divpusējā�un�daudzpusējā�sadarbībā�

būtu� pilnīgāk� jā�em� vērā� bērnu� tiesības,� piemēram,� humanitārās� palīdzības� programmās� vai�

tirdzniecības�sarunās.�Visbeidzot,� lai� labāk�veicinātu�bērnu� tiesības,�būtu� jāpastiprina�sadarbība�ar�

starptautiskām�organizācijām�un�pilsonisko�sabiedrību.�

�

Pamatnostādnes� izstrādāja�Vācijas�prezidentūras� laikā,� tās�pie�ēma�Portugāles�prezidentūras� laikā�

(2007.�gadā),� bet� Slovēnijas� prezidentūras� laikā� (no� 2008.�gada� janvāra� līdz� jūnijam)� galvenā�

uzmanība� bija� vērsta� uz� to,� lai� sāktu� minēto� pamatnostādGu� īstenošanu.� Dalībvalstis� noteica�

desmit� prioritāras� valstis,� kurām� izstrādāja� pamatnostād�u� īstenošanas� stratēBijas,� �emot� vērā�

attiecīgo� valstu� apstākCus.� Valstis� izvēlēja� ciešā� sadarbībā� ar� U!ICEF� Innocenti� centru� un�

attiecīgām�NVO.�Minētās� stratēBijas� nosūtīs�misijas� vadītājiem,� lai� tie� sniegtu� komentārus,� un� to�

īstenošanu�sāks�Francijas�prezidentūras�laikā.�

�

�������������������������������������������������
63� Skatīt�1.�pielikumu�ES�pamatnostādnēm�par�bērnu�tiesībām.�Pamatnostād�u�pilnīgs�dokuments�ir�

pieejams�šeit:�http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=822&mode=g&name=�
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Bērnu� tiesības� ir�neat�emama�cilvēktiesību�sastāvdaCa,�kuras�ES�un� tās�dalībvalstīm�ir�pienākums�

ievērot� saska�ā� ar� konvencijām� un� citiem� starptautiskiem� un� Eiropas� instrumentiem,� piemēram,�

Apvienoto� Nāciju� Organizācijas� Konvenciju� par� bērnu� tiesībām� un� abiem� tās� neobligātajiem�

protokoliem�vai�Eiropas�Cilvēktiesību�konvenciju.�ES�un�tās�dalībvalstis�ir�cieši�ap�ēmušās�īstenot�

Tūkstošgades�attīstības�mērFus.�

�

Kandidātvalstīm�uz�emšanai�Eiropas�Savienībā� (pašlaik� tādas� ir�Horvātija,�Bijusī�Dienvidslāvijas�

MaFedonijas� Republika� un� Turcija)� un� iespējamām� kandidātvalstīm� (Albānijai,� Bosnijai� un�

Hercegovinai,�Melnkalnei,�Serbijai�un�Kosovai�64)�cita� starpā� ir� jāievēro� cilvēktiesības.�Tās� ietver�

bērnu� tiesības,� kas� ir� neat�emama� ES� Pamatbrīvību� hartas� 24.�pantā�65� minēto� kopējo� Eiropas�

vērtību� sastāvdaCa.� Kandidātvalstu� un� iespējamo� kandidātvalstu� panākumus� katru� gadu� novērtē�

Eiropas�Komisijas�zi�ojumos.�2007.�gada�zi�ojumos�minēta,�piemēram,�Caunprātīga�izturēšanas�pret�

bērniem,� kas� ievietoti� iestādēs� (Horvātija),� bērnu� darbs� (Turcija,� Albānija),� lēna� bērnu� tiesību�

aizsardzības� rīcības� plāna� īstenošana� (Bijusī�Dienvidslāvijas�MaFedonijas� Republika),� vardarbība�

Bimenē�(Serbija),�nepietiekami�mehānismi�bērnu�aizsardzībai�no�vardarbības,�bērnu�darba�un�bērnu�

tirdzniecības� (Kosova),� sociālā� aizsardzība� (Bosnija� un� Hercegovina)� un� spēju� trūkums� īstenot�

tiesību�aktus�bērnu�tiesību�jomā�Melnkalnē.�

�

Eiropas� Komisijas� Tehniskā� atbalsta� informācijas� apmai�as� birojs� (TAIEX)� Turcijā� 2008.�gada�

martā� rīkoja� semināru� par� bērnu� tiesībām.�Seminārs� noritēja� veiksmīgi,� tomēr� parādīja� cik� daudz�

darba�vēl�jāpadara.�

�

Bērnu� tiesību� jautājumu� apsprieda� arī� konsultācijās,� ko� ES� divas� reizes� gadā� risina� ar�

kandidātvalstīm� uz�emšanai� ES.� Tas� sniedz� abām� pusēm� iespēju� saska�ot� savus� uzskatus,� lai�

stiprinātu�savstarpējo�sadarbību�Apvienoto�Nāciju�Organizācijā�šajā�jomā.�

�

�������������������������������������������������
64� Saska�ā�ar�Apvienoto�Nāciju�Organizācijas�Drošības�padomes�1244.�rezolūciju.�
65� OV�C�303,�14.12.2007.,�1.�lpp.�
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Eiropas� Savienība� cenšas� veicināt� bērnu� tiesību� aspektu� KĀDP,� jo� īpaši� Apvienoto� Nāciju�

Organizācijā� un� attiecībās� ar� trešām� valstīm.� 62.�Apvienoto� āciju� Organizācijas� Kenerālās�

Asamblejas� (ANO�1A)� sesijā� ar� rezolūciju� par� bērnu� tiesībām,� ko� ierosināja� Eiropas� Savienība�

sadarbībā� ar� Latī�amerikas� un� Karību� jūras� reBiona� valstu� grupu� (GRULAC),� noteica� ANO�

Benerālsekretāra�īpašajam�pārstāvim�vardarbības�pret�bērniem�jautājumos�(U�SRSG)�pilnvaras,�kas�

paredz� veicināt� visu� veidu� vardarbības� pret� bērniem�novēršanu� un� izskaušanu.� Lai� īstenotu� savas�

pilnvaras� minētais� īpašais� pārstāvis� sadarbosies� ar� Apvienoto� Nāciju� Organizācijas� struktūrām,�

mehānismiem,� fondiem� un� programmām,� pilsonisko� sabiedrību,� privāto� sektoru,� dalībvalstīm,� un�

iesniegs�ANO�1A,�Cilvēktiesību�padomei�un�ECOSOC� ikgadēju�zi�ojumu.�Šā�zi�ojuma�pārskata�

laikposma� beigās� ANO� turpināja� darbu,� izstrādājot� praktiskos� aspektus� (piemēram,� pilnvaru�

izstrāde)� saistībā� ar� ANO� Benerālsekretāra� īpašā� pārstāvja� vardarbības� pret� bērniem� jautājumos�

(U!SRSG)�iecelšanu.�

�

Pēc�Komisijas� 2008.�gada� februāra� zi�ojuma� "Īpaša� vieta� bērniem�ES� ārējās� darbībās"�Padome�

maijā�pieGēma�secinājumus�par�bērnu�tiesību�veicināšanu�un�aizsardzību�Eiropas�Savienības�

ārējās�darbībās,�pievēršoties�attīstības�un�humānās�politikas�aspektiem.�Secinājumos�aicināts�

ES�pie�emt�visaptverošu�un�integrētu�pieeju�attiecībā�uz�bērnu�tiesībām,�izmantojot�visus�pieejamos�

instrumentus,� piemēram,� politisku� dialogu,� tirdzniecības� sarunas,� attīstības� sadarbību,� humāno�

palīdzību� un� darbību� daudzpusējos� forumos.� Īpašs� uzsvars� ir� likts� uz� bērnu� darba� smagākajām�

izpausmēm,� tostarp,� izmantojot� tirdzniecības� instrumentus.� Padome� lūdza� Komisiju� analizēt�

pozitīvo� ierosmju� ietekmi� uz� tādu� izstrādājumu� tirdzniecību,� kas� izgatavoti,� neizmantojot� bērnu�

darbu,�kā�arī�pārbaudīt�un�zi�ot�Padomei�par�iespējamiem�papildu�pasākumiem,�tostarp�tādiem,�kas�

saistīti� ar� tirdzniecību,� attiecībā� uz� izstrādājumiem,� kas� izgatavoti,� izmantojot� vissmagākos� bērnu�

nodarbinātības�veidus,�–�saska�ā�ar�PTO�saistībām.�

�

Humānās�palīdzības�sakarībā�ES�pievērš�sevišFu�uzmanību�bērnu�stāvoklim�bru�otos�konfliktos�un�

jo�īpaši�bērniem,�kas�kCuvuši�par�upuriem,�jo�bru�otie�spēki�vai�grupas�ir�tos�iesaukuši�dienestā,�tie�

ir�cietuši�no�seksuālas�vardarbības,�kā�arī�bērniem,�kurus�skar�HIV/AIDS.�

�
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Saistībā� ar� tematisko� programmu� "Ieguldījums� cilvēkos"�Komisija� 2008.�gada� sākumā� izsludināja�

piedāvājumu� konkursu� nevalstisku� organizāciju� projektiem� tādās� jomās,� kā� bērni� bru�otos�

konfliktos� un� bērnu� tirdzniecība.� Minētā� piedāvājumu� konkursa� mērFis� ir� atbalstīt� darbības� un�

paraugpraksi,� lai� samazinātu� tādu� bērnu� skaitu,� kas� iesaukti� bru�otu� grupējumu� dienestā,�

paaugstināt� pilsoniskas� sabiedrības� spējas� aizstāvēt� politiku� pret� bērnu� Caunprātīgu� izmantošanu�

bru�otos�konfliktos,�kā�arī�atbalstīt�darbības�un�paraugprakses�ar�mērFi�mazināt�bērnu�tirdzniecību.�

�

Lai� īstenotu� ap�emšanās,� kas� minētas� 2006.�gada� pazi�ojumā� "CeGā� uz� ES� stratēHiju� par� bērnu�

tiesībām"�66,� Komisija� 2007.�gada� beigās� parakstīja� līgumu� ar� U!ICEF,� kurā� paredzēti� mācību�

pasākumi� un� vairāku� praktisku� rīku� izstrāde� (pamatnostādnes,� pārbaudes� saraksti,� un� tml.),� ko�

varētu�izmantot�ES,�citas�starptautiskas�organizācijas,�līdzekCu�devēji�un�partnervalstu�valdības,�kā�

arī�citas�iestādes,�kas�iesaistītas�bērnu�tiesību�aizsardzībā�un�veicināšanā.�

�

4.4.� Bērni�un�bruGoti�konflikti�

�

2003.�gadā� Eiropas� Savienība� pie�ēma� Pamatnostādnes� par� bērniem� bruGotos� konfliktos,� ko�

2005.�gadā� papildināja� ar� rīcības� plānu.� 2008.�gadā� minētās� pamatnostādnes� pārskatīja� un�

2008.�gada� 16.�jūnijā� pie�ēma� šo� pamatnostād�u� atjauninātu� redakciju.� To� valstu� saraksts,� kurās�

vajadzīga� prioritāra� ES� darbība,� tika� paplašināts,� iekCaujot� tajā� sešas� jaunas� problēmu� valstis:�

Izraēla,�okupētās�palestīniešu�teritorijas,�Haiti,�Libāna,�Čada�un�Irāka.�

�

Lai�veicinātu�minēto�pamatnostād�u�īstenošanu,�ES�deva�norādījumus�vēstniekiem�izstrādāt�13�

prioritārajām� valstīm� individuālas� stratēBijas,� sniegt� informāciju� par� sešiem� tematiskajiem�

jautājumiem,� kas� apzināti� pamatnostādnēs� (vervēšana,� nogalināšana� un� kropCošana,� uzbrukumi�

skolām� un� slimnīcām,� humānās� palīdzības� bloFēšana,� seksuāla� un� dzimumu� vardarbība,� kā� arī�

vardarbība�un�Caunprātīga�izturēšanās)�un�ieteikt�darbības,�kā�īstenot�pamatnostādnes�sešās�jaunajās�

problēmu�valstīs.�

�

�������������������������������������������������
66� COM(2006)�367�galīgā�redakcija.�
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ES� 2008.�gada� jūnijā� pie�ēma� pārskatītu� pārbaudes� punktu� sarakstu,� kura� mērFis� ir� integrēt�

bru�otos� konfliktos� iesaistītu� bērnu� aizsardzības� jautājumu� EDAP� operācijās.� Saska�ā� ar� šo�

pārbaudes�punktu� sarakstu�katrā�EDAP�operācijā�būtu� jāiekCauj� eksperts�cilvēktiesību� jomā�un� jo�

īpaši� attiecībā� uz� jautājumiem,� kas� saistīti� ar� bērniem� bru�otos� konfliktos.�Kā� uzsvērts� Padomes�

2008.�gada�maija�secinājumos�67,�šis�aspekts�ir�jānovēro�un�par�to�jāsniedz�regulāri�zi�ojumi�visās�

EDAP�misijās.�

�

Prezidentvalsts�Slovēnija�2008.�gada�aprīlī�rīkoja�konferenci�"Palielināt�ietekmi�uz�vietas�
�!VO�un�

ES� sadarbība� jautājumā� par� bruIotos� konfliktos� cietušiem� bērniem".� Konference� nodrošināja�

platformu�būtiskām�diskusijām�ar�ieinteresētajām�NVO�par�to,�lai�īstenotu�ES�Pamatnostādnes�par�

bērniem�bru�otos�konfliktos,�un�tajā�pārskatīja�"Pārbaudes�punktu�saraksta�par�bērnu�aizsardzību�

bruIotos�konfliktos�integrēšanu�EDAP�operācijās".�

�

Prezidentvalsts� Slovēnija� pasūtīja� pētījumu� ar� nosaukumu� "ES� atbildes� rīcības� stiprināšana�

jautājumā�par�bruIota�konflikta�skartiem�bērniem",�lai�uzlabotu�bru�otos�konfliktos�cietušu�bērnu�

tiesību�iekCaušanu�ES�attīstības�politikā�un�plānošanā,�kā�arī,� lai�pastiprinātu�ES�attīstības�politiku�

šajā�jomā.�

�

Eiropadome� 2008.�gada� 19.�jūnijā� pie�ēma� secinājumus� par� bērnu� tiesībām� un� jo� īpaši� par�

bērniem� bru�otos� konfliktos.� Padome� aicināja� Komisiju� un� dalībvalstis� turpināt� nodrošināt�

cilvēktiesību,� drošības� un� attīstības� politikas� un� programmu� saska�otību,� papildināmību� un�

koordinētību,� lai� risinātu� bru�otu� konfliktu� vidēja� un� ilgtermi�a� ietekmi� uz� bērniem� iedarbīgā,�

noturīgā�un�visaptverošā�veidā.�

�

Turklāt,� ES� centās� stiprināt� sadarbību� ar� Apvienoto� āciju� Organizāciju,� jo� īpaši� ar� ANO�

Benerālsekretāra� īpašo� pārstāvi� bērnu� bru�otos� konfliktos� jomā� Coomaraswamy� kundzi� un�

Apvienoto� Nāciju� Organizācijas� Drošības� padomes� Bērnu� bru�otos� konfliktos� jautājumu� darba�

grupu.�Piemēram,�2008.�gada�aprīlī�Coomaraswamy�kundze�bija�ielūgta�uz�COHOM�sanāksmi,�lai�

informētu�PDK�un�COHOM�par�vi�as�veikto�darbu�un�sadarbības�iespējām�starp�Apvienoto�Nāciju�

Organizāciju�un�ES.�

�������������������������������������������������
67� Padomes�secinājumi�par�bērnu�tiesību�veicināšanu�un�aizsardzību�Eiropas�Savienības�ārējās�darbībās�–�attīstības�

un�humānās�politikas�aspekti.�
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Pēc�2007.�gada� ferbruārī�notikušās�Parīzes�konferences�"Atbrīvot�bērnus�no�kara",�kur�pulcējušās�

valstis�ap�ēmās�cīnīties�pret�tādu�izpausmi�kā�bērni�N�kareivji,�2008.�gada�16.�janvārī�tika�izveidots�

forums� par� turpmāku� rīcību,� kura� uzdevums� bija� atvieglot� tādu� programmu� un� īpašu� projektu�

finansēšanu,� kas� paredzēti� bijušo� bērnu� kareivju� rehabilitācijai,� pulcinot� kopā� galvenos� līdzekCu�

devējus,�nevalstiskās�organizācijas�un�skartās�valstis.�Forums�notiks�divas�reizes�gadā�Mujorkā�un�to�

kopīgi� vadīs� Francija,� U!ICEF� un� ANO� īpašā� pārstāvja� bērnu� bru�otos� konfliktos� jautājumos�

birojs.�

�

4.5.� Cilvēktiesību�aizstāvji�

�

Eiropas� Savienība� uzskata,� ka� aktīva� pilsoniskā� sabiedrība� un� enerBiski� cilvēktiesību� aizstāvji� ir�

būtiski� svarīgi,� lai� nodrošinātu,� ka� visā� pasaulē� tiek� aizsargātas� un� veicinātas� cilvēktiesības.� Lai�

cilvēktiesību�aizstāvjiem�pasaulē�sniegto�atbalstu�darītu�plašāk�pazīstamu�un�lai�stiprinātu�darbības,�

ko� ES� veic,� atbalstot� cilvēktiesību� aizstāvjus,� Padome� 2004.�gada� jūnijā� pie�ēma� ES�

pamatnostādnes�par�cilvēktiesību�aizstāvjiem,�kur�aprakstīti�praktiski�pa�ēmieni�cilvēktiesību,�kā�

Savienība�var�aizsargāt�un�palīdzēt�cilvēktiesību�aizstāvjus.�Pēc�pirmās�pamatnostād�u�īstenošanas�

pārskatīšanas� 2007.�gadā,� 2008.�gadā� izveidoja� neoficiālu� cilvēktiesību� aizstāvju� jautājumu� darba�

grupu.�Minētā� darba� grupa� veica� vietējo� stratēBiju� īstenošanas� gaitas� starpposma� pārskatīšanu� un�

atlasīja�26�valstu�izmēBinājuma�grupu,�lai�apzinātu�pastāvošos�trūkumus�un�paraugprakses,�ar�mērFi�

apzināt�pieredzi,�no�kuras�mācīties.�Pārskatīšanas� rezultātā� tika�apstiprināta�virkne�secinājumu�un�

ieteikumu.�Secinājumos�sevišFi�uzsvērts,�cik�svarīgi� ir�stiprināt�cilvēktiesību�aizstāvju�iesaistīšanu�

pamatnostād�u� īstenošanā,� ieteikts� izveidot� cilvēktiesību� grupas� ES� līmenī� trešajās� valstīs,�

ierosināts�pastiprināt�centienus,�lai�paaugstinātu�informētību�par�pamatnostādnēm�vietējā�mērogā�un�

norādīts,� cik� būtiski� ir� iekCaut� plašsazi�as� līdzekCu� brīvības� jautājumu� cilvēktiesību� dialogu� ar�

trešām�valstīm�darba�kārtībā.�Panāca�vienošanos,�ka�atzinumi�būtu�jānosūta�vietējām�prezidentūrām.�

Dalībvalstis� tika� mudinātas� izplatīt� minētos� atzinumus� savām� attiecīgajām� vēstniecībām� un�

apspriest� rezultātus�ar�pilsoniskās� sabiedrības�organizācijām�un�cilvēktiesību�aizstāvjiem,� tādējādi�

pastiprinot�dialogu�starp�ES�misijām�un�vietējiem�cilvēktiesību�aizstāvjiem.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � jvd� 67�
� DG�E�HR� LIMITE� LV�

Atbalsts� cilvēktiesību� aizstāvjiem� ir� ilgstoši� pastāvošs� Eiropas� Savienības� cilvēktiesību� ārējo�

attiecību�politikas�elements�un�būtisks�vārda�brīvības�aizstāvības�elements.�Šāds�atbalsts� ir�minēts�

pamatnostādnēs�par�cilvēktiesību�aizstāvjiem,�kurās�atzīts�tas,�cik�svarīgi�ir�nodrošināt�cilvēktiesību�

aizstāvju�drošību�un�aizsargāt�vi�u�tiesības.�Tāpat�pamatnostādnēs�paredzēta�iespēja�ES�iejaukties,�

ja�cilvēktiesību�aizstāvji� ir�apdraudēti,�un� tajās�aprakstīti�praktiski� līdzekCi�kā�atbalstīt�un�palīdzēt�

cilvēktiesību� aizstāvjiem.� 2008.�gada� pirmajā� pusē� Padomes�Cilvēktiesību� jautājumu� darba� grupā�

(COHOM)�apsprieda�tematu�par�vīzu�izsniegšanu�to�cilvēktiesību�aizstāvju�pagaidu�pārvietošanai,�

kam� pašlaik� draud� briesmas� vai� kuriem� vajadzīga� atelpa,� ar� nodomu� spert� soli� tālāk� nekā�

prezidentvalsts� Vācija� ierosināja� 2007.�gadā� un� pētīt� iespēju� paplašināt� un/vai� uzlabot� vīzu�

izsniegšanu�cilvēktiesību�aizstāvjiem.�

�

Īstenojot� turpmākus�pasākumus�pēc�2006.�gada�kampa�as�par�sievietēm�N�cilvēktiesību�aizstāvēm,�

ES�turpina�veltīt�uzmanību�sieviešu�N�cilvēktiesību�aizstāvju�stāvoklim.�Dažās�valstīs�šo�jautājumu�

risina�joprojām,�piemēram,�sadarbībā�ar�NVO�un�to�veic�arī�ES�misiju�vadītāji.�

�

2008.�gada� 1.�janvārī� stājās� spēkā� jaunais� Eiropas� demokrātijas� un� cilvēktiesību� instruments�

(EIDHR).�Tas�ir�finanšu�un�politikas�instruments,�kas�dod�ieguldījumu�demokrātijas�un�tiesiskuma�

attīstībā�un�konsolidācijā�un�visu�cilvēktiesību�un�pamatbrīvību�ievērošanā�trešās�valstīs.�Viens�no�

tā�mērFiem� ir� sadarbība�ar�pilsoniskas� sabiedrības�organizācijām�un�starptautiskām�organizācijām�

pasaulē.�Šim�nolūkam�instruments�veic� tiešu�NVO�finansēšanu�bez�vajadzības�sa�emt� iepriekšēju�

sa�emošās� valsts� valdības� piekrišanu.� Jaunā� EIDHR� cieša� ap�emšanās� ir� sniegt� atbalstu� un�

solidarizēties� ar� cilvēktiesību� aizstāvjiem.� Tika� izsludināts� pirmais� piedāvājumu� konkurss� par�

atbalsta�pasākumiem�cilvēktiesību�un�demokrātijas�jautājumos�jomās,�kas�ietvertas�pamatnostādnēs�

par�cilvēktiesību�aizstāvjiem.�Finansēšana�varētu�sākties�2008.�gada�rudenī�pēc�līgumu�noslēgšanas�

ar�veiksmīgajām�NVO.�

�

6.� un� 7.�decembrī� Lisabonā� notika� ikgadējais� ES� un� VO� Cilvēktiesību� forums,� kas� kopš�

1999.�gada�ir�vieta,�kurā�cilvēktiesību�aizstāvjiem�ir�iespēja�apspriesties�ar�ES�pārstāvjiem.�Pēdējais�

forums� bija� veltīts� ekonomiskajām,� sociālajām� un� kultūras� tiesībām� un� jo� īpaši� neobligātajam�

protokolam,� kas� pievienots� Starptautiskajam� paktam� par� ekonomiskām,� sociālām� un� kultūras�

tiesībām�(ICESCR),�ar�ko�saska�ā�ar�Paktu�izveidotu�sūdzību�mehānismu.�

�
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4.6.� Sieviešu�tiesības�un�dzimumu�līdztiesība�

�

Eiropas�Savienībai� ir� sen�dibināta� ap�emšanās� sekmēt�dzimumu� līdztiesību,�un� tā� aktīvi� darbojas�

starptautiskajā�vidē.�

�

ES�un�AO�

�

Sieviešu� statusa� komisijas� 52.�sesijā� (2008.�gada� 25.�februāris� N� 7.�marts)� galvenokārt� aplūkoja�

jautājumu� "Finansējums,� lai� nodrošinātu� dzimumu� līdztiesību� un� pilnvērtīgas� iespējas� sievietēm".�

Eiropas� Savienībai� šajā� forumā� bija� nozīmīga� loma,� popularizējot� Pekinas� Rīcības� platformu,� un�

konkrētāk� –� sagatavojot� vienotos� secinājumus,� ko� pēc� smagām� pārrunām� tomēr� vienprātīgi�

pie�ēma.�Dokumentā�ietvēra�daudzas�ES�svarīgas�idejas,�kaut�arī�bija�grūti�panākt� līdzsvaru�starp�

aicinājumu�palielināt� starptautisku�palīdzību�un� īpašiem�pienākumiem�valstīm� iekCaut� to�attīstības�

stratēBijās� skaidru� dzimumu� perspektīvu.� ES� rīkoja� papildu� pasākumu� par� tematu� "Eiropas� un�

Vidusjūras�reBiona�valstu�partnerība�un�Stambulas�process:�finansējums,� lai�nodrošinātu�dzimumu�

līdztiesību� un� pilnvērtīgas� iespējas� sievietēm".� Pasākumā� galvenokārt� pievērsās� pieredzei� un�

šFēršCiem,�īstenojot�Stambulas�Rīcības�plānu�(skatīt�turpinājumā)�

�

ES� turpināja� aizstāvēt�uzskatu,� ka� jāstiprina�ANO�spējas�veicināt�dzimumu� līdztiesību�un� iespēju�

nodrošināšanu�sievietēm,�un� iekCaut�dzimuma�vienlīdzības� jautājumus�ANO�struktūru�darbībā.�Tā�

aicināja�pastiprināt�ANO�resursus�dzimumu�jomā�un�koordinācijas�mehānismu,�cita�starpā,�ieceCot�

amatā�īpašu�augsta�līme�a�amatpersonu�Benerālsekretāra�vietnieka�līmenī.�

�
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�
Sievietes,�miers�un�drošība�

�

Ārējo� attiecību� un� Eiropas� kaimi�attiecību� politikas� komisāre� Benita� Ferrero
Waldner� Briselē�

2008.�gada� 6.�martā� rīkoja� augsta� līme�a� starptautisku� konferenci� sievietēm� politikas� līderēm�

"Sievietes� 
� stabilizējot� nedrošu� pasauli:� starptautiska� konference� sievietēm� politiskām� līderēm".�

Konferences,�kuru�apmeklēja�vairāk�nekā�50�starptautiska�mēroga�sievietes�līderes,�trīs�mērFi�bija�

šādi:� rast� veidus� kā� risināt� ietekmi� uz� sievietēm,� ko� rada� jaunie� draudi� drošībai,� draudi,� ko� rada�

klimata� pārmai�as,� vides� degradācija,� starptautiskā� noziedzība,� reliBiskais� fundamentālisms� un�

terorisms,� apzināt� konkrētas� darbības,� kā� palielināt� sieviešu� ieguldījumu� cilvēku� drošībā� vietējā�

mērogā� un� kā� to� izvērst� reBionālās,� valsts� un� starptautiskās� jomās,� un� analizēt� to,� kā� rīkoties,� lai�

palielinātu� sieviešu� ieguldījumu� konfliktu� novēršanā� un� krīzes� situāciju� atrisināšanā.� Īpaši� tika�

apspriests� jautājums�par� to,�kā�no� jauna�pastiprināt�ANO�Drošības�padomes�1325.�rezolūcijas�par�

sievietēm,�mieru�un�drošību�īstenošanu.�

�

"!eaizmirsīsim�savu�atbildības�nastu�
�dot�iespēju�izteikties�tiem,�kam�nav�citu�iespēju�izteikties,�dot�
varu�tiem,�kam�tā�ir�liegta,�un�aizstāvēt�tos,�kas�ir�visneaizsargātākie",�
�
citāts�no�Ārējo�attiecību�un�Eiropas�kaimi�attiecību�politikas�komisāres�Benita�Ferrero
Waldner�
uzrunas�2008.�gada�6.�martā�starptautiskā�sieviešu�politisko�līderu�konferencē�"Sievietes�N�
stabilizējot�nedrošu�pasauli".�

�

Sievietes,�miers�un�drošība�ir�daCa�arī�no�Ierosmes�miera�veidošanai�(IfP),�ko�finansē�no�EIDHR�

un�kas�pulcē�ekspertus�no�10�nevalstiskajām�organizācijām,�kas� specializējas�konfliktu�novēršanā�

un� noregulēšanā.68� Ierosmes� miera� veidošanai� dzimumu� jautājumu� daCa,� kas� sāka� darbību�

2008.�gada� aprīlī� un� strādās� 18� mēnešus,� sniegs� politikas� veidotājiem� norādījumus� par� to,� kā�

iedarbināt� ANO� Drošības� padomes� 1325.�rezolūciju,� izstrādājot� un� sniedzot� ar� pierādījumiem�

pamatotus� politikas� ieteikumus� un� pieredzi,� lai� Eiropas� Savienība� un� ES� dalībvalstis� sniegtu�

efektīvāku�atbalstu�sieviešu�miera�veidošanas�prioritātēm.�

�

�������������������������������������������������
68� Adelphi�Research;�Krīzes�pārvarēšanas�ierosme�(CMI);�Eiropas�Miera�uzturēšanas�koordinācijas�birojs�(EPLO);�

Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diįlogo�Exterior�(FRIDE);�GrieFijas�Eiropas�un�ārpolitikas�
fonds�(ELIAMEP);�International�Alert�(IA);�Starptautiskais�Pārejas�perioda�tieslietu�centrs�(ICTJ);�Nīderlandes�
Starptautisko�attiecību�institūts�Klingendālē�(Klingendāles�Institūts);�Partners�for�Democratic�Change�
International�(PDCI);�Saferworld�(SW).�
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Saistībā�ar�ES�turpināto�darbu,�lai�būtiski�risinātu�dzimumu�un�cilvēktiesību�jautājumus�drošības�un�

aizsardzības�politikā,�Padome�2008.�gada�maijā�izdeva�pirmo�Rokasgrāmatu�par�cilvēktiesību�un�

dzimumu� līdztiesības� jautājumu� iekPaušanu� Eiropas� drošības� un� aizsardzības� politikā�

(EDAP).�Rokasgrāmata�paredzēta� tiem,�kas� sadarbojas,�plāno,�māca,� īsteno,�vērtē�un�zi�o�par�ES�

krīžu�pārvarēšanu.�

�

ES� vēlēšanu�novērošana� ir� vēl� viens� nozīmīgs� rīks,� lai� veicinātu� sieviešu� nozīmi� un� dalību� pēc�

konfliktu/�konfliktu�skartajās�sabiedrībās.�Vienā�vēlēšanu�novērošanas�misijā�(Jemenā)�bija�iekCauts�

dzimumu� līdztiesības�eksperts,� savukārt�citās�dzimumu� jautājumi� ir� ietverti� cilvēktiesību�ekspertu�

darba� aprakstos.� Jaunajā� 2008.�gada� aprīlī� izdotajā� rokasgrāmatā� par� ES� vēlēšanu� novērošanu� ir�

īpaša�nodaCa�par�dzimumu�līdztiesības�jautājumiem.�

�

Dzimumu�līdztiesība�un�pilnvērtīgu�iespēju�nodrošināšana�sievietēm�attīstības�sadarbībā�

�

Pēc� tam,� kad� 2007.�gada� maijā� pie�ēma� Komisijas� pazi�ojumu� un� 2007.�gada� maijā� N� Padomes�

secinājumus� par� dzimumu� līdztiesību� un� sieviešu� līdzdalību� sadarbības� attīstības� jomā,� Eiropas�

Komisija� un� ES� dalībvalstis� turpināja� cieši� sadarboties� saistībā� ar� jaunās� politikas� sistēmas�

turpmākiem� pasākumiem� un� īstenošanu.� Briselē� 2007.�gada� oktobrī� un� 2008.�gada� jūnijā� notika�

divas�dalībvalstu�dzimumu�līdztiesības�ekspertu�sanāksmes,�kur�Komisija�un�dalībvalstis�apsprieda�

topošā� ES� rīcības� plāna� par� dzimumu� līdztiesību� un� sieviešu� līdzdalību� ārējo� attiecību� jomā�

pamatprincipus�69.� Izveidoja� arī� trīs� darba� grupas� šādās� jomās:� politiskais� dialogs� par� dzimumu�

līdztiesības� jautājumiem,� dzimumu� jautājumi� jaunas� atbalsta� piešFiršanas� kārtības� apstākCos� un�

iestāžu�spēju�veidošana,�un�šīs�darba�grupas�strādās�Komisijas�vadībā.�Minēto�darba�grupu�darbības�

rezultātus�iekCaus�rīcības�plānā.�

�

Lai� labāk� sasaistītu� drošības,� cilvēktiesību� un� attīstības� jautājumus,� prezidentvalsts� Slovēnija�

pasūtīja� pētījumu� "ES� atbalsta� palielināšana� sievietēm� bruIotos� konfliktos",� kurā� sniegta� virkne�

ieteikumu,�kā�ES�vajadzētu�rīkoties,�lai�tās�atbalsts�sievietēm�bru�otos�konfliktos�būtu�efektīvāks.�

�

�������������������������������������������������
69� Minētais�rīcības�plāns�būs�daCa�no�Komisijas�pazi�ojuma�par�dažādās�darbības�jomās�aktuālu�jautājumu�

integrēšanu�ārējās�attiecībās.�



�

14146/1/08�REV�1� � jvd� 71�
� DG�E�HR� LIMITE� LV�

Stambulas�Rīcības�plāns�

�

Pirmo�reizi�kopš�Eiropas�un�Vidusjūras�reBiona�valstu�partnerības�izveides�partneri�no�Eiropas�un�

Vidusjūras� reBiona� pulcējās� īpašā�ministru� konferencē� par� dzimumu� līdztiesību� ("Sieviešu� lomas�

nostiprināšana� sabiedrībā")� Stambulā� 2006.�gada� 14.�un� 15.�novembrī� un� vienojās� par� rīcības�

plānu,� lai� turpmākajos� piecos� gados� veicinātu� sieviešu� tiesības� un� dzimumu� līdztiesību�

pilsoniskajā,� politiskajā,� sociālajā,� ekonomikas� un� kultūras� jomā.� Stambulas� Rīcības� plāna�

īstenošanu�pārskata�ik�pēc�gada.�Līdz�šim�Briselē,�piedaloties�visiem�Euromed�partneru�pārstāvjiem,�

ir� notikušas� divas� turpmākās� rīcības� sanāksmes� (attiecīgi� 2007.�gada� 22.�oktobrī� un� 2008.�gada�

12.�jūnijā).�

�

2008.�gada� maijā� darbību� sāka� no� Eiropas� kaimi�attiecību� un� partnerības� instrumenta� finansēta�

reBionāla� programma� "Vīriešu� un� sieviešu� līdztiesības� veicināšana� Euromed� reHionā"�

(EUR�5�miljoni)� un� tā� sniegs� ieguldījumu� Stambulā� pie�emto� ministru� secinājumu� efektīvā�

īstenošanā.�

�

Tematiskās�programmas�un�EIDHR�

�

Tematiskajā� programmā� "Ieguldījums� cilvēkos"� ir� iekCauta� atsevišFa� finanšu� atsauces� summa�

(EUR�57�miljoni)� tādu� EK� darbību� finansēšanai,� ar� kurām� veicina� dzimumu� līdztiesību� un�

pilnvērtīgu� iespēju� nodrošināšanu� sievietēm.� Saistībā� ar� šo� programmu� Komisija� izsludināja�

piedāvājumu� konkursu� par� kopējo� summu� EUR�6,8�miljoni,� lai� atbalstītu�Euromed� partnervalstu�

sieviešu�organizāciju�centienus� īstenot� tiesiskas� izmai�as�par� labu�dzimumu�līdztiesībai,�kā�arī� lai�

nodrošinātu�šajā�jomā�nesen�veikto�reformu�efektīvu�īstenošanu.�

�

Instruments�EIDHR� veicina� vīriešu� un� sieviešu� vienlīdzīgu� dalību� saska�ā� ar� 2.�mērFi� "Stiprināt�

pilsoniskās�sabiedrības�lomu�cilvēktiesību�un�demokrātisku�reformu�veicināšanā,�atbalstot�konfliktu�

novēršanu� un� konsolidējot� politisku� līdzdalību� un� pārstāvību".� Komisija� 2008.�gada� jūlijā�

izsludināja�piedāvājumu�konkursu,�lai�izvēlētos�reBionālus�un�starptautiskus�projektus�finansēšanai�

saska�ā� ar�minēto�mērFi.� Īpaša� uzmanība� ir� vērsta� uz� ANO�Drošības� padomes� 1325.�rezolūcijas�

veicināšanu.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � jvd� 72�
� DG�E�HR� LIMITE� LV�

EK/AO�partnerība�attīstībai,�mieram�un�drošībai�

�

2007.�gada� aprīlī� Eiropas� Komisija� sāka� 3�gadus� ilgas� partnerattiecības� ar�U�IFEM� ("EK� un�

A!O� partnerattiecības� attīstībai� un� mieram� dzimumu� līdztiesības� jomā"),� lai� palielinātu�

partnervalstu� spējas� un� uzlabotu� atbildību� par� dzimumu� līdztiesību.� Šajā� zi�ojumā� apskatītajā�

laikposmā�minētā�projekta�darbība�bija�vērsta�galvenokārt�uz�konsultācijām�ar�valstīm�un�pētījumu�

par� 12� izvēlētajām� valstīm� apzināšanai,� kam� būtu� jābūt� gataviem� līdz� Akras� konferencei� par�

palīdzības�efektivitāti�70�2008.�gada�septembrī.�

�

Eiropas�Savienība�sniedz�palīdzību�jaunam�projektam�dzimumu�līdztiesības�jomā�

Kirgizstānas�Republikā.�

Sievietēm,� jo� īpaši� Kirgizstānas� Republikas� lauku� apvidos,� trūkst� informācijas� par� vēlēšanu�

tiesībām�un�nereti�ticība�tam,�ka�vi�u�balsis�varētu�mainīt�politisko�stāvokli.�Projekta�mērFis�ir�dot�

ieguldījumu� vēlēšanu� tiesību� un� kārtības� tiesiskā� skaidrošanā.� Paredzētās� darbības� veicinās�

demokrātiskas�vērtības�un�pilso�u�aktīvas�iesaistīšanās�lēmumu�pie�emšanas�procesos�veidošanos.�

Tas�īpaši�paaugstinās�sabiedrības�izpratni�par�vēlēšanu�un�pilsoniskajām�tiesībām�sieviešu,�kopienu�

vadītāju� un� pašvaldību� iestāžu� pārstāvju� vidū.� Šo�EIDHR� finansēto� projektu� (2008N2010)� īstenos�

sabiedriskais� fonds� "Attīstība� un� sadarbība� Vidusāzijā"� (DCCA),� kas� rīkos� 36�mācību� sesijas� un�

izveidos� 60� informācijas� un� konsultāciju� centrus,� kur� pilso�i� varēs� iegūt� informāciju� un� tiesiska�

rakstura�konsultācijas�par�to,�kā�aizstāvēt�savas�vēlēšanu�tiesības.�

�

�������������������������������������������������
70� Plašāku��informāciju�skatīt�www.�gendermatters.eu�
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4.7.� Cilvēku�tirdzniecība�

�

Pamatu�ES�cilvēku�tirdzniecības�apkarošanas�politikai�sniedz�Komisijas�pazi�ojums�"CīIa�pret�

cilvēku� tirdzniecību:� integrēta� pieeja� un� priekšlikumi� rīcības� plāna� izstrādei"� (2005.�gada�

oktobris)71�un�pēc�tam�pie�emtais�ES�Rīcības�plāns�par�labāko�praksi,�standartiem�un�procedūrām�

cilvēku�tirdzniecības�apkarošanai�un�novēršanai�(2005.�gada�decembris)�72,�ko�Padome�ir�pie�ēmusi�

saska�ā�ar�Hāgas�programmu�par�brīvības,�drošības�un�tiesiskuma�stiprināšanu�Eiropas�Savienībā.�

Abos� dokumentos� ir� atbalstīta� daudzdisciplīnu� pieeja� cilvēku� tirdzniecībai,� ietverot� ne� tikai�

tiesībaizsardzības� stratēBijas,� bet� arī� daudz� dažādu� preventīvu� pasākumu� un� cietušo� atbalsta�

pasākumu.�StratēBijas�pamatā�ir�uz�cilvēktiesībām�balstīta�pieeja,�galveno�uzmanību�veltot�cietušo�

tiesībām�un��emot�vērā�papildu�grūtības,�ar�kādām�jāsastopas�īpašām�grupām,�piemēram,�sievietēm�

un� bērniem,� kā� arī� personām� –� tādām� kā� minoritāšu� pārstāvji� un� pamatiedzīvotāji� –,� kuras�

diskriminē�jebkuru�iemeslu�dēC.�Turklāt�ES�politikas�jomās,�kas�saistītas�ar�dzimumu�līdztiesību�un�

bērnu�tiesībām�73,�kā�prioritāra�joma�iekCauta�sieviešu�un�bērnu�tirdzniecības�apkarošana.�

�

Komisija� 2007.� gada� oktobrī� izveidoja� jaunu� ekspertu� grupu� jautājumos� par� cilvēku�

tirdzniecību�74,� �emot� vērā� vajadzību� veidot� jaunu� dalību,� kas� radusies� no� pēdējās� ES�

paplašināšanās,� un� vajadzību� nodrošināt� konkrētas� zināšanas,� jo� īpaši� darbaspēka� izmantošanas�

jomā.�Grupas� locekCus� amatos� iecēla� 2008.� gada� jūlijā75.� Pārskatīšanas� laikā�Komisija� sagatavoja�

zi�ojumu�76�par�to,�kā�novērtē,�pārrauga�un�īsteno�ES�Rīcības�plānu�par�cilvēku�tirdzniecību,�

pamatojoties� uz� 2007.� gada� decembrī� visām� ES� dalībvalstīm� izsniegtu� anketu,� kurā� lūdza� sniegt�

atjauninātu� informāciju� par� valsts� cilvēku� tirdzniecības� novēršanas� politikas� īstenošanu.� Notika�

apspriedes� arī� ar� citām� struktūrām,� kas� ir� atbildīgas� par� dažu� rīcības� plānā� paredzēto� darbību�

īstenošanu.�

�

�������������������������������������������������
71� OV�C�311,�9.12.2005.,�1.�lpp.�
72� COM/2005/514�galīgā�redakcija.�
73� Skatīt�4.6.�un�4.3.�nodaCu.�
74� Komisijas�lēmums,�OV�L�277,�20.10.2007.,�29.�lpp.�
75� Komisijas�Lēmums�2008/604/EK�(OV�L�194,�23.7.2008.).�
76� Zi�ojumu�pie�ems�līdz�2008.�gada�beigām.�
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Viena� no� lielākajām� grūtībām,� apkarojot� cilvēku� tirdzniecību� dažādajās� valstīs,� kuras� skar� šī�

problēma,� ir� ticamu� un� salīdzināmu� datu� trūkums.� Atbilstīgi� ES� 2005.�gada� Rīcības� plānam�

Komisijas� pazi�ojumā� par� ES� stratēBijas� izstrādi,� lai� veidotu� noziedzības� un� krimināljustīcijas�

statistiku�77,� ir� paredzēts� izveidot� izmēBinājuma� grupas,� lai� izskatītu� iespēju� izstrādāt� kopīgas�

pamatnostādnes� datu� vākšanai,� tostarp� salīdzināmus� rādītājus,� cilvēku� tirdzniecības� jomā.� Šajā�

sakarā,� sadarbojoties� ar� Starptautisko� darba� organizāciju� (SDO)� un� pamatojoties� uz� DELPHI�

metodi,� ir� sāktas� plašas� apspriedes,� lai� izveidotu� noteiktos� datu� vākšanas� rādītājus.� Šā� pasākuma�

rezultāti�būs�pieejami�2008.�gada�beigās.�

�

Cilvēku� tirdzniecībai� ir�plaša�starptautiska� ietekme,�un�darbības� šajā� jomā�neveic� tikai�ES78.�Šā�

iemesla� dēC� Komisija� un� dalībvalstis� turpināja� cieši� sadarboties� ar� attiecīgām� starptautiskām�

organizācijām,� piemēram,� ANO,� Eiropas� Padomi,� EDSO� (tostarp� EDSO� Īpašo� pārstāvi� un�

koordinatoru� cilvēku� tirdzniecības� apkarošanas� jautājumos79)� un� Starptautisko� migrācijas�

organizāciju� (SMO).� Jo� īpaši� ES� cieši� sekoja� darbībām,� ko� veica� ANO� Cilvēktiesību� padomes�

Īpašais� referents� cilvēku,� īpaši� sieviešu� un� bērnu,� tirdzniecības� jautājumos,� un� atbalstīja� vi�a�

pilnvaru�pagarināšanu.�

�

Eiropas� Kopiena� un� visas� ES� dalībvalstis� ir� parakstījušas� ANO� Konvenciju� par� starptautisko�

organizēto� noziedzību� un� tās� protokolu� par� cilvēku� tirdzniecību.� Aplūkojamajā� laikposmā� ES�

dalībvalstis� ir� veikušas� turpmākus� pasākumus,� lai� pievienotos� Eiropas� Padomes� Konvenciju� par�

rīcību�pret�cilvēku�tirdzniecību,�kura�stājās�spēkā�2008.�gada�1.�februārī.�līdz�šim�10�ES�dalībvalstis�

ir�ratificējušas�konvenciju,�un�15�dalībvalstis�konvenciju�ir�parakstījušas�un�tagad�veic�ratificēšanas�

procedūru.�

�

�������������������������������������������������
77� COM(2006)�437�galīgā�redakcija.�
78� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index.htm.�
79� http://www.osce.org/cthb/.�
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Attiecībā�uz�Kopienas�palīdzību�trešām�valstīm�vairākos�valstu�un�reBionu�stratēBijas�dokumentos�ir�

iekCautas�atsauces�uz�cilvēku�tirdzniecību�un�stratēBijām,�lai�risinātu�apstākCus,�kuri�sekmē�cilvēku�

tirdzniecību.�Komisija�finansēja�dažādas�ierosmes,�kas�paredzētas,�lai�risinātu�cilvēku�tirdzniecības�

pamatcēlo�us,�piemēram,�nabadzību,�atstumtību,�sociālo�nevienlīdzību�un�diskrimināciju�dzimuma�

dēC,�kā�arī�projektus,�kas�tieši�paredzēti�cilvēku�tirdzniecības�apkarošanai�vairākās�trešās�valstīs�un�

ko�bieži�īsteno�pilsoniskās�sabiedrības�organizācijas.� Ir�finansētas�arī� ierosmes,�kas�paredzētas,� lai�

stiprinātu� ekonomisko,� tiesisko� un� politisko� stāvokli� un� sekmētu� neaizsargātāko� grupu� –� bērnu,�

sieviešu,�migrantu�un�pamatiedzīvotāju�–�tiesību�ievērošanu.�

�

Cilvēku�tirdzniecības�apkarošana�ir�izvirzīta�par�prioritāti�saska�ā�ar�jauno�finansēšanas�programmu�

"!oziedzības�novēršana�un�cīIa�pret�noziedzību",�kas� ir�daCa�no�vispārējās�programmas�"Drošība�

un�brīvību�garantēšana"�(2007�–2013).�2007.�gadā�finansējumam�izraudzījās�devi�us�projektus,�kas�

tieši� saistīti� ar� cilvēku� tirdzniecību,� un� izraudzījās� trīs� projektus,� lai� veiktu� darbības� ar� cilvēku�

tirdzniecību� saistītās� jomās.� � Turklāt� līdzekCi� ir� arī� pieejami� arī� no� citiem� Beogrāfiskiem� un�

tematiskiem� instrumentiem� (piemēram,� Attīstības� sadarbības� instruments,� Stabilitātes� instruments�

vai� "Ieguldījums�cilvēkos"�un�Eiropas�demokrātijas�un�cilvēktiesību� iniciatīva�(EIDHR)).�Cilvēku�

tirdzniecības�apkarošanā�iedarbīgas�ir�bijušas�citas�konkrētas�finansēšanas�programmas,�piemēram,�

Daphne�III�(2007–2013)�–�ar�ko�īpaši�pievēršas�vardarbībai�pret�bērniem,�jauniešiem,�sievietēm�un�

apdraudētām� grupām� –� un� "Drošāks� internets� plus"� (2005–2008).� Turklāt� saska�ā� ar� tematisko�

programmu� "Ieguldījums� cilvēkos"� 2008.� gada� februārī� izsludināja� piedāvājumu� konkursu� par�

projektiem,�kas�saistīti�ar�bērnu�tirdzniecību.�

�

Pirmajā� ES� Dienā� pret� cilvēku� tirdzniecību� 2007.�gada� 18.� oktobrī� uzmanību� veltīja� uz� ar�

cilvēktiesību� aizsardzību� saistītas� pieejas� iekCaušanu� cilvēku� tirdzniecības� politikā.� Šajā� dienā�

Komisija� iesniedza� "Ieteikumus� par� cilvēku� tirdzniecības� upuru� apzināšanu� un� viIu� nosūtīšanu�

aprūpes� dienestiem"� 80,� kuros� aicināts� izveidot� valsts� mehānismus,� kā� pamatā� ir� valdību� un�

pilsoniskās�sabiedrības�organizāciju�sadarbība.�

�

�������������������������������������������������
80� http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/anti_trafficking_day_07/documents_en.htm.�
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Starptautiskā�krimināltiesa�un�cīGa�pret�nesodāmību�

�

Smagie�noziegumi,�kas�ir�Starptautiskās�krimināltiesas�kompetencē,�rada�bažas�Eiropas�Savienībai,�

kas�ir�ap�ēmusies�sadarboties�šādu�noziegumu�novēršanā�un�izbeigt�likumpārkāpēju�nesodīšanu.�

�

Pēc� tam,� kad� stājās� spēkā� Romas� Statūti,� Eiropas� Savienība� 2003.� gada� 16.� jūnijā� atjaunināja�

2001.�gada�Kopējo�nostāju�par�Starptautisko�krimināltiesu81.�Šīs�kopējās�nostājas�mērFis�ir�atbalstīt�

efektīvu�Starptautiskās�krimināltiesas�darbību�un�sekmēt� tās�vispārēju�atbalstu,�veicinot� iespējami�

plašāku�līdzdalību�Romas�Statūtos.�

�

Šajā� sakarā� ES� izdeva� brošūru,� kurā� izskaidrota� ES� rīcība,� lai� atbalstītu� Starptautisko�

krimināltiesu�82.�Brošūra�ir�pieejama�Padomes�tīmekCa�vietnē�(http://consilium.europa.eu/icc).�

�

Atbilstīgi� ES� Kopējai� nostājai� visā� pārskata� posmā� ar� Starptautisko� krimināltiesu� saistītus�

jautājumus�pārrunāja�daudzās� lielās� sanāksmēs� (piemēram,�Āfrikas�un�ES� sammitā)�un�politiskos�

dialogos� ar� trešām� valstīm.� ES� turpināja� veikt� demaršus� trešās� valstīs,� lai� mudinātu� tās� ratificēt�

Romas�Statūtus�un�Nolīgumu�par�privilēBijām�un�neaizskaramību,�kā�arī,�lai�pēc�iespējas�atrunātu�

valstis�parakstīt�divpusējus�nolīgumus�par�personu�neizdošanu.�

�

Āfrika�ir�viena�no�ES�galvenajām�prioritātēm,�un�šajā�sakarā�būtisks�notikums�bija�ES�un�Āfrikas�

sammits�Lisabonā�(2007.�gada�8.�un�9.�decembrī).�ES�ir�ap�ēmusies�plaši�atbalstīt�Starptautisko�

krimināltiesu�visās�tās�politikas�jomās�un�atbalstīt�Āfrikas�un�ES�StratēBisko�partnerību:�Āfrikas�un�

ES�kopējā�stratēBija�83,�ko�pie�ēma�sammitā,�ir�acīmredzams�piemērs�tam,�ka�abas�puses�ap�emas�

apkarot�nesodāmību�un�atbalstīt�Starptautiskās�krimināltiesas�izveidi�un�efektīvu�darbību.��

�

�������������������������������������������������
81� Padomes�Kopējā�nostāja�(2003.�gada�16.�jūnijs),�OV�L�150,�18.6.2003.,�67.�lpp.�Teksts�11�ES�valodās�(FR,�DA,�

EL,�ES,�IT,�NL,�DE,�PT,�FI,�SV�un�EN),�kā�arī�Fīniešu,�krievu�un�arābu�valodā,�pieejams�Padomes�tīmekCa�
vietnē.�

82� 2008.�gada�februāris.�
83� Dok.�16344/07.�
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Valstis,�kurās�ES�ir�veikusi�demaršus,�lai�veicinātu�Romas�Statūtu�universālumu�un�

integritāti:�

Āfrikas�Savienība,�Azerbaidžāna,�Kamerūna,�Kaboverde,�Čīle,�Kotdivuāra,�GvinejaNBisava,�

Indija,�Kazahstāna,�Madagaskara,�Malaizija,�Maroka,�Moldova,�Mozambika,�Nepāla,�Katara,�

Surinama�un�Ukraina.�

�

Pamatojoties� uz� 2006.� gada� ES� un� Starptautiskās� krimināltiesas� nolīgumu� par� sadarbību� un�

palīdzību,� abas� organizācijas� 2008.� gada� aprīlī� beidza� īstenošanas� pasākumus,� lai� apmainītos� ar�

klasificētu�informāciju�84.�Šie�pasākumi�noteikti�sekmēs�abu�organizāciju�sadarbības�vairošanu.�

�

2004.� gada� ES� Rīcības� plāns� 85� papildina� Kopējo� nostāju.� Tajā� kā� daži� no� mērFiem� ir� noteikti:�

"Starptautiskā� krimināltiesa� būtu� jāintegrē� ES� ārējo� attiecību� jomā.� Šajā� sakarā� Romas� Statūtu�

ratificēšana�un�īstenošana�būtu�jāizvirza�kā�cilvēktiesību�jautājums�ES�sarunās�par�nolīgumiem�ar�

trešām�valstīm".�

�

Līdz� šim� vienīgais� juridiskais� instruments,� kurā� iekCauta� ar� Starptautisko� krimināltiesu� saistīta�

klauzula,�ir�pārskatītais�2005.�gada�Kotonū�Nolīgums,�ko�piemēro�79�Āfrikas,�Karību�jūras�reBiona�

un� Klusā� okeāna� valstīm� un� ES�86.� Eiropas� Komisija� sarunās� panāca,� ka� ar� Starptautisko�

krimināltiesu� saistītas� klauzulas� iekCauj� Eiropas� kaimi�attiecību� politikas� rīcības� plānos� ar�

Armēniju,�Azerbaidžānu,�ĒBipti,�Gruziju,�Jordāniju,�Libānu,�Moldovu�un�Ukrainu.�Ar�Starptautisko�

krimināltiesu�saistītu�klauzulu�projektus�pašlaik�apspriež�ar�Taizemi,�Vjetnamu�un�Centrālameriku.�

Partnerības� un� sadarbības� nolīgumu� ar� Indonēziju� Padome� apstiprināja� 2007.�gada� jūnijā,� un� ir�

gaidāms,�ka�abas�puses�to�parakstīs�minētā�gada�laikā.�Tajā�ir�ar�Starptautisko�krimināltiesu�saistīta�

klauzula,� kas�uzliek� Indonēzijai� saistības�pievienoties�Romas�Statūtiem.�par�klauzulu� jau�panākta�

vienošanās�pašreiz�notiekošajās�sarunās�ar�Dienvidāfriku,�Irāku�un�Andu�Kopienu.�Ar�Starptautisko�

krimināltiesu� saistītas� klauzulas� ir� iekCautas� sarunu� pilnvarās� par� sadarbības� nolīgumiem� arī� ar�

šādām�valstīm:�Ukrainu,�Krievijas�Federāciju�un�7īnu.�

�

�������������������������������������������������
84� Dok.�8349/08�REV�1,�8410/08�un�8786/08.�
85� Dok.�5742/04.�Teksts�pieejams�angCu�un�franču,�kā�arī�Fīniešu,�krievu�un�arābu�valodā.�
86� Kotonū�Nolīguma�11.�pants�(OV�L�317,�15.12.2000.,�3.�–�353.�lpp.,�grozījumi�izdarīti�ar�OV�L�209,�11.8.2005.,�

27.–�53.�lpp.).�
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Pārskata�posmā�ICC�Romas�Statūtus�ratificēja�106.�reizi.�

�

Citi�nozīmīgi�ar�Starptautisko�krimināltiesu�saistīti�notikumi�pārskata�posmā�ir:�

�� Starptautiskās� krimināltiesas� prokurora� sestajā� un� septītajā� zi�ojumā� (kurus� attiecīgi�

2007.�gada� decembrī� un� 2008.� gada� jūnijā� iesniedza�ANO�Drošības� padomei)� vēlreiz� tika�

apliecināta�Sudānas�valdības�nevēlēšanās� sadarboties�ar�Starptautisko�krimināltiesu�un� tas,�

ka�divi�aizdomās�turētie�(par�kuriem�Starptautiskā�krimināltiesa�2007.�gada�27.�aprīlī�izdeva�

apcietināšanas�orderus)�joprojām�atradās�brīvībā,�pildīja�amata�pienākumus�un�bija�iesaistīti�

aktos�pret�civiliedzīvotājiem.�

�� 2008.� gada� maijā� arestēja� un� Starptautiskajai� krimināltiesai� par� noziegumiem,� kas� it� kā�

pastrādāti� pret� cilvēci� Centrālāfrikas� Republikā� (divreiz� par� noziegumiem� pret� cilvēci� un�

četrreiz�par�kara�noziegumiem)�nodeva�Jean
Pierre�Bemba,�ko�it�kā�uzskatīja�par�prezidentu�

un�kurš�bija�“Mouvement�de�Libération�du�Congo”�(MLC)�vadītājs.�

�

Saistībā� ar� situāciju� Darfūrā� ES� ir� arī� palielinājusi� spiedienu� uz� Sudānu� vairākos� Padomes�

secinājumos87,�Eiropas�Savienības�vārdā�sniegtā�prezidentvalsts�deklarācijā�88,�Eiropas�Parlamenta�

rezolūcijā�89�un�Eiropadomes�2008.�gada�jūnija�secinājumos�90,�kuros�"Eiropadome�aicināja�VLĀAP�

turpināt�rūpīgi�sekot�līdzi�notikumiem�Sudānā�un�apsvērt�papildu�pasākumus�gadījumā,�ja�trūktu�

pilnīgas�sadarbības�ar�A!O�un�citām�iestādēm,�arī�ar�Starptautisko�krimināltiesu".�

�

Padomes� Starptautisko� publisko� tiesību� jautājumu� darba� grupas� Starptautiskās� krimināltiesas�

apakšgrupa�turpināja�pārrunāt�starptautisko�krimināltiesību�jautājumus�ar�ASV�Valsts�departamenta�

juriskonsultu�John�B.�Bellinger�III.�

�

�

�

�������������������������������������������������
87� 2007.�gada�decembris�(16395/07),�2008.�gada�janvāris�(5922/08)�un�2008.�gada�jūnijs�(10832/08).��
88� Dok.�7918/08.�
89� P6_TANPROV(2008)0238.�
90� Dok.�11018/08.�
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Pārskata� posmā� Komisija� un� ES� dalībvalstis� turpināja� finansēt� Starptautiskās� krimināltiesas�

koalīciju� (Coalition� for� the� International�Criminal�Court)� un�Parlamentāriešus� par� globālu� rīcību�

(Parliamentarians� for� Global� Action),� kuru� centieni� ir� nenovērtējami,� veicinot� Romas� Statūtu�

ratifikāciju�un� īstenošanu,�kā�arī�pārraugot�Starptautiskās�krimināltiesas�darbu.�Komisija� turpināja�

finansēt�Starptautiskās�krimināltiesas�stažēšanās�programmu�un�pieaicināto�speciālistu�programmu.�

Dalībvalstis� turpināja� finansēt� organizācijas,� piemēram,� Starptautisko� krimināltiesību� tīklu� un�

Starptautisko�kriminālizmeklēšanas�institūtu.�Tāpat�dalībvalstis�ir�veikušas�iemaksas�Starptautiskās�

krimināltiesas�ieguldījumu�fondā�upuriem,�kā�arī�vismazāk�attīstīto�valstu�ieguldījumu�fondā,�kas�ir�

fonds,�lai�palīdzētu�mazāk�attīstīto�valstu�delegācijām�apmeklēt�Dalībvalstu�asamblejas�sanāksmes.�

Izmantojot�Eiropas�demokrātijas�un�cilvēktiesību� iniciatīvu�(EIDHR),�Komisija�2007.�gada�beigās�

sāka� 2007.–2008.� gadam� paredzētu� piedāvājumu� konkursu� par� EUR� 4,9� miljoniem� (atbalsts�

pasaules�pilsoniskās�sabiedrības�kampa�ām,�kas�paredzētas,�lai�nodrošinātu�efektīvu�Starptautiskās�

krimināltiesas�darbību).�

�

Komisija� un� dalībvalstis� ir� arī� sniegušas� politisku� un� finansiālu� atbalstu� ad� hoc� tribunāliem,�

piemēram,� Starptautiskajam� Ruandas� kara� noziegumu� tribunālam,� Starptautiskajam� bijušās�

Dienvidslāvijas�kara�noziegumu�tribunālam,�Īpašajai�tiesai�Sjerraleones�jautājumos�(kas�2007.�gada�

4.�jūnijā�sāka�prāvu�pret�Charles�Taylor,�kurā�pirmais� liecinieks� ieradās�2008.�gada�7.� janvārī,�un�

kas�2008.�gada�28.�maijā�beidza� lietu�prokurors�pret�Moinina�Fofana�un�Allieu�Kondewa,� tostarp�

apelāciju),� kā� arī� Kambodžas� tiesu� ārkārtas� palātām� (ECCC),� ko� sauc� arī� par� Sarkano� khmeru�

tribunālu� un� kurā� pirmā� tiesas� sēde� notika� 2008.� gada� 4.� februārī� pēc� piecu� režīma� agrāko�

dalībnieku�vairākkārtējas�apsūdzēšanas�un�apcietināšanas.�

�
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4.9.�� Cilvēktiesības�un�terorisms�

�

ES� piešFir� lielu� nozīmi� tam,� lai� garantētu� pilnīgu� un� efektīvu� cilvēktiesību� un� pamatbrīvību�

aizsardzību�Eiropā�un�pasaulē�saistībā�ar�terorisma�apkarošanu.�Efektīvi�pretterorisma�pasākumi�un�

cilvēktiesību� aizsardzība� nav� pretrunīgi,� bet� gan� savstarpēji� papildinoši� un� pastiprinoši� mērFi.�

Eiropas� Savienības� stratēBiskā� iesaiste,� kā� noteikts� tās� pretterorisma� stratēBijā,� šajā� sakarā� ir�

nepārprotama:� "Eiropas� Savienība� ir� stratēHiski� apIēmusies� apkarot� terorismu� pasaules�mērogā,�

ievērojot� cilvēktiesības,� kā� arī� padarīt� Eiropu� drošāku,� nodrošinot� pilsoIiem� dzīvi� brīvības,�

drošības�un�tiesiskuma�telpā."�Vienīgais�veids,�kā�demokrātiskās�sabiedrības�var�ilgtermi�ā�atrisināt�

terorisma� problēmu,� ir� saglabāt� savas� vērtības.� ES� apkaro� terorismu,� stingri� balstoties� uz� tiesību�

aktiem,�kas�nodrošina�cilvēktiesību�un�pamatbrīvību�ievērošanu91.�ES�joprojām�ir�cieši�ap�ēmusies�

pilnībā� aizliegt� spīdzināšanu,� nežēlīgu,� necilvēcīgu� vai� pazemojošu� rīcību� un� sodīšanu.� Slepenu�

ieslodzījuma� vietu� esamība,� kur� aizturētās� personas� tur� juridiskā� vakuumā,� neatbilst�

starptautiskajām�humanitārajām�tiesībām�un�cilvēktiesībām92.�

�

ES,� sniedzot� deklarācijas� dažādos�ANO� forumos,� ir� atkārtoti� apstiprinājusi,� cik� svarīgi� ir� ievērot�

cilvēktiesības,� apkarojot� terorismu.�Prezidentvalsts,�Eiropas�Savienības� vārdā� 2008.� gada� februārī�

uzstājoties� ANO� 1enerālās� Asamblejas� komitejā� par� Starptautiskā� terorisma� izskaušanas�

pasākumiem,� uzsvēra,� ka� starptautisku� sadarbību,� lai� apkarotu� terorismu,� jāveic� saska�ā� ar�

starptautiskiem� tiesību� aktiem,� tostarp� ANO�Hartu� un� attiecīgām� starptautiskām� konvencijām� un�

protokoliem,�jo�īpaši�tiesību�aktiem�par�cilvēktiesību�ievērošanu,�bēgCu�tiesībām�un�starptautiskajām�

kara� tiesībām.�Pazi�ojumā,�ko�2008.�gada�19.�martā� iesniedza�ANO�Drošības�padomei�par� terora�

aktu� radītiem� draudiem� starptautiskajam� mieram� un� drošībai,� prezidentvalsts� pazi�oja,� ka� visos�

terorisma�apkarošanas�pasākumos�jāievēro�saistības,�kas�noteiktas�starptautiskajos�tiesību�aktos,�jo�

īpaši� jāievēro� cilvēktiesības,�bēgCu� tiesības�un�starptautiskās�kara� tiesības.�Atsāktajā�Cilvēktiesību�

padomes� sestajā� sanāksmē� (2007.� gada� decembris)� ES� arī� atbalstīja� to,� lai� atjaunotu� pilnvaras�

Īpašajam�referentam�cilvēktiesību�un�pamatbrīvību�sekmēšanas�un�aizsardzības�jautājumos,�tajā�pat�

laikā�apkarojot�terorismu.�

�

�������������������������������������������������
91� ES�radikalizācijas�un�vervēšanas�apkarošanas�stratēBija,�izmantojot�efektīvus�vēstījumus�par�ES�vērtībām�un�

politikas�jomām.�
92� Padomes�secinājumi,�2006.�gada�11.�decembris.�
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ES� ar� ASV� Valsts� departamenta� juriskonsultu� turpināja� veikt� padziCinātu� dialogu� par�

starptautiskajiem� tiesību� aktiem� un� dažādiem� terorisma� apkarošanas� pūli�u� aspektiem.� Šajās�

sanāksmēs� varēja� konkrētāk� apmainīties� ar� viedokCiem� par� sarežBītiem� ar� starptautiskiem� tiesību�

aktiem�saistītiem�jautājumiem,�kas�rodas�terorisma�apkarošanā.�Dialogs�Cauj�gūt�labāku�izpratni�par�

to,�kā�būtu� jāapkaro� terorisms,� ievērojot� tiesiskumu�un�starptautiskos� tiesību�aktus,� tostarp� tiesību�

aktus�par�cilvēktiesību�ievērošanu.�

�

Saistībā�ar�Eiropas�un�Vidusjūras�reBiona�valstu�partnerību�Eiropas�Komisija�un�Čehijas�Republikas�

Ārlietu�ministrija�2008.�gada�16.�un�17.�jūnijā�rīkoja�semināru�par�to�kā�"!odrošināt�cilvēktiesību�

ievērošanu,� saskaIā� ar� starptautiskajiem� tiesību� aktiem� apkarojot� terorismu".� Terorisma�

apkarošanas� rīcības� kodeksā,� ko� 2005.� gada� novembrī� pie�ēma� Eiropas� un� Vidusjūras� reBiona�

valstu�sammitā�Barselonā,�aicināja�stingri�un�proporcionāli�reaBēt�uz�teroristu�uzbrukumiem,�cieši�

ievērojot� starptautisko� un� pašu� valstu� tiesisko� regulējumu,� lai� ievērotu� cilvēktiesības� un�

pamatbrīvības.� Pēc� tam�Eiropas� un�Vidusjūras� reBiona� valstu� ārlietu�ministru� sanāksmē�Tamperē�

aicināja� rīkot� reBionālu� semināru,� lai� saska�ā� ar� starptautiskajiem� tiesību� aktiem� nodrošinātu�

cilvēktiesību�ievērošanu�cī�ā�pret� terorismu.�Prāgas�seminārā�piedalījās�vairāk�nekā�simts�Eiropas�

un� Vidusjūras� reBiona� valstu� partneru� valdību� un� pilsoniskās� sabiedrības� pārstāvju.� Seminārā�

izskatīja� jautājumus,� kas� saistīti,� piemēram,� ar� cī�u� pret� diskrimināciju,� vārda� brīvības�

nodrošināšanu� un� cī�u� pret� spīdzināšanu,� kā� arī� tiesībām� uz� godīgu� tiesas� procesu.� Seminārā�

pie�ēma� plaši� izklāstītus� ieteikumus,� kas� veidos� pamatu� turpmākajam� Eiropas� un� Vidusjūras�

reBiona�valstu�partneru�darbam�šajā�jomā.�

�

Eiropas�Parlaments�2007.�gada�12.�decembrī�pie�ēma�rezolūciju�par�terorisma�apkarošanu,�aicinot�

cieši� ievērot� cilvēktiesības� terorisma� novēršanas� darbību� laikā.� Eiropas� Parlaments� 2008.� gada�

28.�februārī� veica� atklātu� tiesas� sēdi� par� Gvantanamo� līča� ieslodzījuma� vietu.� Sēdē� izskatīja�

jautājumus,� kas� saistīti� ar� Gvantanamo� līča� ieslodzījuma� vietai� piemērojamām� starptautiskām�

juridiskām�saistībām,�piemēram,�aizturēto�personu�procesuālajām�tiesībām�un�neizdošanu,�kā�arī�to�

aizturēto� personu� pārvietošanas� jautājumu,� kuri� dodas� prom� no� Gvantanamo� līča� ieslodzījuma�

vietas.�

�
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4.10.� Cilvēktiesības�un�uzGēmējdarbība�

�

Saistībā� ar� globalizāciju� nevalstisku� dalībnieku,� piemēram,� starptautisku� korporāciju� augošā�

ietekme�rada�svarīgus�jautājumus�par�šo�dalībnieku�nozīmi�un�atbildību�attiecībā�uz�cilvēktiesībām�

–� gan� valsts,� gan� starptautiskā� mērogā.� Pēdējā� laikā� par� šo� tematu� runā� arvien� vairāk,� un� tas� ir�

izraisījis�plašas�debates�par�cilvēktiesību�un�uz�ēmējdarbības�savstarpējo�saikni,�kas�skaidri�minēta�

jau� 1948.�gadā� Vispārējā� cilvēktiesību� deklarācijā,� kur� "ikviena� persona� un� ikviena� sabiedrības�

struktūra"� bija� aicināta� tiekties� veicināt� šo� tiesību� un� pamatbrīvību� ievērošanu.� ES� ir� aktīvi�

iesaistījusies� šajā� svarīgajā� diskusijā� un� ir� atbalstījusi� dažādas� ierosmes� šajā� jomā,� it� īpaši� ANO�

līmenī�un�saistībā�ar�uz�ēmumu�sociālās�atbildības�(CSR)�jēdzienu.�ES�ir�arī�ap�ēmusies�gādāt�par�

to,� lai� tās� tirdzniecības� politikai� būtu� pozitīva� ietekme� uz� cilvēktiesību� ievērošanu� visā� pasaulē,�

veicinot�pienācīgu�darbu�un�ilgtspējīgu�attīstību,�tostarp�ar�divpusējiem�tirdzniecības�nolīgumiem.�

�

Pārskata� posmā� ES� ir� rūpīgi� vērojusi,� kā� strādā� AO� Cenerālsekretāra� Īpašais� pārstāvis�

cilvēktiesību� un� starptautisko� korporāciju� un� citu� uzGēmumu� lietās,� kas� 2008.�gada� 7.�aprīlī�

publiskoja� savu� pirmo� zi�ojumu� Cilvēktiesību� padomei.� Zi�ojumā,� kam� bija� divi� pielikumi� un�

papildu� zi�ojums� "Skaidrojot� "ietekmes� jomas"� un� "līdzdalības"� koncepcijas",� ir� noteikta�

koncepcijas� un� politikas� sistēma,� kuru� apsvērt� Padomei� un� kura� ir� veidota,� izskatot� trīs� galvenos�

principus:� valsts� pienākums� aizsargāt� pret� trešo� pušu,� tostarp� uz�ēmumu,� veiktiem� cilvēktiesību�

pārkāpumiem,�uz�ēmumu�atbildība�par�cilvēktiesību�ievērošanu�un�vajadzība�nodrošināt�efektīvāku�

piekCuvi� tiesiskai�aizsardzībai.�Cilvēktiesību�padomes�8.�sesijā�2007.�gada�3.�un�4.�jūnijā�ES�aktīvi�

piedalījās� interaktīvajā� dialogā,� kā� pamatā� bija�minētais� zi�ojums.�ES� arī� pauda� gandarījumu�par�

lēmumu�pagarināt�Īpašā�pārstāvja�pilnvaras�par�trim�gadiem.�

�

ES�ir�centusies�stiprināt�divpusēju�tirdzniecības�sarunu� ilgtspējīgas�attīstības�aspektu�un�sekmēt�

darba�pamatstandartu�efektīvu�piemērošanu,�izmantojot�pozitīvus�instrumentus�un�pieeju,�kā�pamatā�

ir�sadarbība.�Kā�līdzeklis,�lai�veicinātu�galveno�starptautisko�cilvēktiesību�un�darba�tiesību�principu,�

vides�aizsardzības�un�pārvaldības�principu�ievērošanu,�ir�izmantoti�arī�tirdzniecības�atvieglojumi.�

�
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ES�Vispārējo�preferenču�sistēma�(VPS)�arī�attiecas�uz�ES�centieniem�mudināt�ievērot�cilvēktiesības�

un� darba� pamattiesības,� lai� gan� šī� shēma� ir� autonoms� režīms,� nevis� līgumsaistības,� ko� noslēdz� ar�

trešām� valstīm.� Saistībā� ar� 2005.� gadā� ieviesto� "VPS� plus"� shēmu� papildu� tarifu� atvieglojumus�

sniedz�mazāk�aizsargātām�valstīm,�kas�ir�parakstījušas�un�efektīvi�īstenojušas�asto�as�galvenās�SDO�

konvencijas� par� darba� pamattiesībām� (kā� arī� citas� konvencijas,� kas� uzskaitītas� Padomes� Regulas�

980/2005� III� pielikumā).� Piesakoties� VPS� plus"� priekšrocībām� un� tās� sa�emot,� sa�ēmējvalstis�

ap�emas�saglabāt�šo�konvenciju�ratifikāciju�un�efektīvu�īstenošanu.�

�

Eiropas�Komisija�turpina�darboties�ar�pilsonisko�sabiedrību�un�uz�ēmējdarbības�sektoru,�lai�pasaulē�

popularizētu�Pienācīga�darba�programmu�93.�

�

Saska�ā� ar�Komisijas� pazi�ojumu� "Partnerības� izaugsmei� un� nodarbinātībai� īstenošana� –� veidot�

Eiropu�par�izcilības�paraugu�uzIēmumu�sociālās�atbildības�jomā"94�ES�ir�turpinājusi�visā�pasaulē�

popularizēt� uzGēmumu� sociālo� atbildību� (CSR),� lai� maksimāli� vairotu� uz�ēmumu� ieguldījumu�

ANO� Tūkstošgades� attīstības� mērFu� sasniegšanai.� Eiropadomes� 2007.� gada� 14.� decembra�

prezidentvalsts� secinājumos� Eiropadome� inter� alia� atzina� sociālo� partneru� un� pilsoniskās�

sabiedrības� nozīmi� Eiropas� darba� tirgu� modernizēšanā,� pārvaldības� mai�as� sekmēšanā,� sociālās�

aizsardzības�stiprināšanā,�iespēju�veicināšanā�un�diskriminācijas�apkarošanā.�

�

SDO� un� ES� sadarbība� arī� ir� palīdzējusi� starptautiskā� mērogā� popularizēt� uz�ēmumu� sociālo�

atbildību.� Pārskata� posmā� darba� devēji,� darba� �ēmēji� un� valdības� ir� centušies� būtiski� pastiprināt�

SDO� centienus� uz�ēmumu� sociālās� atbildības� jomā,� tostarp� pasaules�mēroga� piegādes� Fēdēs.� ES�

aktīvi�atbalstīja�to,�lai�pie�emtu�ieteikumus�par�ilgtspējīgu�uz�ēmumu�sekmēšanu,�kas�bija�viens�no�

2007.�gada�jūnijā�notikušajā�Starptautiskā�darba�konferencē�apspriestajiem�jautājumiem.�

�

�������������������������������������������������
93� Skatīt�4.12.�nodaCu�"Ekonomiskās,�sociālās�un�kultūras�tiesības".�
94� COM(2006)�136�galīgā�redakcija,�22.03.2006.�
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Pēc� Eiropas� Parlamenta� ieteikuma,� ko� Eiropas� Parlaments� sniedza� 2007.� gada� martā� pie�emtajā�

rezolūcijā�par�uz�ēmumu�sociālo�atbildību,�un�piecus�gadus�pēc�Johannesburgas�pasaules�sammita�

par�ilgtspējīgu�attīstību�Komisija�2007.�gada�decembrī�rīkoja�starptautisku�konferenci�"UzIēmumu�

sociālās�atbildības�pasaules�aspekts�–�kāda�ir�ES�nozīme?".�

�

Pārskata� posmā� Komisija� finansēja� vairākus� projektus,� kas� bija� paredzēti,� lai� uzlabotu� Eiropas�

iesaistīto� personu� informētību� par� starptautiskiem� instrumentiem� uz�ēmumu� sociālās� atbildības�

jomā�un�cilvēktiesību�ievērošanas�jomā,�kā�arī�veicināt�to,�lai�iesaistītās�personas�šos�instrumentus�

ievērotu.�2008.�gada�aprīlī� sāka�piedāvājumu�konkursu�par�uz�ēmumu�sociālo�atbildību;�viena�no�

galvenajām� prioritātēm� bija� Eiropā� un� trešās� valstīs� sekmēt� integrētu� pieeju� pienācīgam� darbam�

piegādes�Fēdē.�

�

Turklāt�ES� ir�piedalījusies�darbā,�ko�veica�ESAO�Investīciju�komiteja.�Šīs�komitejas�uzdevums�ir�

pārraudzīt,�kā�tiek�īstenotas�ESAO�pamatnostādnes�daudznacionāliem�uz�ēmumiem.�ES�ir�būtiski�

palīdzējusi� izstrādāt� un� sekmēt� ESAO� Riska� izpratnes� līdzekli� daudznacionāliem� uz�ēmumiem�

vājas� pārvaldības� zonās,� kuru� sīkāk� izstrādāja� 2005.� gada� Glenīglsas� G8� sammitā�95.� Ar� Riska�

izpratnes�līdzekli�risina�arī�vajadzību�ievērot�starptautiskos�cilvēktiesību�aizsardzības�aktus,�kā�arī�–�

problēmas�cilvēktiesību�jomā�attiecībā�uz�drošības�spēku�pārvaldību.�Pēc�rezultātiem,�kas�attiecībā�

uz�sociālo�atbildību�un�pienācīgu�darbu�tika�gūti�2007.�gada�G8�sammitā�Heiligendammā,�Komisija�

atbalstīja� ESAO� projektus� par� uz�ēmumu� sociālo� atbildību� jaunattīstības� valstīs� un� G8� un� G5�

dialogu� par� uz�ēmumu� sociālo� atbildību.� Komisija� piedalījās� arī� "Augsta� līmeIa� apaGā� galda�

sarunās� par� uzIēmumu� sociālo� atbildību",� ko� kopīgi� rīkoja� SDO� un� ESAO� un� kas� notika� 2008.�

gada�23.�un�24.�jūnijā.�

�

4.11.� Demokrātija�un�vēlēšanas�

�

Demokrātijas�veicināšana�ir�ES�ārpolitikas�un�drošības�politikas�stūrakmens.�Demokrātisku�iestāžu�

konsolidācija,� kā� arī� tiesiskuma� un� cilvēktiesību� ievērošanas� sekmēšana� ir� galvenie� mērFi� ES�

partnerattiecībās�ar� trešām�valstīm.�Šajā�nodaCā�galvenokārt� izskatīts�ES�ieguldījums�demokrātijas�

mehānismā�–�veicot�vēlēšanu�novērošanu�un�palīdzot�vēlēšanās.�

�

�������������������������������������������������
95� Riska�izpratnes�līdzekli�ESAO�padome�pie�ēma�2006.�gada�8.�jūnijā,�un�tas�ir�pieejams:�

www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf.�
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Vēlēšanas�ir�piemērs�tam,�kā�cilvēktiesības�darbojas�praksē.�Demokrātisks�vēlēšanu�process�ir�daCa�

no�tādas�pārvaldības�sistēmas�izveides,�kas�var�nodrošināt�cilvēktiesību�un�tiesiskuma�ievērošanu,�

tādējādi� veicinot� vardarbīgu� konfliktu� novēršanu.� Tomēr� visos� gadījumos� vēlēšanas� vēl� nedod�

cilvēkiem� patiesu� iespēju� brīvi� izvēlēties� savus� pārstāvjus.� Pāreja� uz� demokrātiju� ir� Coti� sarežBīts�

process,�kas�ir�cieši�saistīts�ar�stāvokli�sociālajā,�ekonomiskajā,�kultūras�un�drošības�politikā.�

�

TādēC,� lai� atbalstītu� godīgas� un� demokrātiskas� vēlēšanas,� ES� daudzām� partnervalstīm� ir� sniegusi�

vēlēšanu�atbalstu.�

�

ES�ir�viena�no�vadošajām�dalībniecēm�pasaulē,�kas�sniedz�ar�vēlēšanām�saistītu�atbalstu;�izmantotā�

pieeja� ir� izklāstīta� Komisijas� 2000.�gada� pazi�ojumā� par� vēlēšanu� palīdzību� un� novērošanu�96.�

Galvenās�ES�vēlēšanu�atbalsta�sastāvdaCas�ir�vēlēšanu�novērošanas�misijas�(EOM)�un�ar�vēlēšanām�

saistīta�palīdzība.�

�

Vēlēšanu�novērošana,�jo�īpaši�ilgtermi�a�novērošana,�ko�veic�ES�vēlēšanu�novērošanas�misijas,�ir�

īpaša�iespēja�vērtēt�vēlēšanu�procesu�saska�ā�ar�starptautiskajiem�standartiem�un�īstu�demokrātisku�

vēlēšanu� labāko� pieredzi.� Starptautiskos� standartos,� kas� noteikti� starptautiskos� un� reBionālos�

juridiskos� līgumos� un� politiskās� saistībās,� kurus� novērojamā� valsts� ir� piekritusi� ievērot,� ietverti�

vispārēji�principi,�kas�attiecas�uz�vēlēšanu�norisi,�piemēram,�pamatbrīvības�un�politiskas�tiesības,�kā�

izklāstīts� Vispārējā� cilvēktiesību� deklarācijā� un� Starptautiskajā� paktā� par� pilsoniskajām� un�

politiskajām� tiesībām.� ES� vēlēšanu� novērošanas� misijas� ir� arī� vērtējušas,� vai� vēlēšanu� norisē� ir�

ievērota�demokrātisku�vēlēšanu�paraugprakse,�piemēram,�vēlēšanu�procesa�pārskatāmība,�vēlēšanu�

pārvaldes�struktūras�rīcības�un�valsts�resursu�izlietojuma�objektivitāte,�vienlīdzīga�piekCuve�visiem�

plašsazi�as�līdzekCiem�un�līdzsvarots�notikumu�atspoguCojums�tajos.�

�

ES� vienmēr� cenšas� izpildīt� augstākos� vēlēšanu� novērošanas� standartus.� Pārskata� posmā� Eiropas�

Komisija� izdeva� divas� ES� rokasgrāmatas,� t.i.� sīku� izklāstu� par� to,� kā� starptautiskie� standarti� un�

vēlēšanu�paraugprakse�būtu�jāizmanto�ES�vēlēšanu�novērošanā.�

�������������������������������������������������
96� COM(2000)�191;�Padome�un�Eiropas�Parlaments�apstiprināja�2001.�gadā.�
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�

"ES� vēlēšanu� novērošanas� rokasgrāmata"� ir� pamatīgi� pārskatīta,� lai� �emtu� vērā� Eiropas�

Savienības� metodikā� gūtos� panākumus� attiecībā� uz� vēlēšanu� novērošanu� un� vēlēšanu� procesa�

novērtēšanu.�Rokasgrāmatā�sniegts�plašs�pārskats�par�ES�vēlēšanu�novērošanas�misiju�metodiku,�

uzsverot� to,� kā� novērtējuma� un� zi�ojumu� izstrādē� izmanto� starptautiskos� standartus.� Tajā� arī�

skaidrots,�kā�plānu,�izvieto�un�īsteno�ES�vēlēšanu�novērošanas�misijas.�

�

"Vēlēšanu�starptautisko�standartu�kompendijā"�uzsvērtas�saistības�un�pienākumi,�ko�katra�valsts�

uz�ēmusies,�parakstot�starptautiskus�un�reBionālus�instrumentus.�Šis�dokuments�izstrādāts�cerot,�

ka�atsauces�uz�vēlēšanu�starptautiskiem�standartiem�būs�biežākas�ES�vēlēšanu�novērošanas�misiju�

veiktajā�novērtējumā�un�zi�ojumos,�kā�arī�citu�starptautisku�un�vietēju�novērotāju�un�vēlēšanās�

iesaistītu�personu�darbā97.�

��

�

ES� prioritāte� ir� konsolidēt� Eiropas� vēlēšanu� novērošanas� pieeju� starp� ES� vēlēšanu� novērošanas�

praktizētājiem,� kā� arī� ar� ES� partnervalstīm.� Šajā� sakarā� pārskata� posmā� izstrādāja� projektu,� lai�

veiktu�vispārējas�ES�vēlēšanu�novērošanas�misiju�pamatgrupas�dalībnieku�un�ilglaicīgu�novērotāju�

mācības� un� rīkotu� reBionālas� sanāksmes� un� sniegtu� tehnisko� palīdzību� vietējiem� vēlēšanu�

novērotājiem.�Projekta�pamatā�ir�iepriekšējais�!EEDS�projekts,�un�to�sāks�2008.�gada�rudenī.�

�

Kopš�2000.�gada�kopumā�65�Eiropas�Savienības�vēlēšanu�novērošanas�misijas�un�desmit�atbalsta�

misijas� ir�nosūtītas�uz�visiem�kontinentiem,�iz�emot�vienu�ESAO�reBionu�98.�No�2007.�gada�jūlija�

līdz�2008.�gada�jūnijam�tika�izvietotas�asto�as�ES�vēlēšanu�misijas,�izmantojot�EIDHR�finansējumu�

(skatīt� turpmāk� sniegto� tabulu).� Visas� misijas� ievēroja� Deklarāciju� par� starptautiskās� vēlēšanu�

novērošanas� misiju� principiem,� kas� svinīgi� pieminēta� Apvienoto� Nāciju� Organizācijā� 2005.�gada�

oktobrī�un�ko�apstiprinājusi�gan�Komisija,�gan�Eiropas�Parlaments�99.�

�

�������������������������������������������������
97� Skatīt�http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm.�
98� Eiropā�vai�Vidusāzijā�nav�izvietotas�ES�vēlēšanu�novērošanas�misijas,�jo�ticamu�vēlēšanu�novērošanu�šajos�

reBionos�pašlaik�veic�Eiropas�Drošības�un�sadarbības�organizācijas�Eiropas�Demokrātisko�iestāžu�un�
cilvēktiesību�birojs�(EDSO/ODIHR),�ko�atbalsta�ES�dalībvalstu�nosūtīti�novērotāji,�EP�novērotāju�delegācijas�un�
–�ārkārtas�apstākCos�–�Komisija,�izmantojot�Stabilitātes�instrumentu�un�EIDHR�atbalstu.�

99� http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf.�
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Pārskata�posmā�ES�pastiprināja�centienus,�lai�veiktu�turpmākus�pasākumus�saistībā�ar�ES�vēlēšanu�

novērošanas�misiju�atzinumiem�un� ieteikumiem,�jo� īpaši,� iekCaujot� tos�ES�deklarācijās,�politiskajā�

dialogā,�sadarbības�programmās,�tostarp�EIDHR�pasākumu�plānā.�Saistībā�ar�šiem�centieniem�visi�

ES� vēlēšanu� novērošanas�misiju� galvenie� novērotāji� ir� aicināti� vēlēšanu� novērošanas�misiju� gala�

zi�ojumu�iesniegt�daudziem�dialoga�partneriem�valstī,�kur�tie�ir�novērojuši�vēlēšanas.�

�

Sjerraleone�

No�2007.�gada�6.�jūlija�līdz�24.�septembrim�tika�izvietota�Eiropas�parlamenta�deputātes�Marie�Anne�

Isler� Béguin� vadīta� ES� vēlēšanu� novērošanas� misija,� lai� Sjerraleonē� novērotu� prezidenta� un�

parlamenta� vēlēšanas,� kas� notika� attiecīgi� 11.� augustā� un� 8.� septembrī.� ES� vēlēšanu� novērošanas�

misijai� pievienojās� Eiropas� Parlamenta� novērošanas� delegācija,� kuru� vadīja� Eiropas� Parlamenta�

deputāts�Martin�Callanan.�

�

ES� vēlēšanu� novērošanas� misija� secināja,� ka� vēlēšanas� kopumā� ir� labi� pārvaldītas,� tās� bijušas�

mierīgas�un� tajās�bijusi� liela�konkurence,� un� šīs� vēlēšanas�bija� ievērojams�un�pozitīvs�pavērsiens�

Sjerraleones� veiksmīgajos� centienos� nostiprināt� demokrātiju� un� mieru.� Vēlēšanas� Cāva� mierīgi�

mainīt� valdību� valstī,� kurā� nesen� bijuši� konflikti.� Tiesiskais� regulējums� kopumā� Cāva� veikt� īstas�

vēlēšanas,� kurās� ievēroti� starptautiskie� demokrātisku� vēlēšanu� standarti.� Tomēr� abu� vēlēšanu�

kampa�u�laikā�bija�vairāki�vardarbīgi�incidenti.�

�

Gvatemala�

Eiropas�Parlamenta�deputāts�Wolfgang�Kreissl
Dörfler�vadīja�ES�vēlēšanu�novērošanas�misiju,�kura�

novēroja� vispārējās� vēlēšanas� (prezidenta,� likumdošanas� un� pašvaldību� vēlēšanas)� 2007.� gada�

9.�septembrī� Gvatemalā.� Šai� misijai� pievienojās� Eiropas� Parlamenta� novērotāju� delegācija� EP�

deputāta�Emilio�Menendez�del�Valle�vadībā.�

�
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Pēc� ES� vēlēšanu� novērošanas� misijas� vērtējuma� kopumā� vēlēšanas� noritēja� saska�ā� ar�

starptautiskiem� demokrātisku� vēlēšanu� standartiem.� Tās� arī� bija� būtisks� solis,� lai� nostiprinātu�

demokrātiju.�Vēlēšanas� pārsvarā� noritēja� miermīlīgi� un� to� norise� bija� organizēta� efektīvi,� balsu�

skaitīšanas� pārvaldība� bija� pārskatāma� un� tajās� piedalījās� daudz� pušu� pārstāvju.� Tiesiskais�

regulējums,�ko�izmantoja�vēlēšanu�procesa�pārvaldei,�kopumā�atbilda�starptautiskajiem�standartiem.�

Augtākais� vēlēšanu� tribunāls� efektīvi� un� neatkarīgi� risināja� ar� loBistiku� un� organizēšanu� saistītos�

jautājumus,�kas�radās�decentralizācijas�procesā,�lai�gan�īstenošanai�paredzētais�laikposms�bija�īss.�

�

Lai� gan� vēlēšanu� kampa�ā� bija� liela� konkurence,� tajā� tomēr� bieži� norisinājās� vardarbība� pret�

vēlēšanu�kandidātiem,�un�ES�vēlēšanu�misija�bija�nopietni�nobažījusies�par�biežajām�kandidātu�un�

pilso�u�slepkavībām�pirms�vēlēšanu�kampa�as�un�tās�laikā.�

�

Ekvadora�

No�2007.�gada�22.�augusta�līdz�25.�oktobrim�tika�izvietota�EP�deputāta�José�Ribeiro�e�Castro�vadīta�

ES�vēlēšanu�novērošanas�misija,�lai�novērotu�2007.�gada�30.�septembra�konstitucionālās�asamblejas�

vēlēšanas.�

�

ES� vēlēšanu� novērošanas� misija� secināja,� ka� vēlēšanas� bija� labi� pārvaldītas� un� atvērtas� visiem,�

vēlētājiem� piedāvājot� daudz� izvēles� iespēju� un� kandidātiem� nodrošinot� vārda� un� biedrošanās�

brīvību.� Vēlēšanu� tiesiskais� regulējums� atbilda� starptautiskajiem� demokrātisku� vēlēšanu�

standartiem.� Lai� gan� vēlēšanas� kopumā� varēja� vērtēt� pozitīvi,� ES� vēlēšanu� novērošanas� misija�

norādīja�uz�vairākām�problēmām,�proti,�pārskatāmības�trūkumu�un�uz�to,�ka�vēlēšanu�procedūras�un�

balsu�apvienošanas�sistēma�bija�sarežBīta,�kas�būtiski�kavēja�rezultātu� izzi�ošanu;�kā�arī�vēlēšanu�

pārvaldi�un�neefektīvu�sankciju�mehānismu.�

�

Togo�

No� 2007.�gada� 8.�septembra� līdz� 3.�novembrim� tika� izvietota�EP� deputātes�Fiona�Hall�vadīta� ES�

vēlēšanu� novērošanas� misija,� lai� novērotu� 2007.�gada� 14.� oktobra� likumdošanas� vēlēšanas.� ES�

vēlēšanu�novērošanas�misijai� pievienojās�Eiropas�Parlamenta�novērošanas�delegācija,� kuru�vadīja�

Eiropas�Parlamenta�deputāte�Marie
Arlette�Carlotti.�

�
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ES� vēlēšanu� novērošanas� misija� secināja,� ka� vēlēšanas� bija� būtisks� solis,� lai� veidotu� stabilu�

sabiedrību,� kurā� valda� plurālisms.� Misija� uzsvēra� to,� cik� būtiska� Togo� demokrātijas� attīstībai� ir�

miermīlīga�kampa�a�un�mierīga�vēlēšanu�diena.�Lai�gan�vēlēšanu�komisija�nodrošināja�apstākCus,�

kuros� vēlētāji� varēja� izdarīt� izvēli,�ES�vēlēšanu�novērošanas�misija� norādīja� uz� vairākām� jomām,�

kurās�vajadzīga�vēlēšanu�reforma.�

�

Kenija�

Eiropas� Parlamenta� deputāta�Alexander� Graf� Lambsdorff� vadīta� ES� vēlēšanu� novērošanas�misija�

novēroja�2007.�gada�27.�decembrī�notikušās�vispārējās�vēlēšanas.�ES�vēlēšanu�novērošanas�misijai�

pievienojās� četru� deputātu� Eiropas� Parlamenta� novērošanas� delegācija,� kuru� vadīja� Eiropas�

Parlamenta�deputāts�Jan�Mulder.�

�

Pēc� ES� vēlēšanu� novērošanas� misijas� vērtējuma� vēlēšanas� nenoritēja� saska�ā� ar� galvenajiem�

starptautiskiem� demokrātisku� vēlēšanu� standartiem.� Vēlēšanu� norisē� visvairāk� pietrūka� rezultātu�

apstrādes� un� atbilsmes� pārskatāmības,� kas� neCāva� pilnībā� paCauties� uz� prezidenta� vēlēšanu� gala�

rezultātu.�Pirms�vēlēšanām�notikušie�vardarbības�uzliesmojumi�traucēja�vēlēšanu�vadību,�savukārt�

plaši� vardarbības� akti,� kuros� bija� daudz� cietušo,� dienā� pēc� vēlēšanām� iezīmēja� lielāku� politisku�

krīzi.� Vēlēšanu� novērošanas� misija� uzsvēra,� ka� šie� pavērsieni� ir� patiešām� skumji,� jo� pirms�

skaitīšanas� procesa� un� ne�emot� vērā� vairākus� būtiskus� trūkumus� tiesiskajā� regulējumā,� vēlēšanu�

pārvalde�kopumā�bija�laba�un�tajās�ievēroja�vārda,�biedrošanās�un�pulcēšanās�brīvību.�

�

Pakistāna�

Ārkārtas� stāvoklī� misiju� sāka� kā� vēlēšanu� izvērtēšanas� grupu,� kuru� izveidoja� par� ierobežotu�

vēlēšanu�novērošanas�misiju�pēc� tam,�kad�ārkārtas�stāvokli�atcēla,�un�misija�kCuva�par�pilntiesīgu�

vēlēšanu�novērošanas�misiju�pēc�tam,�kad�vēlēšanas�atlika�uz�2008.�gada�18.�februāri.�ES�vēlēšanu�

novērošanas� misiju� vadīja� Eiropas� Parlamenta� deputāts� Michael� Gahler.� Vēlēšanu� dienā� ES�

vēlēšanu� novērošanas� misijai� pievienojās� septi�u� Eiropas� Parlamenta� deputātu� novērošanas�

delegācija,�kuru�vadīja�Eiropas�Parlamenta�deputāts�Robert�Evans.�

�
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ES� vēlēšanu� novērošanas� misijas� galvenais� secinājums� bija,� ka� valsts� un� provinču� asamblejas�

vēlēšanas�bija�process,�kura�izpaudās�plurālisms�un�kurā�pauda�daudz�dažādu�viedokCu.�Vēlēšanās�

bija� spēcīga� konkurence,� un� salīdzinājumā� ar� iepriekšējām� vēlēšanām� šīm� vēlēšanām� uzticējās�

vairāk� iedzīvotāju.� Tomēr� bija� būtiskas� problēmas� saistībā� ar� apstākCiem,� kādos� vēlēšanas�

norisinājās,� un� vēlēšanu� kampa�as� laikā� netika� nodrošinātas� vienādas� iespējas� galvenokārt� valsts�

resursu� Caunprātīgas� izmantošanas� dēC,� un� valsts� plašsazi�as� līdzekCos� pārsvarā� atbalstīja�

iepriekšējās� valdošās� partijas.� Rezultātā� vēlēšanu� procesā� netika� ievēroti� vairāki� starptautiski�

demokrātisku�vēlēšanu�standarti.�

�

Butāna�

EP�deputāta�José�Javier�Pomés�Ruiz�vadīta�ES�vēlēšanu�novērošanas�misija� tika�izvietota�Butānā,�

lai� novērotu� 2008.�gada� 24.�marta� nacionālās� asamblejas� vēlēšanas.� Šīs� vēlēšanas� bija� pirmās�

vēlēšanas� Butānā,� kurās� piedalījās� vairākas� partijas,� jo� Butānā� no� 1907.� gada� bija� absolūtā�

monarhija.� Šīs� vēlēšanas� iezīmēja� pakāpenisku� pāreju� uz�monarhijas� vadītu� demokrātiju;� tās� bija�

pēdējais� nozīmīgais� pasākums,� lai� izveidotu� jaunu� iestāžu� sistēmu,� kas� paredzēta,� lai� sasniegtu�

stabilu,� harmonisku� un� ilgu� demokrātiju.� Šā� rūpīgi� plānotā� procesa� kulminācija� bija� konstitūcijas�

izstrāde,� kurā� pirmo� reizi� atCautas� politiskas� partijas,� atzītas� individuālās� tiesības� un� nodrošinātas�

pārbaudes�un�līdzsvars�starp�dažādām�valdības�nodaCām.�

�

Vēlēšanas� iezīmēja� veiksmīgu� un� kārtīgu� politiskās� sistēmas� pāreju� no� absolūtās� monarhijas� uz�

konstitucionālo�monarhiju�Butānā.��

�

!epāla�

No� 2008.�gada� 2.�marta� līdz� 10.� maijam� Nepālā� tika� izvietota� Eiropas� Parlamenta� deputāta� Jan�

Mulder�vadīta�ES�vēlēšanu�novērošanas�misija,�lai�novērotu�2008.�gada�10.�aprīCa�konstitucionālās�

asamblejas� vēlēšanas.� Eiropas� Parlamenta� deputāta� Josep� Borrell� Fontelles� vadītā� Eiropas�

Parlamenta�novērošanas�misija�pilnībā�iesaistījās�ES�vēlēšanu�novērošanas�misijas�darbā.�

�
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Profesionāli� vadītās� un� pārskatāmās� vēlēšanas� bija� būtisks� pasākums,� lai� Nepālā� atjaunotu�

pārstāvības� demokrātiju.� Tiesiskais� regulējums� kopumā� nodrošināja� demokrātiskas� un� visiem�

pieejamas�vēlēšanas,�kas�atbilda�starptautiskajiem�standartiem.�Lai�gan�situācija�vēlēšanu�dienā�un�

pēc�vēlēšanām�notikušajā�balsu�skaitīšanas�un�aprēFināšanas�laikā�bija�diezgan�mierīga�un�kārtīga,�

pirmsvēlēšanu� posms� visā� valstī� bija� saspringts.� Vēlēšanu� kampa�as� laikā� vispārējā� atmosfērā�

valdīja� bailes� un� iebaidīšana,� un� ES� vēlēšanu� novērošanas� misija� secināja,� ka� starptautiskiem�

standartiem�pilnībā�neatbilda�vispārējā�vēlēšanu�atmosfēra�dažās�jomās,�tostarp�attiecībā�uz�vārda,�

pārvietošanās�un�pulcēšanās�brīvības�tiesībām.�

�

Vēlēšanu�novērošanas�misijas�(EOM)�/�vēlēšanu�ekspertu�misijas�2007.�gada�jūlijs�–�2008.�gada�jūnijs�

�
Valsts� EOM�vadītājs� Kopējais�

budžets�
(EUR)�

EOM/�dalībnieki100�
�

Sjerraleone� Marie�Anne�Isler
�Béguin,�

EP�deputāte�(FR)�

3.000.000� 78�novērotāji�(8�pamatgrupā,�

28�ilglaicīgi�un�42�īslaicīgi)�

Gvatemala� Wolfgang�Kreissl
Doerfler,��

EP�deputāts�(DE)�

3.500.000� 105�novērotāji�(7�pamatgrupā,�

48�ilglaicīgi�un�50�īslaicīgi)�

Ekvadora� José�Ribeiro�e�Castro,��

EP�deputāts�(PT)�

2.300.000� 105�novērotāji�(10�pamatgrupā,�

36�ilglaicīgi�un�60�īslaicīgi)�

Togo� Fiona�Hall,��

EP�deputāte�(UK)�

2.073.000�� 86�novērotāji�(6�pamatgrupā,�

18�ilglaicīgi�un�62�īslaicīgi)�

Kenija� Alexander�Graf�Lambsdorff,��

EP�deputāts�(DE)�

4.600.000� 144�novērotāji�(11�pamatgrupā,�

38�ilglaicīgi�un�94�īslaicīgi)�

Pakistāna� Michael�Gahler,��

EP�deputāts�(DE)�

�5.600.000� 92�novērotāji�(13�pamatgrupā,�

48�ilglaicīgi�un�31�īslaicīgi)�

Butāna� José�Javier�Pomés�Ruiz,��

EP�deputāts�(ES)�

1.000.000� 15�novērotāji�(6�pamatgrupā�un�

9�ilglaicīgi)�

Nepāla� Jan�Mulder,�EP�deputāts�(NL)� 2.900.000� 120�novērotāji�(10�pamatgrupā,�

40�ilglaicīgi�un�70�īslaicīgi)�

�

�������������������������������������������������
100� Misijām�bieži�pievienojās�arī�vietēji�piesaistīti�īslaicīgi�novērotāji�un�delegācijas�no�Eiropas�Parlamenta.�

Īsl.:�īslaicīgi�novērotāji;�ilgl.:�ilglaicīgi�novērotāji.�
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Laikposmā� no� 2000.� līdz� 2008.� gadam� ES� ir� devusi� vairāk� nekā� EUR� 560� miljonus� vēlēšanu�

atbalsta�projektiem�vairāk�kā�50�valstīs,�tostarp�saistībā�ar�situācijām�pēc�konfliktiem,�piemēram,�

Čadā,�Sjerraleonē�un�Haiti.�

�

Atbalstu�valsts�iestādēm,�tostarp�vēlēšanu�pārvaldes�struktūrām,�sniedz,�izmantojot�EK�Beogrāfiskās�

sadarbības� fondus,� kā� arī� stabilitātes� instrumentu.�Atbalstu� pilsoniskajai� sabiedrībai� var� sniegt� no�

šiem�instrumentiem,�kā�arī�no�EIDHR.�

�

Vēlēšanu�atbalsta�projekti,�ko�laikposmā�no�2007.�gada�jūlija�līdz�2008.�gada�jūnijam�ir�

atbalstījusi�ES,�ir,�piemēram:�

�� atbalsts� vēlēšanu� palīdzības�mazajiem� projektiem�Austrumeiropā,�Vidusjūras� reBionā�

un�Tuvajos�Austrumos�(EUR�3�miljoni);�

�� atbalsts� Čadas� vēlēšanu� sistēmas� reformai� saistībā� ar� 2007.� gada� beigās� paredzētām�

vēlēšanām�(EUR�5�miljoni);�

�� sagatavošanas� atbalsts�Zambijai,� lai� palīdzētu�pārvarēt� problēmas,�kas� rodas� saistībā� ar�

tiešo�pēcvēlēšanu�periodu�un� iespējamu� tādas�daudzgadu�vēlēšanu�atbalsta�programmas�

sākšanu,�kas�paredzēta�2011.�gada�trīspusējām�vēlēšanām�(EUR�450�000);�

�� iemaksa�ANO�Attīstības� programmas� pārvaldītā� ieguldījumu� grozu� fondā,� lai� atbalstītu�

Bangladešā�izstrādātu�vēlētāju�sarkstu�ar�fotogrāfijām�(EUR�15�miljoni);�

�� iemaksa�ANO�Attīstības� programmas� pārvaldītā� ieguldījumu� grozu� fondā,� lai� atbalstītu�

Sjerraleones�Valsts�vēlēšanu�komitejas�atjaunošanu�un�darbību�(EUR�11�700�000�);�

�� atbalsts�Jemenas�vēlēšanu�procesam�un�parlamentam�(EUR�5�300�000);�

�� atbalsts� demokrātiskas� pārvaldības� un� atbildības� programmai� Ugandā,� no� kura� pusi�

piešFīra�vēlēšanu�atbalstam�(EUR�12�miljoni);�

�� iemaksa,�lai�Zimbabvē�saistībā�ar�2008.�gada�vēlēšanām�sekmētu�dialogu�un�demokrātiju�

(EUR�3�miljoni).�

�
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4.12.� Ekonomiskās,�sociālās�un�kultūras�tiesības�

�

Eiropas� Savienība� piešFir� vienādu� nozīmi� ekonomiskajām,� sociālajām� un� kultūras� tiesībām� un�

pilsoniskajām� un� politiskajām� tiesībām,� ievērojot� visu� cilvēktiesību� universālumu,� nedalāmību,�

savstarpējo� atkarību� un� saistību,� kā� tika� apstiprināts� Pasaules� cilvēktiesību� konferencē,� kas�

1993.�gadā�notika�Vīnē�101.�Abas�tiesību�kategorijas�izriet�no�cilvēkam�dabiski�piemītošās�cie�as,�un�

efektīva�vienu� tiesību� īstenošana� ir�vajadzīga,� lai�pilnībā�varētu� īstenot�otras� tiesības.�Šī� saikne� ir�

īpaši�izteikta�ANO�Konvencijā�par�bērnu�tiesībām,�kurai�ir�pievienojušās�visas�Eiropas�Savienības�

dalībvalstis,�kā�arī�Starptautiskajā�konvencijā�par�invalīdu�tiesībām.�

�

Pārskata� posmā� ANO� Cilvēktiesību� padomes� (HRC)� astotajā�sesijā� 2008.� gada� 18.� jūnijā� ar�

rezolūciju� pie�ēma� fakultatīvu� protokolu� Starptautiskajam� paktam� par� ekonomiskām,�

sociālām� un� kultūras� tiesībām� (OP).� Cilvēktiesību� padomes� rezolūciju� iesniegs� apstiprināšanai�

ANO�1enerālās�Asamblejas�63.�sesijā�2008.�gada�beigās.�ES�ir�aktīvi�piedalījusies�iepriekšējās�OP�

darba� grupas� pārrunās,� kura� izstrādāja� instrumenta� tekstu�102.� Protokols� paredzēts,� lai� saska�ā� ar�

Starptautisko�paktu�par�ekonomiskām,�sociālām�un�kultūras� tiesībām�(ICESCR)� izveidotu�sūdzību�

mehānismu.�

�

ES� ar� interesi� ir� vērojusi� arī� darbu,� ko� veic� AO� Ekonomisko,� sociālo� un� kultūras� tiesību�

komiteja,�tostarp�diskusijas�par�Pakta�9.�panta�Vispārējo�piezīmi�Nr.�19,�kurā�uzsvērts�normatīvais�

saturs� attiecībā� uz� tiesībām� uz� sociālu� nodrošinājumu� un� ar� to� saistītiem� pienākumiem,� kas�

jāuz�emas�valstīm,�kuras�noslēdz�Paktu.�Komitejas�39.�un�40.�sanāksmēs�izskatīja�Pakta�īstenošanu�

devi�ās�valstīs,�kas�ir�noslēgušas�Paktu,�tostarp�divās�ES�dalībvalstīs,�pamatojoties�uz�zi�ojumiem,�

ko�iesniegušas�attiecīgās�valstis,�kuras�ir�noslēgušas�Paktu,�un�konstruktīvu�dialogu,�kas�noritēja�ar�

katras�attiecīgās�valsts�delegāciju�103.�

�

�������������������������������������������������
101� http://www2.ohchr.org/english/law/vienna.htm�
102� http://www2.ohchr.org/english/issues/escr/intro.htm�
103� http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm�
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ES� ir� atbalstījusi� vairākas�AO�pilnvaras� saistībā�ar� ekonomiskajām,� sociālajām�un�kultūras�

tiesībām,� proti,� īpašos� referentus� par� izglītību,� mājokli,� fizisko� un� garīgo� veselību,� pārtiku,�

toksiskiem� un� bīstamiem� produktiem� un� atkritumiem,� valsts� iekšienē� pārvietotām� personām,�

pamatiedzīvotājiem,� neatkarīgo� ekspertu� galējas� nabadzības� jomā� un� nesen� izveidoto� neatkarīgā�

eksperta�amatu�attiecībā�uz�piekCuvi�dzeramajam�ūdenim�un�sanitārijai.�ES�pauž�atzinību�par�vērtīgo�

ieguldījumu,� ko� šie� īpašie� referenti� sniedz,� lai� atbilstīgi� savām�pilnvarām�veicinātu� un� aizsargātu�

cilvēktiesības,�tostarp,�palīdzot�labāk�izprast�šo�tiesību�apjomu�un�ar�tām�saistītos�pienākumus.�

�

ES� aktīvi� atbalstīja� to,� lai� AO� Sociālās� attīstības� komisija�104� 2008.� gada� februārī� pie�emtu�

Rezolūciju�par�vispārēju�nodarbinātību�un�pienācīgu�darbu�visiem.�

�

Ekonomisko,� sociālo� un� kultūras� tiesību� sekmēšana� ir� cieši� saistīta� ar� integrējošu� un� taisnīgu�

attīstību�105.�Zīmīgi,�ka�sešos�no�asto�iem�Apvienoto�Nāciju�Organizācijas�Tūkstošgades�attīstības�

mērFiem�106�(TAM)�ir�īpaši�uzsvērta�cilvēku�un�sociālā�attīstība.�Piemēram,�saska�ā�ar�pirmo�TAM�

(galējas� nabadzības� un� bada� izskaušana)� viens� no� mērFiem� ir� sasniegt� "vispārēju� un� produktīvu�

nodarbinātību�un�pienācīgu�darbu�visiem,�tostarp�sievietēm�un�jauniešiem".�ES�ir�vienmēr�uzsvērusi�

ap�emšanos�atbalstīt�TAM�sasniegšanu,�pēdējo�reizi�to�paužot�Eiropadomes�2007.�gada�decembra�

un�2008.�gada� jūnija�secinājumos,�kā�arī�ES� ir�vienmēr�uzsvērusi�ap�emšanos�sekmēt�tiesības�uz�

attīstību.� ES� vadīja� starptautiskos� centienus� sasniegt� TAM,� palielinot� atbalsta� efektivitāti� un�

apjomu,� gatavojoties� ANO� sammitam� 2005.� gada� septembrī� un� pēc� tam� 2005.� gada� decembrī�

pie�emtajam�Eiropas�konsensam�attīstības� jomā�107.�Šo� atbalstu� apliecina� arī� darbības,� ko� finansē�

saska�ā�ar�Attīstības�sadarbības�instrumentu�(ASI).�

�

�������������������������������������������������
104� http://www.un.org/esa/socdev/csd/index.html�
105� Skatīt�4.13.�nodaCu�"Tiesības�uz�attīstību".�
106� http://www.un.org/millenniumgoals/�
107� OV�C�46,�24.2.2006,�1.�lpp.�
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ES� ir� ap�ēmusies� savā� ārpolitikā,� divpusējās� un� reBionālās� attiecībās� un� dialogos,� tostarp� savās�

sadarbības�programmās�ar�trešām�valstīm�un�reBioniem,�veicināt�nodarbinātību,�sociālu�kohēziju�

un�pienācīgu�darbu�visiem.�Saska�ā�ar�šo�politiku�sekmē�un�veicina�to,� lai�ratificētu�un�īstenotu�

Starptautiskās� darba� organizācijas� (SDO)� konvencijas� par� darba� pamatstandartiem,� kā� arī� citas�

konvencijas,�ko�SDO�klasificējusi�kā�aktuālas,�–�izmantojot�tehnisku�sadarbību�un�ciešu�sadarbību�

ar�SDO�108.�Visas�ES�dalībvalstis�ir�ratificējušas�visas�SDO�galvenās�konvencijas.�

�

ES� ir� jo� īpaši� ap�ēmusies� popularizētu� Pienācīga� darba� nodrošināšanas� programmu,� kas�

izklāstīta�Komisijas�2006.�gada�pazi�ojumā�"Veicināt�pienācīgas�kvalitātes�nodarbinātību�visiem�–�

Eiropas� Savienības� ieguldījums� nolūkā� īstenot� programmu� pienācīgas� kvalitātes� nodarbinātībai�

pasaulē".� Šajā� pazi�ojumā� sniegta� stratēBija� un� ievirzes,� lai� mobilizētu� attiecīgas� ES� politikas�

jomas,� palīdzot� sekmēt� SDO� noteikto� vispārējo� mērFi� visiem� nodrošināt� pienācīgu� darbu.�

Eiropadome�2007.�gada�decembrī�apstiprināja�ES�ap�emšanos�šajā�jomā,�uzsverot�to,�cik�būtiski�ir�

pabeigt�ES�Lisabonas�stratēBiju�izaugsmei�un�nodarbinātībai,�tajā�iekCaujot�spēcīgu�ārēju�dimensiju.�

Eiropas�Komisija� 2008.� gada� janvārī� rīkoja� starptautisku� konferenci� par� pienācīgu� darbu,� un� tajā�

piedalījās�daudz�būtisku�valsts�un�starptautisku�iesaistīto�personu�109.�Šī�konference�tika�rīkota�pēc�

konferences� par� uz�ēmumu� sociālās� atbildības� ārējiem� aspektiem,� kuru� Eiropas� Komisija�

2007.�gada�decembrī�rīkoja�Briselē�110.�

�

SDO� ir� viena� no� galvenajām� pasaules� dalībniecēm� nodarbinātības� un� sociālo� lietu� jomā.� ES,�

piemēram,� atbalsta� SDO� uzraudzības� sistēmas� pastiprināšanu� un� regulāri� iesaistās� SDO�

Starptautiskajā� darba� konferencē� un� vadības� struktūrā� saistībā� ar� būtiskiem� gadījumiem,� kad� ir�

pārkāpti�darba�pamatstandarti.�Pārskata�posmā�ES� ir�būtiski� iesaistījusies�attiecībā�uz�gadījumiem�

Baltkrievijā,� Zimbabvē,� Birmā/Mjanmā,� Gruzijā� un� Kolumbijā.� ES� bija� aktīva� un� būtiska�

dalībniece,�lai�veidotu�konsensu,�kas�Cāva�2008.�gada�jūnijā�pie�emt�SDO�Deklarāciju�par�Sociālo�

taisnīgumu� godīgai� globalizācijai.� Šī� deklarācija� sniegs� jaunu� sistēmu,� lai� SDO� varētu� atbalstīt�

savus�dalībniekus�un�tādējādi�pastiprinās�SDO�centienus�saistībā�ar�Pienācīga�darba�nodrošināšanas�

programmu.�

�

�������������������������������������������������
108� http://www.ilo.org/�
109� http://ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/decent_work_conf2008_en.htm�
110� Skatīt�4.10.�nodaCu�"Cilvēktiesības�un�uz�ēmējdarbība".�
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Papildus� starptautiskos� forumos� veiktām� aktivitātēm� pārskata� posmā� ES� pastiprināja� divpusēju�

politikas� dialogu� un� sadarbību� ar� trešām� valstīm� par,� piemēram,� nodarbinātību,� darba� tiesību�

aktiem�un� sociālo� aizsardzību.� Šajā� sakarā� veica� dialogus� ar�7īnu�un� Indiju� un� sāka� strukturētus�

dialogus� ar�Brazīliju� un�Meksiku.� Šo� sadarbību� papildināja� reBionālā� līmenī,� sociālos� jautājumus�

izskatot�ES�un�Āfrikas�kopējā�stratēBijā�un�ES�un�Latī�amerikas�valstu�konferencē.�Turklāt�Kopiena�

jaunākajos�divpusējos,�reBionālos�un�starpreBionu�nolīgumos�ir�ieviesusi�sociālās�attīstības�mērFus.�

Šajos� nolīgumos� ietverta� abu� pušu� ap�emšanās� atzīt� un� sekmēt� sociālās� tiesības,� tostarp� ievērot�

Starptautiskās�darba�organizācijas�galvenās�konvencijas�par�darba�pamattiesībām.�

�

Saska�ā�ar� Īpašo�veicināšanas�režīmu�ilgtspējīgai�attīstībai�un� labai�pārvaldībai� ("VPS�plus"),�kas�

veido� daCu� no�ES�Vispārējo� preferenču� sistēmas� (VSP)�ES� sniedz�papildu� tarifu� atvieglojumus�

mazāk� aizsargātām� valstīm,� kas� ir� ratificējušas� un� efektīvi� īstenojušas� vairākas� starptautiskas�

konvencijas� par� būtiskākajām� cilvēktiesībām� un� darba� tiesībām,� vides� aizsardzību� un� labu�

pārvaldību�(skatīt�turpmāk�sniegto�tabulu).�

�
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Starptautiskas�konvencijas,�kas�attiecas�uz�"VSP�plus"�režīmu�
�
A�daPa�
AO/SDO�galvenās�konvencijas�cilvēktiesību�un�darba�Gēmēju�tiesību�jomā�
1.� Starptautiskais�pakts�par�pilso�u�un�politiskajām�tiesībām�
2.� Starptautiskais�pakts�par�ekonomiskām,�sociālām�un�kultūras�tiesībām�
3.� Starptautiskā�konvencija�par�jebkuru�rasu�diskriminācijas�izskaušanu�
4.� Konvencija�par�jebkuras�sieviešu�diskriminācijas�izskaušanu�
5.� Konvencija� pret� spīdzināšanu� un� citādu� cietsirdīgu,� necilvēcisku� vai� cilvēka� cie�u� pazemojošu�
apiešanos�un�sodīšanu�
6.� Konvencija�par�bērna�tiesībām�
7.� Konvencija�par�genocīda�nepieCaujamību�un�sodīšanu�par�to�
8.� Konvencija�par�minimālo�vecumu,�no�kura�persona�drīkst�būt�nodarbināta�vai�strādāt�(Nr.�138)�
9.� Konvencija�par�smagāko�bērnu�darba�veidu�aizliegšanu�un�tūlītēju�rīcību�to�izskaušanai�(Nr.�182)�
10.� Konvencija�par�piespiedu�darba�izskaušanu�(Nr.�105)�
11.� Konvencija�par�piespiedu�darbu�(Nr.�29)�
12.� Konvencija�par�vienlīdzīgu�samaksu�par�līdzvērtīgu�darbu�vīriešiem�un�sievietēm�(Nr.�100)�
13.� Konvencija�par�diskrimināciju�nodarbinātībā�un�profesijā�(Nr.�111)�
14.� Konvencija�par�biedrošanās�brīvību�un�tiesību�aizsardzību,�apvienojoties�organizācijās�(Nr.�87)�
15.� Konvencija�par�principu�piemērošanu�tiesībām�apvienoties�organizācijās�un�veikt�kolektīvus�darījumus�

(Nr.�98)�
16.� Konvencija�par�aparteīda�nozieguma�izskaušanu�un�sodu�par�tiem�
B�daPa�
Konvencijas,�kas�saistītas�ar�vides�un�pārvaldības�principiem�
17.� Monreālas�Protokols�par�ozona�slāni�noārdošām�vielām�
18.� Bāzeles�Bīstamo�atkritumu�starptautisko�pārvadājumu�un�to�apglabāšanas�kontroles�konvencija�
19.� Stokholmas�Konvencija�par�noturīgiem�organiskajiem�piesār�otājiem�
20.� Konvencija�par�apdraudēto�savvaCas�dzīvnieku�un�augu�sugu�starptautisko�tirdzniecību�
21.� Konvencija�par�bioloBisko�daudzveidību�
22.� Kartahenas�Protokols�par�bioloBisko�drošību�
23.� ANO�Vispārējās�konvencijas�par�klimata�pārmai�ām�Kioto�protokols�
24.� ANO�Vienotā�konvencija�par�narkotiskajām�vielām�(1961)�
25.� ANO�Konvencija�par�psihotropām�vielām�(1971)�
26.� ANO�Konvencija�pret�narkotisko�un�psihotropo�vielu�nelegālu�apgrozījumu�(1988)�
27.� ANO�Pretkorupcijas�konvencija�(Mehiko)�
�
Saska�ā� ar� pašlaik� spēkā� esošo� VSP� Regulu� (980/2005),� kuru� piemēro� līdz� 2008.� gada�
31.�decembrim,� "VSP� plus"� sa�ēmējvalstīm� parasti� ir� jābūt� ratificējušām� un� faktiski� īstenojušām�
visas� A� daCā� minētās� konvencijas� un� vismaz� septi�as� no� vienpadsmit� B� daCā� minētajām�
konvencijām.�"VSP�plus"�sa�ēmējvalstis� ir�arī�ap�ēmušās�līdz�2008.�gada�31.�decembrim�ratificēt�
un�faktiski�īstenot�visas�konvencijas,�kuras�tās�vēl�nav�ratificējušas�un�īstenojušas.�
�
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Pārskata� posmā� "VSP� plus"� priekšrocības� sa�ēma� 15� VSP� valstis,� proti,� Bolīvija,� Kolumbija,�

Kostarika,�Ekvadora,�Salvadora,�Gruzija,�Gvatemala,�Hondurasa,�Moldova,�Mongolija,�Nikaragva,�

Panama,� Peru,� Šrilanka� un� Venecuēla.� "VSP� plus"� priekšrocības� Moldovai� at�ēma� 2008.� gada�

janvārī,�kad�EK�īpaši�minētajai�valstij�īstenoja�vēl�lielākus�autonomos�tirdzniecības�atvieglojumus.�

�

Komisija� turpināja� cieši� pārraudzīt� to,� kā� 15� "VSP� plus"� sa�ēmējvalstis� ratificē� un� īsteno�

konvencijas.� 2008.� gada� 31.� martā� pēc� tam,� kad� bija� sa�emta� informācija� par� to,� ka� Salvadoras�

Augstākā�tiesa�bija�pazi�ojusi�par�to,�ka�daži�SDO�Konvencijas�par�biedrošanās�brīvību�un�tiesību�

aizsardzību� apvienojoties� organizācijās� (Nr.� 87)� nosacījumi� neatbilst� Salvadoras� Konstitūcijai,�

Komisija�2008.�gada�maijā�saska�ā�ar�Regulas�980/2005�18.�panta�2.�punktu�pie�ēma�lēmumu�sākt�

izmeklēšanu,� lai�noskaidrotu,�vai�Salvadoras�tiesību�aktos�vairs�nav�iekCauta�šī�konvencija,�vai�arī�

attiecīgo� tiesību� aktu� neīsteno� efektīvi.� Komisija� veica� viedokCu� apmai�u� ar� dalībvalstīm,� lai�

pastiprināti� uzraudzītu� to,� kā� 15� "VSP� plus"� sa�ēmējvalstis� īsteno� ar� cilvēktiesību� ievērošanu�

saistītās�konvencijas.�

�

VSP�preferenču�sistēmu�turpināja�uz�laiku�atcelt�Baltkrievijai�un�Birmai/Mjanmai,�jo�šajās�valstīs,�

kurās� atcēla� atvieglojumus,� nemainījās� situācija� un� turpinājās� būtiski� un� sistemātiski� to� principu�

pārkāpumi,�kas�paredzēti�būtiskākajās�cilvēktiesību�un�darba�tiesību�konvencijās.�

�

4.13.� Tiesības�uz�attīstību�

�

ES�ir�pastāvīgi�uzsvērusi�atbalstu�tiesībām�uz�attīstību,�kā�noteikts�1993.�gada�Vīnes�deklarācijā�un�

rīcības�programmā.�Šis� atbalsts� ir� apliecināts� ar� attīstības� sadarbības�partnerībām�un�nolīgumiem,�

kas�noslēgti� ar�valstīm�visā�pasaulē,�piemēram,�ar�Kotonū�nolīgumu�starp�ES�un�Āfrikas,�Karību�

jūras�un�Klusā�okeāna�reBiona�(ĀKK)�valstīm.�

�
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Deklarācijā�par�tiesībām�uz�attīstību,�ko�ANO�1enerālā�Asambleja�1986.�gada�4.�decembrī�pie�ēma�

rezolūcijā� 41/128,� apstiprināja,� ka� tiesības� uz� attīstību� ir� neat�emamas� cilvēktiesības� un� ka�

vienlīdzīgas�attīstības� iespējas� ir�gan� tautu,�gan� indivīdu�prerogatīva.�Lai�uzraudzītu�un�pārskatītu�

attīstības� tiesību� jomā� gūtos� panākumus� un� šo� tiesību� īstenošanu,� ANO� Cilvēktiesību� komisija�

1998.�gadā�izveidoja�atklāto�darba�grupa�par�tiesībām�uz�attīstību�(darba�grupa).�ANO�Cilvēktiesību�

komiteja�2007.�gada�martā�atjaunoja�darba�grupas�pilnvaras.�Darba�grupas�pēdējā�sesijā�(2007.�gada�

februāris� un� marts)� ES� uzsvēra,� ka� valstīm� ir� galvenā� atbildība� par� to,� lai� radītu� tādus� vietējus�

apstākCus,� kas� sekmē� šo� tiesību� ievērošanu.� To� vislabāk� var� sasniegt,� piemērojot� cilvēktiesību�

perspektīvu� valsts� attīstības� plāniem� un� globālām� partnerībām,� kurās� uzsvērts� visu� cilvēktiesību�

universālums,� nedalāmība,� savstarpējā� atkarība� un� saistība.� Darba� grupas� devīto� sesiju� no�

2008.�gada�25.–29.�februāra�pārcēla�uz�18.–22.�augustu.�

�

Pārskata�posmā�ceturto�darba�sesiju�(2008.�gada�7.–15.�janvāris)�rīkoja�Augsta�līme�a�darba�grupa�

par�attīstības�tiesību�īstenošanu,�ko�izveidoja�saistībā�ar�darba�grupu.�Šajā�sesijā�augsta�līme�a�darba�

grupa� veica� EK� un� ĀKK� valstu� Kotonū� partnerības� nolīguma� iepriekšēju� pārskatīšanu,� jo� šis�

nolīgums� ir� tādas� partnerības� piemērs,� kura� piešFir� tiesībām� uz� attīstību� starptautisku� elementu.�

Augsta� līme�a� darba� grupa� atzina,� ka� saska�ā� ar� nolīgumu� sadarbībā� ietvertas� dažādas� politikas�

jomas,�tostarp�cilvēktiesības,�laba�pārvaldība,�vides�saglabāšana�un�miera�veidošana.�Augsta�līme�a�

darba� grupa� noteica� acīmredzamu� saikni� starp�Kotonū�Nolīguma� un� attīstības� tiesību� sistēmu� un�

kritērijiem�un�atbalstīja�pārraudzības�kritēriju�izstrādāšanu�Ekonomisko�partnerattiecību�nolīgumos�

(EPN),�kurus�pašlaik�pārrunā�vai�noslēdz.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � jvd� 100�
� DG�E�HR� LIMITE� LV�

2007.�gadā�Komisija�arī�izmaksāja�līdzekCus,�kas�paredzēti�Pārvaldības�iniciatīvai�ĀKK�valstīm.�Šīs�

iniciatīvas� mērFis� ir� ES� partnervalstīs� vēl� vairāk� sekmēt� reformu� programmu� jomās,� kas� ietver�

cilvēktiesības,� demokrātiju� un� tiesiskumu.� Saska�ā� ar� šo� iniciatīvu� kopumā� ir� piešFirti�

EUR�3�miljardi� kā� papildu� finansiāls� atbalsts� valstīm,� kas� ir� gatavas� uz�emties� plānus,� kuros� ir�

būtiski,�vērienīgi�un�ticami�pasākumi�un�reformas.�Plānus�izstrādā�partnervalstis,�tajos�uzmanība�ir�

pievērsta� sasniedzamiem� rezultātiem� un� galvenais� mērFis� ir� samazināt� nabadzību� un� veicināt�

ilgtspējīgu�attīstību.�Tajos�būs�arī�kritēriji�cilvēktiesību�un�demokrātijas�jomā,�ko�ES�pārraudzīs�un�

apspriedīs�ar�attiecīgo�valsti,�izmantojot�politisku�dialogu.�

�

4.14.� ReliCijas�vai�ticības�brīvība�

�

Eiropas� Savienības� cilvēktiesību� politikā� ietvertas� tiesības� uz� domu,� pārliecības� un� reliBijas� vai�

ticības�brīvība,�kas�ir�nostiprināta�dažādos�starptautiskos�cilvēktiesību�instrumentos.�

�

ES�ir�aktīvi�iesaistījusies�pārrunās�par�domu,�pārliecības�un�reliBijas�vai�ticības�brīvību�ar�dažādām�

valstīm� un� šo� jautājumu� ir� izvirzījusi� vairākās� politiskā� dialoga� sanāksmēs,� tostarp� ar� 7īnu,�

Kirgizstānu� un� Turkmenistānu.� Bažas� attiecībā� uz� reliBijas� brīvību� un� saistīto� neiecietību� un�

diskrimināciju�ES�pauž,�izmantojot�demaršus�un�publiskas�deklarācijas.�

�

ES�attiecībās�ar�Āziju�ASEM�procesā�(Āzijas�un�Eiropas�sanāksme)�tiecas�veicināt�dialogu�un�vairot�

saska�u�starp�dažādām�reliBijām�un�ticībām.�Ceturtajā�ASEM�ticību�dialoga�sanāksmē�(2008.�gada�

3.–6.� jūnijā)� Amsterdamā� (Nīderlande)� bija� pulcējušies� reliBisko� kopienu� vadītāji,� augstākās�

amatpersonas,�inteliBences�un�plašsazi�as�līdzekCu�pārstāvji,�pārstāvot�ASEM�partnerus.�Sanāksmes�

pārstāvji�vienojās�turpināt�veicināt�ASEM�ticību�dialogu�un�šajā�sakarā�izdeva�pazi�ojumu,�kurā�bija�

ietverti� ticību� dialoga� un� nabadzības� mazināšanas� jautājumi,� reliBiskā� izglītība,� sazi�a� ciparu�

pasaulē� un� valdības� politika.� Nākamās� divas� gadskārtējās� sanāksmes� notiks� attiecīgi� Āzijā� un�

Spānijā.�

�
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Pārskata� posmā� Eiropas� Parlamenta� priekšsēdētājs,� Eiropadomes� priekšsēdētājs� un� Eiropas�

Komisijas� priekšsēdētājs� 2008.� gada� maijā� tikās� ar� apmēram� divdesmit� augsta� līme�a� Eiropas�

kristietības,�jūdaisma�un�islāma�ticības�kopienu�pārstāvjiem.�Šī�bija�ceturtā�gadskārtējā�sanāksme�ar�

ticības� kopienu� vadītājiem� un� otrā� sanāksme,� kurā� piedalījās� triju� Eiropas� Savienības� iestāžu�

vadītāji.�Šī�gada�sanāksmē�uzmanību�veltīja�divām�galvenajām�problēmām,�kuras�jārisina�Eiropas�

Savienībai:�klimata�pārmai�ām�un�samierināšanai,�izmantojot�kultūru�un�ticību�dialogu.�Sanāksmes�

dalībnieki� pauda� viedokCus� par� abiem� nozīmīgajiem� tematiem� un� vienojās� par� to,� ka� reliBijai� un�

ticības� kopienām� ir� būtiska� nozīme,� risinot� kopējas� problēmas� un� mobilizējot� sabiedrību,� lai�

nodrošinātu�ilgtspējīgu�nākotni.�

�

Saska�ā� ar� ap�emšanos� apkarot� jebkuru� diskrimināciju� Eiropas� Savienība� veic� pasākumus� pret�

neiecietību�un�diskrimināciju,�kas�balstās�uz�reliBiju�vai�ticību,�jo�īpaši�ANO�forumos.�ES�atbalsta�

darbu,� ko� veica� ANO� īpašais� referents� reliBijas� vai� ticības� brīvības� jautājumos,� kura� pilnvaras�

2007.�gada� decembrī� pagarināja� vēl� par� trim� gadiem.� Pārskata� posmā� ES� veica� pasākumus� gan�

ANO�1enerālajā�Asamblejā�(U!GA62),�gan�Cilvēktiesību�padomē.�

�

Eiropas�Savienība�iesniedza�ANO�1enerālās�Asamblejas�62.�sesijai�ierasto�rezolūciju�par�jebkādas�

uz� reliBiju� vai� ticību� balstītas� neiecietības� izskaušanu� (A/RES/61/157),� kuru� pie�ēma� bez�

balsošanas.�Šajā�rezolūcijā�nosodītas�jebkādas�uz�reliBiju�vai�ticību�balstītas�neiecietības�izpausmes.�

Tajā� ANO� dalībvalstis� mudinātas� nodrošināt� attiecīgās� brīvības,� tostarp� brīvību� nodoties� savai�

reliBijai� vai� mainīt� reliBisko� piederību,� kā� arī� nodrošināt� cie�u� pret� reliBiskām� celtnēm� un�

simboliem�un�tos�aizsargāt.�ANO�dalībvalstis�ir�aicinātas�arī�visiem�cilvēkiem�nodrošināt�tiesības�un�

brīvību� veidot� reliBiskas,� labdarības� un� ar� cilvēktiesībām� saistītas� iestādes,� nodrošināt� tiesības� uz�

dzīvību,�brīvību�un�drošību�un�tiesības�uz�to,�lai�cilvēkus�neapcietinātu,�neaizturētu�vai�nespīdzinātu�

reliBisko�uzskatu�dēC.�ANO�dalībvalstis�mudina�arī�nodrošināt,�ka�visas�valsts�amatpersonas,�ierēd�i�

un� tiesībaizsardzības� iestādes� respektē� dažādas� reliBijas� un� ticības� un� ap�ēmīgi� darbojas,� lai�

aizliegtu� tādu� rasistisku� un� ksenofobisku� ideju� un� materiālu� izplatīšanu,� kas� saistīti� ar�

diskrimināciju,� iebaidīšanu� vai� piespiešanu.� Rezolūcijā� arī� uzsvērts,� ka� būtu� jāizvairās� jebkuru�

reliBiju� pielīdzināt� terorismam� un� ka� ierobežojumi� brīvi� paust� reliBisko� pārliecību� būtu� jāatCauj�

vienīgi�tad,�ja�tos�ierobežo�ar�tiesību�aktiem�vai�ja�tas�vajadzīgs,�lai�aizsargātu�sabiedrības�drošību�

un�citu�cilvēku�pamattiesības.�

�
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Tāpat� kā� iepriekšējos� gados,� ES� balsoja� pret� ANO�1enerālās� Asamblejas� rezolūciju� par� reliBiju�

apmelošanas� apkarošanu� (A/RES/62/154),� jo� ES� iebilda� pret� rezolūcijas� vispārējo� pieeju,�

koncepciju�sistēmu�un�terminoloBiju.�Balsojuma�skaidrojumā�ANO�Trešajā�komitejā�ES�pazi�oja,�

ka�tā�lielu�nozīmi�piešFir�tam,�lai�apkarotu�visas�tās�diskriminācijas�izpausmes,�kā�pamatā�ir�reliBija�

vai� ticība,� un� kūdīšanu� uz� ar� reliBiju� saistītu� naidu,� un� uzskata,� ka� ANO� 1A� un� Cilvēktiesību�

padomei�būtu�jāturpina�risināt�šos�jautājumus�ar�dialoga�un�attiecīgu�īpašu�procedūru�starpniecību.�

�

ES� piekrīt,� ka� ir� jāvērš� uzmanība� un� jābrīdina� par� būtiskiem� neiecietības,� diskriminācijas� un�

vardarbības�aktu�gadījumiem,�kuru�pamatā�ir�reliBija�vai�ticība,�iebaidīšana�vai�piespiešana,�ko�rada�

ekstrēmisms�un�kas�notiek�visā�pasaulē.�ES�neuzskata�jēdzienu�"reliBiju�apmelošana"�par�tādu,�ko�

var� apspriest� saistībā� ar� cilvēktiesībām.� Skatoties� no� cilvēktiesību� ievērošanas� perspektīvas,�

reliBisko�vai�ticības�kopienu�pārstāvji�nebūtu�jāuzskata�par�homogēnu�vienību�daCām.�Starptautiskās�

cilvēktiesību� normas� galvenokārt� aizsargā� personas,� kas� izmanto� reliBijas� vai� ticības� brīvību,� bet�

neaizsargā�pašas�reliBijas.�Turklāt� lielākajā�daCā� tiesību�sistēmu�"apmelošana"�ir� juridisks�termins,�

kuru� izmantojot,� personas�vai�vienības� ar� juridiskas�personas� statusu�var�prasīt� kompensāciju�par�

apmelošanu� vai� neslavas� celšanu.� Lielākajā� daCā� ANO� dalībvalstu� reliBijai� un� ticībai� nav� šāda�

juridiskas�personas�statusa,�tādēC�ir�grūti�saprast,�kā�"reliBiju�apmelošanu"�varētu�izmantot�kā�derīgu�

koncepciju,�lai�sekmētu�cilvēktiesību�ievērošanu�vai�atlīdzinātu�par�cilvēktiesību�pārkāpumiem.�

�

ES�uzsvēra,� ka�diskriminācija� reliBijas�vai� ticības�dēC,� kas� ir� nopietns� cilvēktiesību�pārkāpums,� ir�

jārisina�visos�tās�aspektos;�ka�diskriminācija�reliBijas�vai�ticības�dēC�nenotiek�tikai�vienā�reliBijā�vai�

ticībā,�ne�arī�vienā�pasaules�daCā;�un�ka�reliBisko�minoritāšu�pārstāvju�aizsardzība�ir�būtisks�reliBijas�

vai� ticības� brīvības� aspekts;� ir� jānodrošina,� ka� līdzvērtīgā� līmenī� ievēro� un� aizsargā� visas�

cilvēktiesības,� tostarp� domas,� pārliecības� un� vārda� un� reliBijas� brīvību;� un� ka� vispārējā� veidā�

vislabāk�risināt�jautājumus,�kas�saistīti�ar�cie�as�sekmēšanu�pret�visu�reliBiju�un�ticību�pārstāvjiem,�

kā�tas�atspoguCots�Trešās�komitejas�rezolūcijās�un�tieši�plenārsēdē.�ES�arī�uzskata,�ka�vārda�brīvība�

un�reliBijas�vai�ticības�brīvība�viena�otru�papildina,�nevis�ir�koncepcijas,�kas�savstarpēji�konkurē.�ES�

skaidri�apzinās,�ka�šīs�tiesības�nav�neierobežotas,�tomēr�ES�uzskata,�ka�līdzsvars�starp�šīm�tiesībām�

un� ar� tām� saistītie� ierobežojumi� ir� labi� izklāstīti� spēkā� esošajos� starptautiskajos� tiesību� aktos�

cilvēktiesību�jomā.�

�
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Cilvēktiesību� padomes� sestajā� sesijā� ES� iesniedza� arī� būtisku� rezolūciju� par� reliBijas� vai� ticības�

brīvību�(A/HRC/RES/6/37),�kurā�arī�vēl�trīs�gadus�atjaunotas�pilnvaras�ANO�Īpašajam�referentam�

reliBijas� vai� ticības� brīvības� jautājumos.� Rezolūcijā� ANO� dalībvalstis� ir� aicinātas� īstenot� dažus�

pasākumus,�lai�aizsargātu�reliBijas�un�ticības�brīvību�un�cīnītos�pret�neiecietību�reliBijas�vai�ticības�

dēC.� Tajā� visas� puses� aicinātas� ar� dažādu� dialogu� starpniecību� risināt� dažus� būtiskus� jautājumus,�

piemēram,�ekstrēmisma�palielināšanos,�kas�skar�visu�pasaules�daCu�reliBijas.�Rezolūciju�pie�ēma�ar�

balsojumu,� kurā� reBistrēts� rezultāts� 29� balsis� par� un� neviena� pret,� 18� atturoties.� Visas� Islāma�

konferences� organizācijas� dalībvalstis� nolēma� atturēties,� jo� lai� gan� tās� pauda� atbalstu� pilnvaru�

mērFim,�šīs�valstis�bija�vīlušās,�jo�rezolūcijā�nebija�minēta�vajadzība�aizsargāt�reliBijas.�

�

4.15.� Kultūru�dialogs�

�

ES� ir�cieši�ap�ēmusies� sekmēt�kultūru�dialogu�gan�Savienībā,�gan�ar� trešām�valstīm.�Apvienotais�

efekts,� ko� rada� Eiropas� Savienības� secīgās� paplašināšanās,� vienotā� tirgus� radītā� paaugstinātā�

mobilitāte,� senās� un� jaunās� migrācijas� plūsmas,� plašāka� apmai�a� ar� pārējām� pasaules� valstīm�

saistībā� ar� tirdzniecību,� izglītību,� izklaidi� un� globalizāciju� kopumā,� palielina� mijiedarbību� starp�

Eiropas� pilso�iem� un� visiem� Eiropas� Savienībā� dzīvojošajiem� un� Eiropas,� kā� arī� citu� valstu�

dažādajām�kultūrām,�valodām,�etniskajām�grupām�un�reliBijām.�

�

Komisijas� 2007.�gada� maija� pazi�ojumā�111� par� Eiropas� darba� kārtību� kultūrai� augošas�

globalizācijas� apstākCos� ir� apstiprināta� kultūras� centrālā� nozīme� Eiropas� integrācijas� procesā� un�

ierosināta� darba� kārtība� kultūrai� Eiropā� un� tās� attiecībās� ar� trešām� valstīm.� Pamatojoties� uz�

Komisijas�priekšlikumu�Izglītības,�jaunatnes�un�kultūras�padome�2007.�gada�novembrī�apstiprināja�

darba�kārtību�un�pēc�tam�to�2007.�gada�decembrī�apstiprināja�Eiropadome.�

�

�������������������������������������������������
111� COM(2007)�242�galīgā�redakcija.�
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Ieviesa�strukturētu�dalībvalstu�un�ES�iestāžu�sadarbības�sistēmu�kultūras�jautājumos;�tās�pamatā�ir�

sadarbības�metode,�ko� jau�veiksmīgi� izmanto,� lai� veidotu� sadarbību� starp�ES�dalībvalstīm�un�ES,�

piemēram,� izglītības� un� apmācības,� jaunatnes� un� sociālās� aizsardzības� jomā.� Komisija� un�

dalībvalstis� ik� trīs� gadus� pārskatīs� panākumus� kopējo�mērFus� sasniegšanā.�Komisija� ir� arī� sākusi�

strukturētu�dialogu�ar�kultūras�nozari.�

�

Eiropas� Savienība� 2008.� gadā� svinēja�Eiropas� Kultūru� dialoga� gadu,� ko� izveidoja� ar� Eiropas�

Parlamenta� un� Padomes� 2006.� gada� lēmumu112.� Šo� gadu� oficiāli� sāka� janvārī� \ubCanā� Eiropas�

konferencē,� ko� rīkoja� prezidentvalsts� Slovēnija.� Kopš� tā� laika� vairākās� jomās� ir� gūti� ievērojami�

panākumi.�Būtisku�interesi�izraisīja�sazi�as�un�informēšanas�kampa�a,�ko�valsts�līmenī�rīkoja�visas�

dalībvalstis,� Eiropas� līme�a� koncentrēšanos� uz� attiecīgo� jomu� sniedzot� tīmekCa� vietnē�

(www.dialogue2008.eu).� Ir� reBistrēti� vairāk� nekā� 1000� plašsazi�as� līdzekCu� zi�ojumi� mēnesī,� un�

tīmekCa� vietne� pirmajos� sešos� pastāvēšanas� mēnešos� piesaistīja� pusmiljonu� apmeklētāju.� Kultūru�

dialoga�gada�pirmajā�pusē�politikas�pārrunas�koncentrēja�uz�kultūru�kompetencēm,�un�šo�pārrunu�

kulminācija� bija� Slovēnijas� prezidentūras� laikā,� pie�emot� Padomes� secinājumus,� kuros� aicināja�

izstrādāt�ilgtspējīgu�un�daudznozaru�stratēBiju�par�kultūru�dialogu.�Pārrunas�saska�oja�ar�izglītības,�

kultūras,�jaunatnes�un�audiovizuālo�nozari.�

�

Kultūru�dialogs�bija� arī� prezidentvalsts�Slovēnijas�prioritāte�2008.�gada�pirmajā�pusē.�2008.�gada�

jūnija�Eiropadome�atzina�veiktos�centienus�popularizēt�Eiropas�Kultūru�dialoga�gadu.�Šajā�sakarā�tā�

atzina�kultūras�sadarbības�un�kultūru�dialoga�vērtību�kā�visu�attiecīgu�ārējās�politikas�jomu�būtisku�

sastāvdaCu� atbilstīgi� ieteikumiem,� kas� pie�emti� konferencē� "Jaunas� sistēmas,� jauni� modeGi� un�

kultūra�ES�ārējās�attiecībās"�(konference�2008.�gada�13.�un�14.�maijā�notika�\ubCanā),�un�darbam,�

kas�norit�saistībā�ar�Civilizāciju�aliansi.�Padome�uzsvēra,�cik�nozīmīga�ir�sadarbība�kultūras�jomā,�

lai,� pamatojoties� uz� dialogu� ar� pilsonisko� sabiedrību,� virzītu� politikas� procesus� un� risinātu�

problēmas,�–�tādējādi�veicinot�cilvēku�savstarpējos�kontaktus�un�sekmējot�labas�kaimi�attiecības.�

�

�������������������������������������������������
112� Lēmums�1983/2006/EK,�OV�L�412,�30.12.2006.�
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Eiropas� līdzfinansējumu� nodrošināja� vienam� Eiropas� gada� projektam� ikvienā� dalībvalstī,� kā� arī�

septi�iem�Eiropas�mēroga�"galvenajiem�projektiem"�113,�kas�galvenokārt�izstrādāti,�lai�pēc�iespējas�

vairāk� sniegtu� informāciju,� būtu� vērsti� uz� jauniešiem� un� radītu� pēc� iespējas� vairāk� plašsazi�as�

līdzekCu�interesi.�

�

Politikas�pārrunas�turpinās�Francijas�prezidentūras�laikā,�un�prezidentvalsts�Francija�rīkos�Eiropas�

Kultūru�dialoga�gada�nobeiguma�konferenci,�lai�izvērtētu�panākumus�un�noteiktu�jaunus�pasākumus�

ilgtspējīgai�stratēBijai.�

�

Kultūru�dialogs�ir�integrēts�kā�horizontāla�un�starpnozaru�prioritāte�attiecīgajās�Kopienas�politikas�

jomās,� programmās� un� darbībās.� Šis� mērFis� ir� izvirzīts� gan� ar� kultūru,� izglītību,� jaunatni� un�

pilsonību�saistītās�programmās,�gan�vairākās�citās� jomās,�piemēram,�nodarbinātības,�sociālo� lietu,�

vienlīdzīgu�iespēju,�ārējo�attiecību�un�attīstības�palīdzības�jomā.�

�

Kultūru� dialogs� ir� neat�emama� daCa� ES� attiecībās� ar� trešām� valstīm.� Kā� atzīts� 1995.� gada�

Barselonas�deklarācijā,� kultūra� ir� prioritāra�Eiropas�un�Vidusjūras� reBiona�valstu� attiecību�nozare�

reBionu�līmenī.�Vairākos�Eiropas�un�Vidusjūras�reBiona�valstu�sadarbības�mērFos�īpaša�uzmanība�ir�

veltīta�sociālajiem,�kultūras�un�ar�cilvēkiem�saistītajiem�aspektiem.�

�

Kultūras�nozīme�ir�uzsvērta�ministru�līme�a�sanāksmju�esamībā.�Līdz�šim�ir�notikušas�trīs�kultūras�

ministru�sanāksmes:�Bolo�ā�1996.�gadā,�Rodā�1998.�gadā�un�Atēnās�2008.�gadā,�kā�arī�ir�notikusi�

Eiropas�un�Vidusjūras�reBiona�valstu�ārlietu�ministru�sanāksme�(2003.�gadā�Krētā),�kuras�galvenais�

temats� bija� kultūru� dialogs.� Pēdējā� kultūras�ministru� sanāksmē,� kas� 2008.� gada� 29.� un� 30.�maijā�

notika�Atēnās,� sāka� procesu,� lai� izstrādātu� pilnīgu� Eiropas� un�Vidusjūras� reBiona� valstu� kultūras�

stratēBiju,�kurā�būtu� ietverta�sadarbība�gan�kultūru�dialoga� jomā,�gan�kultūras�politikas� jomā.�Lai�

izstrādātu�šo�stratēBiju�un�kultūras�lietu�ministri�to�varētu�pie�emt�nākamajā�sanāksmē�2010.�gadā,�

tiks�izveidota�ad�hoc�Eiropas�un�Vidusjūras�reBiona�valstu�ekspertu�darba�grupa.�

�

�������������������������������������������������
113�� http://www.interculturaldialogue2008.eu/354.0.html?&redirect_url=myNstartpageNeyid.html�
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Kultūras�būtisko�nozīmi�ārējās�attiecībās�apliecina�apstiprinātas�un�veiksmīgi�īstenotas�darbības�un�

sadarbības� programmas,� tostarp� Annas� Lindas� fonds� (arī� "1001� darbība� dialogam"),� Eiropas� un�

Vidusjūras� reBiona� valstu� audiovizuālā,� kultūras� mantojuma,� reBionālās� informācijas� un� sazi�as�

programmas,�Eiropas�un�Vidusjūras�reBiona�valstu�jaunatnes�programma�un�Eiropas�un�Vidusjūras�

reBiona�valstu�dzimumu�līdztiesības�programma.�

�

Eiropas� un� Vidusjūras� reBiona� valstu� partnerība� aktīvi� atbalstīja� Eiropas� Kultūru� dialoga� gadu�

(2008):�2007.�gada�novembrī�Eiropas�un�Vidusjūras�reBiona�valstu�ārlietu�ministri�pie�ēma�lēmumu�

2008.�gadu�nosaukt�par�"Eiropas�un�Vidusjūras�reHiona�valstu�kultūru�dialoga�gadu".�

�

Aktīvi�attīsta�Āzijas�un�Eiropas�sanāksmes�(ASEM)�kultūras�pīlāru.�Trešajā�ASEM�kultūras�ministru�

sanāksmē,� kas� 2008.� gada� 22.� un� 23.� aprīlī� notika� Kualalumpurā,� uzmanību� veltīja� tematam�

"Kultūras� daudzveidība� –� rīcības� plāna� īstenošana".� Šī� ministru� sanāksme� sekmēja� Āzijas� un�

Eiropas� sadarbību� un� apmai�u� kultūras� jomā,� kā� paredzēts� kultūras� ministru� izstrādātajā� rīcības�

plānā,�ko�2005.�gada�jūnijā�pie�ēma�Parīzē.�

�

Komisija�atbalsta�Āzijas�un�Eiropas�fondu�(ASEF)�un�tā�galvenās�programmas�par�domu�apmai�u�

un�apmai�u�kultūras� jomā.� Ir�gaidāms,�ka�Āzijas�un�Eiropas�kultūras�interneta�portāla�Culture360�

izstrāde�vairos�ASEM�dalībvalstu�veikto�apmai�u�mākslas�un�kultūras�jomā.�

�

Kultūra� ir� svarīgs� elements� ES� sadarbībā� ar� Eiropas� Padomi,� ietverot� vienotu� rīcību� "Kultūru�

pilsētas",� Eiropas� kultūras� mantojuma� dienu� kopīgu� īstenošanu,� kā� arī� kopīgus� pasākumus�

Rietumbalkānos.�

�
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Visas� Eiropas� Savienības� dalībvalstis,� kā� arī� Eiropas� Komisija� atbalsta� civilizāciju� aliansi� un� ir�

Draugu�grupas�locekles.�Aliansi�2005.�gada�beigās�dibināja�Spānijas�un�Turcijas�premjerministri,�kā�

arī�bijušais�ANO�Benerālsekretārs�Kofi�Annan,�un�tās�mērFis�bija�uzlabot�dažādu�kultūru�un�reBionu�

tautu� un� pārstāvju� izpratni� un� sadarbību� un� šajā� procesā� palīdzēt� apkarot� spēkus,� kas� veicina�

polarizāciju�un�ekstrēmismu.�Alianses�pirmais�ikgadējais�forums�notika�2008.�gada�janvārī�Madridē�

un� tajā� sāka� vairākas� iniciatīvas,� piemēram,� Ātras� reaBēšanas� plašsazi�as� līdzekCu� mehānisms,�

Plašsazi�as�līdzekCu�fonds,�Plašsazi�as�līdzekCu�lietotprasmes�iestāde,�Jaunatnes�solidaritātes�fonds�

un�Jaunatnes�nodarbinātības�iniciatīva.�

�

4.16.� Patvērums,�migrācija,�bēgPi�un�pārvietotas�personas�

�

Migrācijas,� patvēruma� un� bēgCu� jautājumi� ir� ES� politikas� prioritātes� ES� iekšienē� un� tās� ārējās�

attiecībās.� ES� uzsver,� ka� ir� jāturpina� īstenot� Tamperes� un� Hāgas� programmas� par� tieslietām� un�

iekšlietām� un� jāstrādā� ar� šo� programmu� turpinājumu,� lai� vēl� vairāk� stiprinātu� Eiropas� iekšējo�

drošību,�kā�arī�pilso�u�pamatbrīvības�un�tiesības.�

�

Kopš� Eiropadome� 2005.� gadā� pie�ēma� Vispārējo� pieeju� migrācijai� un� Padome� to� 2006.� gadā�

apstiprināja,�Eiropas�Savienībai�starptautiskā�mērogā�ir�bijusi�vadošā�nozīme,�sekmējot�vispārēju�un�

līdzsvarotu� pieeju,� lai� sadarbībā� ar� trešām� valstīm� risinātu� ar� migrāciju� saistītus� jautājumus.�

Vispārējā�pieeja�migrācija�ir�paredzēta,�lai�formulētu�visaptverošas�un�saska�otas�politikas�jomas,�ar�

kurām� risina� dažādus� ar� migrāciju� saistītus� jautājumus,� apvienojot� dažādas� politikas� jomas� –�

attīstību,�sociālās�lietas�un�nodarbinātību,�ārējās�attiecības�un�tieslietas�un�iekšlietas�–�un�veicot�gan�

īstermi�a� darbības,� gan� ilgtermi�a� darbības,� lai� risinātu� migrācijas� un� piespiedu� migrācijas�

pamatcēlo�us.� Viens� no� vispārējās� pieejas� būtiskajiem� tematiem� ir� sadarbība� ar� migrācijas�

izcelsmes�un�tranzīta�valstīm�un�galvenās�koncepcijas�ir�partnerība,�solidaritāte�un�kopēja�atbildība.�

Sākotnēji�vēloties�pievērsties�Āfrikas�un�Vidusjūras�reBiona�valstīm,�2007.�gadā�vispārējās�pieejas�

Beogrāfiskās� darbības� jomu� paplašināja,� lai� iekCautu� Eiropas� Savienības� kaimi�u� reBionus�

austrumos�un�dienvidaustrumos.�

�
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Komisijas� 2007.� gada� decembra� pazi�ojumā�114� centās� noteikt� pasākumus,� kas� vajadzīgi,� lai�

turpinātu�nozīmīgo�darbu,�kas�jau�sākts,�lai�panāktu�Kopēju�imigrācijas�politiku.�TādēC�pazi�ojumā�

bija�gan�pausts�gandarījums�par�panākumiem�šajā�jomā,�tostarp�par�starpposma�progresa�zi�ojumu�

par� vispārēju� pieeju� migrācijai,� gan� pētīti� turpmāk� risināmie� jautājumi,� lai� vidējā� termi�ā� un�

ilgtermi�ā�panāktu�kopēju�un�vispārēju� imigrācijas�politiku.� Ir�vajadzīga� jauna� integrētāka�pieeja,�

lai� panāktu� vajadzīgo� līdzsvaru� starp� darba� tirgus� trūkumu,� vajadzībām,� ekonomisko� ietekmi,�

negatīvām�sociālām�sekām,�integrācijas�politikas�virzieniem�un�ārpolitikas�mērFiem.�

�

Attiecībā� uz� vispārējās� pieejas� īstenošanu� Komisiju� iedrošināja� panākumi� saistībā� ar� Āfriku� un�

Vidusjūras�reBionu,�jo�īpaši�ES�misijas�Āfrikas�un�Vidusjūras�reBiona�valstīs,�kā�arī�panākumi,�kas�

gūti,� piemērojot� vispārējo� pieeju� Eiropas� Savienības� kaimi�u� reBioniem� austrumos� un�

dienvidaustrumos.�Turpinās�darbs,�lai�ar�ZiemeCāfriku�un�reBionu�dienvidos�no�Sahāras�paplašinātu�

dialogu�un�sadarbību�migrācijas�jautājumos.�

�

Pēc� Komisijas� pazi�ojuma�115� 2007.� gada� decembra� Eiropadome� uzsvēra� vajadzību� atjaunot�

politisko� ap�emšanos� un� apstiprināja,� ka� turpināt� izstrādāt� Eiropas� migrācijas� politiku,� kas�

papildinātu�dalībvalstu�politiku�šajā� jomā,� joprojām�ir�būtiska�prioritāte,� lai� risinātu�problēmas�un�

izmantotu�iespējas,�ko�migrācija�sniedz�jaunajā�globalizācijas�laikmetā.�

�

�������������������������������������������������
114� CeCā�uz�kopēju�imigrācijas�politiku,�COM�(2007)780�galīgā�redakcija,�5.12.2007.�
115� CeCā�uz�kopēju�imigrācijas�politiku,�COM�(2007)780�galīgā�redakcija,�5.12.2007.�
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Lai� sekmētu� turpmāku� kopējas� migrācijas� un� patvēruma� politikas� izstrādi,� Komisija� 2008.� gada�

jūnijā�pie�ēma�pazi�ojumu�"Kopēja�imigrācijas�politika�Eiropai.�Principi,�darbības�un�instrumenti"�

un� "Patvēruma� politikas� plāns� –� integrēta� pieeja� aizsardzībai� visā�ES� teritorijā".� Pazi�ojumā� bija�

izklāstīti� desmit� kopēji� principi,� kas� būtu� kopējas� imigrācijas� politikas� pamatā� un� kas� iedalīti�

saska�ā�ar�trim�galvenajiem�ES�politikas�virzieniem:�labklājību,�solidaritāti�un�drošību.�Patvēruma�

politikas�plānā�izklāstīta�kopējās�Eiropas�patvēruma�sistēmas�(CEAS)�arhitektūras�otrais�posms;�šīs�

sistēmas� galvenie� mērFi� ir� uzturēt� un� pastiprināt� Eiropas� Savienības� humānās� un� aizsardzības�

tradīcijas�un�panākt�patiesi�vienādu�aizsardzību�visā�ES,�veicot�turpmāku�dalībvalstu�ar�patvēruma�

saistīto�tiesību�aktu�saska�ošanu,�palielinātu�praktisko�sadarbību�un�lielāku�dalībvalstu,�kā�arī�ES�un�

trešo� valstu� solidaritāti.� Gan� pazi�ojumā,� gan� politikas� plānā� risinātas� galvenās� atlikušās� Hāgas�

programmā�izklāstītās�imigrācijas�un�patvēruma�problēmas.�Paredzams,�ka�Eiropadome�2008.�gada�

oktobrī� apstiprinās� Eiropas� Imigrācijas� un� patvēruma� paktu.� Ir� gaidāms,� ka� pakts� dos� politisku�

impulsu�ES�pārrunām�par�migrāciju�un�patvērumu.�Ar�šo�paktu�Eiropadome�ap�emas�pildīt�šādas�

piecas�pamatsaistības:�organizēt�legālu�imigrāciju�un�integrāciju,�kotrolēt�nelegālu�imigrāciju,�veikt�

efektīvāku� robežkontroli,� veidot�Eiropu� par� patvēruma�vietu� un� izveidot�vispārējas� partnerības� ar�

migrācijas� izcelsmes� un� tranzīta� valstīm.� Šīs� saistības� turpinās� pārveidot� par� konkrētiem�

pasākumiem,�jo�īpaši�programmā,�ar�kuru�2010.�gadā�nodrošinās�turpmākos�pasākumus�pēc�Hāgas�

programmas.�

�
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Vispārējo�lietu�padomes�2008.�gada�jūnija�sanāksmē�uzsvēra,�cik�svarīgi�ir�turpināt�visaptverošu�un�

reBionāli� līdzsvarotu� dialogu,� partnerību� un� sadarbību� ar� trešām� valstīm� attiecībā� uz� migrācijas�

jautājumiem.� Padome� atkārtoti� apliecināja,� ka� ES� migrācijas� politika� balstās� uz� migrantu�

cilvēktiesību� un� pamatbrīvību� ievērošanu,� Ženēvas� konvenciju� un� pienācīgu� piekCuvi� patvēruma�

piešFiršanas�procedūrām.�Padome�pauda�gandarījumu�par�panākumiem,�kas,�piemērojot�Vispārējo�

pieeju�migrācijai,�gūti,�izstrādājot�tādus�instrumentus�kā�migrācijas�misijas�un�attiecīgus�turpmākus�

pasākumus,�sadarbības�platformas,�brīvprātīgas�mobilitātes�partnerības�un�migrācijas�profilus,�kā�arī�

izmantojot� pašreizējās� dialoga� un� sadarbības� struktūras.� Jo� īpaši� jāmin,� ka� 2008.� gada� jūnija�

Tieslietu�un�iekšlietu�padomes�sanāksmē�izveidoja�izmēBinājuma�mobilitātes�partnerību�ar�Moldovu�

un� Kaboverdi.� Mobilitātes� partnerības� kopīgi� īstenos� ES� dalībvalstis,� Eiropas� Kopiena� un�

partnervalstis.�

�

Ir� izveidota� programma� "Tematiska� sadarbības� programma� ar� trešām� valstīm� migrācijas� un�

patvēruma� aspektu� izstrādei"� (2007� –� 2013).� Tāpat,� kā� iepriekšējā�AE!EAS� programmā,� jaunās�

tematiskās� programmas� vispārējais� mērFis� ir� palīdzēt� trešām� valstīm� uzlabot� visu� to� migrācijas�

plūsmu� aspektu� pārvaldi.� Galvenokārt� pievērsīsies� valstīm,� kas� atrodas� dienvidu� un� austrumu�

migrācijas� maršrutos� uz� Eiropas� Savienību,� tomēr� ietvers� arī� citus� migrācijas� maršrutus� un�

migrāciju�no�dienvidiem�uz�dienvidiem.�Turklāt�ar�horizontālām�ierosmēm�pievērsīsies�jautājumiem�

par� migrāciju� un� attīstību,� darbaspēka� migrāciju,� patvērumu� un� bēgCu� aizsardzību,� cilvēku�

tirdzniecību�un�kontrabandu,�kā�arī�nelegālu�imigrāciju.�

�

Attiecībā�uz�ES�iesaisti�debatēs�par�pasaules�mēroga�migrāciju�Komisija�un�ES�dalībvalstis�aktīvi�

palīdzēja� sagatavot� 2007.� gada� jūlijā� BeCBijā� rīkoto� Vispasaules� foruma� par� starptautisko�

migrāciju�un�attīstību�(GFMD)�pirmo�sanāksmi�un�tajā�piedalījās.�Forums�ir�valstu�iniciatīva�un�

noderīgs� līdzeklis,� lai� apmainītos� ar� viedokCiem� un� idejām� par� problēmām,� kas� saistītas� ar�

migrācijas� un� attīstības� saikni.� Tajā� valstīm� sniegta� iespēja� turpināt� dialogu� par� migrāciju� un�

attīstību�un�sekmēt�holistisku�pieeju� izstrādi�par� šo� jautājumu.�Otrā�GFMD� sanāksme�2008.�gada�

decembrī�notiks�Manilā�(Filipīnas).�Trešā�GFMD�sanāksme�2009.�gada�novembrī�notiks�GrieFijā.�

�
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4.17.� Rasisms,�ksenofobija,�nediskriminācija�un�cieGa�pret�daudzveidību�

�

Rasisms� un� ksenofobija� nav� savienojami� ar� ES� pamatprincipiem.� ES� iestādes� atkārtoti� ir�

noraidījušas�un�nosodījušas�visas�rasisma�un�ksenofobijas�izpausmes.�Eiropas�Savienība�saska�ā�ar�

pilnvarām,�kas�tai�piešFirtas�Līgumos,�ap�ēmīgi�īsteno�skaidru�šo�parādību�apkarošanas�politiku�gan�

savā�teritorijā,�gan�saistībā�ar�ārējām�darbībām.�

�

ES� ir� aktīvi� iesaistījusies� Apvienoto� Nāciju� Organizācijas� iekšienē� notiekošajos� centienos� risināt�

rasisma�un�ksenofobijas�problēmas.�Apvienoto�Nāciju�Organizācijas�1enerālās�Asamblejas� (ANO�

1A)�62.�sesijas�laikā�Eiropas�Savienība�Trešajā�komitejā�iesniedza�deklarāciju�par�rasisma�un�rasu�

diskriminācijas� izskaušanu.� ES� arī� konstruktīvi� piedalās� Durbanas� pārskatīšanas� konferences�

sagatavošanas� procesā� –� konference� notiks� 2009.�gadā� Ženēvā� saistībā� ar� 1enerālo� Asambleju.�

Konferences� uzmanības� centrā� būtu� jābūt� pašreizējo� normu� īstenošanai.� Gatavojoties� pārskata�

konferencei,� ES� dalībvalstis� un� Komisija/Eiropas� Savienības� pamattiesību� aBentūra� Durbanas�

pārskata�konferences� sagatavošanas�komitejai� iesniedza�anketu,�ko�bija� sagatavojies�Cilvēktiesību�

jautājumu�Augstās�komisāres�birojs,�un�kurā�aprakstītas�politikas� jomas,�programmas�un�projekti,�

kurus� veic,� lai� dalībvalstīs� un� Kopienas� mērogā� īstenotu� Durbanas� Deklarāciju� un� rīcības�

programmu.�Cilvēktiesību�padomes�septītajā�sanāksmē�(2008.�gada�marts)�ES�arī�atbalstīja� to,� lai�

atjaunotu� pilnvaras� Īpašajam� referentam� rasisma,� ksenofobijas� un� ar� to� saistītas� neiecietības�

mūsdienu�formu�apkarošanas�jautājumos.�

�

Komisija�un�ES�dalībvalstis�–�Eiropas�Savienībai�veicot�koordināciju�–�aktīvi�un�regulāri�darbojas�

EDSO�sistēmā,�lai�panāktu,�ka�56�EDSO�dalībvalstis�īsteno�saistības,�ko�tās�uz�ēmušās�attiecībā�uz�

rasisma,� ksenofobijas� un� diskriminācijas� apkarošanu,� kā� arī� cie�u� pret� daudzveidību.� Šajā� zi�ā�

vērtīga� platforma� Komisijai� un� ES� dalībvalstīm� ir� Varšavā� reizi� gadā� rīkotā� EDSO/ODIHR�

Cilvēciskās�dimensijas�īstenošanas�sanāksme.�

�

Saistībā�ar�Eiropas�Padomi�ECRI�(Eiropas�komisija�pret�rasismu�un�neiecietību)�turpina�1993.�gadā�

sākto� darbību.� Tā� ir� ciešā� saistībā� ar� Eiropas� Komisijas� Nodarbinātības� un� sociālo� lietu�

Benerāldirektorāta� Diskriminācijas� novēršanas,� pamattiesību� un� sociālo� tiesību� nodaCu,� kā� arī� ar�

Pamattiesību�aBentūru.�

�
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Eiropas�Kopiena� un� Eiropas� Padome� 2008.� gada� 18.� jūnijā� parakstīja� nolīgumu,� ar� kuru� izveido�

vispārēju� sadarbības� sistēmu� attiecībā� uz� Pamattiesību� aBentūru� un� Eiropas� Padomi.� Nolīgumā�

iekCauti� nosacījumi� par� regulāru� sanāksmju� rīkošanu,� informācijas� apmai�u� un� koordinācijas�

darbībām.�Tajā�paredzēts,�ka�Eiropas�Padome�ieceC�divas�neatkarīgas�personas�par�ABentūras�valdes�

un� izpildpadomes� locekli� un� locekCa� aizstājēju� un� šīm� struktūrām� izveido� Eiropas� Padomes�

balsošanas�tiesības.�

�

ES� izvirza� jautājumu� par� rasismu� un� ksenofobiju� savos� politiskajos� dialogos� ar� trešām� valstīm,�

piemēram,�Krieviju�un�7īnu.�Šie�jautājumi�ir�iekCauti�arī�sadarbības�stratēBijās;�piemēram,�saska�ā�

ar�Eiropas�kaimi�attiecību�politikas�rīcības�plāniem�partnervalstis�ap�emas�sadarboties,�lai�apkarotu�

diskrimināciju,�reliBisku�neiecietību,�rasismu�un�ksenofobiju�visas�izpausmēs.�

�

Rasisma,� ksenofobijas� un� minoritāšu� un� pamatiedzīvotāju� diskriminācijas� apkarošana� ir�

finansējuma� prioritāte� saska�ā� ar� EIDHR.� Ar� EIDHR� līdzekCiem� ES� atbalsta� Apvienoto� Nāciju�

Organizācijas� Augsto� komisāri� cilvēktiesību� jautājumos,� īstenojot� pašreizējos� starptautiskos�

standartus�par� līdztiesību�un�diskriminācijas�aizliegumu,�jo�īpaši�Durbanas�Deklarāciju�un�Rīcības�

programmu� un� Starptautisko� konvenciju� par� rasu� diskriminācijas� izskaušanu.� Projekta� darbības�

ietver�izpratnes�veicināšanas�kampa�as�un�seminārus,�konsultāciju�sniegšanu,�izmantojot�tehniskas�

sadarbības�projektus�ar�valdībām,�kā�arī�pētniecību�un�analīzi.�Galvenie�partneri�ir�ANO�Attīstības�

programma,� U!ESCO,� Pasaules� Banka,� SDO� un� citas� starptautiskas� organizācijas,� kā� arī�

cilvēktiesību�iestādes�un�pilsoniskās�sabiedrības�organizācijas.�

�

4.18.� Minoritātēm�piederīgu�personu�tiesības�

�

ES�ir�ap�ēmusies�pilnībā�ievērot�visu�cilvēku,�tostarp�minoritātēm�piederīgu�personu,�cilvēktiesības.�

ES�Pamattiesību� hartā� ir� aicināts� aizsargāt� kultūru,� reliBiju� un� valodu� dažādību,� savukārt� Līgumā�

par�Eiropas�Savienību�aizstāvēta� tiesību�un�brīvību�pilnīga� īstenošana�bez�diskriminācijas,� tostarp�

piederība� kādai� nacionālai�minoritātei,� tiesības� brīvi� izvēlēties� asociācijas� nosaukumu� un� tiesības�

piedalīties�sabiedriskajā�dzīvē,�izveidojot�politiskas�partijas.�

�
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Ir�izveidota�augsta�līme�a�konsultatīva�ekspertu�grupa�jautājumos,�kas�saistīti�ar�etnisko�minoritāšu�

sociālo� integrāciju� un� to� pilnvērtīgu� līdzdalību� darba� tirgū.� Grupas� zi�ojumu� un� ieteikumus�

izklāstīja�konferencē,�kas�2007.�gada�3.�un�4.�decembrī�notika�Briselē.�Grupas�darbu�koncentrēja�uz�

sakritību�starp�piederību�etniskai�minoritātei�un�sociāli�neizdevīgu�stāvokli�un�noteica�paraugpraksi�

uz�ēmumos�un�sabiedriskajā�kārtībā.�

�

Kopenhāgenas� Eiropadomes� 1993.�gada� dalības� kritērijos� valstīm,� kas� vēlas� pievienoties� ES,� ir�

konkrēti� minēta� cie�a� pret� mazākumtautībām� un� to� aizsardzība.� Līdz� ar� to� minoritāšu� pārstāvju�

cie�ai� un� aizsardzībai� turpināja� veltīt� īpašu� uzmanību� 2007.�gadā� un� 2008.�gada� pirmajā� pusē�

saistībā� ar� ES� paplašināšanas� procesu,� kā� arī� saistībā� ar� Stabilizācijas� un� asociācijas� procesu� ar�

Rietumbalkānu� valstīm� 116.� Rietumbalkānu� valstīs� pārsvarā� ir� tiesību� akti� par� minoritāšu�

aizsardzību,� tomēr� to� īstenošana� kavējas.� Minoritātes� pilnībā� nepārstāv� politiskajā� un� sociālajā�

dzīvē,� un� diskriminācija� turpinās.� Turcijā�minoritātēm� piederošu� personu� tiesības� nodrošina� tikai�

dažām�minoritātēm,�kas�nav�musulma�i�un�kas�ir� iekCautas�1923.�gada�Lozannas�Līgumā.�Turcija�

nav�ne�parakstījusi,�ne�ratificējusi�Eiropas�Padomes�Vispārējo�Konvenciju�par�nacionālo�minoritāšu�

aizsardzību117.�

�

Šajā�sakarā�Eiropas�Komisija�turpināja�izvērtēt�notikumu�gaitu�kandidātvalstīs�(Horvātijā,�Bijušajā�

Dienvidslāvijas� MaFedonijas� Republikā� un� Turcijā)� un� potenciālajās� kandidātvalstīs� (Albānijā,�

Bosnijā�un�Hercegovinā,�Melnkalnē,�Serbijā�un�Kosovā),� izstrādājot�gada�progresa�zi�ojumus,�no�

kuriem�pēdējos�zi�ojumus�2007.�gada�novembrī�iesniedza�Eiropas�Parlamentam�un�Padomei.�Romu�

minoritāte� ir� noteikta� par� vienu� no� vismazāk� aizsargātajām� grupām� Dienvidaustrumeiropā,� un�

lielākajā�daCā�attiecīgo�valstu�romiem�ir�grūti�dzīves�apstākCi�un�vi�us�diskriminē,�jo�īpaši�izglītības,�

sociālās� aizsardzības,� veselības� aprūpes,� mājokCa� un� nodarbinātības� jomās.� Jaunajā�

pirmspievienošanās� palīdzības� instrumentā� (PPI)118,� ar� kuru� no� 2007.� gada� aizstāj� PHARE� un�

CARDS� instrumentus,� ir� paredzēts�ES� finansējums,� lai� sekmētu� arī�diskriminācijas�aizliegšanu�un�

vienlīdzīgas�iespējas�valstīs,�kas�gatavojas�dalībai�ES.�

�

�������������������������������������������������
116� Albānija,�Bosnija�un�Hercegovina,�Horvātija,�Bijusī�Dienvidslāvijas�MaFedonijas�Republika,�Melnkalne,�Serbija�

un�Kosova�(saska�ā�ar�ANO�DP�Rezolūciju�1244).�
117� Konvencijas�tekstu�var�izlasīt�šeit:�http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm.�
118�� Komisijas�Regula�(EK)�Nr.�718/2007�(2007.�gada�12.�jūnijs),�ar�kuru�īsteno�Padomes�Regulu�(EK)�Nr.�

1085/2006,�ar�ko�izveido�Pirmspievienošanās�palīdzības�instrumentu�(IPA),�OV�L�170,�29.6.2007.,�1.�lpp.�
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Etnisko� un� reliBisko�minoritāšu� pārstāvju� tiesību� sekmēšana� un� aizsardzība� turpināja� būt� svarīga�

iezīme�ārējās�attiecībās.�Jautājumu�par�minoritātēm�piederošu�personu�tiesībām�turpināja�izskatīt�ar�

vairākām�trešām�valstīm�saistībā�ar�cilvēktiesību�dialogiem.�Eiropas�Demokrātijas�un�cilvēktiesību�

instrumentā,�ar�ko�2007.�gadā�aizstāja�iepriekšējo�EIDHR,�ietverta�iespēja�atbalstīt�rīcību�saistībā�ar�

minoritāšu�pārstāvju� tiesībām.�Saska�ā� ar�mērFi� par�"pilsoniskas� sabiedrības� lomas� stiprināšanu,�

veicinot�cilvēktiesību�un�demokrātijas�reformu,�atbalstot�miermīlīgu�grupu�interešu�samierināšanu�

un�konsolidējot� politisko�piedalīšanos�un�pārstāvību"�minoritāšu� jomā� ir�konkrētu�darbību�klāsts,�

kuras� var� īstenot� gan� valsts� līmenī,� gan� starptautiskā� un� reBionu� līmenī.� Saska�ā� ar� EIDHR�

konkursiem�konkrētās� valstīs,� piemēram,�Bangladešā,�Bosnijā� un�Hercegovinā,�Burundi,�Bijušajā�

Dienvidslāvijas�MaFedonijas�Republikā,�Gruzijā,�Nigērijā,�Pakistānā,�Ruandā,�Krievijā�un�Serbijā,�

2007.�gadā�noslēdza�līgumus�par�vairākiem�projektiem,�kas�saistīti�ar�minoritāšu�pārstāvju�tiesībām.�

�

ANO�līmenī�darbs,�ko�veic�neatkarīgā�eksperte�minoritāšu�jautājumos,� ir�vērtīgs�avots,� lai�sniegtu�

informāciju,� kas� vajadzīga� ES� pieejai� minoritāšu� jautājumiem� attiecībās� ar� trešām� valstīm.�

Cilvēktiesību�padome�2008.�gada�27.�martā�pagarināja�vi�as�pilnvaras�par�trim�gadiem.�ES�atbalsta�

arī� Forumu� par� minoritāšu� jautājumiem,� ko� Cilvēktiesību� padome� 2007.� gada� 28.� septembrī�

izveidoja� kā� struktūru,� kas� turpina� darbu,� kuru� veikusi� ANO� darba� grupa�minoritāšu� jautājumos�

saska�ā�ar�kādreizējo�ANO�Cilvēktiesību�(apakš)komisiju.�ES�un�tās�dalībvalstis�arī�turpina�aktīvi�

iesaistīties� tādu� starptautisku� organizāciju� darbā,� kas� nodarbojas� ar� minoritāšu� jautājumiem,�

piemēram,�darbā,�ko�veic�EDSO�un�tās�Minoritāšu�jautājumu�Augstā�komisāra�birojs,�darbā,�ko�veic�

Eiropas�Padomes�Eiropas�komisija�pret� rasismu�un�neiecietību� (ECRI),� un� cilvēktiesību�komisāra�

darbā.�

�

Saska�ā� ar� PPI� ES� pašlaik� finansē� EUR� 1� miljonu� vērtu� reBionālu� projektu� par� romu� tautības�

pārstāvjiem.� ANO� Cilvēktiesību� padome� īsteno� projektu� "Romu,� aškalu� un� ēHiptiešu� kopienu�

sociālā�iekGaušana�un�cilvēktiesību�aizsardzība�Rietumbalkānos"�un�risina�ar�romu�dokumentāciju�

un� reBistrāciju� saistītas�problēmas�Bosnijā�un�Hercegovinā,�Bijušajā�Dienvidslāvijas�MaFedonijas�

Republikā,� Melnkalnē,� Serbijā� un� Kosovā� (saska�ā� ar� ANO� DP� Rezolūciju� 1244).� Dokumentu�

trūkums� ir� viena� no� galvenajām� romu� tautības� iedzīvotāju� problēmām.� Tā� traucē� vi�iem� būt�

iekCautiem� sabiedrībā� un� liedz� piekCuvi� galvenajām� cilvēktiesībām,� piemēram,� veselības� aprūpei,�

izglītībai�vai�nodarbinātībai.�

�
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ANO�Cilvēktiesību�padome�īsteno�projektu,�sadarbojoties�ar�nevalstiskām�organizācijām�un�citām�

ANO� aBentūrām,� valsts� iestādēm� un� Romu� informācijas� centriem.� Ar� projektu� romu� kopienām�

nodrošina� juridisku� palīdzību,� lai� Cautu� tiem� iegūt� reBistrāciju� jaundzimušo� reBistrā.� Veic�

informācijas�kampa�u�par�romu�kopienu.�Gaidāms,�ka�projektu�pabeigs�2009.�gadā.�

�

4.19.� Invalīdi�

�

ES�pilnībā�iesaistījās�sarunās�ANO�1enerālajā�Asamblejā�par�Starptautisko�konvenciju�par�invalīdu�

tiesībām,�ko�atvēra�parakstīšanai�Mujorkā�2007.�gada�30.�martā.�EK�un�lielākā�daCa�tās�dalībvalstu�

bija�vienas�no�pirmajām�konvencijas�parakstītājām.�

�

Konvencijas� divdesmitā� ratifikācija� notika� 2008.� gada� 3.� aprīlī,� tādējādi� konvencija� un� tās�

neobligātais�protokols�stājās�spēkā�2008.�gada�3.�maijā.�Tas�ir�būtisks�pagrieziens�centienos�sekmēt,�

aizsargāt�un�nodrošināt�to,�lai�invalīdi�varētu�pilnībā�un�līdztiesīgi�izmantot�visas�cilvēktiesības�un�

pamatbrīvības,�kā�arī�sekmēt�to,�lai�ievērotu�cilvēkam�dabiski�piemītošo�cie�u.�

�

Eiropas�Kopiena� un� visas� tās� dalībvalstis� 2008.� gada� 8.� augustā� parakstīja�ANO�Konvenciju� par�

invalīdu� tiesībām,� un� sešpadsmit� dalībvalstis� parakstīja� neobligāto� protokolu.� Trīs� dalībvalstis�

(Ungārija� –� 2007.� gada� 20.� jūlijā,� Spānija� –� 2007.� gada� 3.� decembrī� un� Slovēnija� –� 2008.� gada�

24.�aprīlī)� ratificēja�ANO�Konvenciju�un�neobligāto�protokolu�un�savus� ratifikācijas� instrumentus�

iesniedza�ANO.�

�

Komisija� strādā� ar� priekšlikumu� Padomes� lēmumiem� par� to,� lai� Eiropas� Kopiena� noslēgtu� ANO�

konvenciju�un�neobligāto�protokolu.�Šiem�priekšlikumiem�paredzēts�pievienot�pilnvaru�deklarācijas�

par� jautājumiem,� kas� reglamentēti� minētajā� konvencijā.� Konvencijas� veiksmīga� noslēgšana� būs�

svarīgs� notikums� Eiropas� Kopienai,� jo� tā� pirmo� reizi� vēsturē� kCūs� par� plašas� ANO� cilvēktiesību�

konvencijas�pusi.�

�
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Konvencijas� saturs� liecina�par�būtiskām�pārmai�ām:� tajā� invaliditāte� ir�uzskatīta�par�cilvēktiesību�

jautājumu�un�juridisku�jautājumu�un�ne�tikai�par�sociālās�labklājības�jautājumu.�Tā�sniegs�labumu�

650�miljoniem�invalīdu�visā�pasaulē,�tostarp�50�miljoniem�Eiropā.�

�

ANO�konvencija� ir�stabils�pamats�starptautiskajās� tiesībās,� lai� invaliditātes� jautājumu�izvirzītu�ES�

cilvēktiesību� dialogos� ar� konvenciju� ratificējušām� trešām� valstīm;� tā� nodrošinās� arī� skaidru�

struktūru,� lai�par� invaliditātes� jautājumiem�varētu� iesaistīties�politikas�dialogā�ar�mūsu�partneriem�

attīstības�sadarbības�jomā.�

�

4.20.� Ar�pamatiedzīvotājiem�saistīti�jautājumi�

�

Pārskata�posmā�2007.�gada�13.�septembrī�pie�ēma�ANO�deklarāciju�par�pamatiedzīvotāju�tiesībām.�

Tas�ir�būtisks�notikums�saistībā�ar�pamatiedzīvotāju�cī�u�par�tiesībām,�un�deklarācija�bija�divdesmit�

gadus�ilgu�sarunu�rezultāts�ANO�sistēmā.�61.�1enerālā�Asambleja�to�pie�ēma�ar�144�balsīm�par,�11�

balsotāji� atturējās� un� 4� balsoja� pret.� ES� ir� atbalstījusi� rezolūciju� un� balsojusi� par.� 43.� pantā� ir�

noteikts,� ka� tajā� atzītās� tiesības� ir� pamatiedzīvotāju� izdzīvošanas,� cie�as�un� labklājības�minimālie�

standarti�pasaulē.�

�

Deklarācijā� atzina,� piemēram,� šādas� tiesības:� pašnoteikšanās� tiesības,� neat�emamas� kopējas�

īpašumtiesības,�zemes,�tiesības�uz�teritoriju�un�citu�dabas�resursu�izmantošanu�un�pārvaldi,�tiesības�

saglabāt� un� attīstīt� pašu� politikas,� reliBijas,� kultūras� un� izglītības� iestādes,� un� kultūras� un�

īpašumtiesību�aizsardzība.�

�

Turklāt�starptautiskā�līmenī�ANO�Cilvēktiesību�padome�2007.�gada�14.�decembrī�pie�ēma�lēmumu�

izveidot�"Ekspertu�mehānismu�par�pamatiedzīvotāju�tiesībām"�kā�struktūru,�kas�turpina�darbu,�kuru�

veikusi�ANO�darba� grupa� pamatiedzīvotāju� jautājumos� saska�ā� ar� kādreizējo�ANO�Cilvēktiesību�

(apakš)komisiju.� Tajā� būs� pieci� neatkarīgi� pamatiedzīvotāju� tiesību� eksperti,� un� ar� to� tieši� ANO�

Cilvēktiesību�padomei�zi�os�par�pieredzi� saistībā�ar�pamatiedzīvotāju�cilvēktiesību�pārkāpumiem,�

darbības� saska�ojot� ar� ANO� Īpašo� referentu� pamatiedzīvotāju� cilvēktiesību� un� pamatbrīvību�

jautājumos�un�ANO�Pastāvīgo�forumu�par�pamatiedzīvotāju�jautājumiem.��

�
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ANO� Īpašā� referenta� pilnvaras� 20007.� gada� 28.� septembrī� pagarināja� par� trim� gadiem,� un� vi�a�

pienākums� ir� sekmēt� to,� lai� īstenotu� ANO� Deklarāciju� par� pamatiedzīvotāju� tiesībām,� aktīvi�

sadarboties� ar� visām� šajā� jomā� iesaistītajām� personām� un� iesniegt� ieteikumus� Cilvēktiesību�

padomei.�

�

Pašlaik� tiek� īstenotas� vairākas� EK� atbalstītas� darbības,� kuru� mērFis� vai� nu� tieši,� vai� netieši� ir�

pamatiedzīvotāji.�Tās�ir�gan�pasaules�mēroga�darbības,�gan�valsts�līmenī�veiktas�darbības.�EIDHR�ir�

ietverta� iespēja�atbalstīt�darbības,�kas�saistītas�ar�pamatiedzīvotāju�tiesībām.�Saska�ā�ar�mērFi�par�

"pilsoniskas� sabiedrības� lomas� stiprināšanu,� veicinot� cilvēktiesību� un� demokrātijas� reformu,�

atbalstot� miermīlīgu� grupu� interešu� samierināšanu� un� konsolidējot� politisko� piedalīšanos� un�

pārstāvību"�pamatiedzīvotāju�jomā�ir�daudzu�konkrētu�darbību�klāsts,�kuras�var� īstenot�gan�valsts�

līmenī,� gan� starptautiskā� un� reBionu� līmenī.� 2008.� gadā� sāka� projektu� "pamatiedzīvotāju� un� cilšu�

tautu�tiesību�sekmēšana,�sniedzot� juridisku�palīdzību,�veidojot�spējas�un�dialogu";�projektu�kopīgi�

pārvalda�Eiropas�Komisija�un�SDO.�Ar�projektu�turpina�īstenot�SDO�projektu�un�darbu,�kas�veikts�

Latī�amerikā,�Dienvidāzijā�un�Centrālāfrikā.�Ar�šo�projektu�saistīts�panākums�bija�tas,�ka�Nepālas�

valdība�2007.�gada�septembrī�ratificēja�SDO�169.�konvenciju�par�pamatiedzīvotāju�tiesībām.�

�
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EIDHR:�Pamatiedzīvotāju�tiesību�aizstāvības�un�spēju�veidošanas�projekts�

�

Ar�EIDHR� atbalsta� darbības,� ko� veic�Kopenhāgenā� pastāvoša� organizācija� IWGIA� –Starptautiskā�

darba�grupa�pamatiedzīvotāju�jautājumos�(www.iwgia.org)�–,�piešFirot�EUR�720�000�šim�trīs�gadu�

projektam.� Darbības� mērFis� ir� uzlabot� pamatiedzīvotāju� iespējas� aizstāvēt� savas� tiesības� ar�

starptautisku� instrumentu� palīdzību� un� stiprināt� spējas� saistīt� starptautiskus� cilvēktiesību�

aizsardzības�procesus�ar�centieniem�valsts�un�vietējā�līmenī.�

�

Projektu�īsteno�jo�īpaši�ar�šādiem�pasākumiem:�

N� vairot�pamatiedzīvotāju�pārstāvju�(gan�vīriešu,�gan�sieviešu)�dalību�ANO�sanāksmēs,�kurās�

izskata�pamatiedzīvotāju�tiesības;�

N� vairot�Āfrikas�pamatiedzīvotāju�pārstāvju�(gan�vīriešu,�gan�sieviešu)�dalību�būtiskās�Āfrikas�

cilvēktiesību�un�tautu�tiesību�komisijā�(ACHPR);N� vairot� pamatiedzīvotāju� sniegto�

ieguldījumu�ANO�pastāvīgajā�forumā�par�jautājumiem,�kas�saistīti�ar�pamatiedzīvotājiem;�

N� stiprināt�pamatiedzīvotāju�tīklu�franciski�runājošās�valstīs;�

N� atbalstīt� Pamatiedzīvotāju� cilvēktiesību� pārraudzību� (Indigenous� Peoples� Human� Rights�

Watch)�Filipīnās,�lai�uzlabotu�tiesiskumu�Filipīnu�iedzimto�tautu�starpā;�un�

N� dokumentu�par�pamatiedzīvotāju�situāciju�pasaulē.�
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5.� ES�DARBĪBA�STARPTAUTISKOS�FORUMOS�

�

5.1.� AO�Kenerālās�Asamblejas�62.�sesija�

�

No�2007.�gada�8.�oktobra�līdz�28.�novembrim�notika�ANO�1A�Trešās�komitejas�(sociālās,�humānās�

un�kultūras�lietas)�sesija.�Trešā�komiteja�pavisam�izskatīja�63�rezolūcijas.�To�kopskaits�bija�līdzīgs�

kā� pagājušajā� gadā.�Četrdesmit� vienu� no� šīm� rezolūcijām� pie�ēma� bez� balsojuma,� par� divdesmit�

vienu� notika� balsojums� un� viena� tika� atsaukta119.� Šajā� gadā� salīdzinājumā� ar� iepriekšējo� gadu�

balsoja�par�nedaudz�mazāku�skaitu�rezolūciju.�Turklāt�piecas�rezolūcijas,�ar�kurām�strādāja�Trešās�

komitejas�pārstāvji,�tika�tieši�izskatītas�ANO�1A�plenārsēdē.�

�

Trešajā�komitejā�Eiropas�Savienības�prioritātes�koncentrēja�uz�trijām�tematiskām�rezolūcijām�(par�

moratoriju� par� nāvessoda� izmantošanu,� bērnu� tiesībām� un� reliBisku� neiecietību)� un� divām�

rezolūcijām� par� situāciju� cilvēktiesību� jomā� (Birmā/Mjanmā� un� Korejas� Tautas� Demokrātiskajā�

Republikā).� Kopā� ar� ASV� ES� iesniedza� arī� rezolūciju� par� Baltkrieviju� un� bija� cieši� ap�ēmusies�

atbalstīt� to,� lai� pie�em�Kanādas� iesniegto� rezolūciju� par� situāciju� cilvēktiesību� jomā� Irānā.�Visas�

minētās�rezolūcijas�veiksmīgi�pie�ēma.�

�

Taču�jautājums,�kuru�visvairāk�apsprieda�šajā�Trešās�komitejas�sēdē�un,� iespējams,�arī�pašā�ANO�

1A� 62.� sesijā,� bija� rezolūcija� attiecībā� uz�moratoriju� par� nāvessoda� izmantošanu.� Cī�ā� par�

vispārēju� nāvessoda� atcelšanu� rezolūcijas� pie�emšana� bija� būtisks� pagrieziena� punkts� Apvienoto�

Nāciju�Organizācijai.�

�

�������������������������������������������������
119� Rezolūcija�par�Abhāzijas�(Gruzija)�iekšienē�pārvietotām�personām�un�bēgCiem.�
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Aktīva� rezolūcijas� atbalstīšana� galvaspilsētās� un� Mujorkā,� kopīgi� centieni,� kurus� veica� ne� tikai�

prezidentvalsts�Portugāle�un�ES,�bet�arī�citas� rezolūcijas�atbalstītājas� (Albānija,�Angola,�Brazīlija,�

Horvātija,�Gabona,�Meksika,�Jaunzēlande,�Filipīnas�un�Austrumtimora),�15.�novembrī�ar�99�balsīm�

par,� 52� pret� un� 33� valstīm� atturoties� Cāva� pie�emt� rezolūciju120.� Pati� balsošana� bija� sarežBīts�

maratons,� kas� ilga� divas� dienas� un� kurā� bija� jābalso� par� 14� rakstiskiem� rezolūcijas� punktu�

grozījumiem�un�vairākiem�mutiskiem�grozījumiem,�radot�saspringuma�un�emocijām�pilnus�brīžus.�

�

Šā�procesa�laikā�valdīja�biedriskums,�un�iniciatīvā�būtiski�izpaudās�pārrobežu�aspekts:�visi�rezolūcijas�

iesniedzēji,�pārstāvot�visu�reBionu�grupas,�iesaistījās,�vienādi�sadalot�rezolūcijas�projekta�aizstāvēšanas�

uzdevumu.�Tas�bija�visu� to�dalībnieku�panākums,�kas� iesaistījās�gan�no�ES,�gan�ārpus� tās,�un�kas�

bija�pārliecināti�par�procesa�gaitu.�

�

Īpaši�nozīmīga�bija�visaptverošā�bērnu�tiesību�rezolūcija,�jo�tajā�bija�iekCautas�pilnvaras�jaunajam�

ANO� Benerālsekretāra� Īpašajam� pārstāvim� jautājumos� par� vardarbību� pret� bērniem,� tādējādi�

īstenojot�vienu�galvenajiem� ieteikumiem,�kas� izklāstīts�ANO�Benerālsekretāra�neatkarīgā� eksperta�

pētījumā�par�vardarbību�pret�bērniem.�Turklāt�ES�veiksmīgi�atbalstīja�rezolūciju�par�jebkādas�uz�

reliCiju� vai� ticību� balstītas� neiecietības� un� diskriminācijas� izskaušanu,� ko� pie�ēma� bez�

balsošanas.�

�

ES�kopumā�Komitejā� iesniedza�apspriešanai�19�rezolūcijas,� tostarp�atsevišFu�dalībvalstu�ierosmes�

un�dažas� ar� citu� reBionu�valstu� atbalstu� izstrādātas� ierosmes,�un�par� sešām�no� šīm� rezolūcijām121�

balsoja�un�tās�pie�ēma.�

�

�������������������������������������������������
120� 18.�decembrī�1enerālās�Asamblejas�plenārsēdē�rezolūciju�pie�ēma�ar�104�balsīm�par,�54�balsīm�pret�un�29�

valstīm�atturoties.�
121� Rezolūcija�par�CEDAW,�ko�iesniedza�Dānija,�ES/GRULAC�iniciatīva�par�bērnu�tiesībām,�ierosme�par�nāvessoda�

izmantošanu�un�3�valstu�rezolūcijas�par�Birmu/Mjanmu,�Baltkrieviju�un�KTDR.�
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Visās�ES�iniciatīvās�bija�iespējams�nodrošināt�panākumus,�kas�visos�gadījumos�bija�teicami,��emot�

vērā� sarežBītās� situācijas,� kas� bija� saistītas� ar�minētajām� rezolūcijām.� Lai� gan� joprojām� turpinās�

tendence� neapstiprināt� ar� valstīm� saistītas� rezolūcijas,� Trešā� komiteja� apstiprināja� visus� lēmuma�

nepie�emšanas� balsojumus� (Birma/Mjanma,� Irāna� un� Baltkrievija)122.� Galvenais� šāda� rezultāta�

iemesls� bija� tas,� ka� rezolūcijas� iepriekš� stratēBiski� atbalstīja,� atbalstīšanu� saska�ojot� ar� Kanādu,�

ASV�un�Jaunzēlandi�un�paredzot�lēmuma�nepie�emšanas�balsojumus.�

�

Veiksmīgi� pie�ēma� arī� visas� ES� dalībvalstu� valsts� iniciatīvas,� tostarp� šādas� iniciatīvas:� Jaunatne�

pasaules� ekonomikā� (UK),� Noziedzības� novēršana� (IT),� vardarbība� pret� sievietēm� (NL/FR),�

CEDAW� (DK),�ANO�Attīstības�fonds�sievietēm�(EE),�Spīdzināšana�(DK),�Starptautiskie�pakti�par�

cilvēktiesībām� (SE),� Cilvēktiesības� un� tiesiskuma� nodrošināšana� (AT),� Minoritātes� (AT)� un�

Invaliditāte�(SE).�

�

5.2.� Apvienoto�āciju�Organizācijas�Cilvēktiesību�padome�

�

Eiropas�Savienība�pauda�gandarījumu�par�Cilvēktiesību�padomes�izveidošanu,�un�kopš�šīs�padomes�

izveidošanas�ir�cieši�sekojusi�tās�darbam.�ES�strādā,�lai�Cilvēktiesību�padomi�izveidotu�par�efektīvu�

un�uzticam�iestādi,�kura�varētu�laicīgi�risināt�jautājumus,�kas�saistīti�ar�cilvēktiesību�aizsardzību�un�

veicināšanu�visā�pasaulē.�

�

Pārskata�posmā�Cilvēktiesību�padome�rīkoja�trīs�parastas�un�trīs�īpašas�sesijas.�

�

�������������������������������������������������
122� Rezolūcijas�projektu�par�Baltkrieviju�pie�ēma�21.�novembrī�ar�68�balsīm�par,�32�balsīm�pret�un�76�valstīm�

atturoties,�Krievijas�Federācija�iesniedza�lēmuma�nepie�emšanas�balsojumu�pret�rezolūciju,�ko�neapstiprināja,�jo�
79�balsoja�pret,�65�par�un�31�atturējās.�Rezolūciju�par�Birmu/Mjanmu�pie�ēma�21.�novembrī�–�88�balsoja�par,�
24�pret�un�66�atturējās.�Rezolūciju�par�situāciju�cilvēktiesību�jomā�ZiemePkorejā�pie�ēma�97�balsojot�par,�23�
balsojot�pret�un�60�atturoties.�Rezolūciju�par�bērnu�tiesībām�pie�ēma�176�balsojot�par,�1�(ASV)�balsojot�pret�un�
0�atturoties.�Rezolūciju�par�reliCisko�neiecietību�pie�ēma�vienprātīgi.�
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Cilvēktiesību� padomes� sestajai� parastajai� sesijai� bija� divas� daCas:� pirmā� daCa� bija� no� 10.� līdz�

28.�septembrim�un�otrā�no�10.�līdz�14.�decembrim.�Šīs�sesijas�laikā�Cilvēktiesību�padome�pie�ēma�

vairāk�nekā�40�rezolūcijas�un�veiksmīgi�beidza�iestādes�veidošanas�procesu.�Cilvēktiesību�padome�

arī� sāka� pārskatīt� un� racionalizēt� tās� īpašo� procedūru� uzlabošanas� procesu.�Minētās� sesijas� laikā�

atjaunoja� vairākas� tematiskas� pilnvaras,� piemēram,� pilnvaras� par� patvaCīgiem� arestiem,� valsts�

iekšienē� pārvietotām� personām,� pamatiedzīvotājiem,� tiesībām� uz� pārtiku,� cilvēktiesībām,� un�

terorisma�apkarošanu�un�reliBijas�brīvību,�kā�arī�atjaunoja�valsts�pilnvaras�neatkarīgiem�ekspertiem�

Burundi,�Libērijā�un�Haiti�un�Īpašajam�referentam�Sudānā.�

�

Sesijas�laikā�daudz�sarežBījumu�radīja�sarunas�par�rezolūciju�par�reliCisko�neiecietību,�tostarp�par�

attiecīgā�īpašā�referenta�pilnvaru�atjaunošanu;�pilnvaras�tomēr�atjaunoja�decembrī,�jo�ar�29�balsīm�

par�un�18�valstīm�atturoties�rezolūciju�pie�ēma.�

�

ES� un� Cilvēktiesību� padomes� uzmanības� lokā� joprojām� bija� cilvēktiesību� aizsardzības� situācija�

Šrilankā,�Zimbabvē,�Birmā/Mjanmā�un�Sudānā/Darfūrā.� Jo� īpaši�pārrunāja� situāciju�Šrilankā,�

�emot� vērā� to,� ka� tā� nesen� apstiprināja� apmeklējumu,� ko� veiks� Augtais� komisārs� cilvēktiesību�

jautājumos.�

�

Sestajā�sesijā�ES�sekmēja�pārrunas�par�jautājumiem,�kas�saistīti�ar�Sudānu/Darfūru,�un�darbojās,�lai�

atjaunot� pilnvaras� Īpašajam� referentam� Sudānā.� Darbu,� ko� veica� ekspertu� grupa� par� Darfūras�

jautājumiem,�beidza,�pie�emot�atsevišFu�vienprātīgu�rezolūciju,�ko�kopīgi�iesniedza�ES�un�Āfrikas�

grupa,� savukārt� turpmākos� pasākumus� saska�ā� ar� grupas� ieteikumiem,� ietvēra� pilnvarās,� ko� uz�

vienu�gadu�pagarināja�Īpašajam�referentam�Sudānā.�

�

Ženēvā� ES,� izmantojot� vispārējas� deklarācijas� un/vai� aktīvi� piedaloties� attiecīgos� dialogos,�

veiksmīgi�pārrunāja�visus�jautājumus,�ko�tā�uzskata�par�prioritāti.�

�

Tā� kā� Birmā/Mjanmā� situācija� cilvēktiesību� jomā� pasliktinās,� ES� stingri� atbalstīja� to,� lai� par�

jautājumiem,�kas� saistīti� ar� šo�valsti,� sasauktu� speciālu�Cilvēktiesību�padomes� sesiju.�Šādu� sesiju�

rīkoja� 2.� oktobrī,� un� tajā� pie�ēma� rezolūciju,� kurā� stingri� nosodīja� aizvien� veikto� vardarbīgo�

miermīlīgu�demonstrāciju�apspiešanu.�

�
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Viens�no�galvenajiem�uzdevumiem�septītajā�un�astotajā�parastajā�sesijā�bija�pārskatīt�ar�valstīm�

saistītas�pilnvaras�(KTDR,�Birma/Mjanma,�Kongo�Demokrātiskā�Republika�(KDR)�un�Somālija)�un�

17� tematiskas� pilnvaras,� kas� saistītas� ar� īpašām� procedūrām,� kuras� veic� saistībā� ar� pilnvaru�

pārskatīšanu,� racionalizāciju� un� to� uzlabošanu.� Šajā� sakarā� ES� vēlreiz� uzsvēra� to,� cik� būtiska�

nozīme�ir�efektīvai,�neatkarīgai�Cilvēktiesību�padomes�īpašo�procedūru�sistēmai.�

�

Septītās� parastās� sesijas� atklāšanas� sesijā� (no� 2008.� gada� 3.� marta� līdz� 1.� aprīlim)� pirmo� reizi�

piedalījās� ANO� Benerālsekretārs� Ban� Ki
Moon.� ES� vārdā� Cilvēktiesību� padomē� uzstājās� arī�

Slovēnijas� ārlietu� ministrs� Dimitrij� Rupel.� Vairāki� ievērojami� runātāji� sadarbības� garā� atkārtoti�

apstiprināja�vi�u�attiecīgo�valstu�ap�emšanos� labāk�aizsargāt�cilvēktiesības,��emot�vērā� šajā�gadā�

svinētu�Vispārējās�cilvēktiesību�deklarācijas�60.�gadadienu.�Sesijas�četru�nedēCu�laikā�Cilvēktiesību�

padome�pie�ēma�36�rezolūcijas,�24�no�tām�pie�emot�vienbalsīgi,�iecēla�14�īpašo�procedūru�pilnvaru�

turētājus� (pārskatot,� racionalizējot� un� uzlabojot� pilnvaras)� un� ievēlēja� 18� locekCus� Cilvēktiesību�

padomes� Padomdevēju� komitejā.� Padomei,� ko� vadīja� Rumānijas� vēstnieks� Costea,� izdevās�

izvairīties� no� iestāžu� veidošanas� kopuma� atkārtotas� atvēršanas� saistībā� ar� pilnvaru� procedūru�

pārskatīšanu,�racionalizāciju�un�uzlabošanu.�Sestajā�sesijā�gan�plenārsēdēs,�gan�papildu�pasākumu�

rīkošanā�varēja�piedalīties�daudzas�NVO.�

�
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ES� izrādot� iniciatīvu,� sesijās� atjaunoja� ar� valstīm� saistītas� pilnvaras� Birmā/Mjanmā� un� Korejas�

Tautas� Demokrātiskajā� Republikā� (KTDR),� kā� arī� Somālijā.� Tomēr� ES� pauda� nožēlu� par� to,� ka�

netika� turpinātas�pilnvaras� attiecībā�uz�Kongo�Demokrātisko�Republiku� (KDR).�Papildus� tam,�ka�

atjaunoja�pilnvaras�Īpašajam�referentam�Birmā/Mjanmā,�Cilvēktiesību�padome�vienprātīgi�pie�ēma�

vēl�pamatīgāku�un�spēcīgāku�rezolūciju�(kas�bija�ES�iniciatīva)�par�cilvēktiesību�situāciju�minētajā�

valstī.� Sesijas� laikā� atjaunoja� arī� būtiskas� tematiskas� pilnvaras,� tostarp� pilnvaras� saistībā� ar�

minoritāšu� jautājumiem,� vardarbību� pret� sievietēm,� vardarbīgu� nozušanu� un� vārda� brīvību.�

Pilnvaras,� ko� pildīja� 1enerālsekretāra� Īpašais� pārstāvis� cilvēktiesību� jautājumos,� pārveidoja� par�

cilvēktiesību� padomes� īpašā� referenta� pilnvarām.� Attiecībā� uz� Īpašo� referentu� vārda� brīvības�

jautājumos� ES� uzskatīja,� ka� grozījumā,� ko� Āfrikas� grupas,� Islāma� konferences� organizācijas� un�

Arābu�valstu�grupas�vārdā�ieviesa�tekstā�formulēja�tādā�veidā,�ka�pilnvaras�vairs�nekoncentrējās�uz�

vārda�brīvības�aizsardzību,�bet�gan�uz�šīs�brīvības�ierobežojumu�paušanu:�šis�novērtējums�lika�ES�

publiski� paust� nožēlu� par� uzbrukumu� pilnvarām,� un� tā� rezultātā� ES� atteicās� no� rezolūcijas�

atbalstīšanas�un�balsojuma�laikā�atturējās�no�balsošanas.�

�

ES� deklarācijās� par� īpašās� darba� kārtības� 3.,� 4.� un� 8.� punktu� ES� vērsa� uzmanību� uz� situācijām�

dažādās�valstīs,�tostarp,�Sudānā,�Šrilankā,�KDR,�Birmā/Mjanmā,�KTDR,�Zimbabvē,�Kenijā,�Irānā,�

Krievijas�Federācijā�un�7īnā.�ES�skaidri�izteicās,�ka�jautājumus,�kas�attiecas�uz�konkrētām�valstīm,�

var�izskatīt�saska�ā�ar�citiem�attiecīgiem�darba�kārtības�punktiem,�nevis�tikai�4.�punktu.�

�
ES� konstruktīvi� iesaistījās� rezolūcijas� sarunu� procesā� par� situāciju� cilvēktiesību� jomā� okupētajās�

palestīniešu�teritorijās.�Rezolūciju�pie�ēma�ar�balsojumu,�kurā�bija�33�balsis�par�un�viena�pret,�13�

atturoties.� Atzīstot,� ka� rezolūcijas� galīgā� redakcija� neatbilda� ES� prasībām� par� līdzsvarotu� tekstu,�

kurā�būtu�atspoguCota�situācija�attiecīgajās�vietās,�visas�ES�dalībvalstis,�kuras�bija�arī�Cilvēktiesību�

padomes� dalībvalstis,� reBistrētajā� balsojumā� atturējās.� Tomēr� ES� atbalstīja� abus� pārējos� ar�

okupētajām�palestīniešu�teritorijām�saistītos�jautājumus�–�vienu�par�izraēliešu�apmetnēm�(par�kuru�

balsoja,�vienai�valstij�balsojot�pret)�un�otru�par�palestīniešu�tautas�pašnoteikšanos.�

�

ES�apstiprināja�tradicionālo�sadarbību�ar�GRULAC,�iesniedzot�rezolūciju�par�bērnu�tiesībām.�Tāpat�

ES� atbalstīja� vēl� vienu� jaunu� tematu� Cilvēktiesību� padomē� –� rezolūciju� par� cilvēktiesībām� un�

klimata�pārmai�ām,�kas�bija�Maldivu�salu�iniciatīva.�

�
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Cilvēktiesību� padome� izveidoja� arī� jaunas� tematiskas� neatkarīga� eksperta� pilnvaras� attiecībā� uz�

jautājumu,�kas�saistīts�ar�pienākumu�aizsargāt�cilvēktiesības�saistībā�ar�piekCuvi�drošam�dzeramajam�

ūdenim� un� sanitārijai.� Izveidoja� arī� divas� speciālistu� grupas:� vienu� attiecībā� uz� brīvprātīgiem�

cilvēktiesību�nodrošināšanas�mērFiem�un�otru�par�kultūru�dialogu�par�cilvēktiesībām.�

�

Otrais�Cilvēktiesību�padomes�pastāvēšanas�gads�beidzās�ar�Astoto�parasto�sesiju�(2008.�gada�2.�–�

20.� jūnijs),� un� vienu� sesijas� nedēCu� veltīja� zi�ojumiem� par� Vispārējā� periodiskā� pārskata� (VPP)�

rezultātiem�(skatīt�atsevišVu�apakšpunktu).�

�

Pie�ēma� četrpadsmit� rezolūcijas,� tostarp� asto�as� rezolūcijas� saistībā� ar� īpašo� procedūru�

pārskatīšanu,� racionalizāciju�un�uzlabošanu.�Cilvēktiesību�padome�jo� īpaši�atjaunoja�pilnvaras�par�

tiesnešu� un� advokātu� neatkarību,� nāvessoda� izpildi� bez� konkrētas� lietas� izskatīšanas,� cilvēku�

tirdzniecību�un�par�spīdzināšanu.�Vēsturisks�solis�visu�cilvēktiesību�vienlīdzīgas�ievērošanas�jomā�

notika,� pie�emot� fakultatīvu� protokolu� Starptautiskajam� paktam� par� ekonomiskām,� sociālām� un�

kultūras�tiesībām,�kas�vēl�jāapstiprina�1enerālajā�Asamblejā.�

�

Saska�ā� ar� ES� iniciatīvu� Cilvēktiesību� padome� pie�ēma� nozīmīgu� rezolūciju� par� situāciju�

cilvēktiesību�jomā�Birmā/Mjanmā.�Saska�ā�ar�citiem�darba�kārtības�punktiem�ES�izskatīja�arī�citas�

problemātiskas� situācijas� attiecībā� uz� konkrētām� valstīm� (Zimbabvi,� Sudānu,� Šrilanku,� Irānu,�

KTDR�un�KDR).�

�

ES�aizstāvēja� to,� lai� īpašo�procedūru�pilnvaru� turētājiem�pēc�pirmo� trīs� gadu� termi�a� automātiski�

atkārtoti�atjauno�pilnvaras,�un�iebilda�pret�mēBinājumiem�šo�praksi�mainīt.�Priekšsēdētāja�lēmums,�

ko�iesniedza�astotajā�Cilvēktiesību�padomes�sesijā,�Cāva�apstiprināt�pilnvaru�turētājus�pēc�pirmo�trīs�

gadu�posma,�iz�emot�īpašus�gadījumus�un�pēc�sīkas�izskatīšanas.�

�

Cilvēktiesību� padome� iecēla� septi�us� jaunus� īpašo� procedūru� pilnvaru� turētājus,� piecus� locekCus�

jaunajā� mehānismā� par� pamatiedzīvotāju� tiesībām� un� priekšsēdētāju� forumam� par� minoritāšu�

jautājumiem.�

�

Rīkoja�nepilnu�dienu� ilgu�diskusiju�par� sieviešu�cilvēktiesībām�un�divus� īpašus�pasākumus:�viens�

pasākums� bija� veltīts� tam,� ka� spēkā� bija� stājusies� Konvencija� par� invalīdu� tiesībām,� un� otrs�

pasākums�bija�saistīts�ar�to,�ka�spēkā�bija�stājies�projekts�ANO�pamatnostādnēm�par�nosacījumiem�

alternatīvai�bērnu�aprūpei�un�tās�atbilstīgu�izmantošanu.�
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Ar� Cilvēktiesību� padomes� organizācijas� trešo� ciklu� saistītajā� sesijā� 19.� jūnijā� amatā� iecēla�

Cilvēktiesību� padomes� priekšsēdētāju� igērijas� vēstnieku� Martin� Ihoeghian� Uhomoibhi� un�

izveidoja� jaunu� biroju,� kas� sastāvēja� no� Kanādas� (WEOG),� Azerbaidžānas� (EEG),� Argentīnas�

(GRULAC)�un�Filipīnu�(Āzijas�valstu�grupa)�pārstāvjiem.�

�

Slovēnijas� prezidents,� ES� prezidentvalsts� vārdā� 2008.� gada� jūnijā� uzstājās�Cilvēktiesību� padomē.�

Vi�s�bija�otrais�prezidents,�kas�uzstājās�Cilvēktiesību�padomē,� tādējādi�prezidentvalsts�un�ES�gan�

Cilvēktiesību�padomei,�gan�OHCHR�sniedza�būtisku�uzmanības�apliecinājumu�un�atbalstu.�

�

2008.�gada�pirmajā�pusē�notika�divas�īpašās�sesijas:�

2008.� gada� 23.� un� 24.� janvārī� rīkoja� Sesto� īpašo� sesiju� saska�ā� ar� Arābu� valstu� grupas� vārdā�

izteiktu� Sīrijas� lūgumu� un� Islāma� konferences� organizācijas� vārdā� izteiktu� Pakistānas� lūgumu.�

Sesijā�izskatīja�cilvēktiesību�pārkāpumus�okupētajās�palestīniešu�teritorijās,�jo�īpaši�Gazas�joslā.�ES�

konstruktīvi� iesaistījās� rezolūcijas� sarunu� procesā.� Tomēr�ES� nevarēja� atbalstīt� rezolūciju,� jo� tajā�

netika� risinātas� visu� civiliedzīvotāju� drošības� problēmas.�Rezolūciju� pie�ēma� ar� 30� balsīm�par,� 1�

pret� un� 15� delegācijām� atturoties.� Cilvēktiesību� padomē� visas� septi�as� ES� dalībvalstis� atturējās�

saska�ā�ar�ES�kopējo�nostāju,�jo�ES�rezolūciju�neuzskatīja�par�pietiekami�līdzsvarotu.�

�

Septītajā�īpašajā�sesijā,�ko�2008.�gada�22.�maijā�rīkoja�saska�ā�ar�Kubas�lūgumu,�pamatojoties�uz�

priekšlikumu,� kuru� iesniedza� Īpašais� referents� par� tiesībām�uz�pārtiku,� izskatīja� pasaules� pārtikas�

krīzes� negatīvās� sekas� attiecībā� uz� to,� kā� izmanto� tiesības� uz� pārtiku.� Tā� bija� pirmā� tematiskā�

Cilvēktiesību� padomes� sesija� un� tai� bija� plašs� atbalsts� –� priekšlikumu� rīkot� sesiju� parakstīja� 41�

Cilvēktiesību�padomes�dalībvalsts�un�rezolūciju�par� rezultātiem�pie�ēma�vienprātīgi.�ES�atbalstīja�

aicinājumu�rīkot�īpašu�sesiju�par�pārtikas�krīzi,�jo�ES�uzskata,�ka�šāda�sesija�Cilvēktiesību�padomei�

un� tās� uzticamībai� ir� pozitīva,� lai� izveidotu� arī� tematisku� sesiju� praksi.� Īpašā� sesija� kalpoja� par�

pamatu�2008.� gada�3.–5.� jūnijā�Romā� rīkotajai�Pārtikas�un� lauksaimniecības�organizācijas� (FAO)�

konferencei� par� pārtikas� krīzi.� Rezolūcija,� ko� pie�ēma� sesijas� rezultātā,� uzsvēra� vajadzību�

racionalizēt�cilvēktiesību�perspektīvu�pasaules�mēroga�debatēs�un�reaCēšanā�uz�pārtikas�krīzi.�

�
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Pēc� Cilvēktiesību� padomes� divu� gadu� darba� ES� turpināja� uzsvērt,� ka� Cilvēktiesību� padomes�

efektivitātei� Coti� būtiska� ir� pilsoniskās� sabiedrības� organizāciju� nozīme.� Gan� NVO,� gan� ES�

ieguvumu� deva� prakse� uz� ES� cilvēktiesību� ekspertu� sanāksmēm� aicināt� attiecīgas� NVO� pirms�

(sagatavošanas�fāze)�Cilvēktiesību�padomes�sesijām,�to�laikā�un�pēc�tām�(novērtējuma�fāze).�

�

Atbalsts�OHCHR:�ES�turpina�atbalstīt�darbu,�ko�veic�Augstās�komisāres�cilvēktiesību�jautājumos�

birojs� (OHCHR),� gan� rīkojot� regulāras� sanāksmes,� gan� atkārtoti� apstiprinot� atbalstu� tam,� lai�

turpinātos�Augstās�komisāres�un�vi�as�biroja�neatkarība.�

�

Cilvēktiesību� padomes� trešās� vēlēšanas� notika� 2008.� gada� maijā.� Slovākija� bija� viena� no� ES�

dalībvalstīm,�kuru�ievēlēja�pirmo�reizi,�savukārt�Franciju�un�Apvienoto�Karalisti�ievēlēja�atkārtoti.�

Papildus�šīm�trim�valstīm�Cilvēktiesību�padomes�locekles�pašlaik�ir�arī�Slovēnija,�Vācija,�Itālija�un�

Nīderlande.�

�

2008.� gada� pirmajā� pusē� sāka� arī�Vispārējo� periodisko� pārskatu.� Pārskata� pirmajā� kārtā,� kas�

notika�aprīlī�un�maijā,�Cilvēktiesību�padomes�plenārsēdē�2008.�gada�jūnijā�pie�ēma�zi�ojumus�par�

rezultātiem.� ES� uzskata,� ka� pirmo� divu� jaunā� mehānisma� ciklu� īstenošana� apstiprināja� VPP�

potenciālu�–�ja�to�īstenos�pārskatāmā�un�nopietnā�veidā�–�uzsvērt�prioritātes�un�apkopot�resursus�par�

uzlabojumiem� situācijā� cilvēktiesību� jomā� visās� ANO� dalībvalstīs.� Būs� rūpīgi� jāturpina� novērot�

VPP� konkrēto� īstenošanu;� jo� īpaši� saska�ā� ar� pirmajiem� diviem� cikliem� būs� jāturpina� apspriest�

turpmākos�apsvēršanas�pasākumus�valstīs,�kuras�pārskata�(States�under�Review�–�SuR).�

�

Pēc� pirmajiem� diviem� cikliem� ir� vērts� uzsvērt,� ka� vairāku� valstu� zi�ojumu� sagatavošana� bija�

dzinulis� daudzām�SuR� iesaistīt� pilsoniskās� sabiedrības� organizācijas� valsts� cilvēktiesību� situācijas�

izvērtēšanā.�Vairākas�SuR�nopietni�veica�VPP�un�parādīja�augstu�sagatavošanās�līmeni,�gan�veicot�

diskusijas�darba�grupas�līmenī,�gan�arī�plenārsēdes�laikā.�Ne�reBionālās�grupas,�ne�ES�šajā�posmā�

nedarbojās� kā� bloks.� ES� dalībvalstis� ap�ēmās� godprātīgi� veikt� VPP,� nedarot� to� bezrūpīgi� un� to�

veicot� atvērtā� un� atbildīgā� veidā.� ES� arī� skaidri� pazi�oja,� ka� VPP� procesam� nevajadzētu� traucēt�

Cilvēktiesību� padomei� risināt� steidzamus� jautājumus,� kam� vajadzīga� Cilvēktiesību� padomes�

uzmanība�ārpus�VPP�sistēmas.�

�
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Jūnijā�diskusijas� laikā�pirms�plenārsēdes�dažas�dalībvalstis�un�NVO�kritizēja�VPP�par� to,� ka� tiek�

sniegts�atbalsts�un�netiek�veikta�kritiska�pieeja�dažās�valstīs,�kuras�pārskata�un�kurās�ir�ievērojamas�

problēmas�cilvēktiesību�jomā.�Turklāt�VPP�plenārsēdē�izskatīja�arī�būtiskas�nesaska�as�starp�divām�

reBionālām�grupām�par�to,�kādus�jautājumus�plenārsēdēs�varētu�risināt�NVO�un�vai�NVO�drīkstētu�

sniegt�tikai�komentārus�un�ieteikumus,�ko�sniedz�VPP�darba�grupu�sanāksmju�laikā.�ES�uzskata,�ka�

tas�neCāva�NVO�runāt�par�citiem�problemātiskiem�tematiem,�kurus�darba�grupu�sanāksmju�laikā�vai�

nu�izskatīja�nepiemēroti�vai�neizskatīja�vispār.�

�

Durbanas�Pārskata�konference:�Pirmajā�būtiskajā�Durbanas�Pārskata�konferencē�(no�2008.�gada�

21.�aprīCa�līdz�2.�maijam)�bija�paredzēts�definēt�dažus�galvenos�ar�organizāciju�saistītos�jautājumus,�

Durbanas�Pārskata�konferences�rezultātu�dokumenta�satura�vērienu�un�formu.�Pie�ēma�lēmumu,�ka�

Durbanas� Pārskata� konference� no� 2009.� gada� 20.� līdz� 24.� aprīlim� notiks�Ženēvā.�No� 2008.� gada�

26.�līdz�30.�maijam�pirmo�sanāksmi�rīkoja�arī�starpsesiju�atklātā�starpvaldību�darba�grupa,�lai�veiktu�

turpmākos�pasākumus�pēc�Durbanas�Pārskata�konferences�sagatavošanas�komitejas�padarītā.�

�

ES�turpināja�iesaistīties�šajā�sarežBītajā�un�politiski�delikātajā�procesā.�ES�atzinīgi�vērtēja�lēmumu�

par�to,�ka�Durbanas�Pārskata�konference�notiks�ANO�birojā�Ženēvā.�ES�uzskata,�ka�konferencē�būtu�

jākoncentrējas�uz�Durbanas�Deklarācijas�un�rīcības�programmas�(DDPA)�īstenošanu,�paraugprakses�

un� iespējamo� turpmāko� pasākumu� noteikšanu,� lai� labāk� īstenotu� DDPA.� Turklāt� ES� arī� centās�

nodrošināt,�lai�process�būtu�godīgs,�pārskatāms�un�balstīts�uz�vienprātību�un�lai�tajā�piedalītos�pēc�

iespējas�vairāk�pilsoniskās�sabiedrības�pārstāvju.�

�

Tiesības� uz� attīstību:� augsta� līme�a� darba� grupa� par� tiesībām� uz� attīstību� rīkoja� sanāksmi�

2008.�gada� sākumā,� un� ES� turpināja� atbalstīt� turpmāku� konkrētu� kritēriju� izstrādi,� lai� īstenotu�

tiesības� uz� attīstību.� ES� arī� uzsvēra� vajadzību� tajā� iekCaut� uz� cilvēktiesībām� balstītu� pieeju.� ES�

atbalstīja�šo�pašu�pieeju�arī�vēlāk�minētajā�gadā�–�sanāksmēs,�ko�rīkoja�darba�grupa�par�tiesībām�uz�

attīstību.�
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5.3.� Eiropas�Padome�

�

Sadarbība�starp�Eiropas�Savienību�un�Eiropas�Padomi�notiek�saska�ā�ar�2007.�gada�maijā�parakstīto�

Saprašanās�memorandu.�

�

2007.�gada�23.�oktobrī�un�2008.�gada�10.�martā�notika�četrpusējas�sanāksmes,�kurās�piedalījās�ES�

prezidentvalsts,� Komisija,� Eiropas� Padomes� Benerālsekretārs� un� Eiropas� Padomes� Ministru�

komitejas� priekšsēdētājs.� Dalībnieki� pauda� apmierinājumu� par� panākumiem,� kas� gūti,� īstenojot�

Saprašanās� memorandu,� un� uzsvēra,� cik� būtiski� ir� turpināt� sekmēt� sadarbību� cilvēktiesību� jomā,�

tiesiskuma�un�demokrātijas�plurālisma�jomā,�jo�šīs�vērtības�ir�kopīgas�abām�organizācijām.�

�

Vairākas� augstas� Eiropas� Padomes� amatpersonas,� tostarp� komisārs� cilvēktiesību� jautājumos� un�

Eiropas� Padomes� Benerālsekretārā� vietnieks,� piedalījās� Eiropas� Savienības� Padomes� darba� grupu�

sanāksmēs.�Eiropas�Komisija�un�Padomes�1enerālsekretariāts�visa�gada�laikā�uzturēja�ciešu�sazi�u�

ar�cilvēktiesību�komisāra�biroju.�

�

Komisija� un� Eiropas� Padome� 2008.� gada� 18.� jūnijā� parakstīja� nolīgumu� par� sadarbību� ES�

Pamattiesību� aBentūrā123.� Nolīgumā� iekCauti� nosacījumi� par� regulāru� sanāksmju� rīkošanu,�

informācijas� apmai�u� un� koordinācijas� darbībām.� Nolīgumā� paredzēts,� ka� Eiropas� Padome� ieceC�

divas�neatkarīgas�personas�par�Pamattiesību�aBentūras�valdes�un�izpildpadomes�locekli�un�locekCa�

aizstājēju�un�šīm�struktūrām�izveido�Eiropas�Padomes�balsošanas�tiesības.�

�

Eiropas� Komisija� un� Eiropas� Padomes� Venēcijas� komisija� 2008.� gada� 13.� jūnijā� apmainījās� ar�

sadarbības� vēstulēm.� Eiropas� Komisijas� pārstāvji� regulāri� piedalījās� Venēcijas� komisijas�

plenārsēdēs.�

�

�������������������������������������������������
123�� Padomes�Regula�(EK)�Nr.�168/2007�(2007.�gada�15.�februāris),�ar�ko�izveido�Eiropas�Savienības�Pamattiesību�

aBentūru,�OV�L�53,�22.2.2007.,�1.�lpp.�
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ES�un�Eiropas�Padome�gada�gaitā�sadarbojās�arī�par�dažādām�darbībām�cilvēktiesību�jomā.�Eiropas�

Komisiju� pārstāvēja� Stokholmā� rīkotajā� 2007.� gada� Forumā� par� demokrātijas� nākotni,� un� tā�

iesaistījās� foruma� konsultatīvās� padomes� darbā.� Eiropas� Savienība� pievienojās� Eiropas� Padomes�

iniciatīvai�par�Eiropas�dienu�pret�nāvessodu,�un�ES�piedalījās�konferencē�"Eiropa�pret�nāvessodu",�

ko�Eiropas�Padome�2007.�gada�9.�oktobrī�rīkoja�Lisabonā.�Strasbūrā�2007.�gada�9.�novembrī�notika�

Eiropas�Kopienu�Tiesas�un�Eiropas�Cilvēktiesību�tiesas�sanāksme,�lai�abu�iestāžu�tiesnešiem�Cautu�

tieši� apmainīties� ar� informāciju� par� aktuāliem� juridiskiem� jautājumiem.� Eiropas� Komisija�

2007.�gada�novembrī�piedalījās�konferencē�Uzraudzības�mehānismu�Eiropas�Padomes�Konvencijai�

par� rīcību� pret� cilvēku� tirdzniecību.� Eiropas� Padome� piedalījās� otrajā� Eiropas� forumā� par� bērnu�

tiesībām,�ko�Eiropas�Komisija�rīkoja�2008.�gada�martā.�Eiropas�Padome�piedalījās�prezidentvalsts�

Slovēnijas� 2008.� gadā� sāktajā� Eiropas� Kultūru� dialoga� gada� atklāšanā� un� gada� gaitā� sadarbojās�

saistībā�ar�daudzām�darbībām.�

�

2007�un�2008.�gadā�bija�aktīvas�39�Eiropas�Komisijas�un�Eiropas�Padomes�kopīgās�programmas,�un�

to� kopējais� finansējums� bija� EUR� 50�771�312� (ar� 11%� šo� kopējo� programmu� risināja� problēmas�

cilvēktiesību� jomā,� savukārt� ar� 51%� risināja� problēmas� tiesiskuma� jomā).�Dažas� no� šīm�kopējām�

programmām�ir,�piemēram,�"Bērnu�tiesību�stiprināšana�un�apdraudēto�bērnu�integrāciju�sabiedrībā�

Krievijas� Federācijā",� "Atbalsts,� lai� apmācītu� Turcijas� advokātus� par� Eiropas� Konvenciju"� un�

"Cietumu�reforma�un�Probācijas�dienesta�attīstība�Melnkalnē".�Kopumā�Eiropas�Komisijas�finanšu�

ieguldījums�bija�80%�no�kopējā�finansējuma.�

�

Būtiska�problēma�abām�organizācijām�joprojām�ir�stiprināt�Eiropas�Cilvēktiesību�tiesu,�ko�aizvien�

traucē�tas,�ka�Krievija�nav�ratificējusi�Eiropas�Cilvēktiesību�konvencijas�14.�protokolu.�ES�turpinās�

ar�Krieviju�apspriest�šo�jautājumu,�gan�veicot�dialogu�ar�Krieviju,�gan�saistībā�ar�Eiropas�Padomi.�
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5.4.�� Eiropas�Drošības�un�sadarbības�organizācija�(EDSO)�

�

ES�turpināja�atbalstīt�EDSO�centienus�vairot�drošību,�izmantojot�visus�trīs�aspektus,�proti,�politiski�

militāro�aspektu,�ekonomikas�un�vides�aspektu,�kā�arī�cilvēku�aspektu.�Saistībā�ar�cilvēku�aspektu�

ES�turpināja�lielu�vērtību�piešFirt�tam,�lai�nodrošinātu�ODIHR�autonomiju.�

�

ES� īpašu� nozīmi� piešFīra� EDSO/ODIHR� vēlēšanu� novērošanai� un� atzinīgi� vērtēja� vairākas�

EDSO/ODIHR�vēlēšanu�novērošanas�misijas,�kuras�veica�gan�ES�dalībvalstis,�gan�valstis,�kuras�nav�

ES�dalībvalstis.�ES�pauda�nožēlu�par�to,�ka�negaidītu�ierobežojumu�un�vairāku�birokrātisku�šFēršCu�

dēC�ODHIR�nevarēja� rīkoties,� lai� saska�ā�ar�Krievijas�Federācijas� ielūgumu�novērotu�2.�decembrī�

paredzētās�Valsts�domes�vēlēšanas.�ES�nožēloja� arī� to,� ka�Krievijas�varasiestāžu� izdotā� ielūgumā�

novērot� 2.� martā� notikušās� Krievijas� prezidenta� vēlēšanas,� bija� noteikti� ierobežojumi,� kuru� dēC�

ODIHR�nevarēja�pilīt�pilnvaras�un�atcēla�vēlēšanu�novērošanas�misiju.�ES�atzinīgi�vērtēja�EDSO�

prezidentvalsts� Somijas� iniciatīvu� veikt� pārrunas� par� jautājumiem,� kas� saistīti� ar� vēlēšanām,� arī�

vēlreiz�apstiprinot�saistības,�kuras�šajā�sakarā�uz�ēmušās�dalībvalstis,�tostarp�par�vārda,�biedrošanās�

un�pulcēšanās�brīvību.�

�

ODIHR� pārstāvji,� tostarp� vēstnieks� Christian� Strohal,� vairākas� reizes� piedalījās� Padomes� darba�

grupu�sanāksmēs�un�vi�u�dalība�sniedza�lielisku�iespēju�regulāri�apmainīties�ar�viedokCiem.�

�

Madrides� Ministru� sanāksmē� vienojās� par� trim� nākamajām� EDSO� prezidentvalstīm,� tostarp� par�

Kazahstānu�kā�EDSO�prezidentvalsti�2010.�gadā,�pēc�tam,�kad�Kazahstāna�bija�iesniegusi�politisku�

deklarāciju�par�ap�emšanos�veikt�ar�demokrātiju�saistītas�reformas.�EDSO�dalībvalstis,�kuras�ir�arī�

ES�dalībvalstis,�Kazahstānai�palīdz� sagatavoties�EDSO�prezidentūrai.�EDSO�dalībvalstis,�kuras� ir�

arī� ES� dalībvalstis,� turpināja� uzsvērt� vajadzību� nodrošināt� vēl� lielākus� panākumus,� jo� īpaši�

plašsazi�as�līdzekCu�brīvības,�reliBisko�uzskatu�brīvības,�pulcēšanās�brīvības�un�tiesu�sistēmas�jomā.�

�
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ES� jo� īpaši� novērtē� plašās� saistības,� ko� uz�ēmušās�EDSO�Cilvēciskās� dimensijas� dalībvalstis,� un�

risina� jautājumu� divpusējos� kontaktos� ar� citām� dalībvalstīm.� Pastāvīgās� padomes� sanāksmēs� ES�

bieži� uzstājās� par� cilvēktiesību� jautājumiem,� tostarp� saistībā� ar� Krieviju,� Turkmenistānu,�

Kazahstānu,� Azerbaidžānu,� Kirgizstānu,� Uzbekistānu� un� Baltkrieviju,� jo� īpaši� attiecībā� uz�

plašsazi�as� līdzekCu� un� pulcēšanās� brīvību.� ES� arī� izteicās,� aicinot� atcelt� nāvessodu� tajās�

dalībvalstīs,�kurās� to� joprojām�izpilda.�ES�atbalstīja� to,�cik�būtiska�nozīme�minoritātēm�piederošu�

personu� tiesību� aizsardzībā� ir� Augstajam� komisāram� nacionālo� minoritāšu� jautājumos,� jo� īpaši�

iesaldēto�konfliktu�jomās�un�Kosovā,�un�ES�atbalstīja�uzsvaru,�ko�lika�uz�dalībvalstu�atbildību�par�

sintu�un�romu�tautības�iedzīvotājiem.�

�

ES� uzskata,� ka� ikgadējai� EDSO� Cilvēciskās� dimensijas� īstenošanas� sanāksmei� Varšavā,� kurā�

novērtē� dalībvalstu� saistību� izpildi� attiecībā� uz� cilvēcisko� dimensiju,� kā� arī� dažādām� gada� laikā�

notikušajām�papildu�Cilvēciskās�dimensijas� īstenošanas� sanāksmēm� ir� sevišFi� liela�nozīme,� jo� tās�

Cauj� veikt� uz� vienlīdzības� principa� balstītas� apspriedes� starp� NVO� pārstāvjiem� un� valdību�

amatpersonām.�Iesaistītās�ES�valstis�aktīvi�piedalījās�Cilvēciskās�dimensijas�īstenošanas�sanāksmē�

–� gan� uzstājoties� plenārsēdēs,� gan� organizējot� papildu� pasākumus,� piemēram,� prezidentvalsts�

Portugāle�2007.�gada�oktobrī�rīkoja�sanāksmi�par�cilvēktiesību�aizstāvjiem,�kurā�uzstājās�arī�1S/AP�

personīgais�pārstāvis�cilvēktiesību�jautājumos.�
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6.� AR�ATSEVIŠLĀM�VALSTĪM�SAISTĪTI�JAUTĀJUMI�

�

6.1.� ES�kandidātvalstis�un�potenciālās�kandidātvalstis�

�

Izredzes�kCūt�par�ES�dalībvalsti�joprojām�kalpo�kā�spēcīgs�stimuls�kandidātvalstīm�un�potenciālajām�

kandidātvalstīm� veikt� politiskas� un� ekonomiskas� reformas.� Tas� ir� īpaši� svarīgi� demokrātijas,�

tiesiskuma,� pārvaldības� un� cilvēktiesību� jomā:� ievērojamie� pasākumi,� ko� tās� veikušas,� ieviešot�

demokrātiskas� sistēmas,� veicot� reformas� tiesu� sistēmā,� nodrošinot� cilvēktiesības,� tostarp�

minoritātēm�piederošu�personu�tiesības,�un�attīstot�brīvus�plašsazi�as�līdzekCus�liecina�par�ES�stipro�

pievilkšanas�spēku.�ES�Cilvēktiesību�politika�attiecībā�uz�kandidātvalstīm�nodrošina�ne�tikai�ciešu�

uzraudzību�šajā�jomā,�bet�nodrošina�arī�divreiz�gadā�notiekošu�dialogu�par�cilvēktiesībām124.�

�

Turpināja� rūpīgi�pārraudzīt,�kā�Horvātijā� ievēro�cilvēktiesības.�Saistībā� ar�pievienošanās�procesu�

ES� 2007.� gada� 19.� decembrī� attiecībā� uz� Horvātiju� beidza� izskatīt� rezultātus� 23.� sadaCā� (Tiesu�

iestādes�un�pamattiesības)�un�noteica�sākuma�kritērijus�attiecībā�uz�tiesu�iestāžu�reformu,�korupcijas�

apkarošanu�un�minoritātēm.�Šie�atvēršanas�kritēriji�ir�jāizpilda�pirms�sarunu�sadaCas�atvēršanas.�

�

Stabilizācijas� un� asociācijas� padome� 2008.� gada� 28.� aprīlī� uzsvēra,� ka� paplašināšanās� sarunas�

visvairāk�virzīja�Horvātijas�panākumi,�kas�gūti�visu�pievienošanās�kritēriju�izpildē,�un�cilvēktiesību�

ievērošana�bija�būtisks�šo�kritēriju�elements.�

�

Turklāt� 2007.� gada�10.� decembrī�notikušajā�Vispārējo� lietu�un� ārējo� attiecību�padomes� sanāksmē�

Eiropas� Savienība� aicināja� Horvātiju,� pamatojoties� uz� tās� sasniegumiem� un� īstenošanas� gaitu,�

turpināt� panākumus� jo� īpaši� arī� tiesu� sistēmas� un� administratīvo� reformu� jomā,� minoritātēm�

piederošu� personu� tiesību� un� bēgCu� repatriācijas� jomā.� Padome� arī� aicināja� turpināt� pilnīgu�

sadarbību� ar� Starptautisko� Kara� noziegumu� tribunālu� bijušajai� Dienvidslāvijai� (ICTY),� un� ir�

vajadzīgi� turpmāki�uzlabojumi,� lai�nodrošinātu� to,�ka�kara�noziegumu� izmeklēšana�un� iztiesāšana�

pašā�Horvātijā�noris�bez�etniskiem�aizspriedumiem.�

�

�������������������������������������������������
124� Skatīt�2.6.6.�nodaCu�–��Trijotnes�konsultācijas�par�cilvēktiesībām�ar�ASV,�Kanādu,�Japānu,�Jaunzēlandi�un�

kandidātvalstīm.�
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Horvātija� ir� ratificējusi� visas� būtiskākās� ANO� un� starptautiskās� cilvēktiesību� konvencijas.� Vēl�

jāuzlabo�to�īstenošana.�Sociāli�neaizsargātie�cilvēki�un�minoritātes�vēl�joprojām�cieš�no�nepilnīgas�

tiesu�un�finanšu�sistēmas.�Jo�īpaši�romus�skar�grūti�dzīves�apstākCi,�un�turpinās�vi�u�diskriminācija.�

�

Eiropas�Savienība�tādēC�saistībā�ar�Stabilizācijas�un�asociācijas�procesu�un�politikas�dialogu�turpinās�

cieši� pārraudzīt� situāciju,� pamatojoties� uz� pievienošanās� partnerību� un� ar� ikgadējo� progresa�

zi�ojumu�palīdzību.��

�

Attiecībā� uz�Bijušo�Dienvidslāvijas�MaFedonijas� Republiku� Stabilizācijas� un� asociācijas� (SA)�

padome�rīkoja�sanāksmi�2007.�gada�24.� jūlijā�un�pārskatīja�Stabilizācijas�un�asociācijas�nolīguma�

īstenošanu,��emot�vērā,�ka�Bijusī�Dienvidslāvijas�MaFedonijas�Republika�ir�īstenojusi�lielāko�daCu�

tajā�noteikto�saistību.�Tā�pauda�gandarījumu�par�likumdošanas�procesu�vairākās�jomās�un�uzsvēra,�

cik�būtiski�ir�stiprināt�administratīvās�spējas,�lai�nodrošinātu�efektīvu�īstenošanu.�

�

2007.� gada� septembrī� premjerministrs� un� prezidents� starp� šīm� divām� valsts� iestādēm� izveidoja�

regulāru� dialogu,� kāda� nebija� bijis� kopš� vēlēšanām� 2006.� gadā.� Līdz� 2007.� gada� beigām� bija�

pie�emti� tiesību� akti� vairākās� jomās,� tostarp� trīs� galvenie� likumi� par� policijas� reformu.� Papildus�

izveidoja� arī� Valsts� padomi� par� integrāciju� ES.� Dažādos� laikposmos� rīkoja� sanāksmes,� kurās�

dialogu�veica�valdības�četru�galveno�politisko�partiju�vadītāji�un�opozīcijas�pārstāvji.�

�

Valdības� koalīcija� sadalījās� 2008.� gada�martā,� kad�DPA� (etnisko� albā�u�partija� koalīcijā)� nolēma�

pamest� valdību.� NATO� sammitā� aprīCa� sākumā� Bijusī� Dienvidslāvijas� MaFedonijas� Republika�

sa�ēma�apstiprinājumu,�ka�NATO�novērtē�šīs�valsts�veikto�smago�darbu�un�saistības,�ko�tā�pildījusi,�

un�ir�nolēmusi,�ka�uzaicinājumu�dalībai�NATO�izsniegs,�kolīdz�būs�rasts�abām�pusēm�pie�emams�

valsts�nosaukuma�risinājums.�Tas,�ka�netika�sniegts�tūlītējs�aicinājums�dalībai�NATO,�valstī�radīja�

milzīgu�vilšanos.�Tūlīt�pēc�šī�notikuma�vienojās�rīkot�priekšlaicīgas�vēlēšanas.�

�
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Tās�notika�1.� jūnijā,� atkārtotas�vēlēšanas�notika�15.� jūnijā�un�vēlreiz�29.� jūnijā�par� jomām,�kurās�

bija�nopietni�pārkāpumi.�Padome�2008.�gada�16.�jūnija�secinājumos�nosodīja�vardarbīgos�incidentus�

un� pauda� nožēlu� par� citiem� būtiskiem� trūkumiem,� ko� bija� atklājuši� EDSO/ODIHR,� un� aicināja�

iestādes� izmeklēt�visus� incidentus,�par�kuriem�bija�zi�ots,�un�veikt�atbilstīgas�darbības�saska�ā�ar�

EDSO/ODIHR� ieteikumiem.� Padome� arī� atkārtoti� apstiprināja,� ka� Eiropas� Savienība� joprojām� ir�

cieši�ap�ēmusies�Rietumbalkāniem�nodrošināt�Eiropas�perspektīvu,�un�mudināja�šī�reBiona�valstis�

izpildīt�attiecīgos�nosacījumus.�

�

Tūlīt� pēc� vēlēšanām� intensīvas� sarunas� par� jaunas� valdības� veidošanu� sāka� prezidenta� pilnvarota�

persona,�Gruevski�kungs�no�VMRO
DMP!E�partijas�(pašreizējais�premjerministrs),�kurš�kopā�ar�19�

partiju�bloku�ieguva�vairākumu�jaunajā�parlamentā,�iegūstot�63�no�120�vietām.�

�

Bijusī�Dienvidslāvijas�MaFedonijas�Republika�ir�ratificējusi�visas�būtiskākās�ANO�un�starptautiskās�

cilvēktiesību� konvencijas.�Vēl� jāuzlabo� to� īstenošana.� Sociāli� neaizsargātie� cilvēki� un�minoritātes�

vēl� joprojām� cieš� no� nepilnīgas� tiesu� un� finanšu� sistēmas.� Jo� īpaši� romus� skar� Coti� grūti� dzīves�

apstākCi,�un�turpinās�vi�u�diskriminācija.�

�

Eiropas�Savienība�tādēC�saistībā�ar�Stabilizācijas�un�asociācijas�procesu�un�politikas�dialogu�turpinās�

cieši� pārraudzīt� situāciju,� pamatojoties� uz� pievienošanās� partnerību� un� ar� ikgadējo� progresa�

zi�ojumu�palīdzību.�

�

Turcijā�2007.�gadā�notika�politiska�un�konstitucionāla�krīze,�kas�turpinājās�2008.�gadā.�

�
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Ir� gūts�maz� panākumu� politiskajās� reformās,� un� sāka� slēgšanas� lietas� pret� politiskajām� partijām,�

tostarp�valdošo�partiju.�Šajā�sakarā�ir�būtiski� turpināt�vajadzīgās�reformas�un�to�īstenošanu.�Veica�

pasākumus� tiesu� sistēmas� un� administratīvo� reformu� jomās,� kā� arī� korupcijas� apkarošanas� jomā,�

tomēr�centieni�ir�jāturpina.�Civili�militārajās�attiecībās�2007.�gada�konstitucionālās�krīzes�rezultāts�

apstiprināja� demokrātijas� procesa� prioritāti,� tomēr� bru�otiem� spēkiem� vēl� joprojām� ir� būtiska�

ietekme.�Ir�jāturpina�risināt�ar�spīdzināšanu�un�Caunprātīgu�izturēšanos�saistīti�jautājumi,�lai�īstenotu�

valdības� politiku� par� pilnīgu� spīdzināšanas� neizmantošanu.� Attiecībā� uz� vārda� brīvību� turpinājās�

pilso�u� kriminālvajāšana� par� nevardarbīgu� viedokCu� paušanu.� pozitīva� iezīme� bija� tas,� ka� grozīja�

Turcijas�Kriminālkodeksa�301.�pantu,�ko�izmantoja,�lai�sāktu�izskatīt�simtiem�šādu�lietu.�Tomēr�ir�

jāgroza� arī� citi� noteikumi� un� jāīsteno� visi� attiecīgi� tiesību� akti� saska�ā� ar� Eiropas� Cilvēktiesību�

konvenciju�un�Eiropas�Cilvēktiesību�tiesas�praksi.�Saistībā�ar�reliBijas�brīvību�pie�ēma�likumu�par�

dibinājumiem,� tomēr� joprojām� ir� vajadzība� izveidot� juridisku� sistēmu,� lai� visu� reliBiju� kopienas�

saska�ā� ar� likumu� un� praksē� varētu� darboties� bez� pārmērīgiem� ierobežojumiem.� Ir� vajadzīgi� arī�

turpmāki� centieni,� lai� radītu� iecietību.� Nedaudz� panākumu� guva� attiecībā� uz� biedrošanās� un�

pulcēšanās� brīvību� un� sieviešu� un� bērnu� tiesībām,� taču� ir� vajadzīgi� turpmāki� centieni.� Joprojām�

dažkārt�notiek�fiziska�agresija�saistībā�ar�seksuālo�orientāciju.�Tiesību�aktos�joprojām�nav�iekCauta�

īpaša�aizsardzība�pret�diskrimināciju� seksuālās�orientācijas�dēC.� Ir� jāgroza� tiesību�akti� attiecībā�uz�

arodbiedrību� tiesībām,� un� turpināja� piemērot� ierobežojumus� attiecībā� uz� minoritāšu� un� kultūras�

tiesībām.�

�

Turcija� ir� ratificējusi� daudzas� būtiskākās� ANO� un� starptautiskās� cilvēktiesību� konvencijas.�

Joprojām� jāuzlabo� īstenošana,� tostarp� Eiropas� Cilvēktiesību� tiesas� spriedumu� īstenošana.� Sociāli�

neaizsargātie� cilvēki�un�minoritātes�vēl� joprojām�cieš�no�nepilnīgas� tiesu�un� finanšu� sistēmas.� Jo�

īpaši�romus�skar�grūti�dzīves�apstākCi,�un�turpinās�vi�u�diskriminācija.�

�

Eiropas� Savienība� tādēC� saistībā� ar� sarunu� procesu� un� politikas� dialogu� turpinās� cieši� pārraudzīt�

situāciju,�pamatojoties�uz�pievienošanās�partnerību�un�ar�ikgadējo�progresa�zi�ojumu�palīdzību.�

�
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Rietumbalkānu�valstis�piedalās�Stabilizācijas�un�asociācijas�procesā�125.�Priekšnoteikums�tālākai�

virzībai� Stabilizācijas� un� asociācijas� procesā� ir,� inter� alia,� ievērot� demokrātijas� principus,�

tiesiskumu,� cilvēktiesības,� minoritātēm� piederošo� personu� tiesības,� pamatbrīvības,� starptautisko�

tiesību� un� reBionālās� sadarbības� principus.� Kopienas� palīdzību� sniedz� ar� Pirmspievienošanās�

palīdzības�instrumentu�(IPA)�126.�Stabilizācijas�un�asociācijas�procesa�noteikumu�izpildi�pārrauga�ar�

gada� progresa� zi�ojumu� palīdzību,� ko� sagatavo�Komisija.�Nākamos� progresa� zi�ojumus� publicēs�

2008.�gada�novembrī.�

�

ES�un�minētā� reBiona� valstis� regulāri� pārrunā� arī� ar� cilvēktiesībām� saistītus� jautājumus.�Ministru�

līmenī:� Stabilizācijas� un� asociācijas� padomes� sanāksmes� ar� Horvātiju� un� Bijušo� Dienvidslāvijas�

MaFedonijas� Republiku,� Politiskā� dialoga� trijotnes� sanāksmes� un� ES� un�Rietumbalkānu�ministru�

forums.�Amatpersonu�līmenī:�Pastāvīgs�pastiprināts�dialogs�(EPD)�ar�Serbiju�un�ar�Melnkalni,�SAP�

Uzraudzības� mehānisms� (STM)� ar� Kosovu,� Reformu� gaitas� pārraudzība� (RPM)� ar� Bosniju� un�

Hercegovinu�un�vispārēja�darba�grupa�ar�Albāniju.�

�

Partnerības127� visām� valstīm� sniedz� pamatnostādnes� tālākai� virzībai� uz� Eiropas� integrāciju.�

Partnerībās�nosaka�īstermi�a�un�vidēja�termi�a�prioritātes�un�saistības,�kas�jāizpilda,�lai�virzītos�uz�

ES.� Tās� regulāri� atjaunina.� Cilvēktiesību� jautājumi� un�minoritāšu� aizsardzība� šajās� partnerībās� ir�

politiska�prasība.�Rietumbalkānu�valstis�atspoguCo�partnerības,�sagatavojot�valsts�rīcības�plānus�to�

īstenošanai,� kas� sniedz� skaidru� darba� kārtību� un� ap�emšanos� ievērot� cilvēktiesības.� ES� finanšu�

palīdzību�novirza�prioritātēm,�kuras�norādītas�partnerībās.�

�

�������������������������������������������������
125� Kandidātvalsts�Bijusī�Dienvidslāvijas�MaFedonijas�Republika�un�potenciālās�kandidātvalstis�Bosnija�un�

Hercegovina,�Melnkalne,�Serbija�un�Albānija.�
126� OV�L�210,�31.7.2006.,�82.�lpp.�
127� OV�L�42,�16.2.2006.,�51.�lpp.�(Pievienošanās�partnerība�ar�Horvātiju);�

OV�L�80,�19.3.2008.�(Eiropas�partnerība�ar�Albāniju,�Bosniju�un�Hercegovinu�un�ar�Serbiju,�tostarp�Kosovu,�kā�
noteikts�ANO�Drošības�padomes�1999.�gada�10.�jūnija�Rezolūcijā�1244;�Pievienošanās�partnerība�ar�Bijušo�
Dienvidslāvijas�MaFedonijas�Republiku);��
OV�L�20,�27.1.2007.,�(Eiropas�partnerība�ar�Melnkalni).�
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ReBionālā�sadarbība�joprojām�ir�būtiska�ilgtermi�a�stabilitātei,�ekonomikas�attīstībai�un�izlīgumam�

Rietumbalkānos,� un� tā� ir� arī� viena� no� Stabilizācijas� un� asociācijas� procesa� nosacījumiem.�Tikpat�

nozīmīga� ir� arī� pilnīga� sadarbība� ar� Starptautisko� kara� noziegumu� tribunālu� bijušajai�

Dienvidslāvijai� (ICTY).� Tādējādi� Stabilizācijas� un� asociācijas� procesā� izskata� agrāk� veiktos�

cilvēktiesību� pārkāpumus.� Eiropas� Savienība� turpinās� atbalstīt� ICTY� darbu,� līdz� tas� būs� pabeigts,�

domājams,�2010.�gadā.�

�

Agrāk�ir�pie�emtas�kopējās�nostājas�ar�mērFi�atbalstīt�ICTY�pilnvaru�efektīvu�īstenošanu,�iesaldējot�

bēguCojošo� apsūdzēto� personu� līdzekCus� un� nosakot� ceCošanas� aizliegumu� personām,� kuras� palīdz�

ICTY�apsūdzētajiem�izvairīties�no�atbildības.�Šīs�kopējās�nostājas�regulāri�papildina�un�atjauno.�

�

Stabilizācijas�un�asociācijas�nolīgumu�ar�Albāniju�parakstīja�2006.�gada�12.�jūnijā.�Ar�tirdzniecību�

saistītie� noteikumi� saska�ā� ar� Pagaidu� nolīgumu� stājās� spēkā� 2006.�gada� 1.�decembrī.� Līdz�

2008.�gada�30.�jūnijam�19�ES�dalībvalstis�bija�ratificējušas�SAN.�

�

Parlaments� saska�ā� ar� konstitūciju� 2007.� gada� jūlijā� ievēlēja� jaunu� prezidentu� (Bamir� Topi),�

tādējādi� izvairoties� no� politiski� sarežBītas� situācijas,� ko� radītu� priekšlaicīgas� vēlēšanas.� Pēc� šā�

notikuma� lielāko� politisko� partiju� dialogā� koncentrējās� uz� pasākumiem,� kas� Cautu� valstij� iegūt�

aicinājumu�dalībai�NATO.�Šo�mērFi�sasniedza,�kad�Albāniju�2008.�gada�aprīCa�sākumā�Bukarestē�

rīkotajā�NATO�sammitā�aicināja�pievienoties�aliansei.�

�

Albānijas� parlamentā� liels� vairākums,� pamatojoties� uz� vienošanos� starp� lielākajām� politiskajām�

partijām,�2008.�gada�21.�aprīlī�veica�grozījumus�konstitūcijā,�tostarp�par�vēlēšanu�reformu.�Mazākās�

politiskās�partijas�ir�aicinājušas�veikt�referendumu�par�dažām�no�šīm�izmai�ām.�Parlaments�cenšas�

izveidot�vēlēšanu�kodeksu,�lai�īstenotu�vēlēšanu�reformu.�Konstitūcijā�ir�garantēta�vārda�brīvība,�bet�

daudzi�plašsazi�as�līdzekCi�atrodas�politisku�un�ekonomisku�interešu�ietekmē.�Albānija�ir�ratificējusi�

lielāko�daCu�būtiskāko�ANO�un�starptautisko�cilvēktiesību�konvenciju.�Vēl�jāuzlabo�to�īstenošana.�

Sociāli� neaizsargātie� cilvēki� un� minoritātes� vēl� joprojām� cieš� no� nepilnīgas� tiesu� un� finanšu�

sistēmas.�Jo�īpaši�romus�skar�Coti�grūti�dzīves�apstākCi,�un�turpinās�vi�u�diskriminācija.�

�
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Eiropas�Savienība,�pamatojoties�uz�Eiropas�partnerību�un�ar�ikgadējā�progresa�zi�ojumu�palīdzību,�

saistībā� ar� Stabilizācijas� un� asociācijas� procesu� turpina� pārraudzīt� cilvēktiesību� aizsardzības�

situāciju�un�jo�īpaši�sociāli�neaizsargātu�cilvēku�un�minoritāšu�situāciju�Albānijā.�

�

ES�2008.�gada�16.�jūnijā�parakstīja�SAN�un�Pagaidu�nolīgumu�ar�Bosniju�un�Hercegovinu,�atzīstot�

būtiskos� sasniegumus� vairākās� svarīgās� jomās,� it� īpaši� policijas� reformā� un� sadarbībā� ar� ICTY.�

Padome�secinājumos�atzinīgi�vērtēja�parakstīšanu�un�ar�cerībām�gaidīja�sadarbības�pastiprināšanu�ar�

Bosniju�un�Hercegovinu.�Būtiska�problēma�būs�parakstīto�nolīgumu�atbilstīga�īstenošana,�lai�gūtie�

panākumi� būtu� stabili� un� efektīvi.� Padome� tādēC� mudināja� visus� Bosnijas� un� Hercegovinas�

politiskos� spēkus� apvienot� centienus,� lai� ar� stingru� ap�ēmību� īstenotu� reformu� plānus,� tostarp�

Eiropas�partnerībā�iekCautās�prioritātes.�

�

Vietējās�vēlēšanas�notiks�2008.�gada�5.�oktobrī,� un� tās�būs�būtisks�politisks�pārbaudījums�valstij,�

kurā� šā� pārskata� posmā� bija� sarežBīts� politiskās� stagnācijas� periods,� kas� būtiski� kavēja� reformu�

procesu.�

�

Bosnija� un� Hercegovina� ir� ratificējusi� visas� būtiskākās� ANO� un� starptautiskās� cilvēktiesību�

konvencijas.�Vēl� jāuzlabo� to� īstenošana.�Sociāli� neaizsargātie� cilvēki�un�minoritātes�vēl� joprojām�

cieš� no� nepilnīgas� tiesu� un� finanšu� sistēmas.� Jo� īpaši� romus� skar� Coti� grūti� dzīves� apstākCi,� un�

turpinās�vi�u�diskriminācija.�

�

Eiropas�Savienība,�pamatojoties�uz�Eiropas�partnerību�un�ar�ikgadējā�progresa�zi�ojumu�palīdzību,�

saistībā� ar� Stabilizācijas� un� asociācijas� procesu� turpina� pārraudzīt� cilvēktiesību� aizsardzības�

situāciju�un�jo�īpaši�sociāli�neaizsargātu�cilvēku�un�minoritāšu�situāciju�Bosnijā�un�Hercegovinā.�

�

Melnkalne�un�ES�parakstīja�Stabilizācijas�un�asociācijas�nolīgumu�2007.�gada�oktobrī.�Gaidot�SAN�

ratifikāciju�ES�dalībvalstīs,�Pagaidu�nolīgums�stājās�spēkā�2008.�gada�1.�janvārī.�

�
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Galvenais� Melnkalnes� sasniegums� politikā� 2007.� gadā� bija� jaunas� konstitūcijas� pie�emšana�

19.�oktobrī;� konstitūcijā� iekCauti� Eiropas� Padomes� un� Venēcijas� komisijas� ieteikumi� par� augstu�

cilvēktiesību� un� brīvību,� tostarp� minoritātēm� piederošu� personu� tiesību,� aizsardzības� līmeni.�

2008.�gada� janvāra� beigās� no� amata� atkāpās� Zeljko� Sturanovic� –� pirmais� Melnkalnes�

premjerministrs� kopš� pirmajām� vēlēšanām� pēc� neatkarības� iegūšanas.� Melnkalnes� parlaments�

29.�februārī� piekto� reizi� par� premjerministru� ievēlēja� Milo� Djukanovic.� Nākamās� regulārās�

parlamenta� vēlēšanas� notiks� 2009.�gada� septembrī.� Par� Melnkalnes� prezidentu� 6.� aprīlī� atkārtoti�

ievēlēja�Filip�Vujanovic.�

�

Melnkalne�ir�ratificējusi�lielāko�daCu�būtiskāko�ANO�un�starptautisko�cilvēktiesību�konvenciju.�Vēl�

jāuzlabo�to�īstenošana.�Sociāli�neaizsargātie�cilvēki�un�minoritātes�vēl�joprojām�cieš�no�nepilnīgas�

tiesu� un� finanšu� sistēmas.� Jo� īpaši� romus� skar� Coti� grūti� dzīves� apstākCi,� un� turpinās� vi�u�

diskriminācija.�

�

Eiropas�Savienība,�pamatojoties�uz�Eiropas�partnerību�un�ar�ikgadējā�progresa�zi�ojumu�palīdzību,�

saistībā� ar� Stabilizācijas� un� asociācijas� procesu� turpina� pārraudzīt� cilvēktiesību� aizsardzības�

situāciju�un�jo�īpaši�sociāli�neaizsargātu�cilvēku�un�minoritāšu�situāciju�Melnkalnē.�

�
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Pārskata�posmā�Serbijā�vispirms�notika�prezidenta�vēlēšanas� (3.� februārī)�un�pēc� tam�parlamenta�

vēlēšanas�(11.�maijā).�Pirmsvēlēšanu�periodā�situācija�Serbijā�bija�sarežBīta�arī�saistībā�ar�Kosovas�

drošību,�taču�nekas�šajā�laikā�nenotika:�serbu�vēlēšanas�notika�arī�Kosovā�un�tās�notika�mierīgi�un�

bez� starpgadījumiem.� Apvienoto� Nāciju� Organizācijas� misija� Kosovā� (U!MIK)� noteica� šīs�

vēlēšanas� par� nellikumīgām.�U!MIK� pazi�oja,� ka� serbu� pašvaldības� vēlēšanu� rīkošana� Kosovas�

teritorijā�neatbilst�U!MIK�kompetencei�un�pilnvarām�saska�ā�ar�Rezolūciju�1244�(1999)�un�tādēC�

tās� nevar� �emt� vērā.� Prezidenta� Tadic� partijas� DS� 2008.� gada� 11.� maijā� uzvarēja� parlamenta�

vēlēšanās,� apsteidzot� radikālo� partiju� un� kCūstot� par� lielāko� partiju� jaunajā� parlamentā.� Vēlētājus�

būtiski�ietekmēja�Stabilizācijas�un�asociācijas�nolīguma�(SAN)�parakstīšana�29.�aprīlī,�kā�arī�citi�ES�

veikti�labvēlīgi�pasākumi.�Padome�pie�ēma�lēmumu,�ka�SAN�ratifikācijas�procedūra�sāksies,�tiklīdz�

Padome� vienprātīgi� nolems,� ka� Serbijas� Republika� pilnībā� sadarbojas� ar� ICTY.� Pamatojoties� uz�

Komisijas� priekšlikumu,� Padome� pie�ēma� lēmumu,� ka� pagaidu� nolīgumu� ar� Serbijas� Republiku�

īstenos,�tiklīdz�Padome�vienprātīgi�nolems,�ka�Serbijas�Republika�pilnībā�sadarbojas�ar�ICTY�

�

Pēc�ilgām�sarunām�bloks,�kas�atbalstīja�ES,�varēja�izveidot�koalīciju�ar�Milosevic�agrāko�Sociālistu�

partiju� (SPS),� un� parlaments� 7.� jūlijā� apstiprināja� jauno� valdību,� kuru� vadīja� agrākais� finanšu�

ministrs� no�DS� partijas�Mirko� Cvetkovic.� Vēlēšanu� rezultāti� un� tādas� valdības� izveidošana,� kuru�

vada� bloks,� kas� atbalsta� ES,� skaidri� parādīja,� ka� Serbijas� iedzīvotājiem� vairāk� par� Kosovu� rūp�

ekonomikas�un�sociālie�jautājumi.�

�

Serbija� ir� ratificējusi� lielāko� daCu� būtiskāko� ANO� un� starptautisko� cilvēktiesību� konvenciju.� Vēl�

jāuzlabo�to�īstenošana.�Sociāli�neaizsargātie�cilvēki�un�minoritātes�vēl�joprojām�cieš�no�nepilnīgas�

tiesu� un� finanšu� sistēmas.� Jo� īpaši� romus� skar� Coti� grūti� dzīves� apstākCi,� un� turpinās� vi�u�

diskriminācija.�

�

Eiropas�Savienība,�pamatojoties�uz�Eiropas�partnerību�un�ar�ikgadējā�progresa�zi�ojumu�palīdzību,�

saistībā� ar� Stabilizācijas� un� asociācijas� procesu� turpina� pārraudzīt� cilvēktiesību� aizsardzības�

situāciju�un�jo�īpaši�sociāli�neaizsargātu�cilvēku�un�minoritāšu�situāciju�Serbijā.�

�
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Pārskata� posmā� būtiskākais� politiskais� notikums� Rietumbalkānos� bija� Kosovas� neatkarības�

pasludināšana� 2008.� gada� 17.� februārī.� Padome� 18.� februāra� secinājumos� �ēma� vērā,� ka�

"dalībvalstis� saska�ā� ar� valsts� praksi� un� starptautiskajām� tiesību� normām� pie�ems� lēmumu� par�

savām� attiecībām� ar� Kosovu".� Pamatojoties� uz� to,� divdesmit� viena� ES� dalībvalsts� šā� pārskata�

tapšanas� laikā� bija� atzinusi� Kosovas� neatkarību.� Attiecīgo� valstu� saraksts� ir� šāds:� Francija,�

Apvienotā� Karaliste,� Vācija,� Latvija,� Dānija,� Igaunija,� Itālija,� Luksemburga,� BeCBija,� Polija,�

Austrija,� Īrija,� Zviedrija,� Nīderlande,� Slovēnija,� Somija,� Ungārija,� Bulgārija,� Lietuva,� Čehijas�

Republika�un�Malta.�

�

Padomes� 18.� februāra� secinājumos� atkārtoti� apstiprināja� ap�emšanos� "pilnībā� un� reāli� atbalstīt�

Rietumbalkānu� Eiropas� perspektīvu"� un� aicināja� "Komisiju� izmantot� Kopienas� instrumentus,� lai�

veicinātu�ekonomisko�un�politisko�attīstību,�un�ierosināt�plašākam�reBionam�paredzētus�konkrētus�

pasākumus,�lai�virzītos�uz�minēto�mērFi".�

�

Serbija� un� Kosovas� serbi� stingri� noraidīja� neatkarības� deklarāciju,� un� Serbija� uz� deklarāciju�

atbildēja�ar�ietekmes�palielināšanu�apgabalos,�kur�lielākā�daCa�iedzīvotāju�ir�serbi,�jo�īpaši�Kosovas�

ziemeCos�Mitrovicas�apkaimē.� Ir�bijuši�vairāki�vardarbīgi� incidenti,� jo� īpaši�Belgradā,� tajos�notika�

uzbrukumi� to� valstu� vēstniecībām,� kuras� atzina� Kosovas� neatkarību,� ziemeCos� starp� Kosovu� un�

Serbiju� nodedzināja� divus�ANO�muitas� kontroles� punktus� un�Mitrovicas� ziemeCos� sagrāba� tiesas�

ēku,� ko� Apvienoto� Nāciju� Pagaidu� misija� Kosovā� (U!MIK)� atguva,� bet� incidenta� dēC� radās�

nekārtības�un�gāja�bojā�divi�cilvēki.�Ir�izdevies�lielākoties�izvairīties�no�etniskiem�incidentiem,�kuri�

varēja�saasināt�pastāvošo�politisko�atmosfēru.�

�

Kosova� 2008.� gada� 8.� aprīlī� pie�ēma� jaunu� konstitūciju,� kas� atbilda� Vispārējam� statusa�

noregulējuma�priekšlikumam�(CSP),�kuru�sagatavoja�ANO�sūtnim�Martti�Ahtisaari�vadībā,�un�kurā�

nodrošināta� cilvēktiesību� un� minoritātēm� piederošu� personu� tiesību� aizsardzība.� Tā� stājās� spēkā�

15.�jūnijā� līdztekus�41� likuma�kopumam,�kā�paredzēts�CSP�XII�pielikumā.�ES�ap�ēmās�palielināt�

iesaisti� Kosovā,� jo� īpaši� izmantojot� EULEX� (tā� EDAP� darbību� tiesiskuma� jomā).� Šo� saistību�

galvenā�prioritāte�būs�cilvēktiesību�un�kopienu�tiesību�aizsardzība.�

�
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Sociāli�neaizsargātus�cilvēkus,�piemēram,�invalīdus�un�minoritāšu�pārstāvjus,�ietekmē�slikta�tiesiskā�

regulējuma�īstenošana�un�tos�būtiski�ietekmē�ekonomikas�problēmas.�Jo�īpaši�romus�skar�Coti�grūti�

dzīves�apstākCi,�un�turpinās�vi�u�diskriminācija.�

�

Eiropas� Savienība,� pamatojoties� uz� Eiropas� partnerību� un� ar� ikgadējā� progresa� zi�ojumu� un�

salīdzinošo� novērtējumu� palīdzību,� saistībā� ar� Stabilizācijas� un� asociācijas� procesu� turpina�

pārraudzīt�cilvēktiesību�aizsardzības�situāciju�un�jo�īpaši�sociāli�neaizsargātu�cilvēku�un�minoritāšu�

situāciju�Kosovā.�

�

6.2.� Eiropas�kaimiGattiecību�politika�(EKP)�

�

Armēnija,�Azerbaidžāna�un�Gruzija�

�

ES� turpināja� regulāru� dialogu� par� cilvēktiesību� jautājumiem� ar� Armēniju,� Azerbaidžānu� un�

Gruziju� saistībā� ar� trīs� Partnerības� un� sadarbības� nolīgumos� izveidotajām� institucionālajām�

struktūrām� un� saska�ā� ar� Eiropas� kaimi�attiecību� politikas� (EKP)� trīs� rīcības� plānos� noteiktajām�

prioritātēm.� Diskusijas� 2007.� gada� septembrī� notika� attiecīgi� ES� un� Armēnijas,� ES� un�

Azerbaidžānas�un�ES�un�Gruzijas�sadarbības�padomēs�un�2008.�gada� jūnijā� tas�norisinājās�ES�un�

Armēnijas�un�ES�un�Azerbaidžānas�sadarbības�padomēs,�kā�arī�sadarbības�padomēs�ar�visām�trim�

valstīm�2007.�gada�16.�oktobrī.�ES�ārlietu�ministru�trijotnes�misijas�laikā,�kas�no�2008.�gada�4.�līdz�

6.�februārim�apmeklēja�Dienvidkaukāzu,�arī�tika�pārrunāti�cilvēktiesību�jautājumi.�

�
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Pašlaik� otro� gadu� īsteno� 2006.� gada� novembrī� pie�emtos� EKP� rīcības� plānus� ar� trim�

Dienvidkaukāza� valstīm.� Saistībā� ar� EKP� rīcības� plāniem� abas� puses� vienojās� panākt� ciešāku�

politisku�sadarbību�un�dialogu,�balstoties�uz�to�kopējām�vērtībām,�t.i.,�cilvēktiesību�un�pamatbrīvību�

ievērošanu,�demokrātiju,�tiesiskumu,�labu�pārvaldību�un�starptautiskajiem�tiesību�aktiem.�Trīs�EKP�

rīcības�plānos� iekCauta� īpaša� iedaCa�par� cilvēktiesībām�un�pamatbrīvībām,�kurā�minētas�konkrētas�

īstenojamas�darbības.�Komisija�2008.�gada�aprīlī�izvērtēja,�ko�EKP�valstis�veikušas,�īstenojot�EKP�

rīcības�plānu,�tostarp�cilvēktiesību�un�demokratizācijas�jomā�128.�

�

Ne� demokrātija,� ne� tiesiskums�Dienvidkaukāzā�nav� konsolidēti,� kā� redzams�2007.� un� 2008.� gadā�

pieredzētajās� grūtībās.� Bija� bažas� par� priekšlaicīgu� prezidenta� un� parlamenta� vēlēšanu� rīkošanu�

Gruzijā� attiecīgi� 2008.� gada� 5.� janvārī� un� 21.� maijā,� kā� arī� par� prezidenta� vēlēšanām� Armēnijā�

2008.�gada� 19.� februārī.� Pārskata� posmā� ES� ir� cieši� sekojusi� cilvēktiesību� situācijai� visās� trijās�

valstīs.�

�

Armēnijā�pēc�19.�februāra�prezidenta�vēlēšanām�Erevānā�notika�demonstrācijas�un�sadursmes�starp�

opozīcijas� puses� protestantiem� un� policiju,� kā� rezultātā� gāja� bojā� vairāki� cilvēki� un� tika� aizturēti�

daudzi�opozīcijas�puses�aktīvisti�un�valstī� izsludināja�ārkārtas�stāvokli.�ES� ir�vairakkārt�aicinājusi�

atbrīvot�personas,�kas�arestētas� saistībā�ar�politiskām�aktivitātēm,�atsākt�politikas�dialogu,�pilnībā�

atjaunot�pulcēšanās�brīvību�un�neatkarīgi�izskatīt�1.�marta�notikumus.�Prezidents�Sargisan�publiski�

pauda�vēlmi�veicināt�uzticību�un�veikt�reformas�un�lūdza�ES�nodrošināt�nelielu�ekspertu�grupu,�kas�

varētu� strādāt� vi�a� birojā� un� galveno� ministru� birojos,� lai� konsultētu� par� reformu� jomām� un�

palīdzētu� valdībai� paātrināt� būtiskāko� reformu� īstenošanu� valstī,� tostarp� par� demokrātijas� un�

pamattiesību�jautājumiem.�

�

�������������������������������������������������
128� Komisijas�personāla�darba�dokuments,�kas�pievienots�Komisijas�paziIojumam�Eiropas�Parlamentam�un�

Padomei�"�par�Eiropas�kaimi�attiecību�politikas�īstenošanu�2007.�gadā"�–�progresa�zi�ojumus�par�panākumiem�
atsevišFās�valstīs�skatīt�http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.�
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Azerbaidžānā� vispārējā� situācija� cilvēktiesību� jomā� joprojām� ir� Coti� problemātiska.� Turpināja�

izdarīt� spiedienu� uz� opozīciju� un� neatkarīgiem� plašsazi�as� līdzekCiem,� un� vairākus� žurnālistus�

aizskāra,� tiem� uzbruka� fiziski� un� notiesāja,� izmantojot� apšaubāmas� apsūdzības.� Būtiski� pieauga�

prāvas� par� goda� aizskaršanu,� ko� pret� neatkarīgiem� žurnālistiem� iesniedza� valdības� amatpersonas.�

Lai� gan� Azerbaidžānas� varasiestādes� 2007.� gada� beigās� vairākus� žurnālistus� amnestēja,� daži�

žurnālisti�vēl�joprojām�ir�ieslodzījumā.�

�

ESĪP�Dienvidkaukāzā�un�1S/AP�personīgais�pārstāvis�cilvēktiesību�jautājumos�2007.�gada�20.�un�

21.� jūlijā� kopīgi� apmeklēja� Baku,� lai� pārrunātu� ar� cilvēktiesībām� plašsazi�as� līdzekCu� brīvību�

saistītus�jautājumus.�Baku�2007.�gada�19.�decembrī�veica�demaršu�attiecībā�uz�cilvēktiesību�aizstāvi�

Faina�Kungurova�un�trim�žurnālistiem.�

�

Gan� attiecībā� uz� Armēniju,� gan� Azerbaidžānu� ES� ir� nolēmusi� veikt� regulāru� dialogu� par�

cilvēktiesībām,�gan� rīkojot�vietēja�mēroga�sanāksmes�starp�Armēnijas�un�Azerbaidžānas� iestādēm�

un� attiecīgi� Erevānā� un� Baku� izvietotiem� misiju� vadītājiem,� gan� veicot� regulārus� ES� trijotnes�

apmeklējumus.� ES� nolēma� arī� ar� Gruziju� sākt� regulāru� dialogu� par� cilvēktiesībām� ES� trijotnes�

līmenī.�

�

Notikumi�saistībā�ar�prezidenta�vēlēšanām�un�ārkārtas�stāvokCa�izsludināšanu�Gruzijā�2007.�gada�

novembrī� radīja� nopietnas� bažas� par� cilvēktiesību� ievērošanas� situāciju� šajā� valstī.� Pēc� ārkārtas�

stāvokCa� izsludināšanas� Gruzijā� 2007.� gada� beigās� ESĪP� Dienvidkaukāzā� sadarbojās� ar� EDSO�

pārstāvi�plašsazi�as� līdzekCu�brīvības� jautājumos,� lai� radītu�apstākCus,�kas� Cautu�atkal�atvērt�slēgto�

Imedi�TV�kanālu.�ESĪP�sekmēja�arī�to,�lai�izveidotu�Gruzijas�žurnālistu�un�intelektuāCu�grupu,�kura�

Polijas� žurnālista�Adam�Michnik� aizgādībā� izvērtētu�plašsazi�as� līdzekCu� situāciju�valstī,� un�visas�

Gruzijas� iesaistītās�personas�augsti�novērtēja� šo� iniciatīvu.�Saska�ā�ar�Stabilitātes� instrumentu�ES�

2008.� gada� aprīlī� pie�ēma� programmu,� lai� atbalstītu� Gruzijas� prezidenta� vēlēšanu� sagatavošanu.�

Šajā� programmā� ietilpa:� atbalsta� personāla� (koordinatori� un� mācībspēki)� un� vēlēšanu� iecirk�a,�

apgabala� un� centrālās� komitejas� personāla� apmācība;� informācija� vēlētājiem;� atbalsts� daudziem�

NVO�novērotājiem�un�paralēla�vēlētāju�apkopošana�tabulās�vēlēšanu�dienā.�Komisija�pašlaik�īsteno�

šīs�programmas�pēcvēlēšanu�elementus,�tostarp�padomus�par�to,�kā�uzlabot�attiecīgus�tiesību�aktus,�

vēlēšanu�organizēšanu�un�vēlētāju�izglītošanu�minoritāšu�jomās.�
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EDSO/ODIHR� vadīta� starptautiska� vēlēšanu� novērošanas� misija� provizoriskos� secinājumos� par�

2008.� gada� 21.� maija� vēlēšanām� teica,� ka� "lai� gan� plašsaziIas� līdzekGu� vidē� valda� plurālisms,�

daudzus�plašsaziIas�līdzekGus�spēcīgi�ietekmē�to�īpašnieki�un�politiskie�patroni".�

�

Pirmā�ES�un�Gruzijas�Brīvības,�drošības�un�tiesiskuma�apakškomitejas�sanāksme�notika�2008.�gada�

30.�aprīlī.� Abas� puses� vienojās� regulāri� rīkot� neoficiālas� trijotnes� sanāksmes� par� cilvēktiesību�

jautājumiem�starp�apakškomitejas�sanāksmēm.�

�

ES�apstākCu�noskaidrošanas�misija�Gruzijā�2007.�gada�sākumā�piedāvāja�uzticēšanās�veicināšanas�

pasākumu� (UVP)� kopumu.� UVP� kopumu� Gruzijā� un� konflikta� zonās� sāka� īstenot� drīz� pēc�

apspriešanās�ar�visām�pusēm�un�īpaši�pēc�tam,�kad�2007.�gada�jūlija�beigās�piekrišanu�ierosinātajam�

pasākumu� kopumam� pauda� Gruzija.� UVP� kopumā� iekCauti� pasākumi,� kas� saistīti� ar� visu�

minoritātēm�piederošu�personu�tiesību�aizsardzību�Gruzijā,�jo�tiem�varētu�būt�labvēlīga�ietekme�uz�

etniskajām� minoritātēm,� kas� dzīvo� Gruzijas� nomaCākajos� reBionos.� Šo� mērFi� sasniegt� veicinājis�

2007.�gada� oktobrī� notikušais� seminārs� par� ES� un� konfliktu� risināšanu� Gruzijā� un� 2007.�gada�

novembrī�notikušais�seminārs�par�minoritāšu�aizsardzību�Gruzijā�–�semināros�piedalījās�neatkarīgie�

eksperti�un�pilsoniskās�sabiedrības�pārstāvji�no�Gruzijas,�kā�arī�no�abiem�konflikta�reBioniem.�

�

Moldovas�Republika129�

�

ES� un� Moldovas� kaimi�attiecību� politikas� rīcības� plānā,� kas� sākts� 2005.�gada� februārī,� iekCauta�

iedaCa� par� demokrātiju,� tiesiskumu,� cilvēktiesībām�un� pamatbrīvībām.�Lai� gan� sākotnējais� rīcības�

plāna�trīs�gadu�posms�beidzās�2008.�gada�februārī,�ES�un�Moldova�vienojās�rīcības�plānu�saglabāt�

kā� instrumentu� reformu� procesa� stiprināšanai.�Komisija� 2008.�gada� aprīlī� izvērtēja,� ko�Moldovas�

veikusi,�īstenojot�EKP�rīcības�plānu,�tostarp�cilvēktiesību�un�demokratizācijas�jomā�130.�

�������������������������������������������������
129� Moldovas�Republika�turpmāk�saukta�"Moldova".�
130� 2007.�gada�progresa�zi�ojums�par�Moldovu�–�http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf.�
�
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Lai� gan� Moldova� ir� centusies� saska�ot� savus� tiesību� aktus� ar� attiecīgajiem� Eiropas� un�

starptautiskajiem� standartiem,� piemēram,� tā� pie�ēma� progresīvus� tiesību� aktus� par� pulcēšanās�

brīvību,�tomēr�tai�vēl�jāpieliek�īpašas�pūles,�lai�šādus�tiesību�aktus�īstenotu�un�pildītu.��Ierobežota�

plašsazi�as� līdzekCu� brīvība� un� daudzveidība,� kā� arī� vajadzība� nodrošināt� tiesvedības� sistēmas�

neatkarību� turpina� palikt� rūpju� lokā.� Tiesībaizsardzības� iestāžu� Caunprātīga� izturēšanās� pret�

ieslodzītajiem�vēl�arvien�ir�problēma.�

�

Cilvēktiesības,� tiesiskums,� plašsazi�as� līdzekCu� brīvība,� Pied�estras� konflikta� risinājums� bija� to�

galveno�jautājumu�vidū,�kurus�apsprieda�ES�un�Moldovas�Sadarbības�padomē�2008.�gada�maijā.�ES�

uzsvēra,�ka�šajās�jomās�ir�vajadzīgas�turpmākas�vietējas�reformas�un�nodrošinājums,�ka�parlamenta�

vēlēšanas,� kas� notiks� 2009.�gada� pavasarī,� tiek� sagatavotas� un� norit� saska�ā� ar� starptautiskajiem�

standartiem.�

�

ES�un�Moldovas�Tieslietu,� brīvības� un� drošības� apakškomitejas� sanāksmē,� kas� notika� 2007.�gada�

19.�septembrī�Briselē,�sīki�izskatīja�jautājumus,�kas�saistīti�ar�cilvēktiesībām�un�tiesiskumu.�

�

ESĪP�Moldovā�ar�saviem�sarunu�partneriem�regulāri�apsprieda�cilvēktiesību� jautājumus.�Viens�no�

ESĪP� padomniekiem� Kiši�evā� darbojās� kā� kontaktpersona� cilvēktiesību� jautājumos,� pārraugot�

stāvokli�Moldovā�cilvēktiesību�jomā�un�sniedzot�ieguldījumu�ESĪP�darbā�šajā�jomā.�

�

Komisija�kopā�ar�Eiropas�Padomes�un�EDSO�pārstāvjiem�rīkoja�divas�cilvēktiesību�ekspertu�sarunu�

kārtas� ar� visām� attiecīgajām� Moldovas� ministrijām� un� dienestiem,� Moldovas� Parlamentu� un�

Moldovas�ombudi,�lai�sīki�apspriestu�visas�konkrētās�darbības,�kas�Moldovai�veicamas,�lai�īstenotu�

attiecīgās�ES�un�Moldovas�EKP�rīcības�plāna�sadaCas�

�
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1S/AP�personīgā�pārstāvē� cilvēktiesību� jautājumos�piedalījās�konferencē�par�plašsazi�as� līdzekCu�

brīvību,�kas�notika�2008.�gada�maijā�Kiši�evā�un�ko�rīkoja�Eiropas�Komisija�un�Moldovas�valdība�

saistībā� ar� Melnās� jūras� reBiona� sinerBiju.�131� Vizītes� laikā� vi�a� tikās� arī� ar� Moldovas� ombudi�

Apolischii� kundzi� un� Moldovas� Parlamenta� cilvēktiesību� komitejas� priekšsēdētāju� Secareanu�

kungu.�

�

Ukraina�

�

ES� un� Ukrainas� rīcības� plānā,� kas� sākts� 2005.�gada� februārī,� iekCauta� sadaCa� par� demokrātiju,�

tiesiskumu,� cilvēktiesībām� un� pamatbrīvībām.� Lai� gan� sākotnējais� rīcības� plāna� trīs� gadu� posms�

beidzās� 2008.�gada� februārī,� ES� un�Ukraina� vienojās� par� gadu� pagarināt� šā� dokumenta,� reformu�

procesa�pamatinstrumenta,�termi�u.�

Komisija� 2008.�gada� aprīlī� izvērtēja,� ko� Ukraina� veikusi,� īstenojot� EKP� rīcības� plānu,� tostarp�

cilvēktiesību�un�demokratizācijas�jomā�132.�

�

Kopš�Oranžās�revolūcijas�2004.�gada�beigās�Ukrainas�demokratizācijas�procesā�ir�panākts�manāms�

progress,�īpaši�attiecībā�uz�plašsazi�as�līdzekCu�brīvību�un�pilsoniskās�sabiedrības�attīstību.�Pastāv�

plašs� neatkarīgu� plašsazi�as� līdzekCu� klāsts� un� aktīva� nevalstisko� organizāciju� joma.�Valstī� ir� arī�

notikušas�divas�parlamenta�vēlēšanas�–�2006.�gada�martā�un�2007.�gada�septembrī,�kuras,�kā�atzīts,�

kopumā�ir�notikušas�saska�ā�ar�starptautiskiem�standartiem.�

�

Vienlaikus�Ukrainai�vēl�ir�vairākas�problēmas,�īpaši�attiecībā�uz�tiesvedības�sistēmas�neatkarību�un�

objektivitāti� un� tiesu� sistēmas� efektīvu� darbību.� ES� ir� arī� paudusi� bažas� par� tiesībaizsardzības�

iestāžu�Caunprātīgo�izturēšanos�pret�ieslodzītajiem.�Pamatu�bažām�ir�radījis�tas,�ka�palielinājies�arī�

rasistiski�motivētu�uzbrukumu�skats,�kas�vērsti�pret�etniskām�un�reliBiskām�minoritātēm,�kā�arī�pret�

patvēruma� meklētājiem.� ES� sanāksmēs� ar� Ukrainas� partneriem� ir� nepārtraukti� pievērsusies� šiem�

aspektiem.�

�

�������������������������������������������������
131� http://ec.europa.eu/external_relations/blacksea/index_en.htm.�
132� 2007.�gada�progresa�zi�ojums�par�Ukrainu�–�http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_402_en.pdf.�
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ES� un�Ukrainas� Tieslietu,� brīvības� un� drošības� apakškomitejas� sanāksmē,� kas� notika� 2008.�gada�

9.�aprīlī�Kijevā,�sīki�izskatīja�jautājumus,�kas�saistīti�ar�cilvēktiesībām�un�tiesiskumu.�

�

Baltkrievija�

�

Cilvēktiesību�stāvoklis�Baltkrievijā�vēl�arvien�ir�nožēlojams,�kavējot�valsts�pilnvērtīgu�dalību�EKP.�

Eiropas� Savienība� vēl� arvien� ir� gatava� sadarboties� ar� Baltkrieviju,� tostarp� ar� EKP� starpniecību,�

tiklīdz�Baltkrievija�būs�veikusi�konkrētus�demokratizācijas�pasākumus�attiecībā�uz�cilvēktiesībām�

un�tiesiskumu.�

�

Šī� doma� ir� uzsvērta� Komisijas� publicētajā� "Ko� ES� varētu� nest� Baltkrievijai".� Šajā� dokumentā�

izklāstīti� vairāki� pasākumi,� kurus� Baltkrievijai� būtu� jāveic� attiecībā� uz� demokratizāciju,�

cilvēktiesību� ievērošanu� un� tiesiskumu,� kā� arī� tas,� kādu� labumu� EKP� varētu� nest� valstij� un� tās�

iedzīvotājiem.�ES�prezidentvalsts,�Komisija�un�ES�Augstā�pārstāvja�KĀDP�kontaktpersona,�tostarp�

trijotnes�veidā,�savā�sazi�ā�ar�Baltkrievijas�varas�iestādēm�pastāvīgi�minējušas�iespējas�un�prasības,�

lai�uzlabotu�Baltkrievijas�un�ES�attiecības.�

�

Baltkrievijā� joprojām� pastāv� politieslodzītie,� kā� arī� turpinās� pilsoniskās� sabiedrības� un� opozīcijas�

aktīvistu� vajāšana.� Stāvoklis� attiecībā� uz� plašsazi�as� līdzekCu� brīvību� Baltkrievijā� turpināja� radīt�

nopietnas� bažas,� īpaši� nesen� pie�emtais� jaunais� plašsazi�as� līdzekCu� likums,� kurš� Baltkrievijas�

plašsazi�as� līdzekCiem,� tostarp� plašsazi�as� līdzekCiem� internetā,� paredz� papildu� ierobežojumus� un�

kurā�ir�ignorēti�visi�EDSO�plašsazi�as�līdzekCu�brīvības�pārstāvja�ieteikumi.�ES�turpina�palīdzēt�un�

atbalstīt� neatkarīgo� plašsazi�as� līdzekCu� centienus� Baltkrievijas� iekšienē� un� sniedz� atbalstu�

neatkarīgu�kaimi�valstu�plašsazi�as�līdzekCu�apraidei�Baltkrievijā.�

�
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Pēc� dažiem� pozitīviem� žestiem� 2008.�gada� sākumā,� kad� atbrīvoja� visus� politieslodzītos,� iz�emot�

vienu�–�bijušo�opozīcijas�prezidenta�kandidātu�Aliaksandr�Kazulin,�kurš�palika�ieslodzījumā,�režīms�

martā�un�aprīlī�atkal�ie�ēma�stingru�nostāju,�īpaši�notiesājot�Andrei�Kim�un�Sergei�Parsyukevich�par�

vi�u� iespējamām� darbībām� saistībā� ar� neatCautu� demonstrāciju� 2008.�gada� janvārī.� Aicinājums�

atbrīvot�visus�politieslodzītos�un�izbeigt�turpmākus�arestus�un�opozīcijas�un�pilsoniskās�sabiedrības�

pārstāvju�vajāšanu�arī�turpina�būt�viena�no�galvenajām�ES�prasībām�tās�sazi�ā�ar�Baltkrievijas�varas�

iestādēm.�

�

Tā�kā�Baltkrievijā�ir�maz�būtisku�pārmai�u�demokratizācijas�virzienā,�ES�2008.�gada�aprīlī�grozīja�

ierobežojošos� pasākumus� attiecībā� uz� dažām� Baltkrievijas� amatpersonām,� kas� atbildīgas� par�

demokrātisko� tiesību� pārkāpumiem,� īpaši� saistībā� ar� būtiski� nepilnīgajām� prezidenta� vēlēšanām�

2006.�gada� martā.� Kopējā� nostājā,� kas� pievienota� lēmumam,� Padome� un� Komisija� atzīmēja,� ka�

saistībā� ar� iespējamu� ierobežojošo� pasākumu� pārskatīšanu,� tie� īpašu� vērību� pievērš� gaidāmo�

parlamenta� vēlēšanu� norisei� (kuras� plānots� rīkot� 28.�septembrī)� atbilstoši� starptautiskiem�

standartiem.� ES� uzskata,� ka� parlamenta� vēlēšanu� norise� saska�ā� ar� starptautiskiem� standartiem�

varētu� dot� Baltkrievijai� iespēju� pavirzīties� demokratizācijas� virzienā� un� tādējādi� atgriezties� pie�

sadarbības�sarunām�ar�ES.�Šajā�sakarā�ES�ir�atkārtoti�uzsvērusi,�ka,� izvērtējot,�vai�vēlēšanas�norit�

saska�ā�ar�starptautiskiem�standartiem,�jāaplūko�viss�process�kopumā,�tostarp�vārda,�biedrošanās�un�

pulcēšanās� brīvības� ievērošana,� tas,� vai� opozīcijas� kandidāti� visos� vēlēšanu� procesa� posmos� ir�

varējuši� piedalīties� ar� vienlīdzīgiem� nosacījumiem� kā� valdības� kandidāti� un� vai� EDSO/DICB�

novērotājiem�ir�bijusi�iespēja�procesu�novērot.�

�

Okupētā�palestīniešu�teritorija�

�

Visā� pārskata� posmā� ir� vērojama�būtiska� cilvēktiesību� stāvokCa� pasliktināšanās,� īpaši� attiecībā� uz�

tiesībām�uz�dzīvību�un�personas�aizsardzību�un�uz�personas�brīvību�un�drošību�(tas�īpaši�attiecas�uz�

arestu,� apcietinājumu,� izmeklēšanas� procedūrām,� spīdzināšanu� un� Caunprātīgu� izturēšanos�

nopratināšanas�laikā).�Gan�palestīniešu,�gan�izraēliešu�varas�iestādes�ir�atbildīgas�par�cilvēktiesību�

pārkāpumiem.�

�
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Pirmajās�pāris�nedēCās,�pēc�tam,�kad�14.�jūnijā�Gazas�josla�nonāca�Hamas�kontrolē,�stāvoklis�Gazā�

cilvēktiesību� un� pamatbrīvību� jomā� ir� guvis� nopietnus� triecienus.� Ir� dokumentāri� pierādījumi�

patvaCīgiem�arestiem,�spīdzināšanai�un�par�nāves�gadījumiem�apcietinājumā,�lai�gan�ir�zi�ojumi�par�

dažiem�nesen�notikušiem�situācijas�uzlabojumiem.�Ir�ierobežota�preses�brīvība�un�pieaug�zi�ojumu�

skaits� par� žurnālistu� vajāšanām.� Ir� slēgtas� visas� Fatah� televīzijas� un� radiostacijas.� � Ir� slēgtas�

vairākas� nevalstiskas� organizācijas.� Tiesvedības� sistēmas� darbība� Gazā� ir� pasliktinājusies,�

piemēram,� tādēC,� ka� Hamas� ir� izveidojusi� paralēlu� kriminālvajāšanas� sistēmu.� Arī� tiesvedības�

sistēma�ir�guvusi�nopietnus�triecienus,�jo�gads�beidzās�ar�sabrukušu�civilo�tiesu�sistēmu.�

�

Rietumkrastā� ir� sa�emtas� zi�as� par� vairākiem� spīdzināšanas� gadījumiem,� ko� veikuši� palestīniešu�

drošības�dienesti.�Vairāki�žurnālisti�cietuši�no�iebiedēšanas.�Turpinājās�aresti�politisku�motīvu�dēC�

(Hamas� biedri).� Drošības� spēki� ir� veikuši� simtiem� arestu� bez� ordera.� Palestīniešu� pašpārvalde�

2007.�gada�septembrī� ir� slēgusi�vairāk�nekā�100� labdarības�grupas.� Ir�notikuši�bieži� to�procesuālo�

noteikumu�pārkāpumi,�kurus�paredz�palestīniešu�tiesību�akti.�Vairākumā�dokumentēto�gadījumu�ir�

iesaistīti�preventīvi�drošības�spēki,�gandrīz�paramilitāri�spēki,�kas�nodarbojas�ar�bru�otām�grupām�

un� politiskiem� noziegumiem,� un�Vispārējais� izlūkošanas� dienests� (General� Intelligence� Service� N�

GIS).�

�

Pārskata�posmā�būtiskus�cilvēktiesību�pārkāpumus�gan�Gazā,�gan�Rietumkrastā� ir�veikusi� Izraēla.�

Rietumkrastā� turpinās� apmet�u� izveidošanas�darbības,�kas� saska�ā�ar� starptautiskajām� tiesībām� ir�

nelegālas.� Atdalīšanas� barjeras� būvniecības� turpināšana� Rietumkrastā� apdraud� palestīniešu�

iedzīvotāju�pamattiesības.�Izraēlas�gandrīz�pilnīgā�Gazas�joslas�blokāde�vēl�arvien�nopietni�ietekmē�

civiliedzīvotājus,� gandrīz� pilnībā� liedzot� piekCuvi� pamatprecēm� un� nopietni� skarot� būtisku�

pakalpojumu�sniegšanu.�

�

Izraēla�

�

ES� turpināja� izteikt� Izraēlai� savas� nopietnās� bažas� par� cilvēktiesībām� attiecīgās� politiskā� dialoga�

sanāksmēs,�kas�deva�iespēju�apspriest�tādus�jautājumus�kā�cilvēktiesību�ievērošana,�tostarp�reliBijas�

un� ticības� brīvība,� apmet�u� paplašināšana,� administratīva� aizturēšana,� tostarp� atsevišFi� konkrēti�

gadījumi,�un�starptautiskās�humanitārās�tiesības.�

�
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Trešajā�ES�un�Izraēlas�neoficiālās�darba�grupas�sanāksmē�par�cilvēktiesībām,�kas�notika�2008.�gada�

30.�aprīlī,� radās� arī� iespēja� apspriest� plašu� jautājumu� klāstu,� piemēram,�minoritātes,� cilvēktiesību�

aizstāvji,� bērnu� tiesības� un�ANO�Cilvēktiesību� padome� kā� arī� cilvēktiesību� stāvoklis,� kas� izraisa�

abpusējas� bažas.� Saistībā� ar� to� ES� atkārtoti� uzsvērta,� ka� jautājumos,� kas� paspriesti� iepriekšējās�

sanāksmēs,�ir�nepieciešami�turpmāki�pasākumi.�

�

ES�un�Izraēlas�cilvēktiesību�dialoga�stiprināšana� ir�būtiska�ES�un�Izraēlas�attiecību�attīstības�daCa.�

TādēC�ES�plāno� izveidot�cilvēktiesību�apakškomiteju�saistībā�ar�Asociācijas�nolīgumu,�kas�aizstās�

pašreizējo�neoficiālo�darba�grupu.�

�

Turklāt� otrais� divpusējais� seminārs� par� cī�u� pret� rasismu,� par� ksenofobiju� un� antisemītismu�

2008.�gada�janvārī�deva�lielisku�iespēju�pievērsties�jautājumiem,�kas�izraisa�abpusējas�bažas.�

�
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Alžīrija�

�

Pēc� tam,� kad� 2005.�gada� septembrī� stājies� spēkā� ES� un�Alžīrijas� Asociācijas� nolīgums,� ir� radīts�

piemērots� pamats,� lai� abas� puses� varētu� stiprināt� dialogu� par� cilvēktiesību� un� demokratizācijas�

jautājumiem.� Šos� jautājumus�ES� izvirzīja� pēdējā�ES� un�Alžīrijas�Asociācijas� padomē� 2008.�gada�

10.�martā� un� pirmajā� Asociācijas� komitejas� sanāksmē� 2008.�gada� 16.�septembrī.� Attiecībā� uz�

cilvēktiesību� un� pamatprincipu� ievērošanu� ir� daudz� jomu,� kas� izraisa� bažas,� īpaši� saistībā� ar� vēl�

arvien� saspringto� drošības� stāvokli� un� cī�u� pret� terotismu.�Desmit� gadus� pēc� tam,� kad� biegusies�

pilso�u� karam� līdzīgas� vardarbības� izvēršanās� un� noritējušas� drīzāk� sekmīgas� samierināšanās�

ierosmes,�Alžīrija� turpina� cī�u�pret� terora� aktiem,�ko�veic� "Salafistu�grupa� sludināšanai�un� cī�ai"�

(Salafist� Group� for� Preaching� and� Combat� –� GSPC),� kura� tagad� tiek� saukta� "Al� Qaeda� islāma�

Magribā"� (Al� Qaeda� in� the� Islamic� Maghreb)� un� ir� tieši� saistīta� ar� Al� Qaeda.� Vēl� arvien� ir�

pasludināts�ārkārtas� stāvoklis�un�drošības� spēki� izmanto� represijas.�Regulāri� tiek�zi�otas� sūdzības�

par�spīdzināšanu,�slepeniem�apcietinājuma�centriem�un�piespiedu�pazušanu.�ES�argumentē�ar�to,�ka�

sarežBītais� drošības� stāvoklis� nedrīkst� novest� pie� ierobežojumiem,� īstenojot� dažas� pamatbrīvības,�

piemēram�sabiedriskas�pulcēšanās�tiesības,�un�ka�cī�ai�pret�terorismu�ir�jānodrošina�cilvēktiesību�un�

pilso�u�tiesību�ievērošana.�Šajā�sakarā�rūpīgi�jāvēro�stāvoklis�reliBijas�un�pārliecības�brīvības�jomā,�

īpaši�attiecībā�uz�pieaugošo�nemusulma�u�kopienas�darbību�reglamentēšanu�un�kontroli.�Politiskā�

sistēma�balstās�uz�prezidentu,�tajā�pastāv�iestādes�un�demokrātiskas�un�kosntitucionālas�procedūras.�

Vietējās�un�parlamenta�vēlēšanas�notika�2007.�gadā�un�liecināja�par�zināmu�virzību�uz�daudzpartiju�

sistēmu.� Tomēr� reāli� sistēmai� vēl� ir� ievērojami� jāizvēršas,� lai� pilso�us� un� pilsonisko� sabiedrību�

patiesi� motivētu� līdzdarboties.� Nākamās� prezidenta� vēlēšanas� 2009.�gadā� būs� nākamais� svarīgais�

atskaites�punkts.�

�
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ĒCipte�

�

Pēc� tam,� kad� 2007.�gada� martā� bija� pie�emts� ES� un� ĒBiptes� rīcības� plāns,� tika� izveidota� ES� un�

ĒBiptes� apakškomiteja� politiskos� jautājumos� par� cilvēktiesībām� un� demokrātiju,� kā� arī� par�

starptautiskiem�un�reBionāliem�aspektiem.�Pēc�tam,�kad�2008.�gada�17.�janvārī�Eiropas�Parlaments�

bija� pie�ēmis� rezolūciju,� kurā� kritizēts� cilvēktiesību� stāvoklis� ĒBiptē,� ĒBiptes� valdība� atcēla�

politiskās� apakškomitejas� sanāksmi,� kas� bija� ieplānota� drīz� pēc� tam.�Apakškomitejas� politiskajos�

jautājumos�pirmā�sanāksme�beidzot�tika�sarīkota�2008.�gada�2.�un�3.�jūnijā�Briselē.�Šis�dialogs�Cāva�

abām�pusēm�atklāti�un�lietišFi�apspriest�cilvēktiesību�jautājumus.�

�

Valsts� debates� par� cilvēktiesību� stāvokli� ĒBiptē� un� zināmu� arbitrāžas� pakāpi� nodrošina� Valsts�

cilvēktiesību� padome� (!ational� Council� for� Human� Rights� –� !CHR),� kuras� valdē� ir� politiFi,�

akadēmiFi,� advokāti,� ierēd�i� un� –� mazākā� mērā� –� pilsoniskās� sabiedrības� pārstāvji.� ES� izteica�

atzinību� par� ĒBiptes� valdības� ap�ēmību� cilvēktiesības� integrēt� visur� valsts� stratēBijā� un� pauda�

gandarījumu�par�to,�ka�!CHR�ir�pabeigusi�valsts�plānu.�

�

!CHR�2008.�gada�martā�ir� izdevusi�ceturto�gada�pārskatu,�kurā�ir� ieteikumi�ĒBiptes�valdībai�Šajā�

pārskatā� ir� uzsvērts,� ka� ĒBiptes� starptautiskie� solījumi,� ap�emšanās� un� valsts� stratēBijas�

cilvēktiesību�veicināšanai�nav�spējuši�pārtapt�konkrētos�uzlabojumos�gan�no�likumdošanas,�gan�no�

izpildes�viedokCa;�varas� iestāžu�nerimtīgie�drošības�un�stabilitātes�"meklējumi"� ir��ēmuši�virsroku�

un� Coti� noslogo� pilsoniskās� un� politiskās� tiesības.� Pārskatā� 2007.�gadā� ir� arī� kritizētas� valdības�

nerimtīgās�pūles�nosodīt�starptautiskos�pārskatus�par�cilvēktiesību�stāvokli�ĒBiptē.�

�

Lai� ieviestu� demokrātiskāku� sabiedrību,� ir� ārkārtīgi� būtiski� saska�ā� ar� visiem� starptautiskiem�

standartiem�rīkot�brīvas�un�godīgas�vēlēšanas.�ES�cieši�sekoja�2008.�gada�8.�aprīCa�vietējo�vēlēšanu�

norisei,�kuras�rīkoja�saska�ā�ar�2007.�gada�marta�konstitucionālajiem�grozījumiem.�Pastāv�zināmas�

bažas�par�nopietniem�vēlēšanu�procesa�trūkumiem.�Daudzi�iespējamie�kandidāti�to�vai�citu�iemeslu�

dēC�tika�atturēti�reBistrēt�savu�kandidatūru�vēlēšanām.�ES�mudināja�ĒBiptes�varas�iestādes�pārskatīt�

vēlēšanu� sistēmu,� lai� to� saska�otu� ar� starptautiskiem� standartiem,� tostarp� tiesībām� izvirzīt�

kandidatūru.�

�
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ES�pauda� bažas� par� to,� ka�ĒBiptes�Parlaments� 2008.�gada� 26.�maijā� balsoja� par� ārkārtas� stāvokCa�

pasludināšanu,� kas� būs� spēkā� vairākas� dekādes� līdz� 2010.� gada� 31.�maijam�vai� līdz� pretterorisma�

tiesību�aktu�ieviešanai.�ES�cer,�ka�to�atcels,�vienlaikus�gaidot�drīzu�tādu�pretterorisma�tiesību�aktu�

pie�emšanu,�kas�būtu�saska�ā�ar�starptautiskiem�standartiem.�

�

Pretēji� gaidītajai� lielākai� politiskai� liberalizācijai� pēc� 2005.�gada� vēlēšanām,� ES� ir� arī� nopietnas�

bažas�par� tendenci�nepārtraukti� arestēt�un�vajāt�politiskos�oponentus,� tostarp�Musulma�u�brālības�

pārstāvjus.�Bažas� rada� arī�militāra� tribunāla� izmantošana� tiesājot� civillietās.�Nesenākais� gadījums�

attiecas�uz�tiesu�40�svarīgākajiem�Musulma�u�brālības�pārstāvjiem�un�uz�25�pārstāvju�notiesāšanu�

ar�10� gadiem� ieslodzījumā�–� ar�maksimālo� soda�mēru.�ES� ir� Coti� norūpējusies�par� sūdzību� skaitu�

attiecībā� uz� spīdzināšanu,� administratīvu� aizturēšanu� un� iespējams� Caunprātīgu� izturēšanos� pret�

aizturētajiem.�

�

Pulcēšanās� brīvība� vēl� arvien� ir� ierobežota.� Pozitīvi� jāpiemin,� ka� gandrīz� gadu� pēc� tam,� kad� ar�

administratīvu�dekrētu� slēdza�Arodbiedrību�un�darbinieku�pakalpojumu�centru,� tiesa�atzina�centra�

tiesības�darboties�un�reBistrēties�kā�nevalstiskai�organizācijai.�

�

Lai�gan�neatkarīgie�un�opozīcijas�laikraksti�zeC�un�plašsazi�as�līdzekCi�kCūst�atklātāki,�varas�iestādes�

ir� iesūdzējušas� vairākus� žurnālistus� un� laikrakstu� redaktorus� tiesā,� kas� pasludinājusi� spriedumus�

(pašreiz� pārsūdzībā).� Varas� iestādes� ir� pastiprinājušas� interneta� kontroli,� tostarp� vajājot� interneta�

žurnālu�veidotājus.�Palielinājies�sūdzību�skaits�par�reliBijas�brīvības�ierobežojumiem,�jo�īpaši�par�to�

personu�vajāšanu,�kas�pāriet�citā�ticībā,�vai�par�atteikšanos�labot�vi�u�iedzīvotāju�reBistra�datus.�

�

Valsts�bērna�un�mātes�padome�(!ational�Council�for�Childhood�and�Motherhood�–�!CCM)�ar�varas�

iestāžu� atbalstu� vadīja� publiskas� kampa�as,� lai� aizliegtu� sieviešu� dzimumorgānu� kropCošanu,� lai�

veicinātu�sieviešu�tiesības�šFirties,�kā�arī�kampa�as�pret�vardarbību�mājās.�Sieviešu�dzimumorgānu�

kropCošana�ir�oficiāli�aizliegta�kopš�2007.�gada�jūnija.�

�
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Eiropas�Komisija� ir� sākusi�Eiropas�demokrātijas�un� cilvēktiesību� ierosmi� (EIDHR)� aicinot� izteikt�

priekšlikumus,�lai�"Stiprināt[u]�pilsoniskās�sabiedrības�lomu�cilvēktiesību�un�demokrātisku�reformu�

veicināšanā"� ĒBiptē.� PiešFirs� EUR� 873�000� kopsummu� projektiem,� lai� atbalstītu� demokrātisku�

vēlēšanu� procesus,� veicinātu� sociālās� un� ekonomiskās� tiesības� un� lai� novērstu� spīdzināšanu� un�

Caunprātīgu�izturēšanos.�

�

Jordānija�

�

Demokrātijas� principu,� cilvēktiesību� un� pamatbrīvību� ievērošana� ir� būtisks� elements� Asociācijas�

nolīgumā� ar� Jordāniju� un� EKP� rīcības� plāna� prioritāte.� Jordānija� bija� pirmā� EKP� valsts,� kas�

izveidoja�apakškomiteju�par�cilvēktiesībām�un�demokrātiju.�Ar�šīs�apakškomitejas�palīdzību�tagad�

ir�izveidojies�pozitīvs�dialogs�ar�valdību.�Dialoga�trešā�sanāksme�2008.�gada�25.�jūnijā�deva�iespēju�

sīki�apspriest�daudzus�jautājumus,�kas�interesē�abas�puses.��

�

Eiropas� Savienība� pauda� gandarījumu� par� 2007.�gadā� pie�emtajiem� tiesību� aktiem� politiskās�

reformas,� politisko� partiju� un� municipālo� vēlēšanu� jomā.� ES�mudināja� Jordāniju� turpināt� vai,� ja�

nepieciešams,� paātrināt� šo� tiesību� aktu� faktisku� īstenošanu.� Uzlabojusies� ir� sieviešu� līdzdalība�

politiskajā� dzīvē,� jo� jaunajā� pašvaldību� likumā� 20�%� vietu� pašvaldību� padomēs� ir� paredzētas�

sievietēm.�Tas�ir�Coti�svarīgs�pirmais�solis,�virzoties�uz�vienmērīgu,�uz�nopelniem�balstītu�sieviešu�

līdzdalību� politiskajā� dzīvē.� ES� arī� mudināja� Jordāniju� īstenot� konkrētus� Valsts� programmas�

komitejas� ieteikumus,� piemēram,� neatkarīgas� komitejas� izveidi,� kura� organizētu� un� uzraudzītu�

vēlēšanas� un� atbildētu� uz� sūdzībām,� lai� nodrošinātu� vēlēšanu� procesa� pārskatāmību.� � ES� pauda�

gatavību�palīdzēt�Jordānijai�gatavoties�nākamajām�parlamenta�vēlēšanām�2011.gadā.�

�

ES�uzsvēra� arī� citus� pozitīvus� aspektus,� piemēram,� to,� ka� ir� pie�emti� tiesību� akti� pret� vardarbību�

Bimenē�un�par�piekCuvi�informācijai,�ka�2008.�gada�janvārī�darbu�sāka�pretkorupcijas�komisija�un�ka�

tiek�veicināta�vienlīdzīga�attieksme�pret�sievietēm�–�pašvaldību�padomju�kvotas�un�īpašas�nodaCas�

izveide� Nodarbinātības� ministrijā� ES� pauda� gandarījumu� par� 2007.�gada� preses� un� publikāciju�

tiesību�aktiem,�kas�paplašina�pašreizējo�likumdošanu�un�stiprina�žurnālistu�un�visu�personas�brīvību�

aizsargātību.�Vienlaikus�ES�uzsvēra,�ka�ir�vajadzīga�lielāka�saska�otība�starp�šiem�tiesību�aktiem�un�

kriminālkodeksu.�

�
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ES� pauda� nopietnas� bažas� par� pilsoniskās� sabiedrības� likumu,� kuru� nesen� pie�ēma� parlaments,�

ne�emot�vērā�pilsoniskās�sabiedrības�organizāciju�ieteikumus�un�iebildumus.��ES�pozitīvi�atzīmēja�

minēto� organizāciju� nozīmi� reformu� procesā� un� uzsvēra,� ka� ir� svarīgi� apspriesties� ar� pilsonisko�

sabiedrību�par�jaunu�pilsoniskās�sabiedrības�likumu.�

�

ES� cerēja,� ka,� īstenojot� nesen� grozīto� likumu� par� sabiedrisku� pulcēšanos,� varēs� rast� pareizo�

līdzsvaru�starp�garantējamo�drošību�un�iespējām,�kas�jādod�iedzīvotājiem,�lai�formulētu�un�izteiktu�

savas�domas�un�piedalītos�sabiedrības�dzīvē.�ES�izteica�atzinību�par�pirmā�ombuda�iecelšanu�amatā,�

kas� būs� iestāžu� sistēmas� pamatā,� lai� aizsargātu� pilso�u� tiesības.� ES� mudināja� Jordāniju� veikt�

publiskas�informācijas�kampa�ās,�lai�uzlabotu�pilso�u�izpratni�par�ombuda�nozīmi.�

�

ES�izteica�atzinību�par�nesen�pie�emtiem�pasākumiem,�lai�novērstu�spīdzināšanu�un�citu�nežēlīgu,�

necilvēcīgu� un� pazemojošu� rīcību.� Tā� pauda� gandarījumu� par� faktu,� ka� spīdzināšanas� definīcija�

Jordānijā�ir�saska�ota�ar�ANO�Konvenciju�pret�spīdzināšanu.�

�

ES�pauda�arī�gandarījumu�par�Jordānijas�nāvessoda�moratoriju�de�facto,�kas�ir�spēkā�no�2006.�gada�

maija.�Tā� aicināja� Jordāniju� spert� turpmākus� soCus�un� atcelt� augstāko� soda�mēru� gan�praksē,� gan�

tiesību� aktos.� Šim� nolūkam� piemērots� instruments� būtu� Starptautiskā� pakta� par� pilsoniskajām� un�

politiskajām�tiesībām�otrā�neobligātā�protokola�ratifikācija.�

�

Jordānijas� Valsts� darba� programmā� un� Valsts� ekonomiskās� un� sociālās� attīstības� programmā�

2009.�–�2011.�gadam� uzsvērts,� ka� jāuzlabo� tieslietu� sistēmas� neatkarība.� Valsts� darba� programmā�

skaidri�paredzēts,�ka� tiesvedības�sistēmas�vajadzībām�jānodrošina�neatkarīgs�budžets,�un� tādēC�ES�

pauda�gandarījumu�par�Jordānijas�nodomu�no�2009.�gada�īstenot�ceCvedi�uz�finansiālu�neatkarību.�

�
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Libāna�

�

Libānā� vispārīgais� cilvēktiesību� vērtējums� joprojām� nav� viennozīmīgs,� neraugoties� uz�

uzlabojumiem� kopš� Sīrijas� atkāpšanās� 2005.�gadā.� Pilsoniskās� un� politiskās� tiesības� parasti� tiek�

ievērotas,� tomēr� galvenās� grūtības� saistās� ar� tiesas� un� drošības� struktūru� rīcību,� vājo� tiesiskuma�

koncepciju,�neefektīvu�administrāciju�un�korupciju.�Cietumu�stāvoklis�un�sūdzības�par�spīdzināšanu�

vēl� arvien� rada� bažas.� Reformu� plānus� demokratizācijas,� cilvēktiesību� un� pārvaldības� jomā�

bremzēja�politiskā�nestabilitāte,�tostarp�2006.�gada�konflikts�starp�Izraēlu�un�Hezbollah,�kas�noveda�

politiskā� strupceCā,� nopietni� ierobežojot� valdības� un� likumdošanas� darbu.� Situācijai� uzlabojoties�

kopš�Dohas�vienošanās�2008.�gada�maijā,�pēc�prezidenta�vēlēšanām�un�valsts�vienotības�valdības�

izveides,�gaidāms,�ka�vispārējā�gaisotne�var�uzlaboties.�Tieši�tagad�ir,�šFiet,�īstais�brīdis�reformām,�

lai�turpinātu�saska�ot�vēlēšanas�ar�starptautisko�praksi.�

�

Daudzas� politiskās� grupas� ir� bru�otas� –� faktors,� kas� veicina� saspringtu� gaisotni,� kurā� dažas�

pamatbrīvības�ir�apdraudētas,�kā�par�to�liecināja�2008.�gada�maija�notikumi�Beirutā�un�citur�Libānā,�

kuru�laikā�sa�emtas�zi�as�par�cilvēktiesību�pārkāpumiem.�Libānas�ziemeCos�turpinājās�sadursmes.�

�

Ir�zināmi�panākumi,�lai�normalizētu�nozīmīga�skaita�(100�000)�Irākas�bēgCu�stāvokli.�Tomēr�īpašas�

bažas�vēl�arvien�sagādā�palestīniešu�bēgCu�un�ieceCojušo�strādnieku�stāvoklis.�

�
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Palestīniešu� dzīves� apstākCi� ir� ārkārtīgi� smagi� un,� neraugoties� uz� Libānas� un� palestīniešu� dialoga�

komitejas� labo� darbu� un� valdības� centieniem� saska�ā� ar� nomet�u� uzlabošanas� ierosmi,� kā� arī�

centieniem� risināt� svarīgo� problēmu� ar� identitāti� apliecinošu� dokumentu� trūkumu,� palestīniešu�

bēgCiem�joprojām�nav�pienācīgas�piekCuves�darba�tirgum�un�vi�iem�nedrīkst�piederēt�nekustamais�

īpašums.�Smagos�apstākCus�nometnēs�var�izmantot�un�izmanto�ekstrēmistiski�grupējumi,�kā�to�rādīja�

notikumi� ieilgušajā�konfliktā� (no�2007.�gada�maija� līdz� augustam)�!ahr�el
Bared� bēgCu�nometnē.�

ES�2008.�gada� jūnijā� aicināja� līdz� iespējamai� atcelšanai� pārvēst� Libānas� nāvessoda�moratoriju�de�

facto� par� moratoriju� de� iure.� Pie� šīs� izdevības� tika� atgādināta� arī� Libānas� (saistībā� ar� EKP�

cilvēktiesību�darba�grupas�pirmo�sanāksmi�izteiktā)�ap�emšanās�parakstīt�un�ratificēt�Konvencijas�

pret�spīdzināšanu�neobligāto�protokolu.�

�

Lībija�

�

Cilvēktiesību� stāvoklis� Lībijā� vēl� arvien� dod� pamatu� lielām� bažām.� ES� ir� ievērojusi� vairākus�

politisko� un� pilso�u� tiesību� traucēkCus,� īpaši� attiecībā� uz� vārda,� preses� un� pulcēšanās� brīvību.�

Politiskas�partijas� ir� aizliegtas,� tiesu� sistēma�nebūt�nav�neatkarīga�no�politiskas� ietekmes.�Slepeni�

aresti,� spīdzināšana�un�nāvessods� ir� regulāras�parādības.�Pēc�Bulgārijas�un�palestīniešu�medicīnas�

darbinieku� lietas� sekmīga� noslēguma� 2007.�gada� vasarā,� ES� ierosināja� sākt� sarunas� ar� Lībiju,� lai�

noslēgtu�pamatnolīgumu.�Šis�nolīgums�varētu� attiekties�uz�plašu�politisko� jautājumu� loku,� risinot�

politisko� dialogu� un� sadarbojoties� ārpolitikas� un� drošības� politikas� jomās.� Cilvēktiesību,�

pamatbrīvību� un� demokrātisko� principu� ievērošana� turpinās� būt� būtisks� nolīguma� elements.� ES�

sarunu� laikā� ap�ēmās� sākt� konstruktīvu� dialogu�par� cilvēktiesību� un� pamatbrīvību,� tiesiskuma�un�

labas�pārvaldības�stiprināšanu,�lai�mudinātu�Lībiju�uz�reformām.�

�
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Maroka�

�

Cilvēktiesību,� demokratizācijas� un� pārvaldības� apakškomitejas� otrā� sanāksme� notika� Briselē�

2007.�gada� 27.�novembrī.� Diskusijas� Cāva� turpināt� dialogu� par� plašu� jautājumu� loku,� kas� skar�

demokrātiju� un� tiesiskumu.� Tika� pārrunāta� arī� administratīvo� spēju� stiprināšana,� lai� uzlabotu�

normatīvo� pasākumu� piemērošanu,� tieslietu� sistēmas� darbību� un� cilvēktiesību� un� pamatbrīvību�

veicināšanu.� �Attiecībā�uz�parlamenta�vēlēšanām�2007.�gada�septembrī�ES�atzīmēja,�ka,�salīdzinot�

ar�iepriekšējo�pieredzi,�ir�panākts�ievērojams�progress.�Tomēr�ir�Coti�nepieciešams�izveidot�skaidru�

normatīvu� pamatu� neatkarīgam� vēlēšanu� novērošanas�mehānismam.�Marokas� karalis� uzsvēra,� ka�

jāsāk�nozīmīgas�reformas�tieslietu�jomā.�Šīs�reformas�atbalsta�ar�ES�programmām,�kuru�mērFis� ir�

tieslietu� sistēmas�modernizācija� (cietumu� sistēmas�modernizācija,� tiesnešu/prokuroru�mācības).� Ir�

sākts�kriminālkodeksa�pārskatīšanas�process.��

�

Maroka�ir� ieviesusi�1imenes�kodeksa�reformu,�tādējādi�veicinot�sievietes�nozīmīgumu�sabiedrībā.�

Maroka�ir�izdarījusi�arī�grozījumus�Pilsonības�kodeksā,�lai�Cautu�bērnam,�kura�māte�ir�marokāniete,�

bet�tēvs�–�ārzemnieks,�iegūt�Marokas�pilsonību.�Jaunajā�valdībā�ir�vairāk�sieviešu.�Ir�pieliktas�lielas�

pūles,� lai�apkarotu�vardarbību�pret�sievietēm,� īpaši� izveidojot� informācijas�sistēmu�un�organizējot�

sabiedrības�informēšanas�kampa�as.�

�

Attiecībā�uz�cilvēktiesībām�un�pamatbrīvībām�Maroka�ar�ES�atbalstu� ir�sākusi�gatavošanos�valsts�

stratēBijai�un�rīcības�plānam�šajās�jomās.�Vēl�arvien�nozīmīgas�problēmas�ir�pulcēšanās�brīvības�un�

vārda�brīvības�jomās.�

�

EKP� instrumentu� sistēmā� Eiropas� Komisija� ir� sākusi� programmu,� lai� atbalstītu� Taisnīguma� un�

samierināšanas�komisijas� (IER)� ieteikumu� īstenošanu�un�kompensāciju�procesu.�Eiropas�Komisija�

turklāt�ir�uzlabojusi�sadarbību�ar�nevalstiskām�organizācijām,�piešFirot�tām�finansiālu�palīdzību�no�

Eiropas�demokrātijas�un�cilvēktiesību� instrumenta,� lai�nostiprinātu�pilsoniskās�sabiedrības� ietekmi�

cilvēktiesību�un�demokrātisko�reformu�veicināšanā�Marokā.�

�

�
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Rietumsahāra�

�

ES� turpināja� rūpīgi� sekot� notikumiem� attiecībā� uz� Rietumsahāras� jautājumu.� Tā� arī� turpināja�

atgādināt� par� humanitārajiem� aspektiem,� kas� saistīti� ar� konfliktu.� Jautājumu� apsprieda� politiskajā�

dialogā� ar� Maroku� Asociācijas� padomē� 2007.�gada� 23.�jūlijā,� kā� arī,� izmantojot� izdevību,�

Pastiprinātajā� politiskajā� dialogā� 2007.�gada� 21.�decembrī.� Jautājumu� ar� Alžīriju� apsprieda� arī�

Asociācijas�padomes�sanāksmē�2008.�gada�10.�martā.�Turpinājās�cilvēktiesību�problēmas�attiecībā�

uz� vārda� un� biedrošanās� brīvību,� piekCuvi�Marokas� pārvaldītai� teritorijai� un� uz� bēgCu� nometnēm�

Tindufas� apgabalā�Alžīrijas� teritorijā,� ko�kontrolē�Front�Polisario� kustība.�Politikas� zi�ā� turpinās�

sarunas,� kas� sākās� pēc� ANO� Drošības� padomes� Rezolūcijas�1754� pie�emšanas� 2007.�gada�

30.�aprīlī,�bet�tās�nav�devušas�jūtamus�rezultātus.�

�

Sīrija�

�

Vispārējais�cilvēktiesību�stāvoklis�Sīrijā�saglabājas�neapmierinošs�drošības�spēku�stingrās�pozīcijas�

un�darbotiesspējīgas�pilsoniskās�sabiedrības�trūkuma�dēC.�Sīrijas�konstitūcijā�principā�ir�garantētas�

galvenās� politiskās,� pilsoniskās� un� sociālās� tiesības.� Tomēr� Likums� par� ārkārtas� stāvokli� dara�

pilso�iem�praktiski�neiespējamu�pilsonisko�un�politisko�pamattiesību�izmantošanu.�

�

Sīrijas� Valsts� drošības� dienesti� 2007.�gada� decembrī� un� 2008.�gada� janvārī� Sīrijā� uzsāka� virkni�

politisko� aktīvistu� arestu,� reaBējot� uz� "Damaskas� demokrātisku� un� valsts� pārmai�u� deklarācijas"�

("Damascus�Declaration� for�Democratic� and�!ational�Change")� iniciatīvas� sanāksmi� 2007.�gada�

1.�decembrī,� kura� pulcēja� plašu� politisko� aktīvistu� koalīciju,� kas� aicina� veikt� politiskas� reformas.�

Divpadtsmit� vadošie� kustības� dalībnieki� pažreiz� atrodas� Damaskas� krimināltiesas� priekšā.� ES� un�

vairākas� dalībvalstis� atkārtoti� ir� paudušas� bažas� par� Sīrijas� pilsoniskās� sabiedrības� aktīvistu�

apcietināšanu,�kuri�mierīgi�pauž�savu�viedokli,�un�aicinājušas�tos�atbrīvot.�

�

PatvaCīga� apcietināšana� ir� pastavīga� problēma.�Aizdomās� turētos� var� apcietināt� uz� ilgu� laiku� bez�

apsūdzības� vai� tiesas.� Par� nelikumīgiem� arestiem� nav� paredzēta� legāla� kompensācija.� Saska�ā� ar�

juristu,� cilvēktiesību� aizstāvju� un� bijušo� ieslodzīto� zi�ojumiem� vēl� arvien� tiek� piemērota�

spīdzināšana,�īpaši�pratinot�aizdomās�turētos,�tostarp�politiskos�oponentus.�

�
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Solījumi�ieviest�lielāku�politisko�liberalizāciju,�piemēram,�atvieglojot�Likumu�par�ārkārtas�stāvokli,�

nodrošinot�pilsonību�kurdu�bezpavalstniekiem�vai�pie�emot�daudzpartiju�likumu,�rīcībā�netika�

īstenoti.��

�

Sīrijas� varas� iestādes� parasti� atsakās� apspriest� cilvēktiesību� jautājumus� ar� sarunu� partneriem� no�

ārzemēm,�tostarp�ES.�Tā�atsaucas�uz�valsts�suverenitāti�un�tādas�piemērotas�institucionālas�sistēmas�

trūkumu,�kā�piemēram,�ES�un�Sīrijas�Asociācijas�nolīgums.�Tomēr�ES�pārstāvjiem� tagad� ir� Cauts�

regulāri�piekCūt�tiesas�procesiem�Valsts�drošības�tiesā,�kara�tiesā�un�krimināltiesā.�

�

Jautājumu�par�Asociācijas�nolīgumu�ar�Sīriju�var�atkārtoti�izvērtēt�saska�ā�ar�Damaskas�un�rietumu�

attiecību�uzlabošanos.�

�

Kopš�Irākas�kara�sākuma�Sīrija�ir�dāsni�uz�ēmusi�bēgCus.�Vi�u�skaits�dramatiski�pieauga�2006.�gadā�

un� 2007.�gada� sākumā.� Lai� palīdzētu� Sīrijai� tikt� galā� ar� bēgCu� milzīgo� pieplūdumu,� ES� un�

dalībvalstis� ir�sniegušas�humāno�palīdzību,�kā�arī�palīdzējušas�iestādēm�palielināt�pašu�rīcībspēju,�

lai�risinātu�steidzamākās�prasības�veselības�aprūpes�un�izglītības�jomā.�Sīrijas�attieksme�pret�Irākas�

bēgCiem,�īpaši�tās�griba�šajā�jomā�sadarboties�ar�ES,�ir�uzskatāma�par�pirmo�soli�abpusējo�attiecību�

uzlabošanā.�

�
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Tunisija�

�

ES� priecājās,� ka� beidzot� Cilvēktiesību� un� demokrātijas� jautājumu� apakškomiteja� varēja� sanākt�

Tunisā�2007.�gada�12.�novembrī.�Tā�bija�pirmā�reize,�kad�starp�ES�un�Tunisiju�risinājās�strukturēts�

dialogs� par� cilvēktiesībām� un� demokrātiju.� Cilvēktiesību� ievērošanas� veicināšana� ir� ES� politikas�

galvenais�mērFis� attiecībā� uz� Tunisiju.� Pirmajā� sanāksmē� ES� norādīja� uz� pastāvīgu� cilvēktiesību�

ievērošanas�trūkumu�un�īpaši�attiecībā�uz�vārda�un�biedrošanās�brīvību.�Nevalstiskās�organizācijas,�

kas� darbojas� cilvēktiesību� aizsardzības� jomā,� un� cilvēktiesību� aizstāvji� saduras� ar� dažādiem�

šFēršCiem� un� nevar� netraucēti� darboties� cilvēktiesību� labā,� Cilvēktiesību� līga� ir� šajā� sakarā�

uzskatāms�piemērs.�Arī�preses�un�plašsazi�as�līdzekCu�brīvība�ir�joma,�kur�vajadzīga�plurālistiskāka�

pieeja.� Memot� vērā� 2009.�gadā� gaidāmās� vēlēšanas,� prioritātei� būtu� jābūt� stiprināt� pilsoniskās�

sabiedrības�nozīmi�un�dalību�politiskajās�norisēs.�ES�un�Tunisijas�politiskā�dialoga�kārtā,�kas�notika�

Asociācijas� padomes� sestās� sanāksmes� laikā� Briselē� 2007.�gada� 19.�novembrī,� apsprieda� arī�

politiskos�notikumus�Tunisijā�un�ar�cilvēktiesībām�saistītos�jautājumus.�

�

6.4.� Krievija�un�Vidusāzija�

�

Lai�gan�Krievijā�cilvēktiesības�ir�garantētas�Konstitūcijā�un�lai�gan�Krievija�ir�daudzu�starptautisku�

cilvēktiesību� konvenciju� dalībniece,� ES� vēl� arvien� ir� nopietnas� bažas� par� cilvēktiesību� stāvokCa�

pasliktināšanos� Krievijā,� īpaši� attiecībā� uz� tiesiskuma,� uzskatu� un� pulcēšanās� brīvības,� preses�

brīvības� ievērošanu,� uz� Krievijas� nevalstisko� organizāciju� (NVO)� un� pilsoniskās� sabiedrības�

stāvokli�un�attiecībā�uz�stāvokli�Čečenijā�un�citos�ZiemeCkaukāza�reBionos.�

�

Pēc� tam,� kad� 2004.�gada� novembrī� ES� un� Krievijas� samitā� Hāgā� tika� panākta� vienošanās� sākt�

regulāru� dialogu� par� cilvēktiesību� jautājumiem,� ES� un� Krievijas� konsultācijas� par� cilvēktiesību�

jautājumiem�tagad�notiek�divreiz�gadā�133.�

�

�������������������������������������������������
133� Skatīt�2.6.5.�nodaCu�"Cilvēktiesību�konsultācijas�ar�Krievijas�Federāciju".�
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Sakarā�ar�parlamenta�un�prezidenta�vēlēšanām�2007.�gada�decembrī�un�attiecīgi�2008.�gada�martā,�

ES� pauda� bažas� par� ierobežojumiem,� ko� piemēroja� attiecībā� uz� pulcēšanās� brīvību� un� opozīcijas�

demonstrācijām.� Gadījumos,� kad� opozīcijas� manifestācijas� turpinājās,� neskatoties� uz� aizliegumu,�

radās� vairāki� piemēri� policijas� brutalitātei,� nesamērīgam� spēka� pielietojumam� un� patvaCīgiem�

arestiem.��Valdības�kontrole�pār�galvenajiem�plašsazi�as�līdzekCiem,�īpaši�televīziju,�Krievijā,�dod�

pamatu� bažām� un� īpaši� satraucoša� tā� kCuva� neseno� parlamenta� un� prezidenta� vēlēšanu� kampa�u�

laikā,� kad� vienlīdzīgas� piekCuves� trūkums� plašsazi�as� līdzekCiem,� kā� arī� "administratīvu� resursu"�

izmantošana� liedza� iespēju� vēlēšanām� ar� patiesu� konkurenci.� Attiecībā� uz� prezidenta� vēlēšanām�

noteiktā� divu� miljonu� parakstu� robežvērtība� to� personu� atbalstam,� kas� nav� Valsts� domes� partiju�

kandidāti,�bet�grib�reBistrēties�kā�prezidenta�kandidāti,�ir�nesamērīgi�augsts�šFērslis,�kas�vedina�uz�

nelikumībām.��

�

Lielas� bažas� rada� briesmas,� ar� ko� saskaras� Krievijas� žurnālisti.� Lai� gan� noslepkavoto� žurnālistu�

skaits� Krievijā� 2007.�gadā� ir� samazinājies� līdz� vienam� (salīdzinot� ar� pieciem� 2006.�gadā),� tomēr�

visas�šādas�slepkavības�paliek�neatklātas.�

�

Krievijas� nevalstisko� organizāciju� (NVO)� un� pilsoniskās� sabiedrības� stāvoklis� vēl� arvien� ir�

sarežBīts,� lai� gan� vēl� nav� bijis� gadījumu,� kad� ietekmīgas� vai� kritiski� noska�otas� nevalstiskās�

organizācijas� būtu� slēgtas� pēc�NVO� tiesību� aktu�grozījumiem,� kas� stājās� spēkā� 2006.�gada� aprīlī.�

Tomēr�NVO�tiesību�aktus�bieži�īsteno�veidā,�kas�nevalstiskajām�organizācijām�ir�apgrūtinošs,�dārgs�

un�laikietilpīgs.��Turklāt�bažas�izraisa�reBionālas�atšFirības�veidā,�kā�tiek�īstenoti�NVO�tiesību�akti.�

�

Vairāki�tiesību�akti�un�noteikumi,�kas�pie�emti�saistībā�ar�vispārīgu�terorisma�apkarošanu,�ierobežo�

uzskatu�un�vārda�brīvību,�it�īpaši�opozīcijas�spēkiem,�NVO�un�plašsazi�as�līdzekCiem.�ES�vēl�arvien�

ir� nobažījusies� par� pretekstrēmisma� likumu,� kurā� loti� plašā� ekstrēmisma� definīcija� dzēš� atšFirību�

starp�to,�kas�ir�opozīcijas�darbības�un�kas�–�ekstrēmisms.�

�
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Bažas� vēl� arvien� rada� zi�as� par� to,� ka� Krievijas� tiesībaizsardzības� iestāžu� darbinieki� pielieto�

vardarbību�un�spīdzināšanu,�kaut�gan� ir�pieliktas�pūles,� lai� risinātu�šo�problēmu.�Tas,�ka� ierēd�us�

par� vi�u� rīcību� bieži� nesauc� pie� atbildības,� problēmu� tikai� palielina.� Krievijas� tiesu� tendence�

spriedumus� pamatot� tikai� ar� aizdomās� turēto� atzīšanos� veicina� vardarbības� uzplaukumu� arī�

pirmstiesas� apcietinājuma� iestādēs.� Turklāt� apstākCi� cietumos� vēl� arvien� ir� ārkārtīgi� skarbi� un�

dažreiz� apdraud� dzīvību.� Citu� ieslodzīto� Caunprātīga� izturēšanās� pret� ieslodzītajiem� vēl� arvien� ir�

problēma,� un,� kā� zi�o,� dažu� apcietinājuma� iestāžu� administrācija� dažreiz� to� izmanto� un� veicina�

(dažreiz�oficiāli),�lai�ar�iebiedēšanu�saglabātu�kārtību.�

�

Pazemošana� vēl� arvien� ir� nopietna� militārdienesta� problēma,� kaut� gan� ir� pieliktas� pūles,� lai� to�

risinātu.� Pēc� Aizsardzības� ministrijas� zi�ām� tikai� 2007.�gada� pirmajos� devi�os� mēnešos�

pazemošanas� gadījumos� ir� nonāvētas� 20� militārpersonas.� Diemžēl� šFiet,� ka� tikai� pret� dažiem� no�

šādos� negadījumos� apsūdzētajiem� ir� ierosinātas� krimināllietas� vai� tie� ir� saukti� pie� atbildības.�

Efektīvi�jāvēršas�ir�arī�pret�augstajiem�pašnāvību�rādītājiem�militārajos�spēkos�un�pret�to�cēlo�iem.�

�

Visos�zi�ojumos�norādīts�uz�pastāvīgi�augstu�rasisma�un�ksenofobijas�līmeni�Krievijā:�īpaši�noturīgi�

ir� aizspriedumi�pret�čečeniem,�kaukāziešiem,� romiem,�ebrejiem,� turkiem�meshetīniem,�afrikā�iem�

un�aziātiem.�Turklāt�rasu�diskriminācija�vēl�arvien�ir�problēma.�Lai�arī�darba�likumu�kodeksā�ir�sīki�

izstrādāti�noteikumi,�kas�vērsti�pret� rasu�diskrimināciju�darbā,�bet�šFiet,�ka� tos� reti�piemēro.�Rasu�

diskriminācija� ierobežo� arī� rasu� minoritāšu� piekCuvi� izglītībai,� mājokCiem,� sabiedriskajiem�

pakalpojumiem� un� sabiedriskām� vietām,� kā� arī� pilsonībai� un� reBistrācijas� sistēmai.� Policiju� bieži�

vaino�par�diskriminējošu�un�patvaCīgu�izturēšanos�pret�viegli�atpazīstamām�minoritātēm.�

�
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Lai� gan� Krievijā� norit� enerBisks� vispārēju� tiesvedības� sistēmas� reformu� process� un� prezidents�

Medvedev�ir�uzsvēris�savu�nodomu�Krievijā�vērsties�pret�"nihilismu�tieslietās",�tiesvedības�sistēma,�

īpaši� zemākajā� tiesu� līmenī,� vēl� arvien� nepietiekami� ievēro� cilvēktiesības� un� izrāda� neatkarības�

trūkumu.� Vairums� Eiropas� Cilvēktiesību� tiesas� nolēmumu� pret� Krieviju� ir� pie�emti� tādēC,� ka�

Krievijas�administratīvā� sistēma�neīsteno�Krievijas� tiesu�pie�emtos� lēmumus.� Ir�sa�emti�zi�ojumi�

par�valsts�iejaukšanos�ar�mērFi�radīt�šFēršCus�Krievijas�pilso�u�iesniegumiem�Eiropas�Cilvēktiesību�

konvencijai� (ECK),� visvairāk� satrauc� iesniegumi� ECK� par� lietām,� kas� saistītas� ar� konfliktu�

ZiemeCkaukāzā.� Turklāt� tas,� ka� Krievijas� Parlaments� (Dome)� neratificēja� Eiropas� Padomes�

Protokolu�Nr.�14� par� ECK,� kas� ir� būtisks� garants� ECK� turpmākai� darbībai,� sastopoties� ar� arvien�

pieaugošu�darba�slodzi,�draud�traucēt�Eiropas�Cilvēktiesību�tiesas�darbu.�

�

Lai� gan� karš� Čečenijā� ir� beidzies� un� republikā� norit� atjaunošanas� process,� arvien� vēl� rada� bažas�

cilvēktiesību�stāvoklis�ZiemeCkaukāzā.�Vēl�arvien�zi�o�par�daudzajiem�cilvēktiesību�pārkāpumiem,�

tostarp� vardarbīgu� nozušanu,� spīdzināšanu,� cilvēktiesību� aizstāvju� vajāšanu� un� vārda� brīvības�

ierobežojumiem.� Lai� gan� pēdējos� divos� gados� stāvoklis� Čečenijā� ir� uzlabojies,� pasliktinājies� ir�

cilvēktiesību� stāvoklis,� īpaši� kaimi�republikās� Ingušijā� un�Dagestānā.�Krievija� arvien� vēl� atsakās�

atCaut� ANO� Īpašajam� referentam� spīdzināšanas� jautājumos� apmeklēt� cietumus� ZiemeCkaukāzā�

saska�ā� ar� vi�a� pierastajiem� nosacījumiem� un� nevēlas� īstenot� Eiropas� Padomes� spīdzināšanas�

novēršanas�komitejas�ieteikumus.��

�

Kopš�Eiropadome�2007.�gada�21.�un�22.�jūnijā�pie�ēma�ES�stratēBiju� jaunām�partnerattiecībām�ar�

Vidusāziju,� tā�veido�vispārēju�pamatu�ES�un�Vidusāzijas�attiecībām.�Pēdējā�gada� laikā�sadarbība�

starp�Vidusāziju� un� ES� ir� izvērsusies� jauna� kvalitātē� un�manāmi� intensīvāks� ir� kCuvis� politiskais�

dialogs�ar�reBiona�valstīm.�

�
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Padome�vēl�arvien�ir�norūpējusies�par�cilvēktiesību�stāvokli�Vidusāzijā�un�saglabā�ap�ēmību�strādāt�

pie�konkrētiem�cilvēktiesību�stāvokCa�uzlabojumiem�piecās�Vidusāzijas�valstīs,�tām�visām,�dažādās�

pakāpēs,�ir�nopietnas�problēmas�ar�pamattiesību�un�pamatbrīvību�aizstāvēšanu.�ES�stratēBijā�jaunām�

partnerattiecībām� ar� Vidusāziju� ir� atzīts,� ka� cilvēktiesības,� tiesiskums,� laba� pārvaldība� un�

demokratizācija� liek� pamatus� ilgstošai� politiskai� stabilitātei� un� ekonomikas� attīstībai� Vidusāzijā.�

TādēC� saska�ā� ar� stratēBiju� cilvēktiesību� jautājumus� apsprieda� ar� katru� Vidusāzijas� valsti� pa�

dažādiem�kanāliem�un�visos�politiskajos�dialogos,�tostarp�valsts�koordinatoru�2008.�gada�10.�marta�

sanāksmē�Briselē�un�ES�un�Vidusāzijas�valstu�ministru�sanāksmē�2008.�gada�aprīlī�Ašhabadā.�ES�

turpināja�izvirzīt�cilvēktiesību�jautājumus�Sadarbības�komitejas�un�Sadarbības�padomes�sanāksmēs�

ar�Vidusāzijas�valstīm,�kā�arī�citās�struktūrās,�kur�šādu�nolīgumu�nav.�Attiecībā�uz�reBiona�valstīm�

ir�veikti�vairāki�abpusēji�demarši�par�jautājumiem,�kas�izraisa�bažas.�

�

Saska�ā� ar� stratēBiju� ES� būtu� jāmēBina� ar� visām� reBiona� valstīm� sākt� strukturētu,� regulāru� un�

mērFtiecīgu� cilvēktiesību� dialogu.� Līdz� 2008.�gada� 30.�jūnijam� šādi� dialogi� ir� notikuši� ar�

Uzbekistānu� un� Turkmenistānu.� ES� un� Vidusāzijas� ministru� sanāksmē,� kas� notika� Ašhabadā�

2008.�gada�aprīlī,�panāca�vienošanos�par�principu�–�līdz�2008.�gada�beigām�sākt�šādus�dialogus�arī�

ar�Kazahstānu,�Tadžikistānu�un�Kirgizstānas�Republiku.�

�

Sniegt� ieguldījumu� ES� cilvēktiesību� politikas� īstenošanā� ietilpst� ESĪP� Vidusāzijā� Pierre� Morel�

pilnvarās.�Vi�š�cieši�sadarbojās�ar�1S/AP�Personīgo�pārstāvi�cilvēktiesību�jautājumos�un�turpināja�

pievērsties�cilvēktiesību�jautājumiem�savu�vizīšu�laikā�reBionā�un�abpusējā�sazi�ā.�

�

Memot�vērā�to,�ka�Kazahstāna�2010.�gadā�vadīs�EDSO,�ES�izsvēra,�ka�svarīgi�ir�īstenot�turpmākas�

politiskas�reformas,�īpaši�attiecībā�uz�cilvēktiesībām,�pulcēšanās�brīvību,�pilsoniskās�sabiedrības�un�

nevalstisko�organizāciju�nozīmi,�politiskās�opozīcijas�stāvokli�un�plašsazi�as�līdzekCu�brīvību.�

�
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Padome�2007.�gada�13.�novembrī�pie�ēma�Kopējo�nostāju�2007/734/KĀDP�134,�ar�ko�atjauno�dažus�

ierobežojošus�pasākumus�pret�Uzbekistānu.�Tomēr,�lai�mudinātu�Uzbekistānu�uzlabot�cilvēktiesību�

stāvokli� un� lai� �emtu� vērā� saistību� uz�emšanos,� vīzu� ierobežojumus� atcēla� uz� sešiem�mēnešiem.�

Padome� pēc� pārskatīšanas� 2008.�gada� 29.�aprīlī� vīzu� ierobežojumu� atcelšanu� pagarināja� par� vēl�

sešiem�mēnešiem�līdz�2008.�gada�13.�novembrim.�

�

Padome,� 29.�aprīlī� pārskatot� ierobežojumus,� pie�ēma� secinājumus,� kuros� pausts� gandarījums� par�

nāvessoda� atcelšanu,�habeas� corpus� ieviešanu� un� vairāku� cilvēktiesību� aizstāvju� atbrīvošanu,� bet�

izteiktas�bažas�par�cilvēktiesību�stāvokli�citās�jomās,�un�pausts�aicinājums�Uzbekistānai,�inter�alia�

nodrošināt� cilvēktiesību� aizstāvju� atbrīvošanu,� noslēgt� valsts� "Human� Rights� Watch"� direktora�

akreditāciju,�sadarboties�ar�ANO�Īpašajiem�referentiem�spīdzināšanas�un�vārda�brīvības�jautājumos,�

lai�atceltu�ierobežojumus�nevalstiskajām�organizācijām.�

�

ES�rīkoja�ES�un�Uzbekistānas�cilvēktiesību�dialoga�otro�kārtu�2008.�gada�5.�jūnijā�135.�

�

Saistībā� ar� pirmo� regulāro� ES� un�Turkmenistānas� cilvēktiesību� dialogu,� kas� notika� 2008.�gada�

24.�jūnijā�136,� ES� izteica� Turkmenistānai� bažas� par� tādām� jomām� kā� biedrošanās� un� pulcēšanās�

brīvība,� vārda� un� plašsazi�as� līdzekCu� brīvība,� domu� un� reliBijas� brīvība,� apstākCi� cietumos� un�

pārvietošanās�brīvība�un�piespiedu�pārvietošana.�

�

Ar� Kirgizstānas� Republiku� ES� apsprieda� tādus� jautājumus� kā� konstitucionāla� reforma,� lielas�

iedzīvotāju� daCas� sociālie� apstākCi,� tiesiskā� regulējuma� izmai�as,� kas� vērstas� uz� stingrāku�

demokrātisko� brīvību� kontroli,� un� ierobežota� piekCuve� informācijai,� kā� arī� parlamenta� vēlēšanas�

2007.�gada�decembrī,�kas�saska�ā�ar�ODHIR�ir�"zaudēta�iespēja".�

�

�������������������������������������������������
134�� OV�L�295,�14.11.2007.,�34.–39.�lpp.�
135� Skatīt�arī�sadaCu�par�Uzbekistānu�2.6.3.�nodaCā.��
136� Skatīt�arī�sadaCu�par�Turkmenistānu�2.6.3.�nodaCā.�
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ES�pauda�nožēlu,�ka�Tadžikistāna�turpina�piedzīvot�neveiksmes�virzībā�uz�stabilizāciju�un�aicināja�

Tadžikistānu�veikt�šajā�zi�ā�uzlabojumus.�Iedzīvotāju�vairākuma�sociāli�ekonomiskā�situācija,�īpaši�

ziemā,�vēl�arvien�ir�dramatiska,�jo�valdības�īslaicīgie�centieni�apkarot�korupciju�un�sliktu�pārvaldību�

izraisa� pilsoniskās� sabiedrības� izaugsmes� apturēšanu.� ES� pauda� arī� bažas� par� nevalstisko�

organizāciju�sarežBītajiem�apstākCiem�valstī,�kā�arī�par�reliBijas�brīvības�ierobežošanu.�

�

6.4.� Āfrika�

�

Kopš�ES�un�Āfrikas�kopējās�stratēBijas�un�to�pirmā�rīcības�plāna�pie�emšanas�ES�un�Āfrikas�samitā�

Lisabonā� 2007.�gada� decembrī,� vairāk� uzmanības� tika� veltīts� cilvēktiesību,� tiesiskuma� un� labas�

pārvaldības�veicināšanai.�

�

Padome�2007.�gada�6.�decembrī�pie�ēma�vienoto�rīcību,�ar�ko�Koen�Vervaeke�kungu�ieceC�par�ES�

Īpašo� pārstāvi� Āfrikas� Savienībā.� Tajā� pat� dienā� Komisija� vi�u� iecēla� par� Eiropas� Komisijas�

delegācijas� vadītāju� Āfrikas� Savienībā.� Šī� iecelšana� amatā� atspoguCo� abu� iestāžu� kopējo� gribu�

apvienot�visus�ES�instrumentus�un�tādējādi�visos�līme�os�nodrošināt�saska�otu�pieeju�attiecībā�uz�

Āfriku.�

�

Āfrika� un� ES� sākumposmam� no� 2008.�līdz� 2010.�gadam� ir� noteikušas� izraudzītas� prioritāras�

darbības� un� ir� vienojušās� tās� īstenot� saistībā� ar� Āfrikas� un� ES� partnerattiecībām� demokrātiskas�

pārvaldības�un� cilvēktiesību� jomā.�Šajās�partnerattiecībās� ir� integrēts�prioritāru�darbību�klāsts,� lai�

uzlabotu� dialogu,� tostarp� pasaules� mērogā� un� starptautiskos� forumos,� lai� veicinātu� Āfrikas�

salīdzinošo� izvērtējuma�mehānismu� (African� Peer� Review�Mechanism)� un�Āfrikas� Demokrātijas,�

vēlēšanu� un� pārvaldības� hartu.� Cilvēktiesību� jomā� turpinās� regulārs� AS� un� ES� dialogs.� Puses� ir�

vienojušās�par�šā�dialoga�mērFiem,�veidu�un�programmu�137.�Āfrikas�Cilvēktiesību�un�tautu�tiesību�

tiesa�kopā�ar�vadošo�pilsoniskās�sabiedrības�organizāciju,�Koalīciju�efektīvai�Āfrikas�Cilvēktiesību�

un�tautu�tiesību�tiesai,�griezās�pie�Eiropas�Parlamenta�Cilvēktiesību�apakškomitejas.�

�

�������������������������������������������������
137� Skatīt�2.6.4.�sadaCu�–�ES�un�Āfrikas�Savienības�cilvēktiesību�dialogs.�
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Turklāt�cilvēktiesību�jautājumus�turpina�risināt�politiskā�dialogā�ar�katru�un�ikvienu�Āfrikas�valsti,�

dialogu� papildina� tādas� praktiskas� darbības� kā� pilsoniskās� sabiedrības� konsolidēšanas� atbalsts,�

parlamentu�nostiprināšana,�decentralizācijas�programmas,�kas�palielina�pašvaldību�balsstiesības�un�

pilnvaras.�Saska�ā�ar�Kotonū�Nolīguma�96.�pantu�izmantojot�konsultācijas,�ar�Gvineju�un�Zimbabvi�

turpina� risināt�cilvēktiesību,� tiesiskuma�un�demokrātisko�procesu�pārkāpumus.�Lai�gan�Gvinejā� ir�

manāmi�panākumi,�attiecības�ar�Zimbabvi�turpina�radīt�problēmas.�Pozitīvi��emot�vērā�cilvēktiesību�

stāvokCa� ievērojamu� uzlabošanos� Togo,� ES� 2007.�gada� novembrī� nolēma� atsaukt� pie�emtos�

pasākumus�un�noslēgt�konsultācijas�ar�Togo�republiku�par�Kotonū�nolīguma�96.�pantu.�

�

Rietumāfrika�

�

Vagadugu�politiskā�vienošanās�2007.�gada�4.�martā�ir�nesusi�pozitīvas�pārmai�as�daudzās�jomās�un�

cerības� uz� pastāvīgu� mieru� Kotdivuārā.� Kotdivuāra� 2008.�gada� novembrī� gatavojas� rīkot� ilgi�

atliktās� prezidenta� vēlēšanas,� un� ES� ir� uzaicināta� palīdzēt� un� novērot.� Progress� citos� svarīgos�

jautājumos,� proti,� bru�oto� grupējumu� atbru�ošanā� un� izklīdināšanā� un� bru�oto� spēju�

atkaCapvienošanā,�tomēr�vēl�arvien�ir�lēns.�

�

Kopš�prezidenta�Johnson
Sirleaf� ievēlēšanas,�Libērijā� ir�uzlabojies�tiesiskuma�stāvoklis.�Vienīgās�

sankcijas,� kas� vēl� paliek� spēkā,� ir� ieroču� embargo,� un� ceCošanas� aizliegums� dažām� personām�

pagarināts� vēl� uz� divpadsmit�mēnešiem�138.� Tomēr� vēl� ir� plaši� izplatīta� vardarbība,� īpaši� bru�ota�

laupīšana� un� izvarošana,� īpaši�Monrovijā� un� tās� apkārtnē,� un� izrādās,� ka� Libērijas� valsts� policija�

nespēj�efektīvi�pildīt�savus�pienākumus.�Vēl�arī�jāpievēršas�vairākiem�jautājumiem,�kas�ir�izšFiroši�

ilgstošam�mieram�un�stabilitātei,� to�starpā� ir� tieslietu�un� tiesvedības�sistēmas�reforma,�kara�skarto�

iedzīvotāju�reintegrācija�un�tiesiskuma�ievērošanas�nodrošināšana�visur�valstī.�

�

�������������������������������������������������
138� Padomes�Kopējā�nostāja�2008/109/KĀDP,�ar�ko�paredz�ierobežojošus�pasākumus�pret�Libēriju�(OV�L�38,�

13.2.2008,�26.�lpp.).�
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ES�trijotnes�veidā�2008.�gada�maijā�tikās�ar�igērijas�ārlietu�ministru,�lai�lemtu�par�uzlabotu�ES�un�

Nigērijas� politisko� dialogu,� kurā� pievērsīsies� cilvēktiesību� jautājumiem� gan� pasaules,� gan� valsts�

mērogā.�Nigērijai� ir� izšFiroša� nozīme� attiecībā� uz�mieru� un� stabilitāti�Āfrikā,� īpaši�Rietumāfrikā.�

Cerams,� ka� ES� palīdzība� tiks� virzīta,� lai� atbalstītu� prioritāras� darbības� šādās� jomās:� miers� un�

drošība,� pārvaldība� un� cilvēktiesības,� tirdzniecība� un� reBionu� integrācija,� galvenie� attīstības�

jautājumi�(tostarp�vides�ilgtspējība�un�klimata�pārmai�as).�

�

Pašreizējais� drošības� stāvoklis�Mali� ziemeCos� vēl� arvien� izraisa� bažas.� Pārskata� posma� beigās� ar�

Alžīrijas� starpniecību� ir� sākušās� miera� sarunas� starp� nemierniekiem� un� Mali� valdību.� Pārskata�

posmā� nemiernieku� uzbrukumu� un� armijas� reakcijas� rezultātā� bija� daudz� cietušo,� tostarp�

civiliedzīvotāju�vidū.�Ar�nepacietību�tiek�gaidīta�reBionāla�konference�par�mieru�un�attīstību,�kuru�

varas�iestādes�jau�ir�pasludinājušas�no�2007.�gada�rudens.�

�

2008.�gada�pavasarī�Senegālā�atsākās�sabiedrības�agresija�pret�homoseksuāCiem.�Policija� iejaucās,�

lai� pārtrauktu� vardarbību.� Tuvākajā� nākotnē� nav� paredzama� kriminālsodāmības� atcelšana� par�

homoseksualitāti,� jo� tas� ir� politiski� delikāts� jautājums.� ES� pauda� gandarījumu� par� Senegālas�

valdības� lēmumu� uzticēt� šo� procesu� Senegālā� bijušajam� Čadas� prezidentam�Hissène� Habré.� ES�

pauda�savu�nolūku�sniegt�ieguldījumu�šajā�tiesā.�

�

Centrālāfrika�

�

Eiropas� Savienība� turpina� rūpīgi� pārbaudīt� cilvēktiesību� stāvokli� Kongo� Demokrātiskajā�

Republikā� (KDR)� un� ir� nobažījusies� par� nemitīgajiem� cilvēktiesību� pārkāpumiem� valstī,� tostarp�

seksuālu�vardarbību�pret�sievietēm,�īpaši�valsts�austrumos.�

�

ES,�paužot�vislielākās�bažas,�vairākkārt� ir�nosodījusi�cilvēktiesību�pārkāpumus�KDR,� tostarp� tieši�

sazinoties�ar�Kongo�valsts�ierēd�iem.�Turklāt,�cik�vien�nepieciešams,�bieži�attiecīgajām�valsts�varas�

iestādēm� tika� izteikti� cilvēktiesību� demarši,� lai� aizsargātu� cilvēktiesību� aizstāvjus� vai� paustu� cita�

veida�bažas.�

�
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Tātad� ES� dalībvalstis� un� Komisija� turpina� atbalstīt� labu� pārvaldību,� tostarp� demokrātijas�

konsolidāciju,� tiesiskumu� un� drošības� sektora� reformu.� Šajā� sakarā� līdz� 2009.�gada� 1.�jūlijam� ir�

pagarinātas� divas� ES� EDAP�misijas�–�EUSEC� RD� Congo� un�EUPOL� RD� Congo,� apliecinot� ES�

prioritāti� turpināt� atbalstīt� armijas� un� policijas� reformu� vienlaikus� ar� EK� sekmīgi� sāktajiem�

centieniem�tieslietu�un�policijas�jomās.�

�

Drošība�valsts�austrumu�daCā�mazliet�uzlabojās�pēc� tam,�kad� tika�parakstīts�Nairobi�komunikē�un�

Gomas�akti�par�militāru�darbību�izvēršanu�(engagement�acts)�Kivu�provincēs.�Tagad,�pakāpeniska�

stāvokCa�pasliktināšanās�kopš�2008.�gada�augusta�vēlreiz�apliecina�stāvokCa�nestabilitāti.�Es�turpinās�

atbalstīt� politiskos� procesus,� uzskatot,� ka� dialogs� un� politisko� un� drošības� saistību� īstenošana� ir�

vienīgā�ilgtspējīgā�pieeja,�lai�mazinātu�cilvēktiesību�pārkāpumus�un�panāktu�ilgstošu�mieru.�

�

Turklāt�īpaši�valsts�austrumos�vēl�arvien�galvenā�problēma�ir�valsts�varas�trūkums�un�cilvēktiesību�

stāvoklis�nav�uzlabojies.�Simtiem�tūkstošu�iedzīvotāju�turpina�bēgCu�gaitas,�jo�sievietes�un�bērni,�un�

arī�vīrieši�kCūst�par� izvarošanas,�spīdzināšanas,�slepkavību�un�laupīšanas�upuriem.�Šie�izvarošanas�

gadījumi,�kas�bieži�izmantoti�kā�kara�ierocis,�ANO�Drošības�padomes�sistēmā�ir�atzīti�par�iespējamu�

starptautiskā�miera�apdraudējumu.�Ruandas�Demokrātisko�atbrīvošanās�spēku�(FDLR)�iziešanai�no�

KDR,� Kongo� armijas� reformai� un� disciplīnas� ieviešanai,� nesodāmības� izskaušanai,� kā� arī� valsts�

varas� nostiprināšanai� Kivus� provincē� ir� augsta� prioritāte� starptautiskajā� darba� programmā,� lai�

izbeigtu� šos� pārkāpumus.� ES� 2008.�gada� martā� iebilda� pret� to,� ka� atsauc� ANO� īpašā� referenta�

cilvēktiesību�jautājumos�KDR�pilnvaras,�un�rūpīgi�sekos�KDR�zi�ojumam,�ar�ko�2009.�gada�martā�

iepazīstinās�vairāki�īpašie�referenti�tematiski�dažādos�cilvēktiesību�jautājumos.�

�

1S/AP� personīgā� pārstāve�Kionka� kundze� kopā� ar� ESĪP� Lielo� ezeru� reBionā� 2007.�gada� oktobrī�

apmeklēja�KDR� austrumus� un� pārrunāja� šos� jautājumus� ar� vietējiem� gubernatoriem,�militārajiem�

komandieriem�un�valdības�ierēd�iem�Kinšasā.�

�

ES� turpinās� dialogu� ar� KDR� valdību� un� citām� reBiona� valstīm,� lai� reBionā� veicinātu� mieru� un�

cilvēku�drošību.�

�
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ES� stingri� atbalsta� principu,� ka� jāsauc� pie� atbildības� civiliedzīvotāju� cilvēktiesību� pārkāpēji.� Šajā�

sakarā�ES� ir� atkātoti� uzsvērusi,� ka� tā� atbalsta�Starptautisko�krimināltiesu� (ICC)� un� tās�darbu,�kas�

saistīts�ar�notikušajiem�un�notiekošajiem�cilvēktiesību�pārkāpumiem�Lielo�ezeru�reBionā.�Pēc�tam,�

kad�tiesa�bija�izdevusi�orderi�J.P.�Bemba�apcietināšanai,�viena�no�ES�dalībvalstīm�vi�u�aizturēja,�un�

tas�deva�iespēju�nodot�Bemba�kungu�Starptautiskajai�krimināltiesai�(ICC).�

�

Dienvidāfrika�

�

ES�rūpīgi�sekoja�cilvēktiesību�stāvoklim�Zimbabvē,�kas�pārskata�posmā�turpināja�pasliktināties.�ES�

vairākkārt�ir�izteikusi�publiskus�pazi�ojumus,�norādot�uz�slikto�stāvokli.�

�

Tā�kā�cilvēktiesību�stāvoklis�valstī�nebija�uzlabojies,�Padome�2008.�gada�februārī�atjaunoja�Kopējo�

nostāju�2008/135/KĀDP�139,� kuru�pirmo� reizi� pie�ēma�2002.� gada� februārī� (2002/145/KĀDP�140),�

par� ierobežojošiem� pasākumiem� pret� tām� vadošajām� personām,� kas� atbildīgas� par� Zimbabves�

valdības�krīzi�un�cilvēktiesību�pārkāpumiem.�Ierobežojošie�pasākumi�aptver�aizliegumu�ieceCot�ES�

un� finanšu� līdzekCu� iesaldēšanu� personām,� kas� iesaistījušās� tādās� darbībās,� kas� nopietni� kaitē�

demokrātijai,�cilvēktiesību� ievērošanai�un� tiesiskumam�Zimbabvē.� Ir�arī�spēkā� ieroču�piegādes�un�

militārām�operācijām�paredzētu�iekārtu�embargo.�

�

Laikposmam� ir� raksturīgi� divi� notikumi.� Pirmais� ir� vidutāja� –� Dienvidāfrikas� prezidenta�Mbeki�

centieni,�un�otrais�–�gatavošanās�prezidenta�un�parlamentā�vēlēšanām�Zimbabvē�2008.�gadā.�

�

�������������������������������������������������
139� OV�L�43,�19.2.2008.,�39.–39.�lpp.�
140� OV�L�50,�21.2.2002.,�1.�lpp.�
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Prezidents�Mbeki� 2008.�gada� augustā� Dienvidāfrikas� attīstības� kopienas� (SADC)� samitā� Lusakā,�

Zambijā,� zi�oja� par� starpniecības� panākumiem� sarunās� starp� ZA!U
PF� un�MDC.� Samitā� pauda�

gandarījumu� par� sasniegto� un� mudināja� puses� paātrināt� sarunu� gaitu� un� pēc� iespējas� ātrāk� beigt�

darbu,�tā,�lai�nākamās�vēlēšanas�varētu�rīkot�miera�gaisotnē,�kas�Cauj�Zimbabves�iedzīvotājiem�pēc�

savas� gribas� ievēlēt� vadītājus.� Bet� diemžēl� starpniecības� centieni� nevainagojās� panākumiem�

miermīlīgas�vēlēšanu�gaisotnes�nodrošināšanā.�Valdošā�ZA!U
PF�partija,�šFiet,�nekad�nebija�bijusi�

gatava� uz�emties� sarunu� saistības,� un� gadam� noslēdzoties,� pieauga� vardarbība� un� cilvēktiesību�

pārkāpumi,�ko�drošības�spēki�un�ZA!U
PF�atbalstītāji�veica�ne�tikai�pret�MDC,�bet�arī�pret�visiem�

iedzīvotājiem.�

�

Prezidents�Mugabe� piedalījās� ES� un�Āfrikas� samitā� Lisabonā� 2007.�gada� decembrī.� Lai� arī� vi�a�

vārds�bija�vīzu�aizlieguma�sarakstā,�vi�am�izsniedza�vīzu,�jo�vairākas�Āfrikas�valstis�to�izvirzīja�par�

nosacījumu� savai� līdzdalībai� samitā.� Samita� laikā� vairāku� ES� valstu� vadītāji� stingri� kritizēja�

prezidentu�Mugabe�un�vi�a�režīmu�Zimbabvē.�

�

Pirmā�vēlēšanu�kārta�notika�2008.�gada�29.�martā.�To�novēroja�pārstāvji�no�SADC,�ĀS�un�Āfrikas�

Parlamenta.� Lai� gan� novērotāji� kritizēja� vēlēšanu� norisi,� opozīcija� uzvarēja� gan� parlamenta,� gan�

prezidenta�vēlēšanās.� �Šos�notikumus�būtiski�veicināja�prezidenta�Mbeki� starpniecības�centieni,� jo�

viens� no� vi�a� sasniegumiem� bija� panākt,� lai� katra� vēlēšanu� iecirk�a� rezultāti� pēc� skaitīšanas�

nekavējoties� tiktu� izkārti� vēlēšanu� iecirk�a� ēkas� ārpusē.� Tas� nevalstiskām� organizācijām� un�

vēlēšanu�novērotājiem�deva�iespēju�fotografēt�un�salīdzināt�atsevišFos�skaitCus,�pirms�valdība�būtu�

varējusi� sākt� manipulācijas� ar� skaitCiem.� Prezidenta� vēlēšanu� rezultāts� tomēr� nebija� pietiekoši�

skaidrs� (Mugabe� 43�%,�Tsvangirai� 48�%),� lai� izvairītos� no� atkārtotām� prezidenta� vēlēšanām.�Tās�

notika�27.�jūnijā�un�visi�novērotāji�bija�vienisprātis,�nosodot� šo�notikumu.� Jau�pirms�šā�notikuma�

vadošā�partija�un�drošības�spēki�Cāva�vaCu�terora�režīmam,�kādu�valsts�vēl�nebija�piedzīvojusi,�un�tā�

rezultātā�opozīcijas�kandidātam�pirms�vēlēšanām�bija�jāatsauc�sava�kandidatūra,�baidoties�par�savu�

un�savu�atbalstītāju�dzīvību.�Tomēr�vēlēšanas�turpinājās�ar�tikai�vienu�kandidātu,�kurš,�kā�jau�bija�

gaidāms,�uzvarēja� ar�85�%�balsu�pēc�valdības� ierēd�u�aprēFiniem,�kurus� nepārraudzīja�neatkarīgi�

novērotāji.�
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Austrumāfrika�

�

ES�kā�novērotāja�piedalījās�ZiemePu�Ugandas�Džubas�sarunās�starp�Ugandas�valdību�un�Tā�Kunga�

pretošanās�armiju�(Lord’s�Resistance�army�–�LRA).�Tādējādi�Padome�kā�vidutāju�atbalstīja�bijušo�

Mozambikas� prezidentu� Joaquim� Chissano,� ANO� Benerālsekretāra� īpašo� sūtni� LRA� skartajos�

apgabalos.� ES� deva� ieguldījumu� Džubas�Miera� nolīguma� piecu� atsevišFu� pielikumu� izstrādē� un�

parakstīšanā,� tostarp� pielikuma� par� atbildību� un� tieslietām� izstrādē,� un� pauda� nožēlu,� ka� galīgo�

miera� līgumu� tā� arī� nevarēja� parakstīt.� Tomēr� ZiemeCu� Ugandā� vardarbība� vairs� nav� atkārtoti�

uzliesmojusi,�un�ES�ir�ap�ēmusies�palīdzēt�ZiemeCu�Ugandas�atjaunošanā,� tā�kā�apmēram�miljons�

valsts� iekšienē� pārvietoto� personu� (IDP)� var� atgriezties�mājās.� Tā� arī�mudināja�Ugandas� valdību�

saglabāt�ap�ēmību�veikt�šo�procesu�un�būt�gatavai� īstenot�miera�nolīguma�noteikumus�saska�ā�ar�

Romas�Statūtiem�par�ICC�izveidi�un�stiprināt�tiesiskumu�visur�Ugandā.�

�

Stāvoklis�politiskajā,�drošības�un�humanitārajā�jomā�Sudānā,�īpaši�Darfūrā,�pēdējā�gada�laikā�nav�

uzlabojies.�ES�vēl�arvien� ir�nopietni�norūpējusies�par�nemitīgo�vardarbību�pret�civiliedzīvotājiem,�

miera�uzturēšanas�spēkiem�un�humānās�palīdzības�darbiniekiem,�kā�arī�par�pierādījumiem,�ka�vēl�

arvien�pastāv�liels�ar�dzimumu�saistītas�vardarbības�un�dzimumnoziegumu�skaits.�

�

Lai�gan�2008.�gada�janvāra�beigās�vēl�par�gadu�pagarināja�humānās�palīdzības�piekCuves�moratoriju�

Darfūrai,� stāvoklis� turpināja� pasliktināties.� Pēc� militāriem� uzbrukumiem� ciemiem� Darfūrā,� arī�

turpmāk�parasta�parādība�ir�cilvēku�ciešanas�ar�desmitiem�tūkstošu�papildu�bēgCu�un�valsts�iekšienē�

pārvietotu�personu,�kuru�iespējas�piekCūt�humānai�palīdzībai�ir�ierobežotas�vai�tādu�nemaz�nav.�Gan�

valdības� spēki,� gan� nemiernieku� grupas� veic� cilvēktiesību� un� starptautisko� humanitāro� tiesību�

pārkāpumus.� Atteikums� sākt� lietderīgas� miera� sarunas� uztur� nožēlojamu� humanitāro� stāvokli.�

Noziegumu� un� cilvēktiesību� un� starptautisko� kara� tiesību� pārkāpumu� izpildītāji� nedrīkst� palikt�

nesodīti.�Vairākkārt�tika�atgādināts,�cik�nozīmīga�ir�ANO�DP�Rezolūcija�1325�(2000)�par�sieviešu�

līdztiesību,�mieru�un�drošību.�

�
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Saska�ā�ar�ANO�DP�rezolūciju�1593�(2005)�ES�atkārtoti�aicina�Sudānas�valdību�bez�nosacījumiem�

sadarboties� ar�Starptautisko�krimināltiesu� (ICC)� un� izdot�divas�personas,� par�kurām�Starptautiskā�

krimināltiesa� 2007.�gada� 27.�aprīlī� ir� izdevusi� apcietināšanas� orderus� saistībā� ar� iespējamiem�

noziegumiem�pret�cilvēci�un�kara�noziegumiem�Darfūrā.�Šo�visšausmīgāko�noziegumu�nesodāmība�

nedrīkst� saglabāties� kā� varbūtība.� Eiropadome� aicināja� VLĀAP� turpināt� rūpīgi� sekot� līdzi�

notikumiem�Sudānā�un�apsvērt�papildu�pasākumus�gadījumā,�ja�trūktu�pilnīgas�sadarbības�ar�ANO�

un�citām�iestādēm,�arī�ar�Starptautisko�krimināltiesu�141.�

�

Āfrikas�rags�

�

ES� vēl� arvien� ir� Coti� nobažījusies� par� cilvēktiesību� stāvokli� Eritrejā,� tostarp� par� stāvokCa�

pasliktināšanos�reliBijas�brīvības�un�plašsazi�as�līdzekCu�brīvības�jomā,�un�tādēC�ir�vērsusies�tieši�pie�

Eritrejas�prezidenta.�ES�2007.�gada�18.�septembrī�nāca�klājā�ar�deklarāciju,�kurā�paustas�bažas�par�

politieslodzīto� stāvokli� valstī,� tostarp� par� ievērojamu� parlamenta� deputātu� un� žurnālistu� arestiem�

2001.�gada�septembrī,�kuri�vēl�arvien� ir� slepenā�apcietinājumā�bez�apsūdzības.�ES� turpina�aicināt�

īstenot� cilvēktiesību� līgumus,� kurus� Eritreja� ir� ratificējusi,� šajā� sakarā� tā� ar� EK� un� vietējo�

arodbiedrību�projekta�starpniecību�īpaši�palīdz�īstenot�SDO�konvencijas.�

�

Attiecībā� uz�Etiopiju,� ES� turpina� darbu,� lai� veicinātu� cilvēktiesību� un� daudzpartiju� demokrātijas�

ievērošanu.�ES�īpaši�ir�paudusi�bažas�par�likuma�projektu�attiecībā�uz�nevalstiskām�organizācijām,�

kurš� var� pasliktināt� pilsoniskās� sabiedrības� iespēju� veicināt� demokrātiju.� Bažas� pauda� arī� par�

vardarbību� un� cita� veida� spiediena� izdarīšanu� uz� žurnālistiem,� un� citiem� vārda� un� biedrošanās�

brīvības� ierobežojumiem.�ES� ir� Etiopijas� premjerministram� nosūtījusi� vēstuli,� kurā� paustas� bažas�

par� cilvēktiesību� stāvokli� Etiopijas� somāliešu� reBionā� (Ogadenā)� un� piedāvāta� palīdzība� veicināt�

reBiona�attīstību.�ES�novēro�arī�problemātiskos�tiesas�procesus�pret�tiem,�kurus�arestēja�2005.�gada�

demonstrāciju� rezultātā.� Pozitīvi� jāatzīmē,� ka� ir� veikti� pirmie� pasākumi,� lai� radītu� valsts�

cilvēktiesību�pārraudzības�mehānismus.�

�

�������������������������������������������������
141� Skatīt�4.8.�nodaCu�–�"Starptautiskā�krimināltiesa�un�cī�a�pret�nesodāmību".�
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ES�pauda�satraukumu�par�to,�ka�nemitīga�konflikta�rezultātā�ir�pasliktinājies�cilvēktiesību�stāvoklis�

Somālijā,� un� aicināja�par�visiem�cilvēktiesību�pārkāpumiem�Somālijā� iesniegt�oficiālu� apsūdzību�

un� tos� izmeklēt.� Pēc� sešpadsmit� pilso�u� kara� gadiem� Somālijas� galvenie� pārbaudījumi� tagad� ir�

veidot�mieru� un� drošību,� izveidot� demokrātiskus� procesus� un� iestādes� un� stiprināt� cilvēktiesības.�

Īpaši� nopietni� apdraudētas� ir� būtiskas� bērnu,� sieviešu� un� citu� neaizsargātu� grupu� cilvēktiesības.�

Ārkārtīgi�apdraudēti�ir�bērni�(50�%�iedzīvotāju�ir�jaunāki�par�18�gadiem�un�gandrīz�20�%�ir�jaunāki�

par� 5�gadiem),� galvenokārt� pārtikas� nepietiekamības� un� aizsardzības� trūkuma� dēC.� � ES� atbalsta�

Augstā� komisāra� cilvēktiesību� jautājumos� biroju,� tostarp� neatkarīgo� ekspertu� cilvēktiesību�

jautājumos� Somālijā,� un� ir� tos�mudinājusi� Somālijā� veikt� neatkarīgu� apstākCu� noskaidrošanas� un�

izvērtēšanas�misiju.�Tas�būtu�pozitīvs� solis� ceCā�uz� to,� lai� izveidotu�mehānismu� sistemātisku�visu�

pušu�cilvēktiesību�pārkāpumu�izmeklēšanai.�ES�ir�gatava�palielināt�atbalstu�Somālijai�cilvēktiesību�

jomā,�jo�īpaši�valsts�iestāžu�un�dienestu�spēju�palielināšanai.�

�

6.5.� Tuvie�Austrumi�un�Arābijas�pussala�

�

Smagi�cilvēktiesību�pārkāpumi�joprojām�turpinās�Irānā.�Kopš�pēdējā�gada�zi�ojuma�ES�galvenajās�

rūpju� jomās� nekas� nav� uzlabojies;� daudzējādā� zi�ā� stāvoklis� ir� kCuvis� sliktāks.� Nāvessoda�

piemērošana,� tostarp�nepilngadīgiem,�ir�satraucoši�palielinājusies.� Irānā�nāvessods�nepilngadīgiem�

likumpārkāpējiem� tiek� izpildīts� biežāk� nekā� jebkurā� citā� pasaules� valstī,� un� tā� ir� viena� no�

nedaudzajām� valstīm,� kas� turpina� piemērot� nāvessodu� par� noziegumiem,� kurus� likumpārkāpēji�

izdarījuši�pirms�18�gadu�vecuma�saniegšanas.�Vārda�brīvība�ir�stingri�ierobežota.�Irānas�izturēšanās�

pret�reliBiskām�un�etniskām�minoritātēm�vēl�arvien�sagādā�ES�bažas.�Bieži�tiek�sa�emtas�zi�as�par�

spīdzināšanu.� Cilvēktiesību� aizstāvjus� arvien� biežāk� apcietina� par� vi�u� darbību,� un� vi�i� zi�o� par�

vajāšanu�un�iebiedēšanu.�Ir�maz�efektīvu�pasākumu,�lai�reformētu�tiesību�aktus,�iestādes�un�oficiālo�

praksi,� kas� pieCauj� cilvēktiesību� pārkāpumu� parādīšanos.� Gluži� otrādi,� ES� ir� noraizējusies� par�

iesniegtā� kriminālkodeksa� projektu,� kura� dažās� sadaCās� ir� skaidri� pārkāptas� Irānas� Islāma�

Republikas� saistības,� ko� tai� uzliek� starptautiskās� cilvēktiesību� konvencijas,� piemēram,� sadaCās,�

kurās�ieviests�obligāts�nāvessods�par�tādiem�noziegumiem�kā�apostāzija,�Fecerība�un�burvestība.�

�
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ES� pastāvīgi,� daudzkārt� ar� publiskām� deklarācijām,� ir� reaBējusi� uz� visiem� smagiem� cilvēktiesību�

pārkāpumiem� (saistībā� ar� nāvessodu,� spīdzināšanu,� cilvēktiesību� aizstāvjiem,� sieviešu� līdztiesību,�

pie� minoritātēm� piederošo� personu� tiesībām).� ES� pārstāvji� apskatāmajā� laikposmā� daudzkārt�

sarunās�ar�Irānas�iestādēm�pievērsušies�satraucošiem�cilvēktiesību�jautājumiem.�Apspriesto�tematu�

vidū�bija�nepilngadīgu�likumpārkāpēju�sodīšana�ar�nāvi,� lai�gan�šādiem�gadījumiem�ir�pasludināts�

moratorijs,�amputāciju�gadījumi,�publiska�sodīšana,�varas� iestāžu�veikta� tādu�personu�vajāšana�un�

apcietināšana,�kas�mierīgi�sniedz�zi�ojumus�vai�pauž�savu�viedokli.�Bažas�sagādā�nemitīgā�reliBisku�

minoritāšu� diskriminācija,� īpaši� bahaju�minoritātes,� kas� pakCauta� īpašai� vajāšanai,� kā� to� apliecina�

kopienas�vadītāju�nelikumīgā�apcietināšana�maijā�un�pieaugošais�vardarbīgo�uzbrukumu�skaits,�kā�

arī� nemitīgās� Irānas�plašsazi�as� līdzekCu�propogandas�kampa�as�pret� bahajiem.�Es� ir� izteikusi� arī�

bažas� par� stingrajiem� vārda� brīvības� ierobežojumiem,� tostarp� laikrakstu� slēgšana,� represijas� pret�

interneta� žurnālu� veidotājiem� un� universitātēm,� politieslodzīto,� jo� īpaši� cilvēktiesību� aizstāvju�

sieviešu,�arodbiedrību�pārstāvju�un�žurnālistu,�turēšana�apcietinājumā.�

�

Irānas�varas�iestādēs�līdz�šim�ir�izrādījušas�arvien�stiprāku�pretestību�apspriest�ar�ES�cilvēktiesību�

jautājumus� vai� pievērsties� tiem.� Tās� turpināja� noraidīt� ES� un� Irānas� cilvēktiesību� dialoga� kārtas�

rīkošanu,� lai� gan� ES� centās� to� panākt.� Apvienoto� Nāciju� Organizācijas� 1enerālajā� Asamblejā�

2007.�gada�decembrī�visas�ES�dalībvalstis�atbalstīja�rezolūciju�par�cilvēktiesībām�Irānā.�Rezolūcijā�

paustas�nopietnas�bažas�par�nemitīgajiem�cilvēktiesību�pārkāpumiem�un�izteikts�aicinājums�Irānas�

Islāma�Republikai�ievērot�savas�brīvprātīgi�pie�emtās�starptautiskās�saistības.�

�
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Laba� pārvaldības,� demokrātijas,� cilvēktiesību� un� tiesiskuma� veicināšana� ir� galvenās� jomas,� kam�

pievērsta� uzmanība� ES� attiecībās� ar� Irāku� un� sniedzot� tai� palīdzību.� ES� veicina� drošības�

stiprināšanu,� atbalstot� tiesiskuma� sistēmu�un� sekmējot� cilvēktiesību� ievērošanu,� kā� arī� apstiprinot�

tādas� demokrātiskas� valdības� modeli,� kas� pārvar� sašFeltību,� un� atbalsta� Starptautisko� līguma� ar�

Irāku� īstenošanu,�kurā� ir� Irākas�ap�emšanās�attiecībā�uz� tiesiskumu�un�cilvēktiesībām.� Izmantojot�

savu� Integrēto� tiesiskuma�misiju� Irākā� (EUJUST�LEX),�ES�pēc� Irākas� lūguma� turpina� nodrošināt�

mācības� ES� dalībvalstīs� augstākā� ranga� amatpersonām� no� Irākas� policijas� spēkiem,� tiesvedības�

sistēmas�un�labošanas�iestādēm.�ES�kopš�2005.�gada�ir�iesaistījusies�tiesiskuma�un�tieslietu�nozares�

atbalstīšanā.� Uzsvars� ir� likts� uz� praktisku� piemērošanu� Irākas� iekšienē.� Komisija� 2007.�gadā�

piešFīra� finansējumu� tieši� tiesiskuma� un� tieslietu� nozares� atbalstam,� stiprinot� galvenās� valsts� un�

privātā�sektora�iestādes�un�spējas.�Atbalsts�ir�paredzēts�vairākām�valsts�un�privātā�sektora�iestādēm�

un�pilsoniskās�sabiedrības�attīstībai�cilvēktiesību�jomā.�Memot�vērā�iekšienē�pārvietotu�cilvēku�un�

bēgCu�nožēlojamo�stāvokli,�īpaši�šajā�reBionā,�EK�finansējumu�piešFīra�arī�humānajai�palīdzībai,�lai�

vērstos�pret�šādu�situāciju.�

�

ES� un� Irāka� 2005.� gada� septembrī� parakstīja� Vienoto� deklarāciju� par� politisko� dialogu.� ES�

izmantoja� šo� dialogu,� lai� veicinātu� ES� cilvēktiesību� mērFu� sasniegšanu� un� lai� paustu� bažas� par�

cilvēktiesībām�Irākā.�ES�pauda�vilšanos�par�to,�ka�2005.�gada�septembrī�Irākā�atjaunoja�nāvessodu,�

un�kopš�tā�laika�ES�ir�atkārtoti�izteikusi�aicinājumus�to�atcelt.�ES�pašreiz�risina�sarunas�ar�Irāku�par�

Tirdzniecības� un� sadarbības� nolīgumu,� kurā� paredzēts� ietvert� cilvēktiesību� noteikumu,� ar� kuru�

izveido�sadarbību�cilvēktiesību� jautājumos�un�skar�vairākus� jautājumus,� tostarp�par� tiesiskumu�un�

noteikumiem,�kas�saistīti�ar�Starptautisko�krimināltiesu.�

�

Saūda�Arābijā�šFietami�pieaug�sabiedrības�informētība�par�cilvēktiesību�jautājumiem,�un�ES�vēlas�

izmantot�šo�pozitīvo�tendenci�un�turpināt�dialogu�ar�Saūda�Arābiju�šajā�jomā.�Saglabājas�bažas�par�

cilvēktiesību�stāvokli�Saūda�Arābijā,�tomēr�gan�attiecībā�uz�konkrētiem�gadījumiem,�gan�arī�tādiem�

vispārēji�satraucošiem�jautājumiem,�kā�nāvessods,�sieviešu�stāvoklis�un�preses�brīvība.�ES�turpināja�

sarunās�ar�Saūda�Arābijas�varas�iestādēm�pievērsties�satraucošiem�jautājumiem,�gan�divpusēji,�gan�

Persijas�līča�sadarbības�padomes�sanāksmēs.�

�
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ES�turpināja�palīdzēt�Jemenas�Republikai�reformu�centienos,�tostarp�cilvēktiesību�un�pamatbrīvību�

jomā.�Kā�valsts,�kas�ap�ēmusies�ievērot�demokrātiju�un�cilvēktiesības,�Jemena�Eiropas�Savienībai�ir�

drošs� partneris� cilvēktiesību� jomā� Arābu� golfa� reBionā.� Pozitīva� demokrātijas� attīstība� Jemenā,�

tostarp� sekmīga� deklarēto� cilvēktiesību� mērFu� īstenošana,� tomēr� būs� atkarīga� no� valsts� spējām�

cīnīties� pret� nabadzību,� fundamentālismu� un� terorismu.� ES,� sadarbojoties� ar� Jemenas� varas�

iestādēm,�turpinās�sniegt�palīdzību�ar�tehnoloBisko�kompetenci�un�spēju�izveidi�visās�šajās�jomās.�

�

6.6� Āzija�

�

Cilvēktiesības� ir� galvenais� aspekts� ES� politiskajās� attiecības� ar� šā� reBiona� valstīm.� ES� cenšas�

sasniegt� savu�mērFi� –� veicināt� cilvēktiesības� un� demokrātisku� konsolidāciju� –� ar� visu� ārpolitikas�

instrumentu�klāstu,� īpaši� iekCaujot�cilvēktiesību�noteikumu�divpusējos�līgumos,�risinot�sarunas�par�

parnerattiecību�un�sadarbības�nolīgumiem,�apspriežot�cilvēktiesību�jautājumus�saistībā�ar�regulārām�

politiskā� dialoga� sanāksmēm,� organizējot� cilvēktiesībām� veltītus� dialogus� un� izveidojot� vēlēšanu�

novērošanas� misijas.� Turklāt� ES� ir� konsekventi� rīkojusies� atbilstoši� savai� cilvēktiesību� politikai�

Āzijas�un�Eiropas�sanāksmēs�(ASEM),�daudzpusīgā�procesā,�kas�aptver�valstis�gan�no�Eiropas,�gan�

no� Āzijas� reBiona.� ES� ir� paudusi� atzinību� par� to,� ka� ASEA!� Hartā,� kuru� pie�ēma�

Dienvidaustrumāzijas� valstu� asociācija� (ASEA!),� ir� iekCauta� cilvēktiesību� un� pamatbrīvību�

veicināšana�un�aizstāvība�un�tādējādi�paredzēta�ASEA!�cilvēktiesību�jautājumu�struktūras�izveide,�

kas�būtu�pirmā�šāda�veida�iestāde�Āzijā.�

�

Atzīstot�vispārējus�panākumus�attiecībā�uz�cilvēktiesībām�šajā�kontinentā,�ES�uzskata,�ka�jādara�vēl�

vairāk,� īpaši� saistībā� ar� minoritāšu� stāvokli,� bēgCiem� un� sociāli� neaizsargātajām� grupām,� vārda�

brīvību,�biedrošanās�brīvību�un�vājajām�un�atkarīgajām�tiesībsistēmām.�

�
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ZiemePaustrumāzija�

�

Pārskata� posmā� starptautiskā� kopiena� un� pilsoniskā� sabiedrība� sāka� vērīgi� aplūkot� cilvēktiesību�

stāvokli�Līnā,� jo� tā� bija� olimpiādes� rīkotāja� 2008.�gada� augustā.� DaCēji� pamatojoties� uz� 7īnas�

dotajiem�solījumiem,�kas�bija�daCa�no�olimpisko�spēCu�rīkošanas�pieteikuma,�proti�–�līdz�olimpiādei�

un� tās� laikā� pilnveidot� plašsazi�as� līdzekCu� brīvību� ārzemju� reportieriem,� radās� lielas� cerības,� ka�

7īna,�uzlabojot�cilvēktiesību�stāvokli,�centīsies� rādīt�pasaulei�pozitīvu� tēlu.�Šīs�cerības�nepavisam�

netika�attaisnotas,� gluži�otrādi�–�gatavošanās�olimpiādei� radīja�drošības�pasākumu�pastiprinājumu�

uz�pilsonisko�brīvību�rēFina�un�dažreiz�paradoksāli�veicināja�cilvēktiesību�pārkāpumus.�Tie�aptver�

kritikas� apklusināšanu� iebiedējot,� vajāšanu� un� arestus� pirms� olimpiādes,� interneta� kontroli,�

vardarbīgu� cilvēku� izraidīšanu� no� mājām,� lai� radītu� vietu� olimpiādes� būvdarbiem,� un� vispārēju�

"tīrīšanas"�operāciju�Pekinā,�tostarp�ielencot�demonstrantus,�aktīvistus�un�citus.�

�

ES� veica� vēl� nepieredzētu� skaitu� demaršu,� tostarp� attiecībā� uz� dažiem� svarīgiem� apcietinājuma�

gadījumiem�un�uz�tādu�cilvēktiesību�aizstāvju�notiesāšanu�kā�Hu�Jia,�par�ko�ES�nāca�klajā�ar�īpašu�

publisku� deklarāciju.� Pārskata� posmā� notika� divi� ES� un� 7īnas� cilvēktiesību� dialogi�142,� un�

satraucošiem� cilvēktiesību� jautājumiem� pievērsās� arī� citās� augsta� līme�a� politiskā� dialoga�

sanāksmēs,�tostarp�komisāru�kolēBijas�pameklējuma�laikā,�2008.�gada�aprīlī.�

�

14.�marta� nemieri� Lhasā� un� pēc� tam� nemieri� citos� tibetiešu� apdzīvotajos� apgabalos� vēl� vairāk�

pasliktināja�7īnas�cilvēktiesību�stāvokCa�vērtējumu�un�vērsa�pret�to�starptautisku�kritiku.�Lai�gan�ir�

skaidrs,�ka�ir�veikti�nopietni�cilvēktiesību�pārkāpumi,�ir�grūti�pilnībā�novērtēt�to�apmērus,�jo�Tibeta�

faktiski�ir�izolēta.�Pazi�oto�nāves,�ievainojuma�un�apcietinājuma�gadījumu�skaits�ir�Coti�atšFirīgs�un�

vēl�arvien�pastāv�bažas�par� Caunprātīgu� izturēšanos�pret�apcietinātajiem�un�vi�u�spīdzināšanu,�par�

to,� ka� trūkst� starptautiski� nodrošinātu� tiesību� uz� taisnīgu� tiesu,� un� par� pastiprinātu� patriotiskas�

pāraudzināšanas�kampa�u.�

�

�������������������������������������������������
142� Skatīt�2.6.1.�nodaCu.�Cilvēktiesību�dialogs�ar�7īnu.�
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ES�17.�martā� nāca� klajā� ar� publisku� deklarāciju,� kurā,� inter� alia,�7īnas� valdība� ir� aicināta� risināt�

satraucošo� tibetiešu� jautājumu� attiecībā� uz� cilvēktiesību� aspektiem� un� kurā� abas� puses� tiek�

mudinātas�sākt�lietišFu�un�konstruktīvu�dialogu,�lai�panāktu�ilgtspējīgu�risinājumu,�kas�būtu�visiem�

pie�emams� un� ar� cie�u� izturētos� pret� tibetiešu� kultūru,� reliBiju� un� identitāti.� Pēc� starptautiska�

spiediena�ir�notikušas�divas�Dalailamas�un�7īnas�varas�iestāžu�pārstāvju�tikšanās,�bet�tām�līdz�šim�ir�

maz�konkrētu�rezultātu.�

�

Kultūras�un� reliBiskās� identitātes� apspiešana�vēl� arvien� ir�problēma�attiecībā�uz�uiguru�minoritāti�

Si�dzjanas�provincē.�

�

Taču�maijā� notikusī� Sičuānas� zemestrīce� izraisīja� starptautisku� līdzjūtības� uzplūdumu�un� atbalstu�

7īnas�tautai,�un�sākotnējā�reportāžu�un�zi�u�atklātība�bija�patīkams�kontrasts�noslēpumainībai,�kas�

apvij� Tibetas� notikumus.� Lai� gan� valdība� vēlāk� noklusēja� debates� par� sabrukušajām� skolām� un�

bērnu�upuriem,�Sičuāna�pierādīja,�ka�7īnas�varas�iestādes�kCūst�arvien�pielaidīgākas�un�atsaucīgākas�

pret�7īnas�sabiedrības�viedokli�un�tās�pieaugošās�pilsoniskās�sabiedrības�spiedienu.�

�

Kopumā�pārskata�posmā�nebija�vērojams�ne�progress,� ne� arī� regress� attiecībā�uz� galvenajiem�ES�

satraucošajiem� jautājumiem:� Starptautiskā� pakta� par� pilsoniskajām� un� politiskajām� tiesībām�

(ICCPR)�ratifikācija,�vārda�un�biedrošanās�brīvība,�īpašu�vērību�pievēršot�cilvēktiesību�aizstāvjiem,�

krimināltiesību� sistēmas� reforma� un� pāraudzināšanas� atcelšana,� kas� izmanto� darba� sistēmu,�

ieslodzīto� tiesības,� reliBijas� brīvība� un� minoritātēm� piederošo� personu� tiesības.� Tomēr� bija�

vērojamas�dažas�pozitīvas�norises,� īpaši�ekonomisko,�sociālo�un�kultūras� tiesību� jomā,�piemēram,�

jauno� Darba� līgumu� tiesību� aktu� pie�emšana,� kuros� ir� uzlabota� strādnieku� aizsargātība,� kā� arī�

pārskatīti�nāvessoda�piespriešanas�gadījumi.�

�

ES� ar� bažām� ir� sekojusi� līdzi,� kā� attiecībā� uz� nāvessodu� arvien� vairāk� pasliktinās� stāvoklis�

Japānā�143.� Misijas� vadītāji� (HoMs)� Tokijā� rīkoja� vairākas� sanāksmes� ar� Japānas� valdības�

pārstāvjiem,� parlamentāriešiem� un� NVO,� lai� darītu� zināmu� to,� ka� ES� nāvessodu� uzskata� par�

nepie�emamu.�

�

�������������������������������������������������
143� Skatīt�2.6.6.�nodaCu�"Trijotnes�konsultācijas�par�cilvēktiesībām".�
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ES� vēl� arvien� bija� nopietni� noraizējusies� par� smagajiem� cilvēktiesību� pārkāpumiem� Korejas�

Tautas� Demokrātiskā� Republikā� (KTDR).� Tā� atkārtoti� starptautiskos� forumos� un� divpusējās�

sarunās� pauda� bažas� un� turpināja�mudināt� Phenjanu� uzlabot� stāvokli.� Satraucošiem� cilvēktiesību�

jautājumiem�pievērsās�pastāvīgie�ES�dalībvalstu�vēstnieki�sarunās�ar�KTDR�ES�trijotnes�(direktoru�

līmenī)� apmeklējuma� laikā� Phenjanā� (2007.�gada� decembrī)� un� sanāksmēs� ar� KTDR� ierēd�iem�

Briselē�un�citās�ES�dalībvalstīs.�

�

Saistībā� ar� piekto� Pasaules� dienu� pret� nāvessodu� 2007.�gada� oktobrī� Eiropas� Savienība� atkārtoti�

uzsvēra�tās�ilgstošo�nostāju�pret�nāvessodu�jebkādos�apstākCos.�ES�ir�Coti�norūpējusies�par�faktu,�ka�

Korejas�Tautas�Demokrātiskajā�Republikā�cilvēkiem�vēl�arvien�piespriež�un�izpilda�nāvessodu.�ES�

ar� lielām� bažām� atzīmēja,� ka� Korejas� Tautas� Demokrātiskās� Republikas� valdība� 2007.�gada�

decembrī�noraidīja�ANO�1enerālās�asamblejas�rezolūciju�par�nāvessoda�moratoriju.�

�

ANO� 1enerālās� Asamblejas� III�komitejas� pēdējā� sanāksmē� ar� jūtamu� pārsvaru� pie�ēma� īpašu�

rezolūciju�par�cilvēktiesību�stāvokli�KTDR,�kuru�bija�iesniegusi�ES.�ES�iesniedza�arī�rezolūciju�par�

KTDR,�kuru�pie�ēma�Cilvēktiesību�padomē�2008.�gada�28.�martā.�Šajā�rezolūcijā�Phenjanu�mudina�

uzlabot� stāvokli� cilvēktiesību� jomā� un� Caut� pagarināt� pilnvaras� ANO� īpašajam� referentam�

cilvēktiesību�jautājumos�KTDR.�

�

ES� mudināja� Phenjanu� arī� parādīt� iecietību� pret� KTDR� pilso�iem,� kas� pārtikas� meklējumos� ir�

šFērsojuši�robežu�un�pēc�tam�atsūtīti�atpakaC.�Daudzi�ziemeCkorejieši� turpina�uz�emties�risku�bēgt�

uz�ārzemēm,�lai�meklētu�pārtiku�un�darbu,�situāciju�sarežBīja�milzīgie�plūdi,�kas�nopostīja�sējumus�

un�mājokCus.�

�

Nobažījusies�par�pārtikas�trūkumu�KTDR,�ES�turpināja�rūpēties�par�nodrošinātību�ar�pārtiku.�Tā�arī�

pauda�atzinību�par�aicinājumu�palīdzēt�ar�pārtiku,�ko�KTDR�ir�iesniegusi�Pasaules�pārtikas�

programmai.�

�

ES�atzinīgi�vērtēja�nāvessoda�moratoriju�de�facto,�kas�jau�desmit�gadus�ir�spēkā�Korejas�

Republikā,�un�mudināja�Seulu�ieviest�moratoriju�de�jure,�lai�ātri�atceltu�nāvessodu.�

�
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Dienvidaustrumāzija�

�

ES� turpināja� Coti�vērīgi�sekot�stāvoklim�Birmā/Mjanmā,� īpaši�attiecībā�uz�mierīgu�demonstrāciju�

vardarbīgu� apspiešanu� 2007.gada� septembrī.� ES� pievērsās� šim� jautājumam� sarunās� ar� daudziem�

sarunu�partneriem,�galvenokārt�no�Āzijas,�un�nāca�klajā�ar�vairākiem�Padomes�secinājumiem,�ES�

deklarācijām�un� prezidentvalsts� pazi�ojumiem�par� attiecīgajiem�notikumiem�un� 2008.�gada�maijā�

arī�par�mājas�aresta�pagarinājumu�Daw�Aung�San�Suu�Kyi,�Valsts�demokrātiskās�līgas�vadītājai�un�

Nobela� Miera� prēmijas� laureātei.� ES� aicināja� atcelt� visus� vi�as� ierobežojumus,� kā� arī� atbrīvot�

pārējos�politieslodzītos�un� tos,�kurus� apcietināja�2007.�gada� augusta�un�septembra�demonstrācijās�

un�pēc�tam.�

�

ES� 2007.�gada� augustā� un� septembrī� atkārtoti� mudināja� valdību� nepielietot� spēku� pret�

nevardarbīgiem� demonstrantiem� un� pauda� savu� solidaritāti� ar� Birmas/Mjanmas� tautu� un� savu�

apbrīnu� drosmīgajiem�mūkiem� un� pārējiem� pilso�iem,� kas� izmantoja� savas� tiesības� uz�mierīgām�

demonstrācijām.�

�

ReaBējot� uz� vardarbīgu�mierīgo� demonstrāciju� apspiešanu� 2007.�gada� septembrī� un� izsakot� savu�

nožēlu�par�to,�ES�pastiprināja�spēkā�esošās�sankcijas,�lai�tajās�iekCautu�dārgakme�u�un�kokmateriālu�

tirdzniecības� aizliegumu� ar� Birmu/Mjanmu� un� ar� to� saistītas� investīcijas.� ES� 2008.�gada� aprīlī�

pastiprinātajā� redakcijā� atjaunoja� Kopējo� nostāju� par� ierobežojošiem� pasākumiem� pret� tām�

personām�Birmā/Mjanmā,�kas�visvairāk� iegūst�no� tās� sliktās�pārvaldes,�un� tiem,�kas�aktīvi� traucē�

samierināšanās�procesu�valstī,�cilvēktiesību�ievērošanu�un�demokrātiju.�

�

ES�aktīvi�atbalstīja�Apvienoto�Nāciju�Organizācijas�starpniecību,� tostarp�Benerālsekretāra�Ban�Ki


Moon� un� īpašā� padomnieka� Ibrahim� Gambari,� kā� arī� iepriekšējā� un� pašreizējā� īpašā� referenta�

cilvēktiesību� stāvokCa� jautājumos�Mjanmā�Sergio� Pinheiro� and�Tomás�Ojea�Quintana� darbu.� ES�

ierosināja�2007.�gada�2.�oktobra�Cilvēktiesību�padomē� sarīkot� īpašu� sēdi�par�Mjanmu�un� sekmīgi�

iesniedza� vairākas� rezolūcijas� par� cilvēktiesību� situāciju� Mjanmā.� Rezolūcija,� ko� vienprātīgi�

pie�ēma�2008.�gada�jūnijā,�bija�visstingrākā�kopš�daudziem�gadiem.�

�
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Lai�konsolidētāk�atbalstītu�ANO�starpniecību�un,�īpaši�partneriem�no�Āzijas,�aktīvāk�darītu�zināmu�

ES�nostāju,�ES�2007.�gada�novembrī�iecēla�Piero�Fassino�no�Itālijas�par�īpašo�sūtni�Birmā/Mjanmā.�

ES� īpašais� sūtnis�Fassino� cieši� sadarbojās� ar�ANO� īpašo� padomnieku�Gambari� un� apspriedās� ar�

vairākiem�partneriem�no�Āzijas�un�citiem�ANO�Mjanmas�draugu�grupas�biedriem.�

�

ES�atbalstīja�ANO�īpašā�padomnieka�Gambari�Mjanmas�misijās�gūtos�rezultātus,�bet�pauda�nožēlu�

par�to,�ka�Birmas�varas�iestāžu�un�Daw�Aung�San�Suu�Kyi�sarunas�neskāra�lietas�būtību,�kā�arī�par�

lēmumu� pagarināt� vi�as� mājas� arestu� un� paturēt� apcietinājumā� politiskos� aktīvistus,� kas� lūdza�

atbrīvošanu.�ES�pauda�nožēlu�arī�par�to,�ka�konstitucionālajam�referendumam,�ko�rīkoja�2008.�gada�

10.�un�24.�maijā,�vispārējā�iebiedēšanas�gaisotnē�trūkst�ticamības.�ES�pārstāvji�ir�regulāri�uzsvēruši,�

ka� referenduma� rīkošana�saska�ā� ar� starptautiskiem�standartiem�un�Daw�Aung�San�Suu�Kyi,�kura�

jau� sešus� gadus� ir� apcietinājumā� bez� apsūdzības,� atbrīvošana� būtu� palīdzējusi� sākt� valstī�

samierināšanās� procesu� un� patiesu� pāreju� iz� demokrātiju,� kas� Birmai/Mjanmai� pēc� dabas�

katastrofas,�kas�to�skāra�2008.�gada�maijā,�ir�vajadzīgi�vairāk�kā�jebkad.�

�

Attiecībā�uz�ciklona�!argis� izraisīto�katastrofu�ES�nekavējoties�sniedza�būtisku�pieejamo�ārkārtas�

palīdzību�un�nosūtīja�uz�attiecīgo�teritoriju�pēc�iespējas�vairāk�ekspertu.�ES�ar�publisku�deklarāciju�

starpniecību� un� pa� diplomātiskiem� kanāliem� mudināja� varas� iestādes� uzlabot� piekCuvi� valstij� un�

katastrofas� skartajiem� apgabaliem� un,� attiecīgajos� gadījumos,� pauda� gandarījumu� par�

uzlabojumiem,�kā�piemēram,�par�varas� iestāžu� lēmumu�ārzemju�palīdzības�sniedzējiem�neatkarīgi�

no� vi�i� valstspiederības� nodrošināt� piekCuvi.� ES� tomēr� turpināja� paust� bažas� par� to,� ka� virzība�

nenotiek�pietiekami�ātri�un�vispārēji,�un�vēl�nāca�klajā�ar� stingriem�aicinājumiem�Mjanmas�varas�

iestādēm�turpināt�piekCuves�uzlabošanu�un�vienkāršot�birokrātiskas�procedūras.�

�

ES� atzinīgi� novērtēja� ANO� un� ASEA!� valstu� koordinējošo� un� veicinošo� nozīmi.� ES� turpināja�

sadarboties�ar�starptautiskām�un�vietējām�aBentūrām�un�NVO,�lai�palīdzētu�ciklonā�izdzīvojušajiem.�

ES� vēl� arvien� cer,� ka� Birmas/Mjanmas� varas� iestādes� izmantos� iespējas,� ko� dod� starptautiskās�

palīdzības�būtiskie�un�dāsnie�piedāvājumi�un�sāks�patiesu�sadarbību�ar�starptautisko�kopienu.�

�
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ES�vēl�arvien�ir�norūpējusies�par�tiesiskuma�trūkumu�un�cilvēktiesību�pārkāpumiem,�kas�attiecas�uz�

zemes� un� mājokCu� strīdiem,� Kambodžā.� ES� ir� arī� Coti� noraizējusies� par� to,� ka� pastāv� cilvēku�

tirdzniecība�ar�Kambodžas�pilso�iem�un�par�tās�apmēriem.�

�

ES� sekoja� vietējo� vēlēšanu� norisei,� kas� notika� 2007.�gada� aprīlī.� Atsaucoties� uz� Kambodžas�

Karalistes� Karaliskās� valdības� un� Kambodžas� Valsts� vēlēšanu� komitejas� ielūgumu,� ES� nosūtīja�

vēlēšanu� novērošanas� misiju� (EOM),� lai� 2008.�gada� 27.�jūlijā� novērotu� Nacionālās� asamblejas�

vēlēšanas.� ES� vēlēšanu� novērošanas� misijā� bija� 130� novērotāji� un� tā� bija� nosūtīta� uz� diviem�

mēnešiem.�Kā�parasti,�ES�vēlēšanu�novērošanas�misija�pārraudzīja�visus�vēlēšanu�procesa�aspektus�

un�novērtēja,�kādā�mērā�vēlēšanas�atbilst�starptautiskajiem�un�reBionālajiem�vēlēšanu�standartiem�

un�vietējiem�tiesību�aktiem.�

�

ES� (Eiropas� Komisija� un� vairākas� dalībvalstis)� turpināja� atbalstīt� arī� Sarkano� khmeru� tribunālu�

(Kambodžas� Konstitucionālās� tiesas� ārkārtas� palātas�–�ECCC),� 2007.�gada� septembrī� sāka� tiesāt�

bijušās� sarkano� khmeru� režīma� augstākās� amatpersonas,� kuras� iespējams� pastrādājušas� nopietnus�

noziegumus.�

�

ES� kopumā� arvien� vairāk� uzticas� Indonēzijas� valdībai� attiecībā� uz� tās� ap�emšanos� stiprināt�

cilvēktiesību�ievērošanu.�ES�ir�atzinusi�Indonēzijas�sasniegumus,�lai�radītu�normatīvus�cilvēktiesību�

standartus,� ar� diviem� konstitucionālās� tiesas� lēmumiem� 2007.�gada� jūlijā� sagraujot� normatīvos�

vārda� brīvības� ierobežojumus.� Daudzo� pozitīvo� aspektu� vidū� ievērības� cienīgs� ir� pilsoniskās�

sabiedrības�uzplaukums�un�plašsazi�as�līdzekCu�brīvība.�

�

Praktiskā�zi�ā�ES�vēl�arvien�ir�noraizējusies�par�cilvēktiesību�aspektiem,�īpaši�reliBisko�grupējumu�

starpā�un� reliBiskajos�uzskatos.�Cilvēktiesību� stāvoklis�Papua�un� rietumu�Papua�provincēs�parāda�

plaisu� starp� Indonēzijas� starptautisko� ap�emšanos� un� vietējo� realitāti.� Būt� jāpārrauga� arī�

cilvēktiesību�stāvoklis�Ačehas�provincē.�ES�ir�norādījusi�uz�grūtībām�saukt�pie�atbildības�nopietnu�

cilvēktiesību�pārkāpumu�vaininiekus.�

�
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ES� 2008.�gada� aprīlī� bija� pārsteigta� par� ministra� dekrētu,� kas� faktiski� aizliedza�Ahmadiyah� faith�

darbības.� Lēmumu� varētu� uzskatīt� par� nekonstitucionālu� un� reliBijas� brīvību� ierobežojošu� un�

tādējādi�par�triecienu�Indonēzijas�tradīcijai�ievērot�mērenību,�iecietību�un�plurālismu.�ES�ir�veikusi�

demaršus�attiecībā�uz�Ahmadiyah�kustību�un�uzsvērusi,�cik�svarīgi�ir�visām�reliBiskām�minoritātēm�

piederošām�personām�nodrošināt�tiesības�brīvi�piekopt�savas�ticības�parašas.�

�

ES� vēl� arvien� ir� norūpējusies� arī� par� atbildību� izdarītajos� cilvēktiesību� pārkāpumos� un� par�

izturēšanos� pret� cilvēktiesību� pārstāvjiem.� Tiesu� iestādes� ir� maz� panākušas,� lai� tiesātu� par�

izdarītajiem� noziegumiem.� Policijai� un� drošības� spēkiem� vēl� arvien� ir� plaša�mēroga� nesodāmība.�

Dažos�Indonēzijas�reBionos�drošības�spēki�vēl�arvien�iebiedē�un�vajā�cilvēktiesību�aizstāvjus.�

�

Par� ES� un� Indonēzijas� cilvēktiesību� dialogu� vienojās� augstāko� amatpersonu� sanāksmē� Džakartā�

2007.�gada�martā.�ES� trijotnes�un� Indonēzijas�politisko�direktoru�sanāksmē� (Džakarta,�2008.�gada�

maijs)� tika� apliecināta� abu� pušu� gatavība� sākt� regulāru� cilvēktiesību� dialogu,� lai� apmainītos�

viedokCiem�un�ar�paraugpraksi�cilvēktiesību�jautājumos,�kas�ir�svarīgi�pasaules,�reBionālā�un�vietējā�

mērogā.�

�

ES�turpināja�Laosā�vērot�izturēšanos�pret�hmongu�patvēruma�meklētājiem,�kas�bēg�no�Laosas�varas�

iestāžu�vajāšanas.�2007.�gada�decembrī�Mujorkas�trijotne�cilvēktiesību�ekspertu�līmenī�tikās�ar�divu�

NVO� pārstāvjiem:� no� Apdraudēto� tautu� sabiedrības� un� Laosas� Cilvēktiesību� padomes.� Otrā�

neformālā� Laosas� un� Eiropas� Komisijas� darba� grupa� par� sadarbību� iestāžu� izveides� un�

administratīvās�reformas,�pārvaldības�un�cilvēktiesību�jomās�notika�2008.�gada�martā.�ES�sanāksmē�

uzsvēra�pilsoniskās�sabiedrības�nozīmi�demokrātiskā�attīstībā�un�sociālā�kapitāla�sekmēšanā.�Tā�arī�

pauda� bažas� par� Laosas� hmongu� piespiedu� repatriāciju� Taizemē.� ES� aktīvi� veicina� Starptautisko�

krimināltiesu� Laosā.� Piemēram,� 2008.�gada� februārī� komisāre�Benita� Ferrero
Waldner� piedalījās�

seminārā�par�ICC�un�pilsonisko�sabiedrību�Laosā,�kura�laikā�vi�a�mudināja�Laosu�veikt�pasākumus,�

lai�ratificētu�Romas�Statūtus�un�apliecināja�Eiropas�Komisijas�atbalstu�šajā�procesā.�

�
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ES� pauda� gandarījumu� par� Filipīnu� valdības� 2008.�gada� aprīCa� lēmumu� ratificēt� neobligāto�

protokolu�OPCAT�Konvencijā�pret�spīdzināšanu�un�tās�ap�ēmību�atrisināt�problēmu�ar�ārpustiesas�

nonāvēšanu,� kas� vērsta� pret� politiskajiem� aktīvistiem,� žurnālistiem,� cilvēktiesību� aizstāvjiem,�

tiesnešiem�un�juristiem,�un�saukt�vainīgos�pie�atbildības.�

�

Pēc�politiskām�diskusijām�starp�Filipīnu�valdību�un�ES�un�pēc�tam,�kad�valdība�bija�paudusi�savu�

ieinteresētību�ES�tehniskajā�palīdzībā,�ES�pauda�gatavību�palīdzēt�risināt�jautājumu�par�ārpustiesas�

nonāvēšanu� un� nesodāmības� gaisotni,� kas� valdīja� pagātnē.� Pēc� vajadzību� novērtēšanas� misijas�

2007.�gadā�un�pēc� sīkas� ekspertu� ieteikumu�pārskatīšanas,� Filipīnu�varas� iestādes�un�ES�vienojās�

par�to,�kā�ar�ES�palīdzību�vislabāk�varētu�stiprināt�ārpustiesas�nonāvēšanas�gadījumu�izmeklēšanu�

un�kriminālvajāšanu.�

�

Ar� ES� Tieslietu� atbalsta� misijas,� kurai� darbību� jāsāk� 2008.�gadā,� starpniecību� ES� nodrošinātu�

atbalstu,�padomu,�tehnisku�palīdzību�un�mācības�tādās�jomās�kā�krimināltiesību�sistēma�(tiesvedība,�

kriminālvajāšana,� policija),� Cilvēktiesību� komisija� un� pilsoniskā� sabiedrība,� tostarp� cilvēktiesību�

izpratnes�mācības�gan�policijai,�militārajiem�spēkiem.�ES�ir�arī�ierosinājusi�palīdzēt�izveidot�ticamu�

un� efektīvu� valsts� pārraudzības� mehānismu,� kas� apvienotu� visas� Filipīnu� ieinteresētās� puses,� lai�

palīdzētu�gūt�panākumus�šā�jautājuma�risināšanā.�

�

ES�turpināja�nopietnu�vērību�pievērst�Taizemei�pēc�2006.�gada�septembra�militārā�apvērsuma�un�ar�

gandarījumu�atzīmēja,�ka�2007.�gada�23.�decembrī�noritēja�demokrātiskas�vēlēšanas,�kuru�rezultātā�

darbu�sāka�pilsoniska�valdība.�ES�turpina�rūpīgi�vērot�politiskās�norises,� tostarp�norises�Taizemes�

dienvidos,� par� ko� regulāri� ir� sa�emti� zi�ojumi� par� drošības� spēku�veiktu� ārpustiesas� nonāvēšanu,�

vardarbīgu�pazušanu�un�spīdzināšanu.�Satraucošs�jautājums,�kam�ES�vienmēr�pievēršas�sarunās�ar�

Taizemes� valdību,� ir� izturēšanās� pret� hmongu� patvēruma�meklētājiem,� kuri� bēg� no� Laosas� varas�

iestāžu� vajāšanas� un� kurus� piespiedu� kārtā� atgriež� Laosā,� nenodrošinot� nekādu� neatkarīgu�

pārraudzību�vai�bēgCu�pārbaudi,�kā�arī�nelegālo�imigrantu�stāvoklis�Taizemē,�no�kuriem�daudzi�ir�no�

Birmas/Mjanmas.�

�
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Prezidenta�un�parlamenta�vēlēšanas,�kas�notika�2007.�gadā�Austrumtimorā,�ir�svarīgs�pagrieziena�

punkts�ceCā�uz�valsts�veidošanu�un�stabilu�un�atbildīgu�demokrātisku�struktūru�un� iestāžu� izveidi.�

ES�apsveica�Timoras�tautu,�ka�tā�ir�parādījusi�savu�ap�emšanos�attiecībā�uz�demokrātiju�un�mieru,�

lielā� skaitā� un� mierīgi� piedaloties� parlamenta� vēlēšanās.� ES� 2008.�gada� februārī� stingri� nosodīja�

slepkavības�mēBinājumu�pret�rezidentu�Ramos
Horta�un�premjerministru�Gusmão.�Šie�mēBinājumi�

tikai�stiprināja�ES�ciešo�ap�ēmību�atbalstīt�Austrumtimoras�iestādes�un�to�attīstību,� lai�aizsstāvētu�

valsts� nākotni.� ES� dalībvalstis� un� Eiropas� Komisija� vēl� arvien� ir� ap�ēmības� pilnas� palīdzēt�

Austrumtimorai� risināt� gaidāmās� sarežBītās� problēmas,� kas� aptver� drošības� sektora� atjaunošanu,�

tiesiskuma� ieviešanu� un� Austrumtimoras� tautas� sociāli� ekonomiskās� attīstības� nodrošināšana�

mierīgos�un�stabilos�apstākCos.�

�

Lai� gan�pēdējos�gados�pilsonisko�un�politisko� tiesību� jomā�vērojama� lielākoties�pozitīva� izmai�u�

līkne,�Vjetnama� vēl� arvien� ir� valsts,� kas� rada� īpašas� bažas� vārda� brīvības� (interneta� cenzūras� un�

stingro�cietumsodu�dēC� tā�saucamajiem�"interneta�disidentiem")�un�reliBijas�brīvības�ierobežojumu�

dēC,� kā� arī� tādēC,� ka� arvien� vēl� tiek� izmantots� nāvessods,� kas� nepatīkami� kontrastē� ar� vispārēju�

pozitīvu�valsts�attīstību�saistībā�ar�lielāku�ekonomikas�atvērtību�un�sociāli�ekonomisko�virzību.�

�

Pārvaldība� un� cilvēktiesību� ievērošana� ir� ievērojamas� jomas� ES� un� Vjetnamas� partnerības�

sadarbībā.� Tās� regulāri� apspriež� ES� un� Vjetnamas� apakšgrupā� un� vietējās� trijotnes� līmenī.�

2008.�gada� 30.�maijā� Hanojā� saska�ā� ar� EK� un� Vjetnamas� Sadarbības� nolīgumu� notika� trešā�

Vjetnamas�un�EK�apakšgrupas�sanāksme�par�sadarbību�iestāžu�izveides�un�administratīvo�reformu,�

pārvaldības� un� cilvēktiesību� jomās.� Šajā� sanāksmē� apsprieda� tādus� jautājumus� kā� Starptautiskā�

krimināltiesa,�cilvēktiesības�un�pārvaldība,�migrācija�un�pilsoniskās�sabiedrības�nozīme�un�vienojās�

par�vairākām�konkrētām�ierosmēm,�īpaši�migrācijas,�pārvaldības�un�pilsoniskās�sabiedrības�jomās,�

kas�veicamas�pirms�nākamās�apakšgrupas�sanāksmes�Briselē�2009.�gadā.�

�
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Vietējā� ES� un� Vjetnamas� cilvēktiesību� dialogā,� kas� norisinās� reizi� sešos� mēnešos,� 2008.�gada�

10.�jūnijā� Hanojā� apsprieda� vairākus� jautājumus,� tostarp� par� vārda� brīvību� un� reliBiju� toleranci.�

Abas�puses�pie�ēma� lēmumus�par�politiskām�darbībām�un� tehnisku�sadarbību�cilvēktiesību� jomā.�

Vjetnamas�Benerālplānam�ES�un�Vjetnamas�attiecību�turpmākai�attīstībai�(attiecībā�uz�pārvaldības�

un�cilvēktiesību�principiem)�un�turpmākam�partnerattiecību�un�sadarbības�nolīgumam,�par�ko�kopš�

2007.�gada�novembra�norit�sarunas,�būtu�šis�dialogs�vēl�jāpastiprina.�

�

ES� ir� aktīvi� iesaistīta� pasākumos,� lai� uzlabotu� nelabvēlīgos� apstākCos� dzīvojošu� un� nabadzīgu�

cilvēku�dzīves�kvalitāti.�Komisija� īsteno�EUR�18�miljonu�projektu� (2006–2010)� ar� galveno�mērFi�

uzlabot� veselības� standartus,� sniedzot� augstas� kvalitātes� profilaktisku,� ārstniecisku� un� veselību�

veicinošu� aprūpi� nabadzīgajiem� ziemeCu� kalnie�u� un� centrālo� augstie�u� iedzīvotājiem.� �Komisija�

papildus�piešFir�EUR�11,45�miljonus�dotāciju�projektam,�ko� īsteno�Pasaules�Banka�un�kas� sniegs�

labāku� svarīgāko� medicīnas� pakalpojumu� nodrošinājumu,� īpaši� apvidu� mērogā� kalnainajos�

Vjetnamas�apgabalos.�No�projekta�gaidāms�labums�3�miljoniem�iedzīvotāju,�galvenokārt�etniskām�

minoritātēm�un�nabadzīgajiem.�

�

Turklāt� ES� aktīvi� veicina� Starptautisko� krimināltiesu�Vjetnamā.� Piemēram,� 2008.�gada�maijā� EK�

delegācija� Vjetnamā� kopā� ar� Vjetnamas� Tieslietu� ministriju� rīkoja� reBionālu� semināru� par�

Starptautisko�krimināltiesu.�Tā�bija�pirmā�reize,�kad�valdība�bija�iesaistīta�šādā�seminārā.�

�
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Dienvidāzija�

�

Afganistāna� vēl� arvien� ir� viena�no�ES�absolūtajām� ilgstošajām�prioritātēm.�Tas,� cik� lielu�nozīmi�

Padome�piedēvē�attiecībām�ar�Afganistānu,�atspoguCojas� faktā,�ka� tā�pārskata�posmā� ir�pie�ēmusi�

trīs� būtisku� secinājumu� kopumus�–�2007.�gada� 10.�decembrī,� 2008.�gada� 10.�martā� un� 2008.�gada�

26.�maijā.�Visos�tajos�ir�uzsvērta�cilvēktiesību�īpašā�nozīme,�kuru�veicināšana�ir�ES�prioritāte,�kas�

skar�visas�jomas.�Īpaša�uzmanība�ir�veltīta�cilvēktiesību�pārkāpumiem,�kas�saīstīti�ar�vardarbību�pret�

civiliedzīvotājiem,� īpaši� sieviešu�un�bērnu� tiesībām,�kā� arī� nāvessoda� atcelšanai�un� spīdzināšanas�

izskaušanai.� ES� visumā� ir� ap�ēmības� pilna� arī� turpmāk� sadarboties� ar� Afganistānas� valdību,� lai�

stiprinātu�tās�cilvēktiesību�aizsardzības�iestādes�un�mehānismus.�ES�turpināja�sekmēt�pārejas�posma�

tieslietu�rīcības�plāna�īstenošanu.�Tā�arī�turpināja�mudināt�Afganistānas�valdību�veicināt�plašsazi�as�

līdzekCu�brīvību.�

�

Cilvēktiesības� bija� viens� no� darba� kārtības� pamatjautājumiem� ministru� trijotnes� sanāksmē,� kas�

notika� Brdo,� Slovēnijā,� 2008.�gada� 21.�februārī.� Īpaša� apspriede� tajā� bija� veltīta� nāvessodam� un�

sieviešu� un� meite�u� stāvoklim� Afganistānā.� Cilvēktiesību� jautājumam� pievērsās� arī� ES�

AP�Javier�Solana� vizītes� laikā� Afganistānā� 2008.�gada� 21.�aprīlī.� Vi�š� izmantoja� šo� izdevību,� lai�

pievērstos�vairākiem�satraucošiem�jautājumiem�ES�un�Afganistānas�attiecībās,� tostarp�jautājumam�

par�nāvessodu.�

�

Pavisam� nesen,� 2008.�gada� 12.�jūnijā,� ES� bija� vadoša� loma� Parīzes� konferencē� Afganistānas�

atbalstam.�Visi�konferencē�pārstāvētie�ap�ēmās�veicināt�cilvēktiesību�ievērošanu�attiecībā�uz�visiem�

afgā�iem.� Konferencē� atzīmēja,� cik� Coti� nozīmīga� ir� cilvēktiesību� aizsardzība� un� tiesiskuma�

ieviešana.� Tā� ir� joma,� kurā� ES� ar� tās� policijas� misiju,� EUPOL� Afghanistan,� ir� devusi� īpašu�

ieguldījumu.� Konferencē� arī� ap�ēmās� atbalstīt� Valsts� rīcības� plāna� par� sieviešu� līdztiesību�

īstenošanu�un�uzsvēra,�ka�vēl�arvien�ir�jānodrošina�Starptautisko�humanitāro�tiesību�ievērošana.�

�
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ES� turpināja�vērot� stāvokli�Bangladešā� pēc� reBionālo�direktoru� trijotnes�vizītes�Dakā�2007.�gada�

6.–9.�jūnijā.�Visā�pārskatā�posmā�ES�priekšroku�deva�mierīgai�diplomātijai,�lai�pagaidu�valdībai�un�

pilsoniskajai� sabiedrībai� sniegtu� vairākus� mērFtiecīgus� vēstījumus.� ES� pauda� gandarījumu� par�

tālāku� virzību� uz�Bangladešas� Valsts� cilvēktiesību� komisijas� izveidi,� cerot,� ka� tā� ievēros� Parīzes�

principus.�Runājot�vispārīgāk,�ES�turpināja�vērot�politisko�reformu�virzību�Bangladešā,�tostarp�cī�u�

pret� korupciju,� īpašu� uzsvaru� liekot� uz� Bangladešas� atbilstību� starptautiskajām� cilvēktiesību�

saistībām.�ES�sarunās�ar�Bangladešas�varas�iestādēm�regulāri�pievērsās�satraucošiem�cilvēktiesību�

jautājumiem.� Pirmā� iespēja� pievērsties� abas� puses� satraucošiem� jautājumiem� radās� ārlietu�

padomnieka� (ministra)� Chowdhury� vizītes� laikā� Briselē� 2008.�gada� aprīlī,� kad� vi�š� tikās� ar�

AP�Solana�un�komisāri�Ferrero
Waldner.�ES�galvenais�vēstījums�šajā�sakarā�bija�mudināt�pagaidu�

valdību�ievērot�pazi�oto�grafiku,�lai�atjaunotu�demokrātiju.�

�

Pēc� vēlēšanu� atlikšanas� 2007.� gada� janvārī,� ES� palīdzēja� izveidot� apstākCus� ticamām� parlamenta�

vēlēšanām�līdz�2008.�gada�decembrim.�Šim�nolūkam�ES�2008.�gada�jūnijā�uz�Bangladešu�nosūtīja�

vēlēšanu�apstākCu�noskaidrošanas�misiju.�Tās�mērFis�bija�novērtēt,�vai� saska�ā�ar�ES�pazi�ojumā�

par�vēlēšanu�palīdzību�un�novērošanu�noteiktajiem�kritērijiem�(COM(2000)�191�galīgā� redakcija)�

būtu� lietderīgi,� realizējami� un� ieteicams� uz� parlamenta� vēlēšanām,� kas� plānotas� 2008.�gada�

decembrī,� atkal� nosūtīt� Eiropas� Savienības� vēlēšanu� novērošanas� misiju� (EOM),� kas� tika� atcelta�

2007.�gada�11.�janvārī.�

�

Eiropas� Savienība� turpināja� atbalstīt� labu� pārvaldību� Butānā� valstij� vēsturiski� svarīgā� gadā.�

2008.�gada�24.�martā�–�pirmo�reizi�vēsturē�–�Butānas�tauta�vēlēja�Nacionālo�asambleju.�ES�nosūtīja�

vēlēšanu� novērošanas� misiju,� lai� novērotu� šo� norisi:� tā� deva� kopumā� labvēlīgu� vērtējumu�

demokrātiskai�pārējai�uz�konstitucionālu�monarhiju,�paredzot�pilso�u�pamattiesību�nodrošinātību.�

�
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Indijā� bažas� sagādā� nemitīgā� diskriminācija� un� vardarbība,� ar� ko� saskaras�minoritātes� un� sociāli�

neaizsargātās� grupas.� ES� attiecības� ar� Indiju� turpināja� attīstīties� atbilstīgi� sistēmai,� kas� izklāstīta�

Vienotajā�rīcības�plānā,�par�ko�vienojās�Deli�2005.�gada�7.�septembrī.�Astotais� Indijas�un�Eiropas�

Savienības� samits� notika� Deli� 2007.�gada� 30.�novembrī.� Abas� puses� atkārtoti� apliecināja� kopēju�

ap�ēmību� īstenot� tādas� vērtības� kā� demokrātija,� pamatbrīvības,� plurālisms,� tiesiskums� un�

cilvēktiesību�ievērošana.�Turklāt�vadītāju�uzsvēra,�ka�svarīgi�ir�novērst�genocīdā,�kara�noziegumos�

un� noziegumos� pret� cilvēci� vainojamo� personu� nesodāmību.� Samitā� ES� un� Indija� vienojās� arī�

sadarboties,� lai� stiprinātu�ANO�Cilvēktiesību� padomes� nozīmi.�ES� trijotne� un� tās� Indijas� partneri�

2008.�gada� 15.�februārī� rīkoja� ceturto� cilvēktiesību� dialogu,� kuru�ES� ir� ap�ēmusies� pilnveidot� un�

nostiprināt.�

�

ES� 2007.�gada� 27.�septembrī� nāca� klajā� ar� deklarāciju,� lai� paustu� pilnīgu� atbalstu� demokrātisku�

reformu� procesam� Maldīvu� salās.� ES� turpināja� izmantot� savu� vidutāja� lomu� daudzpusējas�

sadarbības� veicināšanai,� lai� tiktu� pie�emta� visai�Maldīvu� salu� tautai� pie�emama� konstitūcija,� kas�

garantētu�to�pamattiesības.�

�

Ceturto� gadu� pēc� kārtas� ES� 2007.�gada� decembrī� nosūtīja� reBionālo� direktoru� trijotni� vizītē� uz�

epālu.� Tās� galvenais� mērFis� bija� piedāvāt� nepārtrauktu� ES� palīdzību� Nepālas� tautai,� lai�

nodrošinātu�tautas�pašas�atbildību�par�miera�procesu.�Programmas�svarīgu�daCu�veidoja�tikšanās�ar�

pilsonisko� sabiedrību,� cilvēktiesību� aizstāvjiem� un� sociāli� atstumto� grupu� pārstāvjiem.� Īpaša�

trijotnes� prioritāte� bija� mudināt� puses� ievērot� tiesiskumu� un� vērsties� pret� nesodāmību,� lai� Cautu�

Nepālas� tautai� dzīvot� bez� bailēm.� ES� jo� īpaši� mudināja� valdību� rīkoties� atbilstoši� nesenajam�

Augstākās� tiesas� nolēmumam� par� cilvēktiesību� pārkāpumiem.� Trijotne� arī� pastiprināti� mudināja�

valdību� īstenot� nolīgumus� ar� sociāli� atstumtajām� grupām.� Dažus�mēnešus� vēlāk,� pēc� vēsturiskās�

vienošanās�politisko�partiju�starpā,�ES�bija�būtiska�nozīme,�pēc�Nepālas�valdības�lūguma�novērojot�

konstitucionālās�asamblejas�vēlēšanas.�Tās�pavēra�ceCu� jaunai� integrējošai�Nepālai,�kas�balstās�uz�

vienlīdzīgām�tiesībām�un�vienlīdzību�likuma�priekšā.�

�
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Pakistānai� 2007.–2008.�gadā� tika� pievērsta� līdz� šim� vēl� nepieredzēta� ES� uzmanība.� Tā� iemesls�

galvenokārt�bija�gatavošanās�vispārējām�parlamenta�vēlēšanām,�kas�notika�2008.�gada�18.�februārī.�

ES,� nosūtot� vēlēšanu� novērošanas� misiju,� varēja� pozitīvā� un� konstruktīvā� veidā� piedalīties� šajā�

procesā.� Tas� sarežBītos� apstākCos� veicināja� vispārēju� rezultātu� pie�emšanu,� kā� rezultātā�

nostiprinājās�sabiedrības�paCāvība�uz�demokrātiju�Pakistānā.�Padome�pauda�gandarījumu�par�pāreju�

uz�jaunu�valdību�federālā�un�provinču�mērogā�un�pirmajiem�soCiem,�kas�sperti,� lai�atjaunotu�tiesu�

neatkarību.� Kopš� tā� laika� ES� ir� uzsvērusi� savu� ap�ēmību� ar� pastiprināta� dialoga� starpniecību�

turpināt�Pakistānas�tautas�un�valdības�atbalstu.�Viena�no�ES�galvenajām�prioritātēm�ir�cilvēktiesību�

veicināšana,�īpašu�uzmanību�pievēršot�sieviešu�un�bērnu�tiesībām.�Pārrunās�par�cilvēktiesībām,�kas�

notiek� divreiz� gadā� starp� ES� misiju� vadītājiem� Islamabadā� un� Pakistānas� valdību,� ir� uzsvērta� šī�

ap�emšanās.�Es�ir�arī�ap�ēmusies�izzināt�veidu,�kā�palīdzēt�nostiprināt�demokrātijas�iestādes,�īpaši�

uzmanību�veltot�iestāžu�izveidei�un�likumdošanas�reformām.�

�

ES� pārskata� posmā� ar� bailēm� vēroja� cilvēktiesību� stāvokCa� pasliktināšanos� Šrilankā.� ES� pauda�

īpašu�nožēlu�par�Šrilankas�valdības�lēmumu�atcelt�2002.�gadā�noslēgto�pamiera�nolīgumu�ar�Tamil�

Eelam�atbrīvošanas�tīBeriem�(TEAT).�Šis�lēmums�un�pašreizējā�militārā�kampa�a�ir�pamats�tam,�ka�

pasliktinās� jau� tā�sarežBītais�stāvoklis�valstī,� tostarp�humanitāro� tiesību�un�cilvēktiesību�stāvoklis.�

Vienlaikus� ES� bija� norūpējusies� par� pārskata� periodā� notikušajiem� TEAT� terora� aktiem,� kas�

pie�ēma�nepieredzēti�plašus�mērogus�ar�iespējamiem�vairākkārtējiem�neierobežotiem�uzbrukumiem�

civiliedzīvotājiem;��tik�pat�satraucoši�ir�nopietnie�cilvēktiesību�pārkāpumi,�ko�veikusi�TEAT,�tostarp�

mērFtiecīgas�slepkavības,�bērnu�kareivju�izmantošana�un�piespiedu�karaklausība.�

�
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Saskārusies�ar�šādu�situāciju,�ES�pie�ēma�lēmumu�2008.�gada�martā�uz�Šrilanku�nosūtīt�reBionālo�

direktoru� trijotni.� Trijotne� uzsvēra� ES� un� Šrilankas� kopējās� saistības� atbilstoši� starptautiskām�

konvencijām,� kuras� abas� ir� parakstījušas,� īpaši� attiecībā� un� cilvēktiesībām� un� starptautiskajām�

humanitārajām� tiesībām.� Trijotne� pauda� nopietnas� ES� bažas� par� nemitīgajiem� cilvēktiesību�

pārkāpumu� zi�ojumiem� Šrilankā,� kuros� ir� atspoguCots� pārsvarā� esošā� nesodāmības� atmosfēra� ar�

izplatītām� nolaupīšanām,� pazušanām,� spīdzināšanas� un� patvaCīgas� apcietināšanas� izmantošanu� un�

vēršanos� pret� žurnālistiem.� Tā� ar� nožēlu� pie�ēma� zināšanai� Starptautiskas� un� neatkarīgas�

ievērojamu� personu� grupas� (IIGEP)� lēmumu� pārtraukt� sadarbību� ar� Prezidenta� izmeklēšanas�

komisiju,� jo� pastāvēja� bažas� par� tās� atbilstību� starptautiskiem� standartiem� un� komisijas� darbam�

trūka� iestāžu� atbalsta.� ES� uzsvēra,� cik� nopietni� ir� IIGEP� un�ANO�Augstā� komisāra� cilvēktiesību�

jautājumos� aicinājumi� valdībai� panākt� konkrētus� rezultātus,� nopietni� apsverot� to� ieteikumus,�

ierosinot�lietas�tiesā�un�nodrošinot�efektīvu�un�neatkarīgu�cilvēktiesību�pārraudzību.�ES�uzsvēra�arī�

to,�cik�svarīgi�ir�norvēBu�starpniekam�nodrošināt�piekCuvi�Kilinochchi,�lai�Cautu�tam�nogādāt�TEAT�

svarīgākos� vēstījumus� par� atgriešanos� pie� miera� procesa,� par� humānās� palīdzības� piekCuvi� un�

cilvēktiesībām.�

�

ES�bažas�atkātoti�uzsvēra�ES�un�Šrilankas�apvienotajā�komisijā�2008.�gada�jūnijā.�

�
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Klusais�okeāns�

�

Eiropas�Savienība�vēl�arvien�ir�noraizējusies�par�stāvokli�Fidži�Republikas�iekšienē�un�par�atlikto�

saistību� izpildi,� kuras� Fidži� varas� iestādes� uz�ēmās� Briselē� 2007.�gada� 18.�aprīlī,� apspriežoties�

saska�ā�ar�96.�pantu�ĀKK�un�EK�Partnerattiecību�nolīgumu.�Lai�pārliecinātos�par�panākto,�īstenojot�

saistības,� kas� dotas� saistībā� ar� 96.�pantu� un� attiecas� uz� demokrātijas,� tiesiskuma� un� cilvēktiesību�

jomu,� un� lai� pievērstos� atlikušajiem� satraucošajiem� jautājumiem,� ES� 2008.�gada� jūnijā� uz� Fidži�

nosūtīja� apstākCu� noskaidrošanas�misiju.�Misija� palīdzēja� stiprināt� ES� pieeju� krīzes� situācijai� pēc�

2006.�gada� decembra� apvērsuma� un� mēBināja� saglabāt� konstruktīvu� dialogu,� kā� pamatā� būtu�

kopējas� vērtības.� Tā� arī� apsprieda� galvenos� jautājumus,� kas� skarti� premjerministra�Bainimarama�

kunga�2008.�gada�9.�maija�vēstulē�komisionāram�Michel,�kurā� izteikta� iespēja�atlikt�vēlēšanas,� lai�

rastu� laiku� vēlēšanu� reformai.� Lai� gan� misija� būtībā� bija� sekmīga,� stāvoklis� valstī� vēl� arvien� ir�

nestabils,� un� ES� ir� ap�ēmības� pilna� turpināt� to� Coti� cieši� novērot.� ES� ir� arī� paudusi� bažas� par�

zi�ojumiem,� ka� militārie� spēki� un� policija� ir� izdarījuši� iespējamus� pārkāpumus� pret� tiem,� kurus�

arestēja,� turot� aizdomās� par� Fidži� pagaidu� valdības� gāšanas� sazvērestību.� Šajā� sakarā� ES�

prezidentvalsts�2007.�gada�ziemā�mudināja�varas�iestādes�nodrošināt,�ka�tiek�ievērots�tiesiskums�un�

ka� rīkojas� saska�ā� ar� tiesas�procesu.�ES� aicināja�Fidži�pagaidu�valdību� ievērot� jebkuras�personas�

cilvēktiesības� Fidži� un� mudināja� Fidži� pagaidu� valdību� veikt� pilnīgu� iespējamo� pārkāpumu�

izmeklēšanu�saska�ā�ar�minētajām�saistībām.�

�

6.7.� LatīGamerika�un�Karību�jūras�reCions�

�

ES� vērīgi� seko� stāvoklim� cilvēktiesību� un� drošības� jomā� Latī�amerikas� un� Karību� jūras� reBiona�

(LAC)� valstīs� un� pievērš� lielu� vērību� nepārtrauktam� demokrātijas� ieviešanas� un� mierīgas�

demokrātiskas� pārejas� procesam� reBionā.�ES� šajos� jautājumos� cieši� sadarbojas� ar� reBiona� valstīm�

daudzpusējā� sistēmā� un� finansiāli,� īpaši� ar� Eiropas� demokrātijas� un� cilvēktiesību� instrumenta� un�

Stabilitātes�instrumenta�starpniecību,�atbalsta�projektus�un�programmas,�kuru�mērFis�ir�aizstāvēt�un�

veicināt� cilvēktiesības,� tostarp� pamatiedzīvotāju� tiesības,� demokratizāciju� un� diskriminācijas�

novēršanu.� ES� dod� savu� ieguldījumu� reBiona� demokrātiskā� konsolidācijā,� inter� alia,� nosūtot� uz�

reBionu�ES�Vēlēšanu�novērošanas�misijas.�2007.�gadā�ir�nosūtītas�divas�šādas�misijas�(uz�Ekvadoru�

un�Gvatemalu).�

�
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Cilvēktiesību� noteikumi� ir� neat�emama� visu� to� nolīgumu� sastāvdaCa,� kuri� noslēgti� ar� reBiona�

valstīm�un�par�kuriem�vēl�norit�sarunas.�ES�pašreiz�īpaši�risina�sarunas�par�Asociācijas�nolīgumiem�

ar�Centrālamerikas,�Andu�Kopienas�un�MERCOSUR�valstīm,�tie�aptver�politiskā�dialoga,�sadarbības�

un� tirdzniecības� liberalizācijas�sadaCas.�Cilvēktiesības�un�drošības� jautājumi� ir�svarīgi�aspekti,�kas�

�emti� vērā� visās� nolīgumu� nodaCās.� Cilvēktiesības� apspriež� arī� saistībā� ar� jaunām� stratēBiskām�

partnerībām,� kuras� ir� plānots� noslēgt� ar� Brazīliju� un� Meksiku.� Ar� dažām� valstīm,� piemēram,�

Argentīnu,� nozaru� dialogi� par� cilvēktiesībām� ir� regulāru� politisku� konsultāciju� sastāvdaCa.�

Institucionalizēti� politiski� dialogi� ir� izveidoti� arī� ar� Čīli� un� Meksiku� saska�ā� ar� spēkā� esošiem�

Asociācijas� nolīgumiem.� Šie� dialogi� aptver� regulāras� diskusijas� par� cilvēktiesību� jautājumiem�

augstāko�ierēd�u�līmenī.�

�

ES� un�Karību� jūras� reBiona� valstu� vadītāji� V�samitā� Limā,� Peru,� (2008.�gada� 16.�maijā)� atkārtoti�

uzsvēra,� ka� tiesiskuma� ievērošanai� un� demokrātijas� un� cilvēktiesību� vērtībām� un� principiem�

solidaritātes�un�vienlīdzības� sistēmā� ir� dodama�priekšroka�un� tie�kalpo�par�pamatu�ES�un�Karību�

jūras�reBiona�valstu�abpusējai�stratēBiskai�partnerībai.�Vi�i�ap�ēmās�būtiski�uzlabot�attiecīgo�valstu�

iedzīvotāju� dzīves� kvalitāti,� pamatojoties� uz� vispārējām� cilvēktiesībām,� tostarp� pilsoniskām,�

kultūras,� ekonomiskām,� politiskām� un� sociālām� tiesībām� un� pamatbrīvībām� visiem� bez�

diskriminācijas.� Limas� deklarācijā� uzmanība� ir� pievērsta� arī� pārtikas� nodrošinātības� stāvokCa�

pasliktinājumam� un� valdības� un� starptautiskas� organizācijas� tiek� mudinātas� kā� vienu� no�

cilvēktiesību� aspektiem� uzlabot� iedzīvotāju� tiesības� uz� pārtiku.� Cilvēktiesībām� pievērsās� arī�

mazajos� samitos,� kurus� rīkoja� kontinenta� apakšreBionos,� un� ES� un� Karību� jūras� reBiona� valstu�

vadītāju�divpusējās�sanāksmēs�Limā.�

�

ES�vērīgi�seko�cilvēktiesību�stāvoklim�Centrālamerikā�un�mudina�izmantot�reBionā�sasniegto,�lai�

vērstos�pret�demokrātijas�drošības�pārbaudījumiem.�ES�un�Centrālamerikas�samitā�Limā�2008.�gada�

17.�maijā� ES� pauda� gandarījumu� par� būtiskajiem� sasniegumiem� šajā� jomā,� ko� veikusi�

Centrālamerika,� galvenokārt� pie�emot� vairākas� ierosmes,� tostarp� Centrālamerikas� Drošības�

stratēBiju,� lai� atrisinātu� vardarbības� problēmas� un� problēmas,� kas� saistītas� ar� jaunatni,� kas� riskē�

nonākt� konfliktā� ar� likumu�144.� Komisija� atbalsta� drošības� centienus� gan� valstu,� gan� reBionālā�

mērogā,� īpaši� veicot� vairākus� sadarbības� pasākumus� jauniešu–likumpārkāpēju,� reBionālās�

integrācijas�un�tieslietu�reformas�jomās.�

�

�������������������������������������������������
144� Dok.�9538/08.�
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ES�misijas�vadītāji�Gvatemalā�ir�izveidojuši�darba�grupu,�kas�pārbauda�zi�ojumus�par�cilvēktiesību�

pārkāpumiem,� īpaši� attiecībā� uz� cilvēktiesību� aizstāvjiem,� un� ierosina� pasākumus.� Var� uzsvērt�

vairākus� pozitīvus� sasniegumus:� Gvatemalā� Starptautiskas� komisijas� pret� nesodāmību�

(International� Commission� against� Impunity� –� CICIG)� izveide,� ko� finansiāli� atbalstīja� vairākas�

dalībvalstis�un�Komisija,� �Hāgas�Konvencijas� ratifikācija�un� īstenošanas� tiesību�aktu�pie�emšana,�

vienlaikus�ar�Valsts�pie�emšanas�padomes�izveide,�lai�apstiprinātu�un�uzraudzītu�tiesību�procesus,�

ar� ko� nosaka� starptautisku� aktu� pie�emšanu,� tiesību� aktu� pie�emšana� attiecībā� uz� sieviešu�

slepkavībām�un�vardarbību�pret� sievietēm,� tā� sagatavošanas�darbus�atbalstīja�Komisija� saistībā� ar�

tieslietu�sektora�reformu�projektu,�plaša�valsts�iesaistīšanās�starptautiskos�mehānismos�cilvēktiesību�

aizsardzībai,� tostarp� tās� atbalsts� Cilvēktiesību� padomei.� ES� pauda� nopietnas� bažas� par� to,� ka�

Gvatemalas� varas� iestādes� ir� pie�ēmušas� tā� saucamos� tiesību� aktus� par� nāvessoda� aizstāšanu,� un�

pauda�gandarījumu�par�Gvatemalas�prezidenta�lēmumu�uzlikt�šiem�tiesību�aktiem�veto.�

�

ES� ir� norūpējusies� par� � drošības� stāvokCa� saasināšanos� un� vardarbības� pieaugumu�Meksikā.� Tā�

atzinīgi� vērtē� Meksikas� centienus� veicināt� un� aizstāvēt� cilvēktiesības� daudzpusējā� mērogā,� īpaši�

Cilvēktiesību�padomē,�un� to,�ka�Meksika� turpināja�apspriest�cilvēktiesību�un�drošības� jautājumus,�

tostarp�sieviešu�slepkavības,�pastāvīgā�politiskā�dialogā,� tostarp�ministru� līmenī.�Komisija� turpina�

atbalstīt� projektus� un� pasākumus,� lai� uzlabotu� cilvēktiesības� Meksikā,� īpaši� valsts� un� vietējā�

mērogā.�

�
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Kas�attiecas�uz�Andu�Kopienu,�ES�pēdējā�gada�laikā�ir�nepārtraukti�nosodījusi�visus�cilvēktiesību�

pārkāpumus�un� terora� aktus�Kolumbijā,� lai�kas� tos�arī�nebūtu�veicis.�Padome�pauda�atzinību�par�

uzlaboto� drošības� stāvokli� un� pastiprinātajiem�Kolumbijas� valdības� centieniem� atjaunot�mieru� un�

tiesiskumu� Coti� sarežBītā� situācijā.� Tomēr� Tiesiskuma� un� miera� tiesību� aktu� (Justice� and� Peace�

Law�–�JPL)�īstenošana,�Kolumbijas�tieslietu�sistēma�pārejas�posma�tiesiskumam�ir�vēl�nepilnīgi.�ES�

mudināja�Kolumbijas�valdību�atbalstīt�un�finansēt�ātru�un�efektīvu�visu�JPL�aspektu�īstenošanu�tā,�

lai�prioritāte�būtu�nodrošināt�upuriem�patiesību,� taisnīgumu�un�kompensāciju.�ES�sadarbojoties� ir�

devusi� savu� ieguldījumu�vairākos�procesa�aspektos,� inter�alia,� saska�ā�ar�Stabilitātes� instrumentu�

palīdzot�upuru�organizācijām.�ES�aicināja�visas�nelegālās�bru�otās�grupas�nopietni�mēBināt�sarunu�

ceCā�atrast�iekšējā�bru�otā�konflikta�risinājumu.�Padome�atkārtoti�pieprasīja,�lai�nelegālās�bru�otās�

grupas,� kuras� joprojām� tur� gūstā� Fīlniekus,� nekavējoties� un� bez� jebkādiem� nosacījumiem� vi�us�

atbrīvo�un�lai�tās�turpmāk�izbeidz�jebkādu�cilvēku�nolaupīšanu.�Vairākkārtējā�sazi�ā�ar�Kolumbijas�

varas� iestādēm�ES� stiprināja�Kolumbijas� valdības� ap�ēmību�veicināt� to,� ka� bru�otie� spēki� ievēro�

cilvēktiesības,�un�pauda�gandarījumu�par�šajā�jomā�gūtajiem�panākumiem.�Tā�arī�izteica�bažas�par�

jauno�uzbrukumu�vilni�un�cilvēktiesību�aizstāvju,�arodbiedrību�pārstāvju�un�citu�neaizsargāto�grupu�

apdraudējumu,� un� aicināja� valdību� tos� publiski� nosodīt,� vienlaikus� pastiprinot� pasākumus�

apdraudēto� personu� aizsardzībai.� Padome� pauda� bažas� par� jaunu� paramilitāru� un� citu� bru�otu�

grupējumu�rašanos�un�aicināja�Kolumbijas�valdību�pastiprināt�pašreizējos�centienus�un�pasākumus,�

ko�tā�veic�cī�ā�pret�šim�grupējumiem�145.�Es�arī�regulāri�sazinājās�ar�NVO�Bogotā�un�Briselē.�Tika�

veikti�demarši�un�2008.�gada�maijā�pasludināta�deklarācija,�lai�paustu�ES�raizes�par�slepkavību�vilni�

un�nāves�draudiem�sociālo�organizāciju�vadītājiem�un�cilvēktiesību�aizstāvjiem.�

�

ES�veica� vairākus� demaršus� pret� valdības�mēBinājumiem�paplašināt� nāvessoda� darbības� jomu�un�

atgādināja�Peru�saistības�saska�ā�ar�Sanhosē�paktu�un�Amerikas�cilvēktiesību�sistēmu.�Tas,�ka�Peru�

kongress� noraidīja� ierosinātos� konstitūcijas� grozījumus,� daCēji� ir� arī� aktīvas� ES� diplomātijas�

nopelns.�

�������������������������������������������������
145� Padomes�secinājumi,�dok.�15040/07.�
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ES� pauda� gandarījumu� par� Venecuēlas� tautas� dalību� decembra� otrajā� referendumā� par�

konstitucionālu� reformu� un� atzīmēja,� ka� tas� ir� noticis� pārskatāmi.� Sazinoties� ar� dažādu� grupu�

pārstāvjiem� Venecuēlā,� ES� atgādināja,� ka� jāievēro� demokrātiski� principi� un� cilvēktiesības,� un�

atkārtoti� uzsvēra� savu� ap�ēmību� atbalstīt� demokrātijas� un� labas� pārvaldības� konsolidāciju�

Venecuēlā,�kā�arī�nabadzības,�nevienlīdzības�un�atstumtības�mazināšanu.�

�

Attiecībā�uz�Karību�jūras�reCionu�Padome�savos�2008.�gada�jūnijā�pie�emtajos�secinājumos�par�

ES� politiku� attiecībā� uz� Kubu� mudināja� Kubas� valdību� faktiski� uzlabot� cilvēktiesību� stāvokli,�

tostarp� bez� nosacījumiem� atbrīvojot� visus� politieslodzītos,� arī� tos,� kurus� apcietināja� un� notiesāja�

2003.�gadā.�Tā�joprojām�ir�viena�no�ES�galvenajām�prioritātēm.�Padome�arī�aicināja�Kubas�valdību�

starptautiskām� humānās� palīdzības� organizācijām� atvieglināt� piekCuvi� Kubas� cietumiem.� Padome�

turklāt� aicina� Kubas� varas� iestādes� ratificēt� un� īstenot� nesen� parakstīto� Starptautisko� paktu� par�

pilso�tiesībām� un� politiskām� tiesībām� (International� Covenant� on� Civil� and� Political� Rights)� un�

Starptautisko� paktu� par� ekonomiskām,� sociālām� un� kultūras� tiesībām� (International�Covenant� on�

Economic,� Social� and� Cultural� Rights)� un� pildīt� saistības� attiecībā� uz� cilvēktiesībām,� ko� tā� ir�

uz�ēmusies,�parakstot�šos�abus�cilvēktiesību�paktus.�

�

Atjaunojot�Kopējo� nostāju� par�Kubu,� Padome� apstiprināja� divvirzienu� pieeju,� sasaka�ā� ar� ko�ES�

turpina� cilvēktiesību� dialogu� ar� valdību� un� mierīgu� pilsonisko� sabiedrību.� Dalībvalstis� ir�

vienisprātis,� ka� augsta� līme�a� vizītēs� vienmēr� būtu� jāpievēršas� cilvēktiesību� jautājumiem;�

vajadzības�gadījumā�pie�augsta�līme�a�vizītēm�piederēs�tikšanās�ar�demokrātisko�opozīciju.�

�

ES� arī� atkārtoti� mudina� Kubas� valdību� piešFirt� vārda� un� informācijas� brīvību,� tostarp� piekCuvi�

internetam,�un�aicina�Kubas�valdību�sadarboties�šajā�jautājumā�146.�

�

�������������������������������������������������
146� Padomes�secinājumi,�dok.�11076/08.�
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ES� turpināja� atbalstīt� demokrātijas� atjaunošanu� Haiti,� atbalstot� ANO� Drošības� Padomes� miera�

uzturēšanas� operāciju� MI!USTAH� un� palīdzot� vēlēšanu� procesā.� Vispārējā� drošības� stāvokCa�

uzlabošanās�pēc�MI!USTAH�veiktajiem�pasākumiem�Haiti�lielāko�pilsētu�graustu�rajonos�Cāva�sākt�

darbības,�lai�stiprinātu�vēl�nepārliecinošo�stabilitāti.�Saska�ā�ar�ES�Stabilitātes�instrumentu�ir�sākta�

programma� Portoprensas� apkaimes�Martissant� rajona� atjaunošanā.� ES� turpināja� palīdzēt� valdībai�

centienos�rast�risinājumu�sarežBītajam�tiesvedības�un�ieslodzījuma�iestāžu�sistēmas�stāvoklim�Haiti.�

ES� un�Haiti� valdības� politiskajā� dialogā,� kas� norisinās� saska�ā� ar� EK� ierosmi� nestabila� stāvokCa�

valstīm,�arī�turpmāk�pievērsīsies�cilvēktiesību�jautājumiem,�īpašu�uzmanību�veltot�bērnu�un�pārtikas�

nodrošinātības�stāvoklim.�

�

7.� ES�DARBĪBU�U�ISTRUMETU�EFEKTIVITĀTES�AALĪZE�

�

Cilvēktiesību� un� pamatbrīvību� veicināšana� un� aizstāvība,� demokrātija� un� tiesiskums� ir� principi,�

kurus�Eiropas�Savienība�ir�ap�ēmusies��emt�vērā�ne�tikai�tās�iekšpolitikā,�bet�arī�ārējās�attiecībās.�

�

Tādējādi,� kā� jau� visur� šajā� zi�ojumā� uzsvērts,� ES� ir� kCuvusi� par� galveno� dalībnieci� cilvēktiesību�

jomā.� TādēC� tā� ir� izstrādājusi� plašu� instrumentu� klāstu,� ar� ko� veicināt� un� aizstāvēt� cilvēktiesības.�

Pamatnostādnes� tematiski� prioritāros� jautājumos� (nāvessods,� spīdzināšana,� cilvēktiesību� aizstāvji,�

bērni� kareivji,� bērnu� tiesības,� utt.),� publiskas� deklarācijas,� demarši� par� atsevišFiem� cilvēktiesību�

pārkāpumiem,�dialogi�vai�konsultācijas�ar�trešām�valstīm,�kopējas�nostājas�un�Kopienas�instrumenti�

pilsoniskās� sabiedrības�projektu� finansējumam�cilvēktiesību�un�demokrātijas� jomās�–� ir�ES� rīcībā�

esoši�cilvēktiesību�veicināšanas�līdzekCi.�

�
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Eiropadomes�secinājumi�

�

Viens� no� pārskata� perioda� galvenajiem� rezultātiem� bez� šaubām� ir� tas,� ka� 2008.�gada� jūnijā� ir�

pie�emti� Eiropadomes� secinājumi� par� cilvēktiesībām,� konkrēti� par� bērnu� tiesībām,� īpaši� par�

bērniem� bru�otos� konfliktos.� Secinājumos� attiecībā� uz� bru�ota� konflikta� skartu� bērnu� tiesībām� ir�

vēlreiz� apstiprināta� vajadzība� pēc� tādas� visaptverošas� pieejas,� kas� aptvertu� drošību,� attīstību� un�

cilvēktiesības.� Secinājumos� ir� pausti� centieni� pastiprināt� bru�ota� konflikta� skartu� bērnu� tiesību�

integrāciju� ES� attīstības� politikā� un� plānošanā� (par� ko� VLĀAP� maijā� ir� pie�ēmusi� secinājumu�

kopumu),�EDAP�operācijās�(saistībā�ar�pārskatīto�kontrolsarakstu,�ko�VLĀAP�pie�ēmusi�maijā),�kā�

arī� pārskatītu� pamatnostād�u� pie�emšana� un� tādu� dokumentu� publicēšana,� kas� ir� svarīgi�

cilvēktiesību�integrācijai�EDAP�operācijās.��

�

Cilvēktiesību�integrēšana�

�

Cilvēktiesību� integrēšana� ES� politikā� pēdējos� gados� ir� būtiski� progresējusi,� īpaši� saistībā� ar�

Eiropas�Drošības�un�aizsardzības�politiku,�it�īpaši�arvien�biežāk�EDAP�misijās�ieceCot�cilvēktiesību�

un� sieviešu� līdztiesības� padomniekus.� Šo� integrēšanas� politiku� pierāda� prakse� cilvēktiesības�

sistemātiski� �emt� vērā� ārējās� operācijās,� īpaši� ieceCot� cilvēktiesību� un� sieviešu� līdztiesības�

padomniekus.� Šie� padomnieki� tostarp� ir� atbildīgi� par� pārraudzību� un� regulāriem� zi�ojumiem� par�

problēmu� –� bērni� bru�otā� konfliktā.� Pārskata� periodā�ES� ir� pielikusi� papildu� pūles,� lai� stiprinātu�

cilvēktiesību�politikas�saska�otību�un�pārskatāmību.�Svarīgi�ir�padarīt�politiku�efektīvāku�un�visās�

attiecīgajās� politikas� jomās� un� darbībās,� gan� ES� iekšienē,� gan� ārpus� tās,� pilnībā� �emt� vērā�

cilvēktiesības,� lai� nodrošinātu� ES� ticamību� trešo� valstu� priekšā,� tostarp� sistemātiski� iekCaujot�

cilvēktiesību� un� nodarbinātības� standartu� noteikumus� ES� sarunās� un� ES� nolīgumos� ar� trešām�

valstīm.� ES� cilvēktiesību� pamatnostādnes� un� citas� normas� vēl� pilnveidos� un� pielāgos,� izstrādājot�

praktiskās�īstenošanas�instrumentus.�

�
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Pēc� attiecīgā� poste�a� izveides� 2004.�gada� decembrī� Cenerālsekretāra� un� Augstā� pārstāvja�

personīgā� pārstāve� cilvēktiesību� jautājumos� ir� cēlusi� šā� temata� nozīmi� ES� un� attiecībā� uz�

cilvēktiesībām� uzlabojusi� ES� darbību� redzamību� pasaulē.� Riina� Kionka,� kas� šajā� amatā� ir� no�

2007.�gada� janvāra,� vadot� Padomes� Sekretariāta� Cilvēktiesību� vienību,� ir� būtiski� veicinājusi�

nepārtrauktību� un� to,� ka� cilvēktiesību� jautājumu��em�vērā,� vēršoties� pie�Āfrikas� jautājumu�darba�

grupas�2008.�gada�aprīlī�un�Politikas�un�drošības�komitejas�un�Āzijas�un�Okeānijas�jautājumu�darba�

grupas� jūnijā.� �Kionka� kundze� ir� arī� vēlējusies� panākt,� lai� šo� jautājumu� pilnvērtīgāk� �emtu� vērā�

politiskajos� dialogos� un� pilnvērtīgāk� �emtu� vērā� ES� īpašie� pārstāvji.� � Horizontāla� pieeja�

cilvēktiesībām� ES� ārpolitikā� tomēr� ir� viens� no� dalībvalstu,� Padomes� Sekretariāta� un� Komisijas�

principiāliem� pārbaudījumiem.� Padomes� Cilvēktiesību� jautājumu� darba� grupa� (COHOM)� prasa�

cilvēktiesību� jautājumu� sistemātiski� ietvert� darba� kārtībā� ekspertu� sanāksmēs� par� noteiktiem�

aspektiem�(piemēram,�par� terorismu)�un�pirmā�un�trešā�pīlāra�lēmumos,�kā�arī�ES�un�trešo�valstu�

samitos�147.�Uzlabota�horizontālā�pieeja�pastiprinātu�arī�ES�darbību�cilvēktiesību�jomā�redzamību�

pasaulē.�Lai�gan�ES�ir�vien�no�tām�cilvēktiesību�jomas�dalībniecēm,�kam�ir�visstingrākās�saistības�

gan�attiecībā�uz�finansēm�(EIDHR�gada�budžets�ir�EUR�140�miljoni),�gan�uz�politiku�(�vairāk�kā�30�

īpašu� cilvēktiesību� dialogu� ar� valstīm),� šī� darbība� prasa,� lai� tai� dotu� augstāku� prioritāti� vispārējā�

sabiedrībā.�

�

�������������������������������������������������
147� Skatīt�Padomes�Sekretariāta�2006.�gada�7.�jūnija�piezīmi�10076/06.�
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ES�pamatnostādnes�

�

Lai�starptautiskā�mērogā�vērstu�darbību�uz�cilvēktiesību�aizstāvību�un�veicināšanu,�ES�1998.�gadā�ir�

pie�emtas� Pamatnostādnes� par� cilvēktiesībām,� kas� veido�pamatu� pasākumiem� trešajās� valstīs.�

Šajās� pamatnostādnēs� ir� noteikti� kritēriji� pasākumu� pārvaldībai,� veicamo� demaršu� veidi� un�

deklarāciju� saturs.� Piemēram,� Pamatnostādnēs� par� cilvēktiesību� aizstāvjiem,� ES� vēstniecības� var�

nosūtīt�novērotājus�uz�tiesas�procesu�un�informēt�attiecīgās�galvaspilsētas,�ja�cilvēktiesību�aizstāvji�

ir�apdraudēti.�Šīs�pamatnostādnes�ir�nenovērtējami�dokumenti,�kas�nosaka�ES�darbību�uz�vietas�un�

tiem� parasti� ir� pievienota� īstenošanas� stratēCija,� piemēram,� spīdzināšanas� gadījumā� –�

informācijas� kampa�as,� lai� mudinātu� trešās� valstis� ratificēt� un� īstenot� Apvienoto� Nāciju�

Organizācijas� Konvenciju� un� neobligātos� protokolus.� 2008.�gada� beigās� varētu� pie�emt� jaunās�

Pamatnostādnes� par� vardarbību� pret� sievietēm,� kas� papildinās� sešus� jau� pastāvošos� tematiskos�

aspektus� (nāvessods,�dialogi�ar� trešām�valstīm,�spīdzināšana,�cilvēktiesību�aizstāvji,�bērni�kareivji�

un�bērnu�tiesības).�

�

2008.�gadā,�desmit�gadus�pēc� šo�galveno� tematisko� ieviržu�pie�emšanas�un�saistībā�ar�Vispārējās�

cilvēktiesību� deklarācijas� 60.� gadadienu,� ES� ir� nolēmusi� atjaunināt� visas� pamatnostādnes.�

Pamatnostādnes� par� spīdzināšanu,� nāvessodu� un� bērniem� un� bru�otu� konfliktu� tika� atjauninātas�

2008.�gada� pirmajā� pusgadā,� kā� arī� šajā� periodā� tika� pie�emta� jauna� īstenošanas� stratēBija�

pamatnostādnēm�par�spīdzināšanu.�ES� ir� izstrādājusi�arī� īstenošanas� izvērtējumu�Pamatnostādnēm�

par� cilvēktiesību� aizstāvjiem:� lai� apzinātu� iespējamus� uzlabojumus,� par� šo� tematu� ir� izvērtētas�

vietējās� stratēBijas� 26�valstīs.� Pamatnostādnes� par� cilvēktiesību� aizstāvjiem� un� par� dialogiem� ar�

trešām�valstīm�atjauninās�2008.�gada�otrajā�pusē.�

�

Pamatnostād�u�efektivitātes�regulārs�izvērtējums�vēl�arvien�ir�galveno�rūpju�lokā.�ES�pamatmērFis�

ir� nodrošināt,� ka� pašreizējās� pamatnostādnes� tiek� efektīvi� īstenotas.� Vēl� arvien� ir� dažas� iespējas�

uzlabot� šo� pamatnostād�u� izpratnes� veicināšanu� ES� misijās,� attiecīgo� valstu� lēmēju� vidū,� kā� arī�

Briselē,�un�tāpat�to�vidū,�kuriem�šīs�pamatnostādnes�ir�paredzētas.�

�
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Kas� attiecas� uz�nāvessodu� –� saska�ā� ar� ES� pamatnostādnēm� šajā� jautājumā� ir� veiktas� nemitīgas�

darbības,� lai� panāktu� turpmāku� virzību� nāvessoda� atcelšanā� visur� pasaulē.� Papildus� regulāriem�

demaršiem� un� publiskām� deklarācijām� ES� Apvienoto� Nāciju� Organizācijā� aktīvi� popularizēja�

rezolūciju,�kas�aicina�nāvessoda�izmantošanai�uzlikt�moratoriju,�un�Apvienoto�Nāciju�Organizācijas�

1enerālās�Asamblejas� plenārsēdē� panāca� tās� pie�emšanu.�Rezolūciju,� ko� bija� iesniegusi�ES�un� 9�

citas� līdzautores� valstis� no� visiem�kontinentiem,� pie�ēma� ar� jūtamu�vairākumu,� lai� gan� apmēram�

piecdesmit�valstis�pret� to�vērsās�ar�kampa�u.�Rezolūciju�62/149�pie�ēma�2007.�gada�18.�decembrī�

ar�104�balsīm�par,�54�valstīm�balsojot�pret�un�29�atturoties.�2008.�gada�pavasarī�48�valstīs�tika�veikti�

vispārēji�demarši,�pievēršot�uzmanību�jautājumam�par�nāvessodu.�

�

Jaunas� pamatnostādnes� par� bērnu� tiesībām� pie�ēma� 2007.�gada� decembrī.� Pēc� tam� ES,� cieši�

sadarbojoties� ar� UNICEF� un� NVO,� sāka� izstrādāt� desmit� prioritārajām� valstīm� pielāgotas�

stratēBijas.�Ar�šādu�pieeju�vajadzētu�spēt�labāk�īstenot�minētās�pamatnostādnes.�

�

Dialogi�ar�trešām�valstīm�

�

Cilvēktiesību� dialogu� izveide� ar� trešām� valstīm� ir� ES� politikas� pamatelements,� lai� veicinātu�

cilvēktiesību�ievērošanu�visur�pasaulē.�ES�patlaban�risina�gandrīz�trīsdesmit�dialogus�ar�valstu�vai�

vietēja�mēroga�ekspertiem,�vienlaikus�gatavojot�desmit�jaunus�dialogus.�

�

2001.�gada�pamatnostādnes�par�dialogiem�nosaka�pamatsistēmu�šiem�cilvēktiesību�dialogiem�ar�

trešām� valstīm.� Tās� papildināja� 2004.�gada� Politikas� un� drošības� komitejas� pazi�ojums� par� to�

īstenošanu.� Šī� saska�otā� darba� pamatsistēma� neliedz� katram� dialogam� elastīgi� un� lietišFi� piešFirt�

īpašas�iezīmes,�kas�piemērotas�vietējiem�apstākCiem.�Lai�arī�kāda�būtu�to�pie�emtā�forma,�visu�šo�

dialogu�mērFis� ir� pievērsties� cilvēktiesību� jautājumam,� lai� kopā� ar� attiecīgajām� trešajām� valstīm�

izvērtētu�iespējas�uzlabot�stāvokli�uz�vietas.�

�
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Šā�cilvēktiesību�vispasaules�veicināšanas�instrumenta�nozīmīgums�ir�radījis�dedzīgu�interesi�trešo�

valstu� vidū� cilvēktiesību�dialogā,� to� pierāda� pieaugošais� šādu� dialogu� skaits� pagājušajā� gadā.� Ir�

paredzēti� jauni� dialogi� ar� piecām�Vidusāzijas� valstīm� un�Kaukāza� valstīm.� Politikas� un� drošības�

komiteja� 2008.�gada� februārī� pie�emtajā� pazi�ojumā� pauda� gandarījumu� par� paveikto,� izstrādājot�

specializētus�cilvēktiesību�dialogus�ar�trešām�valstīm,�kas�pilnībā�apliecina�ES�darbību�sasniegumus�

šajā�jomā.�Tā�arī�atzīmēja,�ka�ES�ir�jānodrošina�šo�dažādo�dialogu�saskaGa�un�jānodrošina,�ka�tie�

spēj�atsaukties�uz�trešo�valstu�pieprasījumiem.�

�

Šā�ES�uzdevuma�izpilde�ietver�arī� tās�gribu�arī�ES�iekšienē�apspriest�cilvēktiesību�jautājumus,�

kuriem�arvien�biežāk�dialogu�gaitā�pievēršas�trešās�valstis.�Tādējādi�ES�jāturpina�nodrošināt�gan�tās�

iekšējo,� gan� ārējo� darbību� konsekvence� cilvēktiesību� jomā,� turpinot� izzināt� veidu,� kā� savas�

pamatvērtības�īstenot�pašas�teritorijā.�

�

Apspriedes�un�darbība�starptautiskos�forumos�

�

Attiecībā� uz� rezultātiem� kā� Coti� sekmīgu� var� novērtēt� ES� darbību� 62.�Apvienoto� āciju�

Organizācijas�Kenerālās�Asamblejas� (AO�KA)�sesijas�Trešajā�komitejā.�ES� turpināja� aktīvi�

piedalīties�ANO�1A�Trešajā�komitejā,�kurā�tā,�balsojot�par�rezolūcijām,�saglabāja�parasto�nostāju.�

Konkrētos� rezultātus� var� uzskatīt� par� diezgan� veiksmīgiem.� Piemēram,� pēc� tam,� kad� 95� ANO�

dalībvalstis� 2007.�gadā� bija� parakstījušas�Deklarāciju� par� nāvessodu,� un� pēc� vispasaules� demaršu�

kampa�as� par� rezolūcijas� projektu� šajā� jautājumā,� ES� reBionālas� alianses� vadībā� pirmo� reizi�

nodrošināja,� ka� pie�em� rezolūciju,� kurā� aicināts� noteikt� vispārēju� moratoriju� nāvessoda�

izmantošanai.� Šādas� rezolūcijas� pie�emšana,� neraugoties� uz� dažu� tādu� valstu� sīvu� pretošanos,�

kurās� piemēro� nāvessodu,� ir� nozīmīgs� pagrieziena� punkts� ceCā� uz� vispārēju� augstākā� soda� mēra�

atcelšanu.�

�
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Otrā�Cilvēktiesību� padomes� pastāvēšanas� gada� pirmajā� pusē� iestāžu� jautājumu� vietā� varēja� sākt�

pievērsties�būtiskiem�jautājumiem.�ES�pastiprināti�iesaistījās�īpaši�padomes�darbības�mehānismu�un�

noteikumu� pie�emšanā� (tostarp� attiecībā� uz� Vispārējo� periodisko� pārskatu)� un� spēja� saglabāt�

svarīgākos� elementus:� īpašas� valstij� piemērotas� procedūras� (iz�emot� attiecīgi� Kubai� un�

Baltkrievijai)� un� NVO� dalību.� Lai� gan� diskusijas� par� pamatjautājumiem� bija� Coti� sakāpinātas� un�

vietu� sadalījums� nebija� labvēlīgs,� ES� spēja� aizstāvēt� cilvēktiesību� universālumu,� par� spīti� dažu�

valstu� pārstāvētajai� relativitātes� koncepcijai.�Cilvēktiesību� padomes� (HRC)� 8.�sesijā� ar� stingru� un�

vienotu�ES�nostāju�varēja�nodrošināt,�ka�bez�balsošanas�tiek�pie�emta�tās�rezolūcija�par�Mjanmu.�

ES� ir� izdevies� uzlabot� stāvokli� valstīs,� izmantojot� visas� svarīgākās� programmas� daCas,� piemēram,�

interaktīvus� dialogus,� tematiskas� debates� un� vispārējas� deklarācijas,� tā� turpinās� šo� darbu.�

Starptautiskai�kopienai�ir�svarīgi�Cilvēktiesību�padomes�darbībā�nodrošināt�efektivitāti�un�ticamību.�

ES�šajos�centienos�joprojām�būs�galvenā�dalībniece.�

�

Vispārējais� periodiskais� pārskats,� novatorisks� mehānisms,� kas� katrus� četrus� gadus� automātiski�

sniedz� salīdzinošu� izvērtējumu� cilvēktiesību� stāvoklim� katrā� ANO� dalībvalstī,� tika� izveidots�

2008.�gada� aprīlī.� Pirmās� divas� pārskata� kārtas,� 2008.�gada� aprīlī� un� maijā,� kad� ES� dalībvalstis�

aktīvi�iesaistījās�interaktīvā�dialogā,�var�kopumā�vērtēt�pozitīvi.�Tomēr�vēl�būs�rūpīgi,�uzmanīgi�un�

nopietni� jāpievēršas� tam,� vai� ar� vispārēju� regulāru� pārskatu� ir� iespējams� objektīvi� pārraudzīt�

stāvokli�valstīs.�Jau�ir�izdarīti�mēBinājumi�to�vājināt,�un�ES�pret�to�ir�nemitīgi�vērsusies.�

�
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ES� turpina� apsvērt� veidus,� kā� uzlabot� savas� darbības� efektivitāti� daudzpusējos� forumos.� ES�

turpināja�meklēt� iespēju� pārvarēt� dilemmu,� kā�Padomei� iesniegt� savu� nostāju,� un�ES� arī� turpmāk��

uzstājās� "daudzbalsīgi",� kad� prezidentvalsts� iepazīstināja� ar�ES� kopējo� nostāju,� par� ko� ir� panākta�

vienošanās,�tādējādi�pastiprinot�šo�ideju.�ES�ir�turpinājusi�dialogos�un�sarunās�ar�valstīm�no�dažādu�

reBionu� grupām� būt� konstruktīva� un� atklāta,� saprotot,� ka� tā� var� sasniegt� vairāk.� Turklāt� prakse��

pirms�Cilvēktiesību�padomes�sesijām,�to�laikā�vai�pēc�tam�ielūgt�attiecīgās�NVO�uz�ES�un�27�valstu��

cilvēktiesību�ekspertu�sanāksmēm�ir�izrādījusies�izdevīga�gan�NVO,�gan�ES.�

�

Turpmāk�ES�ir�vairāk�un�savlaicīgāk�jāstrādā�pie�savu�ierosmju�plānošanas,�vēl�jo�precīzāk�jāapzina�

darbības� prioritātes,� jāpastiprina� sazi�a� ar� trešajām� valstīm,� lielākā� mērā� jāsadala� uzdevumi� ar�

līdzīgi�domājošām�valstīm�un�dažādos� forumos� jāpiedalās� rezolūciju� izmantojuma� racionalizācijā.�

Eiropas� Savienības� kā� Apvienoto� Nāciju� Organizācijas� struktūru� dalībnieces� spēks� balstās� tās�

dalībvalstu�vienotībā,�un�ir�svarīgi�pēc�iespējas�labāk�izmantot�to�apvienotos�resursus.�

�

8.� SECIĀJUMI�

�

10.�gada�zi�ojums�par�cilvēktiesībām�pierāda�nozīmīgumu,�kādu�Eiropas�Savienība,�īstenojot�savu�

ārpolitiku,�piedēvē�cilvēktiesībām,�demokrātijai�un�labai�pārvaldībai.�Attīstībai,�mieram�un�drošībai�

visur�pasaulē�ir�būtiski�veicināt�cilvēktiesību�ievērošanu.�

�

Pagājušajā� gadā� ir� vērojams� nemitīgs� ES� darbību� pieaugums� cilvēktiesību� jomā,� palielinoties�

cilvēktiesību� dialogu� skaitam,� paplašinoties� tematisko� jautājumu� lokam,� kam� pievēršas�COHOM,�

un�izveidojot�jaunus�mehānismus�Cilvēktiesību�padomē.�

�
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Lai�gan�ES�ir�guvusi�neapšaubāmus�panākumus�(piemēram�ANO�1A�rezolūcija,�ar�ko�aicina�uzlikt�

moratoriju�nāvessodam),�tai�tomēr�priekšā�ir�jauni�pārbaudījumi:�

�

�� Šogad,�Vispārējās�cilvēktiesību�deklarācijas�60.�gadadienā,�cilvēktiesību�universālumu�

vairāk� kā� jebkad� apspriež� tie,� kas� pārstāv� tradīcijās,� reliBijā,� kultūras� piederībā� un�

vēsturē�balstītu�relatīvismu.�

�

�� Laikā,�kad�no�Eiropas�arvien�vairāk�gaida�reakciju�uz�cilvēktiesību�stāvokli�tās�robežu�

iekšienē,� tai� jārāda� priekšzīme.� Tas� ir� konsekvences� un� ticamības� jautājums�

starptautiskā�arēnā.�

�

�� Konsekvences� nodrošināšanas� pamatelements� ir� cilvēktiesību� integrācija� visās� ES�

iekšpolitikas� un� ārpolitikas� jomās.� Attiecībā� uz� to� izšFiroša� nozīme� ir�KĀDP�Augstā�

Pārstāvja� personīgās� pārstāves� Riina� Kionka� darbība.� Vi�a� turpinās� informēt�

Beogrāfiskās�un� tematiskās�darba� grupas�par� cilvēktiesību� jautājumiem.�Cilvēktiesības�

pilnīgāk�jā�em�vērā�arī�EDAP�operācijās�un�visās�citās�svarīgās�Eiropas�politikas�jomās,�

tostarp�tirdzniecības�nolīgumos.�

�

�� Tagad,�kas�ir�izveidota�Cilvēktiesību�padome�un�Konsultatīvā�komiteja�un�ir�formulēti�

galvenie�to�darbības�noteikumi,�ES�ir�jāsaglabā�ap�ēmība�nodrošināt,�ka�tie�sevi�pierāda�

kā�efektīvus�un�ticamus�instrumentus.�

�

Lai� risinātu� šīs� problēmas,� ES,� kas� Cilvēktiesību� padomē� ir� mazākumā,� nedrīkst� padoties�

kārdinājumam� palikt� izolēta� un� tai� jāpieliek� pūles� risināt� dialogu,� kās� pārsniedz� reBionālu�

nošFirtību.� Tā� mēBinās� sākt� jaunas� reBionus� pārsniedzošas� ierosmes,� padziCinot� sadarbību� ar�

pilsonisko�sadarbību�un�īpaši�ar�cilvēktiesību�aizstāvjiem.�Tikai�tā�ES�būs�spējīga�ar�visiem�spēkiem�

iesaistīties� debatēs� un� sniegt� savu� ieguldījumu� cilvēktiesību� veicināšanā� un� aizstāvēšanā� pilnīgi�

visur�pasaulē.�

�

�
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I�PIELIKUMS�

�

Overview�of�projects�funded�under�EIDHR�between�1�July�2007�and�30�June�

2008�

�

1.� Projects�selected�through�global�calls�for�proposals1�

�

Organisation�

�

Project�Title�

�

Country�

�

Max.�EC�

contribution�

�
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1� This�list�does�not�include�sensitive�projects�which�will�not�be�published�for�security�reasons.�
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�

2.� Country�calls�for�proposals�

�

CountryNbased� support� schemes,� CBSS,� are� being� concluded� for� the� following� 72� countries:�

Afghanistan,� Albania,� Algeria,� Angola,� Argentina,� Armenia,� Azerbaijan,� Bangladesh,� Belarus,�

Bolivia,� Bosnia� Herzegovina,� Brazil,� Burundi,� Cambodia,� Chile,� Colombia,� Costa� Rica,� Croatia,�

Cuba,�DRC,�Ecuador,�Egypt,�Ethiopia,�Fiji,�fYRoM,�Georgia,�Guatemala,�Guyana,�Haiti,�Honduras,�

Indonesia,� Israel,� Jordan,�Kazakhstan,�Kosovo,� Kyrgyzstan,� Laos,� Lebanon,�Mauritania,�Mexico,�

Moldova,� Montenegro,� Morocco,� Mozambique,� Nepal,� Nicaragua,� Nigeria,� Pakistan,� Panama,�

Papua�New�Guinea,� Paraguay,� Peru,� Philippines,�RCA,�Russia,�Rwanda,�Salvador,� Serbia,� Sierra�

Leone,� Solomon� Islands,� Sri� Lanka,� Sudan,� Tajikistan,� Turkey,� Uganda,� Ukraine,� Uruguay,�

Venezuela,�Vietnam,�West�Bank�and�Gaza,�Yemen�and�Zimbabwe.�

�
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1.� Funding/projects�selected�without�calls�for�proposals1�

�

Organisation�

�

Project�title�

�

Country�

�

Max.�EC�

contribution�

�
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1� Without�the�Election�Observation�Missions.�
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AEX�II��

�

EU/ITERATIOAL�DAYS�I�THE�FIELD�OF�HUMA�RIGHTS�

�

DATE� DAY�

6�February� International�Day�of�Zero�Tolerance�against�Female�Genital�Mutilation�

8�March� International�Women's�Day�

21�March� International�Day�for�the�Elimination�of�Racial�Discrimination�

8�April� International�Roma�Day�

3�May� World�Press�Freedom�Day�

17�May� International�Day�against�Homophobia�

18�October� EU�Day�against�Trafficking�in�Human�Beings�

20�June� World�Refugee�Day�

26�June� International�Day�in�Support�of�Victims�of�Torture�

9�August� International�Day�of�the�World's�Indigenous�People�

10�October� World�Day�Against�the�Death�Penalty�

20�November� Universal�Children's�Day�

25�November� International�Day�for�the�Elimination�of�Violence�against�Women�

3�December� International�Day/EU�Day�of�Disabled�People�

10�December� Human�Rights�Day�

�

�
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III�PIELIKUMS�

�

Papildu�informācija�par�ES�cilvēktiesību�politiku�ir�pieejama�šādās�vietnēs:�

�

http://www.consilium.europa.eu/humanNrights�

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm�

http///www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/�

�

Kā�minēts�šajā�zi�ojumā,�cilvēktiesību�darbā�ir�iesaistītas�vairākas�starptautiskas�organizācijas.�To�

vietnēs�sniegta�papildu�informācija�par�to�darbībām�šajā�jomā:�

�

Apvienoto�Nāciju�Organizācija;�http://www.un.org�

Starptautiskā�Darba�organizācija;�http://www.ilo.org/global/langNNen/index.htm�

ANO�Augstā�cilvēktiesību�komisāra�birojs;�http://www.ohchr.org�

Starptautiskā�krimināltiesa;�http://www.iccNcpi.int�

Eiropas�Padome;�http://www.coe.int�

Eiropas�Cilvēktiesību�tiesa;�http://www.echr.coe.int/echr�

OSCE�–�Eiropas�Drošības�un�sadarbības�organizācija�(EDSO)�http://www.osce.org�

Āfrikas�Savienība;�http://www.africaNunion.org�

Amerikas�valstu�organizācija;�http://www.oas.org�

�

Ir� vairākas� starptautiskas� NVO,� kuras� savās� interneta� vietnēs� sniedz� bagātīgu� informāciju� par�

cilvēktiesību�jautājumiem�visā�pasaulē:�

�

Amnesty�International;�http://www.amnesty.org�

Human�Rights�Watch;�http://www.hrw.org�

Starptautiskā�cilvēktiesību�federācija�(FIDH);�http://www.fidh.org�

Starptautiskā�Sarkanā�Krusta�komiteja;�http://www.icrc.org�

http://www.un.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/echr
http://www.osce.org/
http://www.africa-union.org/
http://www.oas.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/
http://www.fidh.org/
http://www.icrc.org/
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SAĪSIĀJUMU�SARAKSTS�

ACHPR� African�Commission�on�Human�and�Peoples�Rights�
ACP� African,�Caribbean�and�Pacific�
AIHRC� Afghanistan�Independent�Human�Rights�Commission��
ALDE� Alliance�of�Liberals�and�Democrats�for�Europe�
AMIS� African�Union�Mission�in�the�Darfur�region�of�Sudan�
ANP� Afghan�National�Police��
ASEAN� Association�of�Southeast�Asian�Nations�
ASEF� Asia�Europe�Foundation�
ASEM� AsiaNEurope�Meeting�
AT� Austria�
AU� African�Union�
BiH� Bosnia�and�Herzegovina�
CAAC� Children�affected�by�armed�conflict��
CARDS� Programme�of�Community�assistance�for�reconstruction,�development�and�

stabilisation�
CBM� ConfidenceNbuilding�measures�
CBSS� CountryNBased�Support�Schemes�
CEAS� Common�European�Asylum�System�
CEDAW� Committee�on�the�Elimination�of�Discrimination�against�Women�
CFSP� Common�Foreign�Security�Policy�
CICIG� International�Commission�against�Impunity�in�Guatemala�
CMI� Crisis�Management�Initiative�
COAFR� EU�Council's�Working�Party�on�Africa�
COASI� EU�Council's�Working�Party�on�AsiaNOceania�
CoE� Council�of�Europe�
COEST� EU�Council's�Working�Party�on�Eastern�Europe�and�Central�Asia�
COHOM� Council�Human�Rights�Working�Party�
CONOPS� Concept�of�operations�
COTER� EU�Council's�Working�Party�on�terrorism�
CPA� Comprehensive�Peace�Agreement�
CPT� European�Committee�for�the�Prevention�of�Torture�
CSP� Comprehensive�Status�Proposal�
CSR� Corporate�Social�Responsibility�
DCCA� Development�and�Cooperation�in�Central�Asia�
DCI� Development�Cooperation�Instrument�
DDPA� Durban�Declaration�and�Programme�of�Action�
DDR� disarmament,�demobilization�and�reintegration�
DK� Denmark�
DPRK� Democratic�People's�Republic�of�Korea�
DRC� Democratic�Republic�of�the�Congo�
DRC� Durban�Review�Conference�
EC� European�Commission�
ECCC� Extraordinary�Chambers�in�the�Constitutional�Court�of�Cambodia�
ECHR� European�Court�of�Human�Rights�
ECOSOC� Economic�and�Social�Council�
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ECRI� European�Commission�against�Racism�and�Intolerance�
EE� Estonia�
EEG� Eastern�European�Group�
EFA� European�Free�Alliance,�European�Parliament�political�group�
EIDHR� European�Instrument�for�Democracy�and�Human�Rights�
EIUC� European�Inter�University�Centre�for�Human�Rights�and�Democratisation�
ELIAMEP� Hellenic�Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�
ENP� European�Neighbourhood�Policy�
ENPI� European�Neighbourhood�and�Partnership�Instrument�
EOM� Election�Observation�Mission�
EP� European�Parliament�
EPAs� Economic�Partnership�Agreements�
EPD� Enhanced�Permanent�Dialogue�
EPLO� European�Peacebuilding�Liaison�Office�
ESDP� European�Security�and�Defence�Policy�
EU� European�Union�
EUBAM� European�Union�Border�Assistance�Mission�to�Moldova�and�Ukraine�
EUFOR� European�Military�Force�
EUFOR�Tchad/RCA� Bridging�military�operation�in�Eastern�Chad�and�North�Eastern�Central�

African�Republic��
EUJUST�LEX� Integrated�Rule�of�Law�Mission�for�Iraq��
EULEX�Kosovo� European�Union�Rule�of�Law�Mission�in�Kosovo�
EUPM� European�Union�Police�Mission�
EUPOL�Afghanistan� EU�Police�mission�in�Afghanistan�
EUPOL�COPPS� European�Union�Police�Mission�for�the�Palestinian�Territories��
EUPOL�RD�Congo� European�Union�Police�Mission�in�the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUPT�Kosovo� EU�Planning�Team�Kosovo�
EUR� Euro�
EUSEC�RD�Congo� EU�mission�to�provide�advice�and�assistance�for�security�sector�reform�in�

the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUSR� EU�Special�Representative�
FAO� Food�and�Agriculture�Organisation�
FDLR� Forces�démocratiques�de�libération�du�Rwanda�
FIDH� Fédération�Internationale�des�Droits�de�l'Homme�
FR� France�
FRA� Fundamental�Rights�Agency�
FRIDE� Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�
FYROM� former�Yugoslav�Republic�of�Macedonia�
GAERC� General�Affairs�and�External�Relations�Council�
GFMD� Global�Forum�on�International�Migration�and�Development�
GRULAC� Group�of�Latin�American�and�Caribbean�countries�
GRULAC� Group�of�Latin�America�and�Caribbean�Countries�
GSP� EU's�Generalised�System�of�Preferences�
GSP+� Special�Incentive�Arrangement�for�Sustainable�Development�and�Good�

Governance�
GSPC� Salafist�Group�for�Preaching�and�Combat�
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HDIM� Human�Dimension�Implementation�Meeting�
HoMs� Heads�of�Mission�
HQ� Headquarters�
HRC� Human�Rights�Council�
HRDs� Human�Rights�Defenders�
IA� International�Alert�
ICC� International�Criminal�Court�
ICCPR� International�Covenant�on�Civil�and�Political�Rights�
ICESCR� International�Covenant�on�Economic,�Social�and�Cultural�Rights�
ICTJ� International�Center�for�Transitional�Justice�
ICTY� International�Criminal�Tribunal�for�the�former�Yugoslavia�
IDPS� Institut�de�Développement�de�Produits�de�Santé�
IER� Fairness�and�Reconciliation�Commission�
IfP� Initiative�for�Peace�building�
IHL� International�humanitarian�law�
IIGEP� Independent�International�Group�of�Eminent�Persons�
ILO� International�Labour�Organisation�
IOM� International�Organisation�for�Migration�
IPA� Instrument�on�PreNAccession�Assistance�
IPA� Instrument�on�PreNAccession�Assistance�
IT� Italy�
IWGIA� International�Work�Group�for�Indigenous�Affairs�
JMA� Joint�Military�Affairs�
JPA� Joint�Parliamentary�Assembly�
JPL� Justice�and�Peace�Law�
LAC� Latin�American�and�Caribbean�countries�
LIBE� Committee�on�Civil�Liberties,�Justice�and�Home�Affairs�
LRA� Lord's�Resistance�Army�
LTTE� Liberation�Tigers�of�Tamil�Eelam�
MDC� Movement�for�Democratic�Change�
MDG� Millennium�Development�Goal�
MEP� Member�of�the�European�Parliament�
Mercosur� Common�market�of�the�south��
MINUSTAH� Mission�des�Nations�Unies�pour�la�stabilisation�en�Haiti�
MLC� Mouvement�de�Libération�du�Congo�
MoI� Ministry�of�the�Interior�
NATO� North�Atlantic�Treaty�Organization�
NCCM� National�Council�for�Childhood�and�Motherhood�
NCHR� National�Council�for�Human�Rights�
NGOs� NonNgovernmental�organisations�
NL� Netherlands�
ODIHR� Office�for�Democratic�Institutions�and�Human�Rights�
OECD� Organisation�for�Economic�CoNoperation�and�Development�
OJ� Official�Journal�of�the�European�Union�
OP� Optional�Protocol�
OPCAT� Optional�Protocol�to�the�International�Convention�against�Torture�and�

Other�Cruel,�Inhuman�or�Degrading�Treatment�or�Punishment�
OSCE� Organisation�for�Security�and�Cooperation�in�Europe�
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PACE� Parliamentary�Assembly�of�the�Council�of�Europe�
PCP� Palestinian�Civil�Police��
PDCI� Partners�for�Democratic�Change�International�
PHARE� Programme�of�Community�aid�to�the�countries�of�Central�and�Eastern�

Europe�
PSC� Political�and�Security�Committee�
RCP� Rafah�Crossing�Point��
RPM� Reform�Process�Monitoring�
RRI� Review,�rationalisation�and�improvement�
SA� Stabilisation�and�Association�
SAA� Stabilisation�and�Association�Agreement�
SADC� Southern�African�Development�Community�
SAp� Stabilisation�and�Association�process�
SE� Sweden�
SG/HR� Secretary�General/High�Representative�for�the�Common�Foreign�and�

Security�Policy�
SPS� Milosevic's�former�Socialist�party�
SSR� Security�sector�reform��
STM� SAp�Tracking�Mechanism�
SuR� State�under�Review�
SW� Saferworld�
TAIEX� Technical�Assistance�and�Information�Exchange�
TEU� Treaty�of�European�Union�
UK� United�Kingdom�
UN� United�Nations�
UNAMA� United�Nations�Assistance�Mission�in�Afghanistan�
UNAMID� UN/AU�Hybrid�Operation�in�Darfur�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNESCO� United�Nations�Educational,�Scientific�and�Cultural�Organization�
UNGA� United�Nations�General�Assembly��
UNHCR� United�Nations�High�Commissioner�for�Refugees�
UNHRC� UN�Human�Rights�Council�
UNICEF� United�Nations�Children's�Fund�
UNODC� United�Nations�Office�on�Drugs�and�Crime�
UNPFII� UN�Permanent�Forum�on�Indigenous�Issues�
UNSC� United�Nations�Security�Council�
UNSCR� United�Nations�Security�Council�Resolution�
UNSG� United�Nations�SecretaryNGeneral�
UNSRSG� Special�Representative�of�the�UN�Secretary�General�
UPR� Universal�Periodic�Review��
US� United�States�
WEOG� Western�European�and�Others�Group�
WG� Working�Group�
WTO� World�Trade�Organisation�
ZANUNPF� Zimbabwe�African�National�Union�–�Patriotic�Front�
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(TEKSTS�AIZMUGURĒJĀ�VĀKA�ĀRPUSĒ)�

�

�

�

Šaja� ES� 10.� ikgadēja� zi�ojumā� par� cilvektiesībām� aptvertas� darbības� un� politika,� ko� Eiropas�

Savienība� uz�ēmusies� laikā� no� 2007.� gada� 1.� jūlija� līdz� 2008.� gada� 30.� jūnijam,� īstenojot� tās�

mērFus,� lai�veicinātu�vispārēju� cilvēktiesību�un�pamatbrīvību� ievērošanu.�Lai�gan� to�uzskaitījums�

nav�izsmeCošs,�izcelti�cilvektiesību�jautajumi,�kas�radījuši�bažas,�kā�arī�tas,�kas�darīts,�lai�tos�risinātu�

gan�Eiropas�Savienībā,�gan�ārpus�tās.��
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