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AP/PV PRIEKŠVĀRDS  

Ir liels prieks par to, ka publicēts ES gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 

2012. gadā. Šajā ziņojumā izklāstīts mūsu darbs cilvēktiesību jomā visā ES ārējo attiecību klāstā un 

izcelti mūsu galvenie sasniegumi. Tas dod arī ievirzi mūsu turpmākajam darbam, norādot jomas, 

kurās steidzami nepieciešams panākt virzību.  

 

Cilvēktiesības ir sudraba pavediens, kas vijas cauri visām mūsu ārējām attiecībām. ES izveides 

pamatā ir apņēmība saglabāt šīs vērtības gan Eiropas Savienībā, gan visā pasaulē. Kad vien es 

dodos vizītēs, cilvēktiesības vienmēr tiek pieminētas – gan oficiālās viedokļu apmaiņās ar valdībām, 

gan sarunājoties ar pilsoniskās sabiedrības un NVO pārstāvjiem. 

 

2012. gads bija nozīmīgs saistībā ar cilvēktiesībām ES ārējās attiecībās. 25. jūnijā Savienība 

pieņēma Stratēģisko satvaru par cilvēktiesībām un demokrātiju; tas ir pirmais principu un mērķu 

kopums, ar ko tiek vadīts mūsu darbs cilvēktiesību veicināšanā visā pasaulē. 

 

Stratēģiskais satvars ir saistīts ar rīcības plānu, nodrošinot to, ka mūsu labie nodomi dod praktiskus 

rezultātus. Šī pieeja jau ir ļāvusi gūt lielus panākumus. Piemēram, nosakot nāvessodu par prioritāru 

jautājumu un ES veicot pastāvīgu aģitāciju, mēs esam panākuši to, ka ir pieņemta Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Ģenerālās asamblejas rezolūcija par pasaules mēroga moratoriju.  

 

Pagājušajā gadā ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu ES finansēja simtiem 

projektu, atbalstot tādas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas cenšas veicināt demokrātiju. Mēs 

arī izveidojām Eiropas Demokrātijas fondu, lai ātri un efektīvi sniegtu atbalstu mazām NVO. Tā 

rezultātā vairāk cilvēku var efektīvi aizsargāt pamattiesības un pamatbrīvības visā pasaulē.  
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Lai gūtu vairāk taustāmu rezultātu, mēs pastāvīgi atjauninām un uzlabojam savu darbu demokrātijas 

atbalstam. Sistemātiskāki papildpasākumi pēc vēlēšanu novērošanas misijām palīdz mums 

nodrošināt to, ka mūsu ieteikumi tiek pārvērsti reālās reformās. 

Progress, ko pagājušajā gadā varējām vērot daudzās pasaules valstīs, iedvesmo cilvēkus visā 

pasaulē turpināt cīņu par savām tiesībām. Man ir liels prieks, ka ES spēj sniegt viņiem atbalstu. 

Bet mēs nedrīkstam atdusēties uz lauriem. Ik dienas ziņās dzirdētais un redzētais liecina par lielām 

ciešanām un liek mums saprast, ka ir steidzami nepieciešama turpmāka rīcība. Rīcības plāns 

palīdzēs mums panākt pastāvīgu progresu.  

Lai nostiprinātu ES saistības, pagājušajā gadā es iecēlu īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos 

Stavros Lambridinis kungu. Viņš ir nenogurstoši sludinājis ES vēstījumu, veicinājis progresu un 

iedvesmojis un atbalstījis cilvēktiesību veicinātājus visā pasaulē. Mums ir paveicies arī tādā ziņā, ka 

varam izmantot speciālās zināšanas un izpratni par vietējiem apstākļiem, ko mums sniedz mūsu 

palīgi: NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī apņēmīgas privātpersonas. 

Cilvēktiesības ir saistītas ar indivīdu brīvību, un galu galā tieši šie indivīdi īsteno pārmaiņas. 

 

2012. gadā Savienība saņēma Nobela Miera prēmiju par miera, samierināšanas, demokrātijas un 

cilvēktiesību veicināšanu Eiropā. Šī atzinība mums visiem ir liels gods. Manuprāt, tam būtu mūs 

jāiedvesmo kāpināt mūsu centienus un palīdzēt tiem cilvēkiem visā pasaulē, kam palīdzība ir 

nepieciešama.  

 

Gada ziņojums ir pamats tam, lai mēs uzņemtos šo atbildību. Tas dod mums iespēju skaidri, 

vienkārši un sistemātiski apzināt gūtos panākumus un norādīt tās jomas, kur vissteidzamāk 

nepieciešami turpmāki centieni. Tas sniedz iedvesmu turpināt svarīgo darbu un panākt, lai 

cilvēktiesības, pamatbrīvības un demokrātija būtu nevis privilēģija, ko bauda tikai daži, bet realitāte 

jebkuram. Neatkarīgi no cilvēka dzimšanas vietas. 
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PRIEKŠVĀRDS 

Cilvēktiesību spēks slēpjas to vispārējā piemērojamībā – tā ir pamatpatiesība, kas apliecināta šajā 

jaunākajā gada ziņojumā par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē.  

Cilvēktiesības apliecina mūsu kopīgo piederību cilvēcei un nosaka mums visiem vienlīdzīgu 

statusu. Tās atgādina mums, ka atsevišķas personas cīņa kaut kur tālu plašajā pasaulē vienlaikus ir 

arī mūsu cīņa. Savukārt cilvēktiesību kustība sniedz mums juridiskos līdzekļus un izpausmes 

iespējas, lai cīnītos ikvienas personas vārdā. Tās ir izpausmes iespējas, kas ļauj mums paust 

patiesību varai tādiem vārdiem, kas atbalsojas katrā cilvēkā un tādējādi iesaista cilvēkus šo tiesību 

atbalstam, neraugoties uz partiju piederību, robežām, ticību un dzimumu. 

 

Nudien, patiesā cīņa par tiesībām nenotiek starp dažādu kultūru pārstāvjiem. Ikvienā sabiedrībā 

cilvēktiesības pārstāv "beztiesīgo vispārējās intereses" pretstatā "vareno relatīvismam". Tās ir 

cietsirdīgai rīcībai pakļautas sievas intereses pretstatā "tradicionālām ģimenes vērtībām", uz ko 

atsaucas viņas cietsirdīgais vīrs, vajāta aktīvista intereses pretstatā represīvas valsts "īpašiem 

drošības apsvērumiem". Varbūt tieši tādēļ pret cilvēktiesību vispārēju piemērošanu tik reti iebilst 

cilvēktiesību pārkāpumu upuri, bet tās tik bieži apstrīd par šiem pārkāpumiem atbildīgie.  

 

Pirms vairāk kā 60 gadiem Eiropa šajās debatēs ienesa traumatisko pieredzi, ko vienas paaudzes 

laikā radīja divi pasaules kari, kā arī pasaules ļaunākais genocīds, kas vienoja prātus. Eiropa un arī 

starptautiskā sabiedrība apņēmās, ka līdzīgas šausmas nedrīkst atkārtoties "nekad vairs" un nekur 

pasaulē. 
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Šodien ES atbalsta domu, ka cilvēktiesību vispārēja piemērošana sākas pašu mājās, uzmanīgi 

pārraugot pašas Eiropas problēmas cilvēktiesību jomā un risinot šīs problēmas, izmantojot dažādu 

instrumentu klāstu, neļaujoties pašapmierinātībai. ES arī izceļ atziņu, ka tās pienākums veicināt un 

aizsargāt cilvēktiesības sniedzas pāri tās robežām un tādēļ tas jāīsteno, izmantojot visus tai 

pieejamos ārpolitikas instrumentus un darbības. 

 

Lai sasniegtu šo mērķi, jaunajā Stratēģiskajā satvarā un rīcības plānā par cilvēktiesībām noteikts, ka 

ES iestādēm jāsadarbojas vēl ciešāk, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku politikas pasākumu 

saskaņotību un konsekvenci. Mēs apņemamies likt lietā visus mūsu ārpolitikas instrumentus, lai pēc 

iespējas vairāk veicinātu un aizsargātu cilvēktiesības, kā arī apņemamies novērtēt šo instrumentu 

ietekmi. Kopā ar saviem divpusējiem partneriem visā pasaulē mēs apņemamies censties 

cilvēktiesības un demokrātiju likt mūsu sadarbības centrā. Mēs to darām, ne tikai "rādot ar 

pirkstu" – arī tas ir vajadzīgs, kad notiek rupji cilvēktiesību pārkāpumi –, bet arī "sadodoties rokās", 

lai sniegtu konkrētu atbalstu un norādes cilvēktiesību pienākumu īstenošanā. Turklāt mēs 

apņemamies būt aktīvi, atbalstoši partneri visās reģionālajās un daudzpusējās organizācijās, kam 

uzticēts veicināt un aizsargāt cilvēktiesības. Un mēs atzīstam, ka mūsu cilvēktiesību politikas 

centrā – valstu, ES, reģionālā un daudzpusējā līmenī – atrodas enerģiska pilsoniskā sabiedrība, kas 

kalpo kā pretsvars valsts iestādēm un kas dod cilvēkiem iespējas uzzināt par savām tiesībām un 

pieprasīt to ievērošanu, un šīs sabiedrības iespējas darboties bez bailēm, aizdomām vai vajāšanas ir 

jāaizsargā.  

 

Šajā gada ziņojumā izklāstīts ES ārpolitikas darbs plašajā cilvēktiesību jomā 2012. gadā. 

Vissvarīgākais ir tas, ka tas noder kā ceļa rādītājs mūsu darbam turpmākajos gados. Tam būtu 

jāsniedz mums norādes par to, kas jānosargā, kas jāuzlabo un kas jāmaina, lai palīdzētu mums 

panākt, ka cilvēktiesību ievērošana kļūst par vispārēju realitāti.  
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ES STRATĒĢISKAIS SATVARS PAR CILVĒKTIESĪBĀM UN DEMOKRĀTIJU 

Vispārīgs pārskats 

 

2012. gada 25. jūnijā ES pieņēma Stratēģisko satvaru un rīcības plānu par cilvēktiesībām un 

demokrātiju, kas ir pirmie tāda veida dokumenti. Minētajos dokumentos ir izklāstīts ES redzējums 

saistībā ar tās globālo cilvēktiesību politiku turpmākajos gados un sīki izstrādāts darbību saraksts, 

ko ES īstenos, lai praksē veicinātu šo mērķu sasniegšanu. Stratēģiskā satvara un rīcības plāna 

pieņemšana ir jo īpaši svarīga saistībā ar partneriem plašajā pasaulē, vai tās būtu valdības vai NVO, 

jo tajos skaidri izklāstīti standarti, kurus ES ir apņēmusies veicināt.  

 

Ar Stratēģisko satvaru atkārtoti apstiprināta ES apņemšanās nodrošināt, ka cilvēktiesības – vai nu 

pilsoniskās un politiskās tiesības, vai ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības – ir pieejamas 

visiem, pilnībā sniedzot atbalstu brīvības, demokrātijas un cilvēktiesību aktīvistiem visā pasaulē. 

Stratēģiskajā satvarā ir uzsvērts, ka ES centīsies veicināt cilvēktiesības visos savas ārējās darbības 

aspektos bez izņēmuma, piemēram, saistībā ar tirdzniecību, investīcijām, tehnoloģijām, internetu un 

citiem telekomunikāciju līdzekļiem, enerģētiku, vidi, korporatīvo sociālo atbildību un attīstības 

politiku, kā arī kopējā drošības un aizsardzības politikā un nodarbinātības un sociālās politikas 

ārējās dimensijās, un brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, tostarp terorisma apkarošanas politikā.  

 

Satvarā iezīmētas galvenās ES prioritātes, mērķi un metodes, kuri visi ir paredzēti, lai nākamo 

desmit gadu laikā uzlabotu ES cilvēktiesību politikas efektivitāti un konsekvenci. Tajā arī uzsvērts, 

cik svarīgi cilvēktiesību sekmēšanā ir sadarboties, iesaistot dalībvalstis, Eiropas Parlamentu, 

Eiropas Komisiju un Padomi. Turklāt tajā uzsvērta nozīme, ko ES piešķir savam dialogam ar 

enerģisku un neatkarīgu pilsonisko sabiedrību gan ES iekšienē, gan ārpus tās. 
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Satvaru papildina rīcības plāns, kurā izklāstītas 97 darbības, ko ES īstenos līdz 2014. gada 

31. decembrim. Šīs darbības aptver visus cilvēktiesību aspektus, sākot no spīdzināšanas izskaušanas 

un piespiedu laulību apkarošanas līdz vārda brīvības aizsargāšanai. Līdztekus tā darba turpināšanai, 

kas tika iesākts pirms vairākiem gadiem, piemēram, nāvessoda apkarošana un spīdzināšanas 

izskaušanas kampaņa, rīcības plānā paredzētas ES iniciatīvas jaunās jomās, proti, ieņemt centrālāku 

lomu cilvēktiesību sekmēšanā saistībā ar attīstības sadarbību, veicināt vārda brīvību internetā un 

novērst bezvalstniecību.  

 

Rīcības plānā ir noteikts, ka gada ziņojumā par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē ES ziņos par 

virzību, kas panākta, īstenojot plāna noteikumus 1. Attiecīgi ir pārskatīta šā ziņojuma struktūra, lai 

pielāgotu to rīcības plāna struktūrai; šajā ziņojumā par stratēģisko satvaru un rīcības plānu katrā 

A daļas sadaļā ir iekļauts kopsavilkums par to, kā pašlaik notiek attiecīgās rīcības plāna daļas 

īstenošana. Līdz 2012. gada beigām bija jāīsteno deviņas no rīcības plāna darbībām 2. Ir gūti būtiski 

panākumi, lai sasniegtu gandrīz visus minētos mērķus (tālāk tekstā skatīt informāciju par darbību 

Nr. 3).  

 

                                                 
1 Darbība Nr. 3. Gada ziņojumā par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē izklāstīt ES 

panākumus tās cilvēktiesību stratēģijas mērķu īstenošanā. 
2 Darbība Nr. 6(a), 6(d), 7, 14(a),16(a), 18(c), 23(a), 25(b) un 30(b). 
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2012. gada 25. jūnijā Padome arī pieņēma ES īpašā pārstāvja (ESĪP) cilvēktiesību jautājumos 

pilnvaras. Šajā amatā 2012. gada septembrī stājās bijušais Grieķijas ārlietu ministrs un Eiropas 

Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Stavros Lambrinidis. ESĪP cilvēktiesību jautājumos (pirmais 

ESĪP, kam pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā piešķirtas tematiskās pilnvaras) ir uzdots 

nodrošināt ES cilvēktiesību politikas saskaņotību, efektivitāti un redzamību. Ar mērķi uzlabot 

politikas saskaņotību ESĪP sniegs iekšēju ieguldījumu cilvēktiesību stratēģiskā satvara un rīcības 

plāna un tādu citu instrumentu īstenošanā kā ES pamatnostādnes par cilvēktiesībām. ESĪP arī 

padziļinās cilvēktiesību dialogus ar trešo valstu valdībām, starptautiskām un reģionālām 

organizācijām un pilsonisko sabiedrību, lai uzlabotu ES cilvēktiesību politikas efektivitāti un 

redzamību. 2012. gada pēdējos četros mēnešos Lambrinidis kungs pārstāvēja ES vairākās svarīgās 

starptautiskās sanāksmēs par cilvēktiesībām, tostarp EDSO Cilvēciskās dimensijas īstenošanas 

sanāksmē septembrī, ANO Ģenerālās asamblejas Trešās komitejas 67. sanāksmē un ANO 

Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību forumā 2012. gada decembrī. Īpašais pārstāvis tikās ar vairāku 

daudzpusēju un reģionālu organizāciju (ANO, Eiropas Padome, EDSO, Arābu valstu līga, Islāma 

sadarbības organizācija, Āfrikas Savienība) vadītājiem un saviem kolēģiem šajās organizācijās, lai 

veicinātu ciešāku sadarbību un virzītu ES cilvēktiesību mērķus. Viņš arī vadīja ES delegāciju trešajā 

ES un Meksikas cilvēktiesību dialogā oktobrī un devītajā Āfrikas Savienības un ES cilvēktiesību 

dialogā. Lambrinidis kungs veica vairākas oficiālas vizītes dažādās valstīs, tostarp vienu reizi 

Krievijas Federācijā, kuras laikā viņš oktobrī Sanktpēterburgā atklāja ES un Krievijas pilsoniskās 

sabiedrības forumu, un uzņēmās vadošu lomu pirmajā ES un Ēģiptes darba grupā, kuras sanāksme 

notika 14. novembrī. Viņš arī plaši iesaistījās kontaktos ar vietējām un starptautiskām NVO un 

cilvēktiesību aizstāvjiem Briselē un visā pasaulē.  
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2011. gadā ES delegācijas, cieši sadarbojoties ar ES dalībvalstu misijām visā pasaulē, sāka izstrādāt 

valstu stratēģijas cilvēktiesību jomā; 2012. gadā Padome apstiprināja 48 no minētajām 

stratēģijām, un 90 citas stratēģijas ir tuvu pieņemšanai. Stratēģijās iekļauta cilvēktiesību situācijas 

analīze attiecīgajā valstī un konkrēti jautājumi noteikti par prioritāti ES rīcībai. Stratēģijas tika 

izstrādātas, konsultējoties ar pilsonisko sabiedrību, un ar tām tiek izveidotas pamatnostādnes gan ES 

politiskajai darbībai, gan finansiālajai palīdzībai trešām valstīm; tādējādi cilvēktiesību stratēģiju 

izstrāde visām valstīm ir būtisks solis uz priekšu, lai sasniegtu mērķi – nodrošināt, ka cilvēktiesības 

praktiski un mērķtiecīgi atrodas ES ārējo attiecību centrā. Jau sācies darbs saistībā ar šo stratēģiju 

īstenošanu, un pirmie īstenošanas ziņojumi gaidāmi 2013. gada sākumā. 

 

Saistībā ar stratēģiskā satvara pieņemšanu ES veica vairākus pasākumus, lai darba metodes 

cilvēktiesību jomā padarītu efektīvākas un sistemātiskākas. Tagad visās 140 ES delegācijās un 

birojos un 15 KDAP misijās un operācijās ir izveidoti cilvēktiesību un demokrātijas 

kontaktpunkti. Tāpat 101 valstī ir iecelti koordinatori sadarbībai ar cilvēktiesību aizstāvjiem. 

Padomes Cilvēktiesību jautājumu darba grupa (COHOM) sanāksmes organizēja biežāk. 

Komisijas dažādu dienestu darba grupa cilvēktiesību jautājumos, kurā iesaistīti EĀDD un 

Komisijas dienesti, tikās vairākas reizes, lai pārraudzītu rīcības plāna īstenošanu. 2012. gada aprīlī 

Eiropas Parlaments un EĀDD izveidoja augsta līmeņa kontaktgrupu cilvēktiesību jomā, lai tā 

darbotos kā forums, kurā notiktu regulāra EP deputātu un EĀDD augstāko amatpersonu viedokļu 

apmaiņa par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām.  
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Pievēršoties notikumiem plašākā pasaulē, īpašas bažas izraisīja 2012. gada tendence, kad daudzās 

trešās valstīs samazinājās pilsoniskajai sabiedrībai pieejamā telpa, ko bieži var skaidrot ar vēlmi 

novērst Arābu pavasara iedvesmotu revolūciju izplatību un apziņu, ka arvien pieaug interneta spēja 

mudināt uz sacelšanos pret represīviem režīmiem. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas arvien 

vairāk sastapās ar spēcīgiem vārda un biedrošanās brīvības ierobežojumiem, piemēram, ar ārkārtīgi 

apgrūtinošām reģistrācijas un ziņošanas prasībām, ļoti ierobežojošiem noteikumiem attiecībā uz 

ārvalstu finansējumu, aizliegumiem NVO iesaistīties politiskās darbībās vai dibināt kontaktus ar 

ārzemniekiem, ar agresīvi pret NVO izmantotām krimināltiesībām saistībā ar apmelošanu vai ar 

pilnīgu NVO darbības aizliegumu. ES ir ārkārtīgi noraizējusies par šādām tendencēm. Tā 

iesaistījās – vai nu izmantojot konfidenciālus diplomātiskus kanālus, vai ar publisku paziņojumu 

palīdzību – ievērojamā skaitā konkrētu lietu tādos gadījumos, kad pilsoniskās sabiedrības aktīvisti 

vai cilvēktiesību aizstāvji sastapās ar iebiedēšanu vai sodiem. ES turpināja veicināt aktīvas un 

neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības attīstību visā pasaulē, jo īpaši ar Eiropas Demokrātijas un 

cilvēktiesību instrumenta (EIDHR) palīdzību, ar ko 2012. gadā tika sniegts finansiāls atbalsts 

cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem vairāk nekā 100 valstīs. 2012. gada 

oktobrī Komisija pieņēma paziņojumu "Demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības pirmsākumi. Eiropas 

iesaistīšanās ar pilsonisko sabiedrību ārējo attiecību jomā" 1, kurā ES tiek uzlikts pienākums sniegt 

vairāk atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijām partnervalstīs, lai tās varētu pilnībā veikt savu 

pienākumu daļu, nodrošinot sociālos pakalpojumus, pārredzamību, labu pārvaldību un atbalstu, un 

piedalīties politikas veidošanā. Pastiprināts atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai ir svarīgs elements arī 

atjaunotajā ES kaimiņattiecību politikā. Šajā sakarā ES izveidoja Pilsoniskās sabiedrības 

kaimiņattiecību instrumentu, 2012. un 2013. gadā tam piešķirot EUR 22 miljonus, lai sniegtu 

atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai dienvidu kaimiņreģionā.  

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:LV:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF
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Oktobrī tika izveidots Eiropas Demokrātijas fonds (EDF). EDF ir autonoms privāttiesisks fonds, 

un tā mērķis ir atbalstīt demokrātijas aktīvistus, kas cīnās par demokrātisku pāreju Eiropas 

kaimiņvalstīs un citās valstīs. EDF nav Eiropas Savienības instruments, bet tas papildinās esošos ES 

instrumentus, tostarp EIDHR, nekavējoties sniedzot elastīgu palīdzību dalībniekiem, piemēram, 

nereģistrētām NVO un jauniem demokrātijas aktīvistiem, kuriem pašlaik ir tikai ierobežota piekļuve 

ES atbalstam. 

 

2011. gadā gūtos milzīgos sasniegumus demokrātijas un cilvēktiesību jomā dienvidu 

kaimiņreģionā 2012. gadā turpināja vēlēšanu norise vairākās valstīs atbilstīgi demokrātiskiem 

principiem, tomēr aizvien vēl saglabājās šķēršļi demokrātiskās pārejas procesa nostiprināšanai. 

Atkārtotas masu demonstrācijas, ko bieži pavadīja rupja policijas rīcība, pauda pilsoņu nepārtraukto 

neapmierinātību par to, ka aizvien neizdodas pilnībā īstenot pilsoniskās un politiskās tiesības un ka 

ir apgrūtināta piekļuve ekonomiskām un sociālām tiesībām, ko uzskatāmi parāda augsts bezdarba 

un nabadzības līmenis. Lai stiprinātu partnerību starp ES un dienvidu kaimiņreģiona valstīm un 

sabiedrībām, ES 2011. gadā pieņēma principu "lielāks atbalsts lielākām reformām", saskaņā ar kuru 

lielāks atbalsts tiek piešķirts partnervalstīm, kas iesaistītas dziļas un ilgtspējīgas demokrātijas 

veidošanā. 2012. gadā ES īstenoja šo principu, izveidojot programmas "Atbalsts partnerībai, 

reformām un iekļaujošai izaugsmei" (Support for Partnership Reform and Inclusive Growth 

(SPRING)) piešķīrumus EUR 390 miljonu apmērā 2011.–2012. gadam. Turklāt ES un Eiropas 

Padome pieņēma kopīgu programmu "Demokrātijas veicināšana dienvidu kaimiņreģionā", ar kuru 

dienvidu kaimiņreģiona valstis varēs izmantot Eiropas Padomes ekspertu zināšanas cilvēktiesību 

aizsardzības un demokrātijas jomā. Tika izveidotas augsta līmeņa ES darba grupas ar Tunisiju, 

Jordāniju un Ēģipti, lai sniegtu politisku atbalstu demokrātiskās pārejas procesam un ciešāk 

sadarbotos ar šo valstu iedzīvotājiem, vadībām un attīstības procesu dalībniekiem. Sieviešu tiesības 

šajā reģionā joprojām bija īpaši problemātisks jautājums; šajā sakarā ES izveidoja reģionālu 

programmu EUR 7 miljonu apmērā ar mērķi sniegt sievietēm vairāk iespēju politikas un 

ekonomiskas jomā, kuru īstenos ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas 

iestāde (UN Women). 
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Princips "lielāks atbalsts lielākām reformām" tika piemērots arī austrumu kaimiņreģionā, jūnijā 

izveidojot Austrumu partnerības integrācijas un kooperācijas programmu, ar kuru tiks darīts 

pieejams palielināts finansiāls atbalsts tām valstīm, kuras iesaistītas dziļas un ilgtspējīgas 

demokrātijas veidošanā.  

 

ES veica pasākumus, lai bruņota konflikta situācijās censtos nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību 

un novērst starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus. Divi plaši pazīstami piemēri bija Sīrija un 

Mali. 2012. gadā situācija Sīrijā pasliktinājās un konflikts kļuva arvien vardarbīgāks, izraisot 

civiliedzīvotāju krīzi, savukārt Mali valsts apvērsums un bruņotu ekstrēmistu grupējumu darbības 

noveda pie smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Reaģējot uz plaši izplatītiem un sistemātiskiem 

cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem Sīrijā, ES apturēja divpusējo 

sadarbību un piemēroja sankcijas, tostarp apturēja visas EIB darbības valstī, sniedza nozīmīgu 

humāno palīdzību bēgļiem un cilvēkiem, kurus skārusi krīze Sīrijā, un uzņēmās vadošu lomu 

Apvienoto Nāciju Organizācijā, nosodot Sīrijas režīma veiktos cilvēktiesību un starptautisko 

humanitāro tiesību pārkāpumus. ES uzsvēra atbalstu starptautiskajai izmeklēšanai saistībā ar 

iespējamiem noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem un tam, ka šīs lietas tiek nodotas 

Starptautiskajai Krimināltiesai, ja tās netiek pienācīgi risinātas valsts līmenī. Mali gadījumā ES 

tiecās stiprināt savu atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un mainīt attīstības palīdzības sadalījumu, lai 

atbalstītu miera kustību. ES arī pieņēma vairākus paziņojumus, kuros tika uzsvērts, cik svarīgi ir 

nodrošināt nepārtrauktu humānās palīdzības sniedzēju piekļuvi visai valstij un to, ka visas puses 

ievēro cilvēktiesības. 
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ES turpināja veicināt cilvēktiesību vispārēju piemērošanu un Cilvēktiesību padomē vērsties pret 

tādu koncepciju ieviešanu, kas to apdraud. ES mudina trešās valstis ratificēt starptautiskos 

nolīgumus cilvēktiesību jomā, starptautisko humanitāro tiesību nolīgumus un Romas Starptautiskās 

Krimināltiesas Statūtus. ANO 2012. gada augsta līmeņa konferencē par tiesiskumu ES dalībvalstis 

uzsvēra apņemšanos panākt vispārēju piemērošanu, apsoloties izskatīt iespēju pievienoties 

vairākiem cilvēktiesību jomas pamatinstrumentiem, piemēram, Konvencijai par visu personu 

aizsardzību pret piespiedu pazušanu un Konvencijas pret spīdzināšanu fakultatīvajam protokolam, 

kā arī pieņemt individuālās sūdzības tiesības atbilstīgi vairākām ANO cilvēktiesību konvencijām. 

Starptautisko humanitāro tiesību jomā 2012. gadā divas dalībvalstis ratificēja Otavas Konvenciju 

par kājnieku mīnu izmantošanas aizliegšanu; tagad visas ES dalībvalstis ir šīs konvencijas 

līgumslēdzējas puses.  

 

Atbalsts cilvēktiesību aizstāvjiem 2012. gadā joprojām bija nozīmīgs jautājums. ES nāca klajā ar 

37 publiskiem paziņojumiem, kuros pauda atbalstu atsevišķiem cilvēktiesību aizstāvjiem, kas 

saskaras ar vardarbību, iebaidīšanu vai vajāšanu, un iesniedza 11 konfidenciālus demaršus. ES 

delegācijas sniedza praktisku atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, iesaistoties valsts iestāžu darbā ar 

mērķi mēģināt panākt cilvēktiesību aizstāvju atbrīvošanu negodīgas aizturēšanas gadījumā un 

uzraugot viņu tiesas prāvas. Tomēr vairākās valstīs ES novērotājiem tika atkārtoti liegta piekļuva 

tiesām. 2012. gadā Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR) vairāk nekā 

20 valstīs sniedza tiešu atbalstu vairāk nekā 300 cilvēktiesību aizstāvjiem, kuriem draudēja 

briesmas. ES arī regulāri centās konsultēties ar cilvēktiesību aizstāvjiem gan Briselē, gan trešās 

valstīs saistībā ar situāciju konkrētās valstīs un ar ES politikas izstrādi cilvēktiesību jomā.  

 

2012. gadā ES politika un darbības cilvēktiesību jomā bija vērstas uz dažādām problēmām 

pilsonisko un politisko tiesību jomā. 
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Attiecībā uz vārda brīvību ES atkārtoti nosodīja to, ka tiek ierobežota vārda brīvība un piekļuve 

internetam un ka dažās trešās valstīs un daudzpusējos forumos ir arestēti emuāru rakstītāji. Jūnijā 

ES uzņēmās vadošu lomu tajā, lai nodrošinātu, ka Cilvēktiesību padome vienprātīgi pieņem pirmo 

rezolūciju ar mērķi aizsargāt vārda brīvību internetā, kuru virzīja Zviedrija 1. Ar "neatvienošanas 

stratēģiju" (No Disconnect Strategy) ES turpināja sniegt nepārtrauktu atbalstu interneta lietotājiem, 

emuāru rakstītājiem un kiberaktīvistiem, kuri dzīvo autoritāros režīmos, lai viņi varētu apiet 

patvaļīgus interneta un citu elektroniskās saziņas tehnoloģiju ierobežojumus. 

 

Cilvēktiesību vispārēja piemērošana 2012. gadā tika apdraudēta arī reliģijas vai ticības brīvības 

jomā. ES vairākkārt pauda bažas par neiecietību un diskrimināciju, kas izpaudās vai nu kā fiziski 

uzbrukumi kādas konkrētas reliģiskās kopienas biedriem, vai kā diskriminējošas darbības vai tiesību 

akti. Eiropas Savienību īpaši uztrauca mēģinājumi izstrādāt reliģiju apmelošanas koncepciju, kura 

ierobežotu gan reliģijas, gan vārda brīvību un varētu pavērt ceļu uz sistemātisku sliktu attieksmi 

pret personām, kas pieder pie reliģiskajām minoritātēm. Šajā sakarā ES – vai nu viena pati, vai 

partnerībā ar citām starptautiskām organizācijām – nāca klajā ar vairākiem paziņojumiem, uzsverot, 

ka jāaizstāv cilvēktiesības kopumā un it īpaši reliģijas vai ticības brīvība un vārda brīvība, aicinot 

nodrošināt mieru un iecietību un nosodot reliģiski motivētu vardarbību, ko īsteno valstiski vai 

nevalstiski dalībnieki, kā arī reliģiskās neiecietības popularizēšanu un musināšanu uz vardarbību. 

ANO Cilvēktiesību padomē ES ierosināja rezolūciju par reliģijas vai ticības brīvību un šajā sakarā 

pa diplomātiskiem kanāliem iesaistījās sadarbībā ar vairākām valstīm. Risinot intensīvas sarunas ar 

Islāma sadarbības organizāciju (OIC), ES nodrošināja, ka ne ES rezolūcijā, ne OIC rezolūcijā par šo 

jautājumu nekādā veidā netika atbalstīta reliģiju apmelošanas koncepcija un ka abas rezolūcijas tika 

pieņemtas ar konsensu. 2013. gada sākumā pieņemot Padomes pamatnostādnes par reliģijas vai 

ticības brīvību, ES parādīs, cik svarīgs tai šķiet šis jautājums.  

 

                                                 
1 A/HRC/20/L.13 Cilvēktiesību veicināšana, aizsardzība un īstenošana internetā 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280  

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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ES turpināja aktīvi veicināt sieviešu tiesības. Tā turpināja īstenot rīcības plānu saistībā ar dzimumu 

līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā un iesniedza 

ziņojumu par līdz šim gūtajiem panākumiem. ANO Ģenerālās asamblejas ietvaros septembrī ES 

kopā ar divpadsmit citiem dibinātājiem sāka Vienlīdzīgas nākotnes partnerību, ar ko tiks sekmēta 

sieviešu līdzdalība politikā un saimnieciskā patstāvība. ES turpināja ieņemt vadošu lomu ANO 

Drošības padomes Rezolūcijas 1325 par sievietēm, mieru un drošību īstenošanā, jo īpaši iestrādājot 

ar dzimumu saistītus apsvērumus visās KDAP misijās un operācijās. Turklāt ES popularizēja 

sieviešu, miera un drošības jautājumu vairāk nekā 70 valstīs, piešķirot vairāk nekā 

EUR 200 miljonus valstu rīcības plānu izstrādei un īstenošanai, nevalstisko organizāciju 

finansēšanai un valdības aģentūru apmācīšanai. 2012. gadā tika iecelts EĀDD dzimumu līdztiesības 

jautājumu konsultants, lai nodrošinātu koordinētu un efektīvu darbību. Tagad 109 valstu 

cilvēktiesību stratēģijās dzimumu līdztiesības jautājumiem ir piešķirta prioritāte.  

 

ES ir apņēmusies aizsargāt arī cilvēku ar invaliditāti tiesības. Tā ir parakstījusi un ratificējusi arī 

ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un fakultatīvo protokolu. Tā ir vienīgā 

reģionālā struktūra, kas to ir izdarījusi. Tā ir izveidojusi pati savu kontaktpunktu un neatkarīgu 

mehānismu minētās konvencijas īstenošanai, kas darbojas līdztekus tās dalībvalstu kontaktpunktiem 

un neatkarīgiem mehānismiem; lielākā daļu dalībvalstu tagad ir ratificējušas gan konvenciju, gan 

protokolu.  
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Centienos apkarot diskrimināciju, kuras pamatā ir seksuālā orientācija vai dzimumidentitāte, ES 

uzsvēra, ka tā cenšas nodrošināt, lai visiem cilvēkiem visā pasaulē bez izšķirības tiktu piemērotas 

vienādas cilvēktiesības. ES pieņēma "instrumentu komplektu", nosakot savas prioritātes šajā jomā; 

uz tā pamata 2013. gadā tiks izstrādātas cilvēktiesību pamatnostādnes. Vairākos starptautiskos 

forumos, kā arī divpusējās attiecībās ar konkrētām trešām valstīm ES runāja par lesbiešu, geju, 

biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu tiesībām. ES ar EIDHR palīdzību arī sniedza finansiālu 

atbalstu pilsoniskās sabiedrības grupām, kas rīkoja kampaņas saistībā ar šo jautājumu.  

 

ES dažādos forumos, proti, divās svarīgās starptautiskās konferencēs par cilvēktiesībām un 

terorismu, uzsvēra to, kādu nozīmi tā piešķir tam, lai nodrošinātu pilnīgu cilvēktiesību ievērošanu 

cīņā pret terorismu. ES pieņēma sarakstu ar valstīm un reģioniem, ar kuriem jāpastiprina sadarbība 

cīņā pret cilvēku tirdzniecību.  

 

ES turpināja īstenot tādas pieņemtās Padomes pamatnostādnes kā pamatnostādnes attiecībā uz 

nāvessoda apkarošanu un spīdzināšanas izskaušanu, attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem un uz 

bērnu tiesībām.  

 

Saistībā ar nāvessodu ES centās nostiprināt pieaugošo starptautisko virzību cīņā pret nāvessodu, 

nākot klajā ar vairākiem publiskiem paziņojumiem un komentāriem starptautiskos forumos. ES 

izvērsti lobēja, lai atbalstītu ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūciju 67/176, atkārtoti apstiprinot 

aicinājumu noteikt moratoriju nāvessodam; rezolūcija tika pieņemta ar tik daudz balsīm "par" kā vēl 

nekad iepriekš. Rezolūcija bija nozīmīga, jo ar to tiek apstiprināta pasaules mēroga tendence 

atteikties no nāvessoda. ES atbalstīja vairākus pilsoniskās sabiedrības projektus un pasākumus visā 

pasaulē ar mērķi stiprināt sabiedrības atbalstu nāvessoda atcelšanai. ES 2012. gadā pieņēma 

pārskatītas pamatnostādnes pret spīdzināšanu. Grozītajās pamatnostādnēs izcelta vajadzība 

nodrošināt starptautisko novērošanas mehānismu, piemēram, ANO Komitejas pret spīdzināšanu, 

ieteikumu pienācīgu īstenošanu un uzsvērts spīdzināšanas vai ļaunprātīgas izturēšanās aizliegums 

terorisma apkarošanā. ES trešām valstīm tieši norādīja uz atsevišķiem spīdzināšanas gadījumiem un 

piešķīra EUR 16 miljonus NVO, kuras atbalsta kampaņu pret spīdzināšanu. 
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ES 2012. gadā veica pasaules mēroga lobēšanas kampaņu, lai veicinātu divu Konvencijas par bērna 

tiesībām fakultatīvo protokolu ratifikāciju, kā arī Starptautiskās Darba organizācijas Konvencijas 

Nr. 182 par bērnu darba ļaunākajām formām ratifikāciju. Tika panākts, ka šie instrumenti tiek 

ratificēti vēl 18 reizes. ES finansēja projektus vairāk nekā 50 valstīs, lai veicinātu bērnu tiesības, 

tostarp 15 projektus pret bērnu darbu, par kopējo summu aptuveni EUR 11,1 miljona apmērā.  

 

Visbeidzot, 2012. gadā ES turpināja atbalstīt vēlēšanu procesus visā pasaulē, izvietojot vēlēšanu 

novērošanas misijas un vēlēšanu ekspertu misijas, sniedzot palīdzību vēlēšanu procesā un atbalstot 

vietējos novērotājus. Kopumā ES 2012. gada laikā izvietoja 13 vēlēšanu novērošanas misijas un 

vēlēšanu ekspertu misijas. Ar šīm misijām tika atbalstīta demokrātiskā pāreja ES kaimiņvalstīs 

(vēlēšanu novērošanas misija Alžīrijā, vēlēšanu novērtēšanas grupa Lībijā un vēlēšanu ekspertu 

misija Ēģiptē), tika piedzīvota varas nodošana opozīcijai (vēlēšanu novērošanas misija un vēlēšanu 

ekspertu misija Senegālā, vēlēšanu ekspertu misija Meksikā) un nostiprināta demokrātija 

pēckonflikta situācijā (vēlēšanu novērošanas misijas Austrumtimorā un Sjerraleonē). ES arī 

pastiprināja centienus nodrošināt, ka ES vēlēšanu misiju ieteikumi tiek sistemātiski īstenoti. Kā daļu 

no šiem centieniem ES decembrī izvietoja pirmo pēcvēlēšanu misiju Malāvijā, kuras uzdevums bija 

pētīt vēlēšanu reformu panākumus un ES vēlēšanu novērošanas misijas ieteikumu ietekmi. ES arī 

tiecās pastiprināt darbu saistībā ar atbalstu demokrātijai atbilstīgi Padomes 2009. gada decembra 

secinājumiem 1. ES ziņoja par to, kā tiek īstenoti demokrātijas atbalsta rīcības plāni deviņās 

izmēģinājuma valstīs, un gūto pieredzi ņems vērā, 2013. gada sākumā pievienojot projektam jaunu 

valstu grupu. 

                                                 
1 Padomes secinājumi par demokrātijas atbalstu ES ārējās attiecībās – ceļā uz labāku 

saskaņotību un efektivitāti (16081/09) 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/lv/09/st16/st16081.lv09.pdf  
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Ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības arī ir būtiska ES ārējās cilvēktiesību politikas daļa. Ir 

skaidrs, ka cilvēktiesību (gan pilsonisko un politisko tiesību, gan ekonomisko, sociālo un kultūras 

tiesību) īstenošana, ilgtspējīga attīstība un nabadzības izskaušana ir savstarpēji saistītas. Šajā sakarā 

ES nepārtraukti uzsvēra, ka cilvēktiesības, pārvaldība, demokrātija un tiesiskums ir jāiekļauj 

tūkstošgades attīstības mērķu sistēmā pēc 2015. gada. Jautājumu par ekonomiskajām un sociālajām 

tiesībām ES apsprieda ar trešām valstīm cilvēktiesību dialogos, organizēja augsta līmeņa pasākumu 

saistībā ar ūdensapgādes drošību, kurā piedalījās Apvienoto Nāciju Organizācija un Amerikas 

Savienotās Valstis, un cieši sadarbojās ar ANO īpašajiem referentiem ekonomisko, sociālo un 

kultūras tiesību jomā, kā arī nāca klajā ar ES paziņojumu saistībā ar Pasaules ūdens dienu, kurā 

ietvēra atsauci uz tiesībām uz dzeramo ūdeni. Saziņā ar trešām valstīm bieži tika pieminēta 

vajadzība īstenot Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas, un ES sniedza nozīmīgu 

divpusēju finansiālu atbalstu projektiem, ar ko veicina darba standartus, piemēram uzlabo darba 

apstākļus kalnrūpniecības nozarē. Tomēr EĀDD atzīst, ka ir iespējams pastiprināt darbību šajā 

jomā, un atbilstīgi rīcības plānam tika sākts darbs, lai atrastu veidus, kā nodrošināt plašāku 

ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību iekļaušanu.  

 

ES turpināja izmantot visus tai pieejamos instrumentus, lai cilvēktiesību jautājumiem pievērstu 

trešo valstu uzmanību. 2012. gadā ES pieņēma "Pārmaiņu programmu", ar ko ES attīstības 

sadarbības pašā centrā tiek novietota cilvēktiesību veicināšana, laba pārvaldība un demokrātija 1. 

Tagad tiks veidotas spēcīgākas saiknes starp ES dotācijām un aizdevumiem attīstības jomā un 

cilvēktiesību, tostarp ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību, un demokrātijas veicināšanu. 

2012. gadā pieņemtajās plānošanas pamatnostādnēs noteikts, ka ES palīdzība attīstības jomā būtu 

jāpielāgo panākumiem, ko trešās valstis gūst, pildot pienākumus saistībā ar cilvēktiesībām, 

demokrātiju un tiesiskumu 2. Vispārējais budžeta atbalsts tiks sniegts gadījumos, kad būs pārliecība, 

ka palīdzība tiks izmantota, lai veicinātu pamatvērtības, kuras ES un tās partnervalstīm ir svarīgas; 

ES ir izstrādājusi metodoloģiju pamatvērtību novērtēšanai. 

                                                 
1 Padomes secinājumi "ES attīstības politikas ietekmes palielināšana. Pārmaiņu programma" 

(Padomes (Ārlietas) 3166. sanāksme, Brisele, 2012. gada 14. maijs). 
2 Padomes secinājumi "Turpmākā pieeja saistībā ar ES budžeta atbalstu trešām valstīm" 

(Padomes (Ārlietas) 3166. sanāksme, Brisele, 2012. gada 14. maijs). 
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Tirdzniecības politikas jomā ar 2012. gada oktobrī pieņemto pārskatīto VPS regulu tika stiprināts 

mehānisms, ar ko novēro to, kā cilvēktiesību pienākumus īsteno trešās valstis, kas saņem atbalstu 

no VPS+ (Vispārējās preferenču sistēmas) tirdzniecības veicināšanas sistēmas. Tika pārskatīta tādu 

preču tirdzniecības regula, kuras var izmantot nāvessoda veikšanai vai spīdzināšanai, lai aizliegtu 

tirdzniecību ar konkrētām tādām vielām, ko izmanto nāvessodu veikšanai ar nāvējošu injekciju.  

 

2012. gadā ES turpināja nodrošināt, ka cilvēktiesību jautājumi tiek iestrādāti politiskajos 

pamatnolīgumos gan ar industrializētām, gan neindustrializētām valstīm, pat ja nebija vienkārši 

panākt vienošanos ar partnervalsti. 2012. gadā ar Irāku, Vjetnamu, Centrālameriku un Filipīnām 

tika parakstīti līgumi, kuros bija iekļauta cilvēktiesību klauzula. Visa gada laikā notika trīsdesmit 

cilvēktiesību dialogi un konsultācijas, kurās ar partnervalstīm tika apspriesti jautājumi, kas izraisa 

bažas. Visi dialogi notika uz savstarpējības principa, un partnervalstis izmantoja iespēju plaši 

apspriest jautājumus saistībā ar cilvēktiesībām Eiropas Savienībā. Aizvien lielāks skaits trešo valstu 

pauda interesi izveidot cilvēktiesību dialogus vai konsultācijas ar Eiropas Savienību. Tika izveidots 

cilvēktiesību dialogs ar Dienvidāfriku, jau esošais cilvēktiesību dialogs ar Kolumbiju notika valdību 

līmenī, bet ar Dienvidkoreju tika panākta vienošanās par cilvēktiesību konsultācijām; pirmā 

konsultāciju kārta notiks 2013. gadā. Ņemot vērā to, ka cilvēktiesību dialogu skaits arvien pieaug, 

ES rīko pārdomu procesu par to, kā vislabāk izmantot šo instrumentu. Līdztekus cilvēktiesību 

dialogiem notika divpadsmit semināri ar pilsonisko sabiedrību. Augstā pārstāve vai viņas preses 

sekretārs 2012. gadā nāca klajā ar 151 paziņojumu par cilvēktiesībām, un vairākos gadījumos tika 

izmantoti arī konfidenciāli demarši. 
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Daudzpusējā līmenī ES turpināja ieņemt vadošu lomu cilvēktiesību aizstāvībā Apvienoto Nāciju 

Organizācijas struktūrās. Trīs Cilvēktiesību padomes sanāksmēs 2012. gadā ES nāca klajā ar 

rezolūcijām par situāciju valstīs (Sīrijā, Mjanmā/Birmā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā 

un Baltkrievijā), kā arī ar tematiskām rezolūcijām par reliģijas un ticības brīvību un par bērnu 

tiesībām. ES atbalstīja daudzas citas rezolūcijas, tostarp rezolūcijas par Šrilanku, Irānu, Eritreju, 

Kotdivuāru un Somāliju. ES ierosināja izveidot jaunu valsts pilnvarojumu Baltkrievijai un atbalstīja 

jauno īpašo referentu saistībā ar Eritreju. ES spēcīgi atbalstīja Sīrijas izmeklēšanas komisijas darbu 

un palīdzēja nodrošināt tās pilnvarojuma pagarināšanu.  

 

ANO Ģenerālās asamblejas 67. sesijas laikā visas ES iniciatīvas tika apstiprinātas un saņēma 

plašu atbalstu. ES bija apmierināta par to, ka izdevās panākt konsensu saistībā ar rezolūciju par 

Mjanmu, kurā atzīta gūtā virzība, bet arī apzinātas cilvēktiesību jomas, kas joprojām izraisa bažas. 

ES bija apmierināta arī par to, ka rezolūcija par KTDR tika pieņemta bez balsojuma un ka iniciatīva 

attiecībā uz Sīriju, ko iesniedza plaša valstu koalīcija arābu valstu vadībā, panāca rekordlielu 

atbalstu. Turklāt ar ES atbalstu tika ierosināta plaša rezolūcija par cilvēktiesībām Irānā. ES iesniegtā 

ikgadējā ANO rezolūcija par reliģijas vai ticības brīvību jau atkal tika pieņemta ar konsensu. ANO 

Ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju par bērna tiesībām, īpašu uzmanību pievēršot 

pirmiedzīvotāju bērniem, un pirmo reizi pieņēma rezolūciju par sieviešu ģenitāliju kropļošanas 

izbeigšanu; tā ir Āfrikas valstu iniciatīva, ko ES stingri atbalsta. 
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ES turpināja cieši sadarboties ar tādiem reģionālajiem partneriem kā Eiropas Drošības un 

sadarbības organizācija (EDSO), Āfrikas Savienība, Klusā okeāna salu foruma sekretariāts un 

Arābu valstu līga. ES pastiprināja ciešās attiecības ar Eiropas Padomi, pieņemot sadarbības 

prioritātes; ES un Eiropas Padome turpināja īstenot ievērojamu skaitu kopīgu programmu saistībā ar 

tiesiskumu, demokrātiju un cilvēktiesībām, sasniedzot kopējo summu aptuveni EUR 101 miljona 

apmērā. Ģenerālajā asamblejā un Cilvēktiesību padomē ES iesaistījās arī saziņā ar tādu tematisku 

organizāciju kā Islāma sadarbības organizācija (OIC). 

 

2012. gada novembrī Norvēģijas Nobela komiteja paziņoja, ka ES tiek piešķirta Nobela Miera 

prēmija kā atzinība par tās darbu saistībā ar samierināšanu, demokrātiju un cilvēktiesību 

veicināšanu un par miera un stabilitātes izvēršanu visā kontinentā. Balvu 10. decembrī saņēma trīs 

priekšsēdētāji – Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martin Schultz, Eiropadomes priekšsēdētājs 

Herman Van Rompuy un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Jose Manuel Barroso. ES paziņoja, ka 

prēmijā saņemtā nauda tiks izmantota, lai atbalstītu projektus, ar kuriem nodrošina izglītību 

bruņotos konfliktos iesaistītiem bērniem. 
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I Cilvēktiesību un demokrātijas aspekts visā ES politikā 

1. Ietvert cilvēktiesību aspektu visos ietekmes novērtējumos 

 

Eiropas Komisija 

 

Kopš 2006. gada Eiropas Komisija veic ES iniciatīvu ietekmes novērtējumus, lai noteiktu to 

iespējamo ietekmi sociālajā, ekonomikas un vides jomā. Ietekmes novērtējumus veic tādu 

leģislatīvu aktu un neleģislatīvu aktu priekšlikumiem, kuriem ir acīmredzama ekonomiska vai 

sociāla ietekme vai ietekme uz vidi, un neleģislatīvām iniciatīvām, tostarp sarunu norādēm par 

starptautiskiem nolīgumiem, ar kurām definē turpmāko politiku.  

 

Lai gan iniciatīvas cilvēktiesību aspekta ietekme sākotnēji neietilpa jautājumos, ko Komisija 

izskatīja ietekmes novērtējumu izstrādes laikā, 2010. gadā Komisija paziņoja, ka, lai nodrošinātu 

atbilstību Pamattiesību hartai, tā veiks novērtējumu par tās leģislatīvo aktu priekšlikumu, tostarp ar 

ārējiem aspektiem saistītu aktu, piemēram, tirdzniecības nolīgumu vai palīdzības noteikumu, 

ietekmi uz pamattiesībām. Komisija apstiprināja arī to, ka harta attiecas uz ES ārpolitikas jomām 1. 

Komisija 2011. gadā pieņēma Darbības pamatnostādnes attiecībā uz pamattiesībām 2, kurās ir 

noteikti pasākumi, kas Komisijas dienestiem būtu jāveic, lai cilvēktiesību aspektu atspoguļotu 

Komisijas ietekmes novērtējumos.  

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 
2 Darbības pamatnostādnes par pamattiesību ņemšanu vērā Komisijas ietekmes novērtējumos, 

SEC(2011) 567 final. 
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Komisijas gada ziņojumos par ES Pamattiesību hartas piemērošanu 1 izcelts tas, ka harta joprojām 

ir atsauces punkts tam, lai integrētu pamattiesības visos ES tiesību aktos un tad, kad dalībvalstis 

piemēro ES tiesību aktus. Tajā parādīts arī tas, kā ES tiek attīstīta pamattiesību kultūra, izstrādājot 

jaunus tiesību aktus jautājumos, kuros ES ir kompetence rīkoties, un ar Eiropas Savienības Tiesas 

jurisprudenci. Reizi gadā, aptverot visu ES hartas nosacījumu klāstu, ar gada ziņojumu mēģina 

secināt, kurās jomās ir gūti panākumi un kurās rodas jaunas problēmas. 

 

2012. gada laikā tika pastiprināts cilvēktiesību aspekts saistībā ar ietekmes novērtējumiem, ko veic 

par tirdzniecības nolīgumiem (skatīt 11. iedaļu turpmāk). 

 

Eiropas Parlaments 

 

2012. gadā darbību sāka Eiropas Parlamenta Ietekmes novērtēšanas un Eiropas Savienības 

pievienotās vērtības direktorāts, kuru izveidoja, reaģējot uz Niebler ziņojumu par ietekmes 

novērtējumu neatkarīguma nodrošināšanu, ko Parlaments pieņēma 2011. gada 8. jūnijā. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm
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Ietekmes novērtēšanas direktorāts ir atbildīgs par to, lai sekmētu Parlamenta institucionālās 

neatkarības un spēju stiprināšanu, palīdzot noteikt, kvantitatīvi aprēķināt un pamatot vispārējās 

politikas prioritātes un uzlabojot spējas attiecībā uz turpmākās politikas novērtēšanu, tādējādi 

atbalstot vispārējo labākas likumdošanas mērķi. Šajā darbā Parlaments ņēma vērā Komisijas 

ietekmes novērtējumus un veica savu būtisko grozījumu ietekmes novērtējumus – saskaņā ar 

Parlamenta 2008. gadā pieņemto Ietekmes novērtējumu rokasgrāmatu. Ietekmes novērtēšanas 

direktorāts 2012. gadā izstrādāja dažādus novērtējumus, kas saistīti ar ES ārējām darbībām 1.  

 

Lai gan cilvēktiesības nav minētas 2008. gada rokasgrāmatā, Parlamenta noteiktajos kritērijos 

ietilpst apsvērumi par ietekmi uz neaizsargātām sociālām grupām ("sociālie salīdzinošie rādītāji") 

un dzimumu līdztiesību. Turklāt Ietekmes novērtēšanas direktorāts apstiprināja nozīmi, kādu tas 

piešķir cilvēktiesībām, un turpinās pārskatīt minēto jautājumu. 

 

                                                 
– 1 Sākotnējais izvērtējums Komisijas ietekmes novērtējumam par priekšlikumu, ar ko pilnvaro 

sākt sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp ES un Japānu; sākotnējais izvērtējums 
Komisijas ietekmes novērtējumam par priekšlikumu direktīvai par Eiropas Savienības finanšu 
interešu aizsardzību ar krimināltiesībām; 

– Sākotnējais izvērtējums Komisijas ietekmes novērtējumam par priekšlikumu Padomes 
lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar ES; sākotnējais izvērtējums Komisijas 
ietekmes novērtējumam par priekšlikumu regulai, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās 
palīdzības korpusu; sākotnējais izvērtējums Komisijas ietekmes novērtējumam par 
priekšlikumu regulai par Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu. 
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ES Padome 

 

Saskaņā ar Padomes 2011. gada secinājumiem par ietekmes novērtējumiem prezidentvalsts ziņoja 

Pastāvīgo pārstāvju komitejai par situāciju saistībā ar ietekmes novērtējumu Padomē 1. Ziņojumā ir 

izklāstīti pētījuma rezultāti par ietekmes novērtējumu visos Padomes sastāvos; tajā ir konstatēts, ka 

ietekmes novērtējumu "parasti nav divos Padomes sastāvos, proti, Vispārējo lietu padomē un 

Ārlietu padomē". 

 

Ierobežojoši pasākumi 

 

Saskaņā ar Ierobežojošu pasākumu (sankciju) īstenošanas un izvērtēšanas pamatnostādnēm ES 

kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā tādu ierobežojošu pasākumu ietekme uz 

cilvēktiesībām, kurus pieņem saskaņā ar KĀDP, ir jāizvērtē gan pirms pasākumu pieņemšanas, gan 

ik gadu pēc tam 2. 

 

Pamatnostādņu 8. punktā ir paredzēts, ka "ierobežojošos pasākumus vienmēr ir jāievieš un jāīsteno 

saskaņā ar starptautiskām tiesībām. Tiem ir jābūt atbilstīgiem cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, jo 

īpaši tiesībām uz taisnīgu tiesu un efektīvu tiesību aizsardzību. Piemērotajiem pasākumiem vienmēr 

ir jābūt samērīgiem ar to mērķi." 

 

2012. gadā pamatnostādnes piemēroja saistībā ar ikgadējo pārskatīšanu un jaunu pasākumu 

pieņemšanu attiecībā uz Baltkrieviju, Mjanmu/Birmu, Irānu, Sīriju un Zimbabvi. 

                                                 
1 Prezidentvalsts/Padomes Sekretariāta ziņojums par ietekmes novērtējumu, 2012. gada 

21. novembris, dok. 16569/12. 
2 11205/12. 
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Budžeta atbalsts 

 

Pēc tam, kad Padome 2012. gada maijā pieņēma secinājumus par turpmāko pieeju saistībā ar ES 

budžeta atbalstu trešām valstīm, tiek novērtēts, kā tiek īstenotas cilvēktiesību, demokrātijas un 

tiesiskuma vērtības, lai noteiktu, vai ir piemēroti partnervalstij piešķirt budžeta atbalstu. Tādējādi 

ES novērtēs, vai pastāv priekšnosacījumi, lai partnervalstij uzticētu labas pārvaldības un attīstības 

līgumus, t.i., vai ir ievērotas pamatvērtības – cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums – un vai ar 

šādu līgumu atbalstīs plašas reformas, ar ko palīdz samazināt nabadzību un uzlabot pārvaldību, 

vienlaikus apliecinot savstarpēju un abpusēju uzticību vispārējām pamatvērtībām.  

 

2012. gada aprīlī Komisija šādu novērtējumu veikšanai izveidoja Budžeta atbalsta koordinācijas 

komiteju, kuras loceklis ir EĀDD. Komiteja izmantos riska novērtēšanas sistēmu, kuras pamatā 

inter alia ir ES delegāciju ziņojumi politikas jautājumos un pašlaik noritošais politikas dialogs. 

2012. gada septembrī tika izveidotas oficiālas pamatnostādnes par budžeta atbalsta plānošanu, 

izstrādi un pārvaldību. Pamatnostādņu 4. nodaļa ir veltīta "pamatvērtībām". Tajā pārskatīti principi, 

kas jāievēro, novērtējuma apjoms, tas, kā pamatvērtības ir saistītas ar dažādiem labas pārvaldības un 

attīstības līgumu aspektiem un citām budžeta atbalsta formām (nozaru reformas līgumi un valsts 

veidošanas līgumi), un process, ar ko novērtēt un pārraudzīt pamattiesību ievērošanu. 
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Eiropas Investīciju banka (EIB)  

 

Tā kā EIB ir ES banka, tai ir juridisks pienākums ievērot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

noteikumus. Vadoties pēc sava paziņojuma par vides un sociālajiem principiem un standartiem, 

banka savā pārbaudē ņem vērā uz cilvēktiesībām balstītu pieeju vairākās ietekmes jomās 1. 

Apsvērumi par cilvēktiesībām tiek ņemti vērā EIB sociālās ietekmes izvērtējumā projektu līmenī, 

kā norādīts bankas Vides un sociālās prakses rokasgrāmatā. Banka sniedz atbalstu tikai tiem 

"projektiem, kuros ir ņemtas vērā cilvēktiesības", savukārt tie projekti vai darbības, kuros tās ir 

ignorētas, ir nepārprotami izslēgti no EIB aizdevumiem 2.  

 

Atspoguļojot tās juridiski saistošos pienākumus (LES) un ANO vadošo principu apstiprināšanu 

saistībā ar uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, EIB 2012. gadā veica nepilnību analīzi cilvēktiesību 

jomā, lai izvērtētu esošos sociālā izvērtējuma standartus, ņemot vērā ES hartas noteikumus un ANO 

vadošos principus saistībā ar uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām. Šā pasākuma atziņas ņēma vērā, 

2012.–2013. gada laikā pārskatot bankas sociālā izvērtējuma standartus, un ir paredzams, ka minēto 

standartu pārskatīšana būs nozīmīgs solis procesā, lai no darbības viedokļa turpinātu iekļaut 

cilvēktiesību apsvērumus EIB finansējuma darbībās. Šo nolūku vēl dziļāk izskatīja 2012. gada 

oktobrī, kad EIB uzņēma "Starptautisko sociālās jomas ekspertu sanāksmi", kurā aplūkoja veidus, 

kā starptautiskās finanšu iestādes varētu vislabāk iekļaut cilvēktiesību apsvērumus savos sociālajos 

izvērtējumos, it īpaši ietekmes izvērtējumos.  

 

                                                 
1 Tās ir: piespiedu pārcelšanās/pārvietošana ekonomisku apstākļu dēļ, neaizsargātu iedzīvotāju 

grupu tiesības un intereses, darba standarti, veselības aizsardzība un drošība darbā un 
sabiedrībā, sabiedrības līdzdalība un sabiedrības viedokļa ievērošana. Atkarībā no darbības 
apstākļiem var ņemt vērā arī papildu tematus, kas saistīti ar pārvaldības, pārskatāmības un 
spēju jautājumiem, potenciālu konfliktu iespējamību un problēmām attiecībā uz piekļuvi 
līdzekļiem vai projektu dotāciju piešķīrumiem, saasinātu nevienlīdzību un komplicētu 
institucionālo vidi un sociālo dinamiku. 

2 Dokumentā http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf 
ietverts to darbību saraksts, kuras izslēgtas no aizdevumiem.  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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Rezultātu novērtēšanas sistēmas vienlaicīgu izstrādi uzskata par nozīmīgu sastāvdaļu, bankai 

pastiprināti izskatot un pārraugot sociālos aspektus, cilvēktiesību apsvērumus, korporatīvo sociālo 

atbildību, pienācīgu darbu, vides principus un labu pārvaldību tās finansētajos projektos. 

 

Visbeidzot, saistībā ar savām ikgadējām korporatīvās atbildības saistībām EIB ziņo par savu 

sniegumu vides, sociālajā un pārvaldības jomā, it īpaši par vairākiem sociālās un cilvēktiesību 

jomas rādītājiem saskaņā ar Globālās ziņošanas iniciatīvas pasākumu. 
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2. Īstena partnerība ar pilsonisko sabiedrību, tostarp vietējā līmenī  

ES 2012. gadā vēl vairāk pastiprināja iesaisti ar pilsonisko sabiedrību, kas bija gan nozīmīga 

partnere, ar kuru apspriedās, lai gūto informāciju izmantotu ES cilvēktiesību politikas attīstībā, gan 

arī politiskā un finansiālā atbalsta saņēmēja, ņemot vērā pilsoniskās sabiedrības būtisko lomu – dot 

cilvēkiem iespējas izprast un pieprasīt viņu tiesības, kā arī pārraudzīt valsts iestāžu darbības. 

ES amatpersonas ir izveidojušas praksi pirms dialogiem cilvēktiesību jautājumos Briselē un 

attiecīgajā valstī sistemātiski rīkot apspriedes ar pilsonisko sabiedrību, kā arī sniegt informāciju 

pēc tiem.  

Papildus minētajam 2012. gadā saistībā ar oficiālajiem cilvēktiesību dialogiem, kurus noturēja ar 

Argentīnu, Bangladešu, Brazīliju, Čīli, Gruziju, Indonēziju, Kirgizstānu, Kolumbiju, Moldovas 

Republiku, Meksiku, Palestīniešu pašpārvaldi un Tadžikistānu, tika rīkoti oficiāli pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju semināri, kuros Eiropas un starptautiskas NVO tikās ar kolēģiem no 

attiecīgajām valstīm. 2012. gada novembrī Golvejā notika cilvēktiesībām veltīts seminārs, ko 

apmeklēja ES un Ķīnas juridiskie eksperti un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji. 

Šajos pilsoniskās sabiedrības organizāciju semināros sniegtie ieteikumi tiek iekļauti ES oficiālajos 

cilvēktiesību dialogos ar minētajām valstīm. Kā laba prakse jāmin tas, ka pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvji apmeklēja oficiālos cilvēktiesību dialogus ar Āfrikas Savienību, Meksiku un Moldovas 

Republiku, lai iesniegtu minētos ieteikumus.  

Līdzīgi pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu lūdza, vietējā mērogā un/vai ES galvenajā mītnē 

sagatavojot valstu stratēģijas cilvēktiesību jomā. 
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Ar pilsonisko sabiedrību 2012. gadā notika konsultācijas par vairākiem pavērsieniem politikā – 

sākot ar cilvēktiesību paketes izstrādi, ko 25. jūnijā pieņēma Ārlietu padome un pēc tam 

apstiprināja Eiropadome. Pilsoniskās sabiedrības ieguldījums tika saņemts arī par tādiem 

jautājumiem kā ES pamatnostādņu izstrāde attiecībā uz reliģijas vai ticības brīvību un LGBTI; abu 

pamatnostādņu izstrāde turpinās.  

Līdzīgā kārtā ES vispārējā pieeja migrācijai un mobilitātei, kas ir ES ārējās migrācijas un 

mobilitātes politikas vispārējā sistēma, izceļ pilsoniskās sabiedrības nozīmi tās īstenošanā. Tādējādi 

pilsonisko sabiedrību sistemātiski iesaista visos ar migrāciju saistītos dialogos un īpašajās 

sadarbības sistēmās, mobilitātes partnerattiecībās, un to iekļaus nākotnē paredzētajās migrācijas un 

mobilitātes programmās. Turklāt ES stratēģijā cilvēku tirdzniecības izskaušanai 2012.–2016. gadā 1 

izcelta pilsoniskās sabiedrības nozīme tās īstenošanā, tostarp tās līdzdalība valsts un starptautiskos 

konsultēšanas mehānismos. Konkrētāk izsakoties, ES stratēģijā paredzēts izveidot ES platformu 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām un pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā ar upuru aizsardzību 

un sniedz palīdzību upuriem gan dalībvalstīs, gan atsevišķās trešās valstīs. 

Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji regulāri sadarbojas ar Padomes Cilvēktiesību jautājumu darba 

grupu (COHOM) un saņem informāciju par darba grupas secinājumiem. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
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Pilsoniskā sabiedrība joprojām ir galvenā tā atbalsta saņēmēja, ko sniedz no Eiropas Demokrātijas 

un cilvēktiesību instrumenta 1. 2012. gadā gandrīz 500 jauni projekti, kas ietilpst pašreiz visā 

pasaulē īstenojamo 2500 projektu portfelī, saņēma finansējumu četrās darba jomās: 

 

• ES spēja risināt vissarežģītākās situācijas, ātri reaģēt uz steidzami risināmiem 

cilvēktiesību jautājumiem un izveidot visaptverošu ES cilvēktiesību aizstāvju 

mehānismu; 

• plaukstošas pilsoniskās sabiedrības attīstība, dodot tai iespēju tiekties uz demokrātiju un 

cilvēktiesībām un tās aizsargāt un atbalstot tās īpašo lomu pozitīvu izmaiņu veicināšanā; 

• tematiskās kampaņas, kombinējot aizstāvību un uz vietas veicamas darbības. 2012. gadā 

īpaša uzmanība tika veltīta šādiem jautājumiem: nāvessods, nesodāmība, tiesu iestāžu 

pieejamība, spīdzināšana un slikta izturēšanās, bērnu tiesības, sieviešu tiesības, 

socioekonomiskās un kultūras tiesības, pamatbrīvības, diskriminācijas novēršana un 

invaliditāte; 

• demokrātijas veicināšana un atbalstīšana, sekmējot un uzlabojot reprezentatīvu 

līdzdalības demokrātiju un pastiprinot pilsoniskās sabiedrības nozīmi un tās 

mijiedarbību ar vispārējiem, starptautiskiem un reģionāliem demokrātijas 

mehānismiem, tostarp starptautisku demokrātijas jomā paustu apņemšanos 

pārraudzīšanu un īstenošanu. 2012. gadā tika nosūtītas četras ES vēlēšanu novērošanas 

misijas, kā arī vēlēšanu novērtēšanas misija Lībijā un vairākas vēlēšanu ekspertu 

misijas. 

                                                 
1 http://www.eidhr.eu/  

http://www.eidhr.eu/
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ES 2012. gadā arī sāka īstenot Padomes secinājumus un paziņojumu "Demokrātijas un 

ilgtspējīgas attīstības pirmsākumi. Eiropas iesaistīšanās ar pilsonisko sabiedrību ārējo 

attiecību jomā" 1. ES tika uzdots inter alia sagatavot ceļvežus iesaistei ar pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām partnervalstīs. Ar ceļvežiem risina vajadzību nodrošināt konsekventu ES iesaisti ar 

pilsonisko sabiedrību. Ar tiem nodrošinās, ka jaunā politika tiek īstenota valsts līmenī, par 

ilgtermiņa mērķiem nosakot ES un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību, dialogu un 

darbības atbalstu. Šīs darbības būs saistītas ar ES ārējās palīdzības – proti, divpusējas, reģionālas un 

tematiskas sadarbības – plānošanu, tādējādi nodrošinot politikas saskaņotību un instrumentu 

savstarpēju papildināmību. Arī valstu stratēģijas cilvēktiesību jomā būs nozīmīgs atsauces avots 

plānošanā. 

 

Veiksmīgais 14. ikgadējais ES un NVO cilvēktiesību forums, kas 6. un 7. decembrī notika Briselē, 

vairāk nekā jebkad iepriekš bija ES (Eiropas Ārējās darbības dienesta un Eiropas Komisijas) un 

pilsoniskās sabiedrības (cilvēktiesību un demokrātijas NVO tīkla un Dag Hammarksjöld fonda) 

kopīgā darba rezultāts. Forumā tikās vairāk nekā 200 pilsoniskās sabiedrības dalībnieku no visas 

pasaules un starptautisku un reģionālu cilvēktiesību mehānismu, kā arī ES iestāžu un dalībvalstu 

pārstāvji; viņi pārrunāja tematu "veicināt cilvēktiesību universālumu – reģionālu cilvēktiesību 

mehānismu nozīme un to sadarbība ar pilsonisko sabiedrību". Tajā tikās arī reģionālu organizāciju 

cilvēktiesību nodaļu vadītāji. 

 

Politikas forumu un dialogu papildina plaša tehnisku sanāksmju virkne, kas vērsta uz pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām un sniedz informāciju, atvieglina piekļuvi, sniedz finansējumu un atbalstu, 

cita starpā strukturēts dialogs, Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta forums, semināru 

sagatavošanas aicinājumi. 

                                                 
1 COM (2012) 492 final; Padomes secinājumi "Demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības 

pirmsākumi – Eiropas iesaistīšanās ar pilsonisko sabiedrību ārējo attiecību jomā"; Padomes 
(Ārlietas) 3191. sanāksme, Luksemburga, 2012. gada 15. oktobris. 



 
9431/13  au/LJ/sbr 36 
PIELIKUMS DG C   LV 

3. Regulārs īstenošanas novērtējums  

 

Rīcības plānā ir noteikts, ka gada ziņojumā par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē ES ziņos par 

virzību, kas panākta, īstenojot plāna noteikumus. Attiecīgi ir pārskatīta šā ziņojuma struktūra, lai 

pielāgotu to rīcības plāna struktūrai; šajā ziņojumā par stratēģisko satvaru un rīcības plānu katrā 

A daļas sadaļā ir iekļauts kopsavilkums par to, kā pašlaik notiek attiecīgās rīcības plāna daļas 

īstenošana. Ar šo struktūru ir paredzēts nodrošināt skaidrību un vienkāršību un uzlabot dokumenta 

lasāmību un izprašanu. 

 

Līdz 2012. gada beigām bija jāīsteno deviņas no rīcības plāna darbībām 1. Tika gūti ievērojami 

panākumi minēto mērķu vairākuma sasniegšanā.  

1. 2012. gada oktobrī tika pieņemti pagaidu ziņojumi par demokrātiju deviņās 

izmēģinājuma projekta valstīs, un nobeiguma ziņojumi tiek gaidīti 2013. gada sākumā, 

un līdztekus lielākajā daļā izmēģinājuma projekta valstu tiek izstrādāti demokrātijas 

atbalsta rīcības plāni.  

2. Tika veikti pasākumi, lai sistematizētu turpmākos pasākumus pēc ES vēlēšanu 

novērošanas misijām, labāk izmantojot misiju vadītāju ziņojumus un ES palīdzības 

plānošanu, kā arī izstrādājot jaunas pamatnostādnes vēlēšanu novērošanas misijām un 

delegācijām.  

3. 2012. gada novembrī tika izveidots Padomes Cilvēktiesību jautājumu darba grupas 

Briseles sastāvs.  

4. 2012. gada decembrī tika pieņemts to prioritāro valstu un reģionu saraksts, ar kurām 

veidot partnerības cilvēku tirdzniecības apkarošanas jautājumā.  

                                                 
1 Darbība Nr. 6(a), 6(d), 7, 14(a)16(a), 18(c), 23(a), 25(b) un 30(b). 
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5. ES izvērsti lobēja, lai atbalstītu ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūciju 67/206, atkārtoti 

apstiprinot aicinājumu noteikt moratoriju nāvessodam; rezolūcija tika pieņemta ar tik 

daudz balsīm "par" kā vēl nekad iepriekš.  

6. Katrai ES misijai tika noteikti cilvēktiesību jautājumu kontaktpunkti un iecelti ES 

sadarbības koordinatori cilvēktiesību aizstāvju jomā. Tika veikts ievērojams darbs arī, 

lai veicinātu to kontaktinformācijas publicēšanu. 

7. Sākās darbs, lai izstrādātu pamatnostādnes par reliģijas vai ticības brīvību. Tika rīkotas 

apspriedes ar pilsonisko sabiedrību un ES ekspertiem, un paredzams, ka pamatnostādnes 

varētu pieņemt 2013. gada sākumā.  

8. Uz 2013. gadu tika atlikta ziņojuma publicēšana par ES prioritātēm ANO 

uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipu efektīvai īstenošanai, lai varētu ņemt 

vērā diskusijas, kas notika ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību forumā, kuru rīkoja 

2012. gada decembrī.  

9. Eiropas Komisija 2012. gada augustā saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar 

invaliditāti tiesībām pabeidza atjaunināt Pamatnostādnes par invaliditāti un attīstību.  
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II Cilvēktiesību vispārējas piemērošanas veicināšana  

4. Vispārēja pievienošanās  

 

Saskaņā ar LES 21. pantu un stratēģisko satvaru un rīcības plānu cilvēktiesību jomā 2012. gadā 

turpinājās vispārēju cilvēktiesību standartu veicināšana, uz kā balstījās ES iesaiste ar trešām valstīm 

un reģionālām organizācijām. 

 

ANO Cilvēktiesību padomes 2012. gada sanāksmē ES īpaši sekoja tādu iniciatīvu saturam – un 

dažkārt iebilda pret to –, kuras saistītas ar tradicionālām vērtībām un ar kultūru daudzveidību un 

cilvēktiesībām un kas varētu apdraudēt cilvēktiesību vispārēju piemērošanu. ES skaidri pauda 

nostāju paziņojumos un balsojuma skaidrojumos.  

 

ES veicināja un cieši uzraudzīja jaunas ASEAN cilvēktiesību deklarācijas izveidi 2012. gadā, 

uzsverot, ka tas ir būtisks solis ceļā uz cilvēktiesību aizsardzības nostiprināšanu Āzijā. Tomēr 

Augstā pārstāve Ashton uzsvēra arī to, ka ir jānodrošina, lai ar īstenošanu tiktu pienācīgi risinātas 

problēmas saistībā ar atbilstību starptautiskiem standartiem, īpaši vispārējai cilvēktiesību 

deklarācijai un attiecīgiem Apvienoto Nāciju Organizācijas līgumiem cilvēktiesību jomā. 

 

ANO cilvēktiesību instrumentu ratificēšana 2012. gadā kļuva par standarta elementu iesaistē, jo 

īpaši cilvēktiesību dialogos, ņemot vērā situāciju attiecīgajā trešā valstī, kā izklāstīts valstu 

stratēģijās cilvēktiesību jomā.  
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Papildus minētajam ES 2012. gadā pabeidza kampaņu par to, lai tiktu vispārēji ratificēti divi 

Konvencijas par bērna tiesībām fakultatīvie protokoli un ar tiem saistītā Starptautiskās Darba 

organizācijas Konvencija Nr. 182 par bērnu darba ļaunākajiem veidiem. Kampaņa bija saistīta ar to, 

ka 2012. gada sākumā bija minēto instrumentu spēkā stāšanās desmitā gadadiena. ES kampaņai bija 

pozitīva ietekme – tā palīdzēja panākt, ka septiņas valstis ratificē fakultatīvo protokolu par bērnu 

iesaistīšanu bruņotos konfliktos, savukārt viena valsts paraksta un desmit citas valstis ratificē 

fakultatīvo protokolu par bērnu tirdzniecību, bērnu prostitūciju un bērnu pornogrāfiju un viena 

valsts ratificē Starptautiskās Darba organizācijas Konvenciju Nr. 182. Ir gaidāms, ka īsā vai vidējā 

laikā ratifikāciju veiks kādas 12 valstis, kuras pozitīvi reaģēja ES lobēšanas kampaņas laikā. Dažos 

gadījumos tas var būt atkarīgs no tā, vai ir pieejama palīdzība.  

 

Izmantojot EIDHR projektu, tika izveidota sadarbība ar Klusā okeāna salu foruma sekretariātu, lai 

sekmētu to, ka foruma valstis ratificē ANO cilvēktiesību instrumentus. 

 

Līdzīgi arī ANO līgumu struktūru un īpašo referentu ieteikumu īstenošana, kā arī pašu valstu 

vispārējā regulārā pārskatā pausto apņemšanos īstenošana ir kļuvusi par standarta elementiem 

divpusējā iesaistē ar trešām valstīm attiecībā uz cilvēktiesību jautājumiem. Divpusējos kontaktos ES 

arī, kā ierasts, atbalstīja pastāvīgu uzaicinājumu nosūtīšanu ANO īpašajiem referentiem.  

 

2012. gadā ES ar partnervalstīm un organizācijām turpināja iesaisti reliģijas un ticības brīvības 

jautājumos, sagatavojot augsni turpmākam konsensam par rezolūcijām, ko ES iesniedz 

Cilvēktiesību padomē un Ģenerālajā asamblejā. ES iesaistījās arī sadarbībā ar partneriem, it īpaši ar 

Islāma sadarbības organizāciju, vēršoties pret reliģisko neiecietību un iestājoties par saistīto ANO 

rezolūciju pieņemšanu ar mērķi saglabāt uzsvaru uz cilvēktiesībām, balstoties uz vispārējiem 

reliģijas un ticības brīvības standartiem.  
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5. Cilvēktiesību un demokrātijas kultūra ES ārējā darbībā  

 

Saskaņā ar ES Rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju EĀDD visa 2012. gada laikā 

nodrošināja mācības cilvēktiesību un demokrātijas jautājumos, jo īpaši, izmantojot 

"Cilvēktiesību sērijas", ko trīs reizes gadā rīkoja vienas nedēļas garumā (2012. gada marts, jūnijs, 

oktobris). 

 

Trim vispārējām sesijām par cilvēktiesību un demokrātijas politikas jautājumiem ES ārējās 

attiecībās sekoja specializēti moduļi tādos jautājumos kā diskriminācijas novēršana (reliģijas vai 

ticības brīvība, invaliditāte, LGBT), dzimumu līdztiesība, bērnu tiesības, starptautiskā kriminālā 

tiesvedība, atbalsts demokrātijai un vēlēšanu novērošana, cilvēktiesības ANO kontekstā, kā arī 

Eiropas Padome un cilvēktiesības. Dažos mācību kursos EĀDD aicināja akadēmiķus, Cilvēktiesību 

un demokrātijas tīkla NVO, ANO aģentūras un Eiropas Padomi dalīties zināšanās. 

 

Šos mācību moduļus apmeklēja EĀDD un Eiropas Komisijas darbinieki (gan no galvenās mītnes, 

gan delegācijām), KDAP misiju un operāciju personāls, dalībvalstu diplomāti un EP darbinieki. 

Katras dienas vidējais dalībnieku skaits bija 35 cilvēki, un šīs mācības ir būtisks elements 

cilvēktiesību un demokrātijas sekmīgā iekļaušanā visās ES politikas jomās. Informāciju par kursiem 

izplatīja delegāciju cilvēktiesību jautājumu kontaktpunktu tīklā, un tā rezultātā kursiem pieteicās 

ievērojams skaits delegāciju darbinieku (52 cilvēki no 48 dažādām valstīm), kuri aktuālos 

cilvēktiesību jautājumos dalījās ar labāko praksi.  

 

Lai darbinieku mācībām dotu jaunu impulsu, 2012. gada septembrī EĀDD sāka apkopot 

informāciju par dalībvalstu rīkotiem mācību kursiem cilvēktiesību un demokrātijas jautājumos; to 

plānots izmantot, lai salīdzinātu labāko praksi un apvienotu centienus. Ar pieredzi dalījās septiņas 

dalībvalstis.  
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Vairāki citi ar cilvēktiesībām un demokrātiju saistīti mācību kursi notika saistībā ar delegāciju 

vadītāju un politikas amatpersonu, sadarbības vadītāju sesijām pirms norīkošanas, dalībvalstu 

diplomātu semināriem, ĒADD ievadsērijām un attīstības un sadarbības (DG DEVCO) kontekstā 

organizētiem reģionāliem semināriem, kā arī, lai izpildītu ad hoc lūgumus. Izklāstu par 

cilvēktiesību un demokrātijas jautājumiem tagad sistemātiski iekļauj visās mācībās pirms 

norīkošanas. 

2012. gadā ES, izmantojot dažādus finanšu instrumentus, tostarp Eiropas Demokrātijas un 

cilvēktiesību instrumentu, arī turpināja atbalstīt izglītību cilvēktiesību jomā visā pasaulē. 

Akadēmisku iestāžu un NVO atbalstīti projekti dažādos reģionos bija vērsti uz plašu cilvēku loku, 

sākot no skolniekiem un beidzot ar kopienas vadītājiem un policijas iestādēm, tostarp 

visneaizsargātākajām grupām. Eiropas Starpuniversitāšu cilvēktiesību un demokratizācijas centrs 

(EIUC) un tā reģionālo maģistra programmu tīkls Āfrikā, Āzijā un Klusā okeāna reģionā, Balkānos, 

Kaukāzā un Latīņamerikā šajā jomā ir veiksmīgu projektu piemēri. Aptverot vairāk nekā 

81 universitāti visā pasaulē, minētais tīkls nodrošina starpnozaru izcilības centru, kas piedāvā 

pēcdiploma mācības cilvēktiesību jomā simtiem studentu, topošajiem vadītājiem, privātā sektora 

pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, civildienesta ierēdņiem un ES delegāciju 

darbiniekiem. 2012. gadā EIUC tīkls uzsāka sarunas par papildu reģionālās maģistra programmas 

izveidi Vidusjūras dienvidu reģionam. 

 

Saskaņā ar ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā visas ES delegācijas un KDAP 

misijas tika lūgtas izraudzīties cilvēktiesību kontaktpunktus un savās tīmekļa vietnēs publicēt 

kontaktinformāciju. Līdz 2012. gada beigām to bija izdarījušas visas 140 delegācijas un visas 

15 KDAP misijas un operācijas. Daudzos gadījumos tika izraudzīti divi kontaktpunkti – viens 

politiskajā nodaļā un viens operāciju nodaļā (kopumā 215 kontaktpunkti). 101 valstī ir iecelti īpaši 

cilvēktiesību aizstāvju sadarbības koordinatori. 67 delegācijas jau savās tīmekļa vietnēs ir 

publicējušas kontaktinformāciju par kontaktpunktiem cilvēktiesību jomā. Sešas delegācijas drošības 

iemeslu dēļ ir nolēmušas to nedarīt. 

 



 
9431/13  au/LJ/sbr 42 
PIELIKUMS DG C   LV 

Cilvēktiesību kontaktpunktiem ir būtiska nozīme valstu cilvēktiesību stratēģiju īstenošanas 

koordinēšanā vietējā mērogā. Tie arī galvenajai mītnei nodrošina informāciju par vietējiem 

notikumiem, risina konkrētus gadījumus, iesniedz demaršus un vada informatīvus pasākumus par 

ES prioritātēm ANO Ģenerālās asamblejas Trešajā komitejā un Cilvēktiesību padomē. 

Kontaktpunkti tika mudināti dalīties ar labāko praksi par visiem šiem jautājumiem. To būs 

iespējams izdarīt pirmajā Cilvēktiesību kontaktpunktu sanāksmē, kas 2013. gada 28. februārī notiks 

Briselē. 

 

Valstu cilvēktiesību stratēģiju izstrādes un īstenošanas process ES delegācijām un dalībvalstu 

vēstniecībām ir radījis jaunu cilvēktiesību jomā veiktā kopīgā darba dinamiku. 2012. gadā tā 

rezultātā daudzās vietās politikas padomnieku līmenī tika izveidotas darba grupas cilvēktiesību 

jomā, kurās tika iesaistīti arī cilvēktiesību eksperti no ES delegāciju un dalībvalstu vēstniecību 

sadarbības sadaļām. Daudzas no šīm darba grupām arī ļāva labāk koordinēt informāciju un darbības 

attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem, tādējādi ļaujot efektīvi sadalīt darbu starp vietējiem ES 

partneriem. EĀDD kā labāko praksi turpinās popularizēt šādas vietējas darba grupas cilvēktiesību 

jautājumos. 
 

 

III VIETĒJA UN STARPTAUTISKA MĒROGA CENTIENI SASNIEGT SASKAŅOTUS POLITIKAS MĒRĶUS  

6. Efektīvs atbalsts demokrātijai  

 

Saskaņotu mērķu sasniegšanai un pamatojoties uz LES 21. pantā izklāstītajām saistībām, ES 

turpināja darbu – 2012. gadā stiprināt demokrātiju un demokratizāciju pasaulē.  

 

Galvenie izmantotie instrumenti bija politisks dialogs ar konsekventu vēstījumu, ko papildināja 

vēlēšanu novērošanas misijas un attīstības sadarbības mehānismi.  
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Saskaņošanas darbu visefektīvāk var veikt valsts līmenī, un tas sākas ar ES instrumentu, tostarp 

politiskā dialoga, saskaņotību. Tas ir saistīts arī ar sadarbību starp ES un dalībvalstīm, saskaņojot un 

koordinējot vēstījumus un darbības, un darbs ir vainagojies panākumiem, kad ar partnervalsti ir 

panākta vienošanās par atbalstu un kopīgi izpildītas atbalsta darbības. Uzmanība arvien vairāk tiek 

koncentrēta uz ilgtspējīgiem rezultātiem, tostarp atbalstu demokrātijai. 

 

Papildus vēlēšanu novērošanas misijām, kas ir ļoti pamanāmi ticamu vēlēšanu procesa atbalstīšanas 

instrumenti, partnervalstīs, izmantojot Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, sadarbībā 

ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām tiek īstenotas darbības, ar kurām atbalsta turpmāku 

pilsonisko un politisko tiesību, kā arī ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību attīstību.  
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Atbalsts demokrātijai notiek arī plašākā mērogā, proti, kā atbalsts dažādām publiskā sektora 

iestādēm, ar kuru ir paredzēts palielināt pakalpojumus pilsoņiem un sekmēt ekonomisko un sociālo 

tiesību īstenošanu. Atbalstu sniedz arī parlamentiem un pilsoņu organizācijām, un tiek sekmēti 

decentralizācijas pasākumi; visa minētā mērķis ir paplašināt politisko telpu un nodrošināt, lai 

pilsoņiem būtu iespējas paust viedokli un būt pārstāvētiem. Spēju veidošanas un iestādēm paredzētu 

atbalstu galvenokārt sniedz, izmantojot attīstības sadarbības instrumentu, Eiropas kaimiņattiecību 

un partnerības instrumentu un Eiropas Attīstības fondu.  

 

Padomes 2009. gada novembra un 2010. gada decembra secinājumu īstenošana tagad saskaņā ar 

stratēģisko satvaru un rīcības plānu ietilpst demokrātijas un cilvēktiesību jomā paustajās saistībās.  

 

2012. gadā ES delegācijas kopā ar dalībvalstīm turpināja darbu deviņās atlikušajās 

izmēģinājuma valstīs demokrātijas atbalstam (Beninā, Bolīvijā, Ganā, Indonēzijā, 

Kirgizstānā, Libānā, Maldīvijā, Mongolijā un Zālamana salās, kuras norādītas Padomes 

2010. gada secinājumos), lai pabeigtu izstrādāt demokrātijas stāvokļa raksturojumus un 

demokrātijas rīcības plānus. 2012. gada oktobrī tika pieņemts starpposma ziņojums. Gada 

noslēguma ziņojums un pirmā posma izmēģinājuma fāzes noslēgums tiek gaidīts 2013. gada 

sākumā.  

 

Visas izmēģinājuma projekta delegācijas ir iesniegušas deskriptīvus ziņojumus, t.i., to devēju 

kopienas darbību plānošanu, kas demokrātijas atbalstam tiek veiktas izmēģinājuma projekta valstī. 

Lielākā daļa minēto delegāciju ir arī analizējušas vajadzības un izstrādā rīcības plānus demokrātijas 

atbalstam.  
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Darbs turpināsies 2013. gadā, un parauga projekti tiks pārskatīti, ņemot vērā saņemtos ziņojumus. 

Līdz šim gūtie rezultāti liecina, ka ziņojumi, kuros uzmanība veltīta demokrātijai, sniedz papildu 

informāciju par politikas struktūrām un iestāžu kvalitāti un dod novērtējumu par politikas 

procesiem, kas vai nu stiprina, vai pavājina demokrātiju. Tajos arī ir redzams, ka ir jāturpina 

līdzekļu klāsta izstrāde – gan attiecībā uz personāla attīstību un apmācību, gan arī attiecībā uz 

pamatnostādnēm un analīzei paredzētiem paraugiem, rīcību apzināšanu un īstenošanu un 

demokrātijas atbalstam veikto darbību novērtēšanu. 

 

Pirmajā izmēģinājuma projekta kārtā gūtā pieredze veidos pamatu, lai sāktu darbu ar otro 

izmēģinājuma projekta valstu kārtu. 

 

Demokrātijas profilu mērķis ir dot ES novērtējumu par stāvokli demokrātijas jomā konkrētā valstī, 

sistematizēt informāciju par galvenajiem aspektiem un novērtēt izredzes uz izmaiņām. Ideālā 

gadījumā tas būtu jāveic sadarbībā gan ar vietējām iesaistītajām personām (no oficiālām struktūrām 

un pilsoniskās sabiedrības), gan ar starptautiskām iesaistītajām personām. No pirmās izmēģinājuma 

projekta kārtas sniegtā satura ir radies provizorisks secinājums par to, ka ievāktā informācija būs 

izmantojama salīdzinoši ilgu laiku ka tā sniedz lietderīgu pamatinformāciju politiskajiem dialogiem, 

attīstības sadarbības pasākumiem un vēlēšanu novērošanai/palīdzībai. 
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Rīcības plāni demokrātijas jomā ir paredzēti, lai atspoguļotu apstiprinātu novērtējumu tajās jomās, 

kur ir vajadzīgs ES/ES dalībvalstu atbalsts un cits atbalsts demokrātijas nostiprināšanai. Ideālā 

gadījumā par šīm jomām kopīgi vienojas ES/ES dalībvalstis (un citi līdzekļu devēji) un 

partnervalsts. Mērķis ir palielināt saskaņotību un atbildību par darbībām un dot ilgtspējīgus 

rezultātus. Demokrātijas profili un rīcības plāni tiks iesniegti Padomei, un tos izmantos, lai turpinātu 

izstrādāt metodiku. Galvenais mērķis ir izveidot vispārēji piemērojamus līdzekļus. 

 

Patiesas vēlēšanas ir būtisks funkcionējošas demokrātijas pamats un nozīmīgs ilgtspējīgas attīstības 

elements. ES uzskata, ka pasākumi, ar kuriem aizsargā tiesības piedalīties patiesās vēlēšanās, var 

ievērojami palīdzēt nodrošināt mieru, drošību un konfliktu novēršanu. ES 2012. gadā turpināja 

negurstoši atbalstīt vēlēšanu procesus visā pasaulē, pēc iestāžu lūguma nosūtot ES vēlēšanu 

novērošanas misijas un vēlēšanu ekspertu misijas un pēc pieprasījuma sniedzot palīdzību 

vēlēšanu procesā un atbalstu vietējiem novērotājiem. 

 

Jūnijā tika veikta starpposma pārskatīšana ar nolūku uzlabot vēlēšanu novērošanas misiju un 

vēlēšanu ekspertu misiju darbību un tām piešķirto līdzekļu izmantošanu. 

 

Attiecīgajā gadā vēlēšanu novērošanas misijas tika nosūtītas uz Senegālu, Alžīriju, Austrumtimoru 

un Sjerraleoni. Īpašu drošības apstākļu dēļ uz Lībiju tika nosūtīta vēlēšanu novērtēšanas grupa. 

Vēlēšanu ekspertu misijas tika nosūtītas arī uz Ēģipti, Jemenu, Salvadoru, Gvineju-Bisavu, 

Senegālu, Meksiku, Angolu un Ganu.  
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ES vēl vairāk pastiprināja ilgtermiņa pieeju vēlēšanu procesiem, sākot izvērtēt pēc iespējas vairāk 

vēlēšanu cikla aspektu pirms vēlēšanu sākuma (piemēram, vēlētāju reģistrāciju) un pēc vēlēšanām 

(turpmākie pasākumi pēc vēlēšanu novērošanas misijas ieteikumiem). Lai īstenotu saistības, kas 

paustas ES Stratēģiskajā satvarā un Rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju, ES iestādes 

veica pasākumus, lai sistematizētu turpmākās darbības pēc ES vēlēšanu novērošanas misijām, labāk 

izmantojot esošos instrumentus, piemēram, regulārus ziņojumus no misiju vadītājiem, un plānojot 

ES palīdzību, kā arī izstrādājot jaunus līdzekļus, piemēram, pamatnostādnes un instrukcijas 

delegācijām attiecībā uz turpmākajām misijām. Lai vairotu vēlēšanu novērošanas misiju ietekmi, 

ES vēlēšanu cikla vidū sāka pirmo pēcvēlēšanu misiju kārtu, ar ko paredzēts pastiprināt iepriekšējās 

vēlēšanās doto ieteikumu īstenošanu, lai uzlabotu nākamo vēlēšanu apstākļus. ES 2012. gada 

decembrī nosūtīja pēcvēlēšanu misiju Malāvijā, lai izpētītu vēlēšanu reformās gūtos panākumus un 

palīdzētu sagatavoties nākamajām vēlēšanām 2014. gadā. Vairākas citas misijas tiek gatavotas 

2013. gadam. 

 

Saprotot, ka ieteikumu būtība un formāts ir ļoti nozīmīgi to veiksmīgai īstenošanai, ES savām 

novērošanas misijām turpināja uzlabot metodiskās norādes par šiem un citiem jautājumiem, jo īpaši 

izmantojot NEEDS projektu. 
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NEEDS projekts 2008–2012 

 

Paplašināta vēlēšanu un demokrātijas atbalsta tīkls (Network for Enhanced Electoral and 

Democratic Support – NEEDS) laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam bija trešais projekts, ko ES 

finansē šajā jomā. Projekta mērķi bija: 

 

1) atbalstīt to, lai saskaņā ar starptautiskiem un reģionāliem demokrātisku vēlēšanu standartiem 

konsolidētu saskaņotu ES vēlēšanu novērošanas misiju izmantoto metodiku (tostarp saiknes ar 

vēlēšanu palīdzību);  

2) uzlabot ES novērotāju spējas, izstrādājot kopēju ES pieeju novērotāju atlasei un apmācībai;  

3) atbalstīt demokrātijas procesus trešās valstīs, ar reģionālo partneru starpniecību sniedzot 

mērķtiecīgu atbalstu vietējām novērotāju grupām un citām attiecīgām pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām; šajā sakarā izstrādāt un sekmēt stratēģijas ES vēlēšanu novērošanas misiju 

ieteikumu īstenošanai, tostarp attiecībā uz spēju veidošanu. 

 

Trīs gadu projekta (pagarināts vēl par vienu gadu) rezultāts ir vairāki lietderīgi rīki un 

pamatnostādnes ES vēlēšanu novērošanas misiju metodikā, sarīkota apmācība simtiem ilgtermiņa 

un īstermiņa novērotāju un pamatgrupas dalībniekiem un palielinātas pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju un reģionālu tīklu spējas. 

 

Šie mērķi arī turpmāk būs tās palīdzības pamatā, ko sniedz ar Vēlēšanu novērošanas un 

demokrātijas atbalsta projektu (2013–2017), kuru ar Āfrikas, Āzijas un Latīņamerikas 

partnerreģionu un partnervalstu atbalstu vada GIZ un Eris. 
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ES turpināja vadīt dažādu minētajā jomā veiktu vēlēšanu novērošanas misiju centienu koordinēšanu 

un iesaistījās darbībās, ar kurām palīdz stiprināt citu reģionālu organizāciju (piemēram, Āfrikas 

Savienības un Arābu valstu līgas) spējas. ES delegācijas tika mudinātas ņemt vērā EDSO/ODIHR 

vēlēšanu novērošanas ieteikumus. 

 

Arābu valstu līgas un ES sadarbība 

 

Ar NEEDS projektu 2012. gadā sekmēja desmit dienu ilgu apmaiņas un pasākumu programmu, kurā 

piedalījās Arābu valstu līga un Eiropas Savienība, lai pārrunātu problēmas saistībā ar vēlēšanu 

novērošanas misijām. Tā notika no 2012. gada 7. līdz 17. oktobrim, sākot ar sanāksmēm Briselē, 

kurām sekoja Arābu valstu līgas delegācijas brauciens uz Lietuvu, lai 14. oktobrī novērotu 

parlamenta vēlēšanas. Arābu valstu līgas delegācijā bija 14 profesionāli galvenās mītnes locekļi, kas 

iesaistīti Arābu valstu līgas vēlēšanu novērošanas misijās, un pārstāvis no EK/Arābu valstu līgas 

sadarbības biroja Maltā. 

 

Seminārā Arābu valstu līgas un ES amatpersonām bija iespēja apmainīties ar aktuālo praksi un 

pieejām vēlēšanu novērošanai un metodiku vēlēšanu palīdzības jomā. Viņi tādējādi uzzināja vairāk 

informācijas par otras puses novērošanas pieredzi un ieguva salīdzinošu pārskatu par metodiku un 

stratēģijām, kuras izmanto dažādas citas starptautiskas un reģionālas grupas, kas atbalsta vēlēšanu 

novērošanas grupas.  
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Ar finansējumu un spēju veidošanu ES daudzās valstīs atbalstīja uzticamus valsts novērotāju tīklus. 

Tāpat ES turpināja sniegt tehnisku un materiālu palīdzību vēlēšanu procesos, jo īpaši vēlēšanu 

administrācijas struktūrām, materiālu atbalstu balsošanas un reģistrācijas darbībām, kā arī arvien 

vairāk palīdzības nozīmīgām iesaistītajām personām, kas nav vēlēšanu administrācijas struktūras, 

lai veicinātu iekļautību un procesa pieņemšanu. Šis darbs ietvēra pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju pavadīšanu tādās jomās kā vēlētāju/pilsoniskā izglītošana, objektīvu un profesionālu 

plašsaziņas līdzekļu sektora atbalstīšanu, tostarp žurnālistu apmācību, apmācību nodrošināšanu 

politisko partiju locekļiem un kandidātiem, tostarp partijā rīkotu iekšēju dialogu un ar dzimumu 

līdztiesību saistītus jautājumus, to, lai tiktu sekmēta stabilu vēlēšanu strīdu atrisināšanas mehānismu 

pieņemšana un stiprinātas tiesu iestādes. 

 

2012. gadā ES vēlēšanu palīdzību sniedza vairākās valstīs, tostarp Burkinafaso, Nigērijā, Pakistānā, 

Salvadorā un Togo. Nesamazinot centienus un uzmanību pasaules mērogā, ES ir pastiprinājusi 

atbalstu demokratizācijas norisēm Vidusjūras dienvidu reģionā un Tuvajos Austrumos. Ar to tika 

nodrošināts atbalsts demokrātisku reformu procesiem Jordānijā un Lībijā. Tiek gatavotas atbalsta 

darbības tādām valstīm, kuras veic demokrātisko iestāžu nostiprināšanu (piemēram, Nepālai un 

Tanzānijai), un valstīm, kurās ir bijusi krīze un kurās pagaidu iestādes ir jānomaina demokrātiski 

ievēlētām iestādēm (piemēram, Madagaskarai).  

 

ES prioritātes joprojām ir zināšanu un politikas attīstība un sadarbība ar galvenajiem dalībniekiem 

vēlēšanu palīdzības jomā. 2012. gada martā Mombasā (Kenija) notika tematisks seminārs 

"Vēlēšanas un informācijas un sakaru tehnoloģijas", kuru apmeklēja vairāk nekā 200 dalībnieku, 

tostarp vēlēšanu komisiju pārstāvji no daudzām valstīm. Seminārs tika rīkots sadarbībā ar ANO 

Attīstības programmu. Pēc tā tika izveidots visaptverošs kopsavilkuma ziņojums, un tas tika 

pārveidots par e-mācību kursu.  

 



 
9431/13  au/LJ/sbr 51 
PIELIKUMS DG C   LV 

7. Pastāvīgas spējas cilvēktiesību un demokrātijas jomā ES Padomē  

 

Padomes darba grupā, kas izskata visus ar ES ārējām attiecībām saistītos cilvēktiesību 

aspektus (Cilvēktiesību jautājumu darba grupa), kopā darbojas ES dalībvalstis, Eiropas 

Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests. Cilvēktiesību jautājumu darba grupa ir atbildīga par 

ES politikas stratēģisko izstrādi un īstenošanu cilvēktiesību un demokrātijas jomā, tostarp par 

dažādām ES pamatnostādnēm cilvēktiesību jautājumos, cilvēktiesību jomā risinātiem dialogiem un 

konsultācijām ar trešām valstīm un par cilvēktiesību jautājumu iekļaušanu ES ārējās darbībās.  

 

Būtisks uzdevums ir apzināt ES stratēģiskās prioritātes daudzpusējos cilvēktiesību forumos, jo īpaši 

ANO Cilvēktiesību padomē un ANO Ģenerālās asamblejas Trešajā komitejā. Darba grupa virzīja 

to, lai tiktu izstrādāts ES Stratēģiskais satvars un rīcības plāns par cilvēktiesībām un demokrātiju, un 

tā pārrauga to vispārējo īstenošanu.  

 

Cilvēktiesību jautājumu darba grupa regulāri apmainās viedokļiem ar Eiropas Parlamenta 

Cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētāju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Pie 

Cilvēktiesību jautājumu grupas konkrētos jautājumos regulāri vēršas arī vairākas citas augsta 

līmeņa uzaicinātās personas, piemēram ANO īpašie referenti.  

 

Pēdējo gadu laikā ES cilvēktiesību politikas paplašināšanas dēļ darba grupā ir bijis ievērojams 

darba slodzes palielinājums un sanāksmju laika paildzinājums. Tā, piemēram, kopējais sanāksmju 

ilgums 2012. gada pirmajā pusē bija gandrīz divtik liels, cik 2010. gada sanāksmju ilgums. Šo jauno 

apstākļu dēļ vajadzēja mainīt darba metodes. 
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Parastās sanāksmes galvaspilsētās, kuras apmeklē ES dalībvalstu cilvēktiesību jautājumu 

vadītāji, tagad papildina regulāras 2012. gada novembrī izveidotā Briseles sastāva sanāksmes. 

Galvenais mērķis ir ne vien izskatīt Cilvēktiesību jautājumu darba grupas darba slodzes 

palielinājumu, bet arī radīt iespēju ātrāk reaģēt uz notikumu pavērsieniem un nodrošināt ciešu 

iesaisti ar Politikas un drošības komiteju un citiem dalībniekiem, jo īpaši Padomes darba grupām, 

kas izskata ar ģeogrāfiskiem apgabaliem saistītus jautājumus. Tas skaidri norāda uz ES apņemšanos 

cilvēktiesības un demokrātiju veicināt visās tās ārējās darbībās.  

 

Pamatojoties uz esošo praksi – prezidentvalstu rotāciju –, Cilvēktiesību jautājumu darba grupa ir 

izveidojusi darba grupas, kuru mērķis ir, padziļināti sagatavojot un pārrunājot dažādus jautājumus, 

atbalstīt tās darbu īpašās prioritārās jomās, jo īpaši – ES pamatnostādņu īstenošanā cilvēktiesību 

jomā (piemēram, attiecībā uz nāvessodu, spīdzināšanu, bērniem un bruņotiem konfliktiem, 

cilvēktiesību aizstāvjiem, bērnu tiesībām, vardarbību pret sievietēm un meitenēm). Šīs darba grupas 

ir praktisks veids, kā apvienot attiecīgus ekspertus no EĀDD, Komisijas dienestiem un dalībvalstīm 

un neformālā veidā sadalīt pienākumus.  

 

Pašlaik neformāli pienākumu sadales pasākumi pastāv arī ANO cilvēktiesību forumos (Ģenerālās 

asamblejas Trešajā komitejā un Cilvēktiesību padomē) un citās daudzpusējās organizācijās, 

piemēram, Eiropas Padomē un EDSO.  

 

Efektīvi pienākumu sadales pasākumi nodrošina plašu politisko atbalstu un ļauj labāk izmantot 

zināšanas un spējas. Diskusijas par pienākumu sadales turpmāku nostiprināšanu turpināsies 

2013. gadā.  
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8. Panākt lielāku politikas saskaņotību  

 

ES ir apņēmusies nodrošināt cilvēktiesības visās jomās. ES un tās dalībvalstis ir apņēmušās 

nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu ES robežās. Ārpus ES teritorijas Eiropas Savienība ir 

apņēmības pilna sekmēt cilvēktiesības un demokrātiju ar visām savām ārējām darbībām saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienību 21. pantu. 2012. gadā tika pieliktas pūles, lai risinātu jautājumus par 

saskaņotību un konsekvenci starp ES iekšējo un ārējo politiku cilvēktiesību jomā. Padomes 

Pamattiesību, pilsoņu tiesību un personu brīvas pārvietošanās jautājumu darba grupa un 

Cilvēktiesību jautājumu darba grupa 2013. gadā pastiprinās sadarbību. 

 

9. Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību ievērošana  

 

Ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības ietilpst ES ārējā cilvēktiesību politikā, atspoguļojot ciešu 

apņēmību attiecībā uz vispārēju un nedalāmu visu cilvēktiesību ievērošanu. 2012. gadā tika 

izmantoti dažādi līdzekļi, ar kuriem sekmēt, aizsargāt un ievērot šīs tiesības, tostarp augsta līmeņa 

atbalsts un publiski diplomātijas centieni. 

Starpvaldību sarunās ES aizstāvēja to, lai tiktu atzīta cilvēktiesību standartu īstenošanas saistība ar 

ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu. Ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības 

2012. gadā ar dažiem partneriem tika pārrunātas ES cilvēktiesību dialogos. Tā, piemēram, 

2012. gadā ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības dažādos aspektos, tostarp attiecībā uz darba 

tiesībām un tiesībām uz zemi, izskatīja cilvēktiesību dialogos ar Gruziju, Kolumbiju, Ukrainu un 

Vjetnamu. Tagad tas tiks darīts sistemātiskāk, kā prasīts saskaņā ar Rīcības plānu par cilvēktiesībām 

un demokrātiju. 
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Visa gada laikā ES aktīvi atbalstīja vairākus ANO īpašos referentus, kas strādā ar ekonomisko, 

sociālo un kultūras tiesību jautājumiem, piemēram, pilnvarotās personas attiecībā uz tiesībām uz 

pārtiku un ūdeni, kā arī sadarbojās ar viņiem.  

2012. gada ANO ĢA ministru nedēļas laikā ES kopīgi ar ASV un ANO Ūdens pārvaldi rīkoja 

augsta līmeņa pasākumu par ūdensapgādes drošību un tās nozīmi pārtikas un enerģijas piegādē 

un ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. AP/PV Ashton un ASV Valsts sekretāre Clinton teica uzrunu 

apaļā galda sanāksmes dalībniekiem. Dalībnieki mudināja sadarboties un nekavējoties rīkoties, lai 

novērstu ūdens trūkumu, un ierosināja, ka ūdens apsaimniekošanu varētu uzlabot ar valdības, 

uzņēmumu un izglītības iestāžu partnerībām. Ūdens trūkuma jautājumu izskatīja arī neformālā ES 

ārlietu ministru sanāksmē, kas septembrī notika Kiprā. 

ES ir lielākā attīstības palīdzības līdzekļu devēja pasaulē, un tā veica konkrētas darbības, lai 

atbalstītu tās partnerus ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību īstenošanā. Saskaņā ar EIDHR 

īstenošanas stratēģiju ES apņēmās vairāk atbalstīt ar ekonomiskajām, sociālajām un kultūras 

tiesībām saistītās iniciatīvas, tostarp cenšoties panākt to, lai tiktu parakstīts un ratificēts 

Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām un tā fakultatīvais 

protokols. 

ES Stratēģiskā satvara un rīcības plāna par cilvēktiesībām un demokrātiju 9. darbībā "Ekonomisko, 

sociālo un kultūras tiesību ievērošana" ir noteikts, ka ES vajadzētu a) palīdzēt veidot ekonomisko, 

sociālo un kultūras tiesību programmu, īpaši koncentrējoties uz ANO Cilvēktiesību padomi un cieši 

sadarbojoties ar ANO īpašajiem referentiem, kuri strādā ar attiecīgajām tiesībām, un b) dialogos ar 

trešām valstīm risināt īpašus jautājumus saistībā ar ekonomiskām, sociālām un kultūras tiesībām.  

2013. gada vidū tiks izveidots darba plāns, lai to panāktu. Cilvēktiesību jautājumu darba grupa 

2012. gada novembrī, pamatojoties uz Portugāles sagatavotu neoficiālu dokumentu, sāka diskusijas 

par minēto jautājumu, un 2013. gada sākumā tās tiks turpinātas.  

http://m.state.gov/md198179.htm
http://m.state.gov/md198179.htm
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10. darbībā ir paredzēts, ka ES attīstības sadarbībā virzīsies uz cilvēktiesību atbalstu, un ir noteikts, 

ka ES iekļaus cilvēktiesību jautājumus ES propagandā par pasaules attīstības programmu un citiem 

globāliem jautājumiem, jo īpaši par procesu laikposmā pēc tūkstošgades attīstības mērķiem 

(10.c darbība). Jau ir sākts darbs ar mērķi nodrošināt, lai attīstības programmā pēc 2015. gada 

uzmanība tiktu koncentrēta uz cilvēktiesībām, demokrātiju un labu pārvaldību. 

 

2012. gadā ES turpināja cieši sadarboties ar Starptautisko Darba organizāciju. Tā īstenoja Komisijas 

paziņojumu "ES attīstības politikas ietekmes palielināšana: Pārmaiņu programma" (2011. gada 

oktobris), kurā ir uzsvērta nodarbinātības un pienācīga darba nodrošināšanas nozīme saistībā ar 

iekļaujošu izaugsmes sistēmu, kas ļauj cilvēkiem izmantot labklājību un darbvietu radīšanu un gūt 

labumu no tām.  

 

Eiropas Starpuniversitāšu Cilvēktiesību un demokratizācijas centrs ar EIDHR finansējuma atbalstu 

2012. gada jūlijā Venēcijā (Itālija) rīkoja diplomātisku konferenci par tematu "ES un ekonomiskās, 

sociālās un kultūras tiesības". Konferenci apmeklēja attiecīgās iesaistītās personas (piemēram, 

akadēmisko aprindu pārstāvji un ES iestāžu un dalībvalstu cilvēktiesību un demokratizācijas 

eksperti), lai pārrunātu iespējas pastiprināt ES politiku ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību 

jomā.  

 

2012. gada martā EĀDD rīkoja personāla apmācību ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību 

jomā. Tajā piedalījās EĀDD, Eiropas Komisijas un dalībvalstu ārlietu ministriju personāls. 

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
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IV. CILVĒKTIESĪBAS VISOS ES ĀRPOLITIKAS ASPEKTOS UN INSTRUMENTOS 

10. Attīstības sadarbībā virzīties uz tiesībās balstītu pieeju  

 

2012. gadā tika sākta virkne politikas pasākumu un darbību, kuru mērķis ir uzlabot uz tiesībām 

balstītu pieeju attīstības sadarbības jomā. "Pārmaiņu programmā" 1 un "Budžeta atbalsta 

pamatnostādnēs" 2 cilvēktiesības, laba pārvaldība un demokrātija ir noteiktas par ES attīstības 

sadarbības prioritātēm. Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcijā par "Pārmaiņu 

programmu ‐ ES attīstības politikas nākotne" 3 aicina Komisiju un EĀDD "pildīt savus "uz 

cilvēktiesībām balstītas pieejas" solījumus visā attīstības sadarbības procesā".  

 

Iekļaujoša izaugsme un sociālā un ekonomiskā labklājība ir nesaraujami saistīta ar cilvēktiesībām, 

pilsoniskajām un politiskajām tiesībām. Saskaņā ar jaunajām Plānošanas instrukcijām 4 ES 

vajadzētu palielināt iesaisti ar partnervalstīm, lai sekmētu demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un 

tiesiskumu. ES arī vajadzētu atbalstu (atbalsta kombināciju un apmēru, metodes un pasākumus) 

pielāgot pašas saņēmējvalsts apņēmībai īstenot cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu un tās 

spējai īstenot reformas un apmierināt iedzīvotāju prasības un vajadzības. Jaunajās Budžeta atbalsta 

pamatnostādnēs 5 ir atzīts, ka vispārējo budžeta atbalstu vajadzētu sniegt gadījumos, kad ir 

pārliecība par to, ka atbalstu izmantos tādu pamatvērtību un mērķu sasniegšanai, par kuriem ES un 

partnervalstis ir uzņēmušās saistības. Šajā sakarā ES ir izstrādājusi "Pamatvērtību novērtējumu" 

(Budžeta atbalsta pamatnostādņu 4. nodaļa un 12. pielikums), kas būtu jāīsteno attiecībā uz 

dažādiem līgumu veidiem. Apņemšanās ievērot pamatvērtības tagad ir priekšnosacījums labas 

pārvaldības un attīstības līgumu slēgšanai. 

                                                 
1 Padomes secinājumi "ES attīstības politikas ietekmes palielināšana. Pārmaiņu programma" 

(Padomes (Ārlietas) 3166. sanāksme, Brisele, 2012. gada 14. maijs). 
2 Atspoguļojot jauno politiku, kas izklāstīta Padomes secinājumos "Turpmākā pieeja saistībā ar 

ES budžeta atbalstu trešām valstīm" (Padomes (Ārlietas) 3166. sanāksme, Brisele, 2012. gada 
14. maijs). 

3 2012/2002(INI).  
4 Vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda (EAF) un attīstības sadarbības instrumenta (ASI) 

plānošanas instrukcijas (2014–2020); pieņemtas 2012. gada 15. maijā. 
5 Pieņemtas 2012. gada septembrī. 
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Turklāt 2011. gada decembrī iesniegtie priekšlikumi attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 2014.–

2020. gadam norāda, ka ir notikusi pāreja no cilvēktiesībām un demokrātijas kā vispārējas pieejas 

(ko bieži izskata tikai ar tematiskiem instrumentiem) uz nozares mēroga pieeju. Tādējādi 

cilvēktiesības un demokrātija vairs netiek uzskatītas par papildu elementiem, bet gan par 

saskaņotākas un efektīvākas plānošanas pamatu. Tādēļ ES darbībām ir vairāki veidoli: cilvēktiesību 

priekšnoteikumi attiecībā uz vispārēju budžeta atbalstu, elastīgāks un pastiprināts Eiropas 

Demokrātijas un cilvēktiesību instruments, paplašināta sadarbība un informatīvie pasākumi 

pilsoniskajai sabiedrībai, tomēr visbūtiskākais ir cilvēktiesību, demokrātijas un labas pārvaldības 

iekļaušana visos ģeogrāfiskajos instrumentos. Ar to ES nodrošinās, ka visos ar demokrātiju, 

cilvēktiesībām un tiesiskumu saistītos projektos pievērsīsies ne vien tiesu iestāžu reformām un 

iestāžu veidošanai, bet arī infrastruktūras un vides projektiem. ES, piemēram, nodrošinās, lai 

cilvēktiesību pārkāpumu skartie cilvēki varētu darīt zināmu savu viedokli un vajadzības, t.i., 

izmantot savas cilvēktiesības. Pamatojoties uz minēto, ES 2013. gadā izstrādās "instrumentu 

kopumu, lai attīstības sadarbībā virzītos uz tiesībās balstītu pieeju" 1. Valstu cilvēktiesību 

stratēģijām vajadzētu būt būtiskam plānošanas elementam.  

 

Līdztekus plānošanai ES pašlaik uzlabo saskaņotību un koordinēšanu starp turpmākajiem 

pasākumiem pēc "Rio+20" un attīstības programmu pēc 2015. gada, uzsverot, ka pēc 2015. gada 

veicamo darbību mērķim vajadzētu būt – līdz 2030. gadam nodrošināt "Cilvēka cienīgu dzīvi 

visiem". Jautājumi saistībā ar demokrātisku pārvaldību, tiesiskumu un pilnīgu cilvēktiesību 

īstenošanu ir svarīgi, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ ES strādās, lai nodrošinātu, ka šie 

būtiskie jautājumi tiek iestrādāti vispārējā attīstības programmā laikposmam pēc 2015. gada. 

                                                 
1 ES Stratēģiskais satvars par cilvēktiesībām un demokrātiju – Rīcības plāns – darbība 

Nr. 10(a). 
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11. Panākt, ka tirdzniecība darbojas cilvēktiesībām izdevīgā veidā  

 

Komisija 2012. gada sākumā pieņēma paziņojumu "Tirdzniecība, izaugsme un attīstība – 

Tirdzniecības un ieguldījumu politikas pielāgošana valstīm, kurām ir visvairāk vajadzību" 1, kurā 

bija atkārtoti apstiprināts tas, ka saskaņā ar LES 3. panta 5. punktu un LESD 207. pantu ES 

tirdzniecības politika balstās uz pamatvērtībām, kas ir tās pastāvēšanas pamatā, to skaitā 

cilvēktiesību ievērošana un aizstāvēšana un ilgtspējīga attīstība.  

 

Padome 2012. gada 25. oktobrī pieņēma Regulu Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču 

sistēmas piemērošanu, ar kuru aizstāj iepriekšējo Vispārējo preferenču sistēmas (VPS) regulu. Ar 

jauno Vispārējo preferenču sistēmas regulu pastiprina mehānismu, ar ko pārrauga to, kā VPS+ 

saņēmēji ievēro starptautiskas konvencijas, tostarp cilvēktiesību pamatkonvencijas. Komisija 

pastiprinās ziņošanu par VPS+ saņēmēju īstenošanas vēsturi, ik divus gadus ziņojot gan Padomei, 

gan Eiropas Parlamentam. Šādi pastiprināti noteikumi tiks piemēroti, kolīdz 2014. gada 1. janvārī 

stāsies spēkā jaunās preferences. 

                                                 
1 COM (2012)22. 
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ES brīvās tirdzniecības nolīgumi ar pārejas klauzulām ir saistīti ar atbilstošiem politiskajiem 

pamatnolīgumiem, kuros ir iekļautas cilvēktiesību klauzulas. Ja nav spēkā esošu asociācijas 

nolīgumu vai pamatnolīgumu, brīvās tirdzniecības nolīgumā iekļauj atsevišķu klauzulu par 

cilvēktiesībām. Šāda pieeja tika īstenota brīvās tirdzniecības nolīgumā ar Kolumbiju/Peru, kuru 

parakstīja 2012. gada jūnijā un kas decembrī saņēma Eiropas Parlamenta piekrišanu. Pirms 

Komisijas priekšlikuma par tirdzniecības sarunu sākšanu tiek veikti ietekmes novērtējumi, savukārt 

ilgtspējīgas ietekmes novērtējumi, ko veic sarunu laikā, ļauj veikt sīkāku analīzi. Abu šo procesu ar 

cilvēktiesībām saistītais aspekts ir vēl vairāk paplašināts, kopš 2011. gadā tika pieņemtas Darbības 

pamatnostādnes par pamattiesību ņemšanu vērā Komisijas ietekmes novērtējumos. Minēto pieeju 

sāka izmantot 2012. gadā, pirms ar Japānu tika sāktas sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu un 

pirmajam patstāvīgajam divpusējo ieguldījumu nolīgumam (jauna ES kompetences joma saskaņā ar 

Lisabonas līgumu) ar Ķīnu, kā arī ilgtspējīgas ietekmes novērtējumiem par padziļinātiem un 

visaptverošiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar Gruziju un Moldovas Republiku.  

 

Attiecībā uz Regulu Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda 

izpildei vai spīdzināšanai, Eiropas Komisija 2011. gada decembrī preču sarakstam, uz kurām 

attiecas eksporta kontroles, pievienoja nātrija tiopentālu un līdzīgas vielas, ko izmanto nāvējošās 

injekcijās 1. Atbildot konkrēti uz Eiropas Parlamenta aicinājumu, Eiropas Komisija ar ekspertu 

grupas palīdzību ir sākusi vispārēji pārskatīt Regulu Nr. 1236/2005 un plāno to pabeigt 2013. gadā. 

Pārskatīšanā tiks apsvērts, vai būtu jāveic papildu izmaiņas kontrolēto preču sarakstā, un izskatīts 

tas, vai būtu jāierosina papildu pasākumi.  

Komisija ir sākusi konsultācijas par to, vai ir iespējas pielāgot konkrētu spēkā esošās Eksporta 

kontroles regulas Nr. 428/2009 noteikumu piemērošanu, lai kontrolētu dažu tādu sensitīvu 

tehnoloģiju eksportu, kuras var izmantot cilvēktiesību pārkāpumiem konflikta zonās un autoritāros 

režīmos.  

                                                 
1 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1352/2011, 2011. gada 20. decembris. 
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Piemēram, ņemot vērā stāvokļa pakāpenisko pasliktināšanos Sīrijā, ar Padomes Regulu Nr. 36/2012 

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā noteica aizliegumu eksportēt iekārtas vai 

programmatūru , kas būtu paredzētas galvenokārt tam, lai Sīrijas valdība tās izmantotu interneta un 

telekomunikāciju novērošanai un pārtveršanai; minētais aizliegums Eiropas Savienībā stājās spēkā 

2012. gada 18. janvārī. 

 

ANO konferencē par ieroču tirdzniecības līgumu Eiropas Savienība un tās dalībvalstis skaidri 

izteica savu pārliecību, ka ieroču nodošana ir jāatsaka gadījumos, kad pastāv nepārprotams risks, ka 

minētie ieroči tiks izmantoti, lai nopietni pārkāptu starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās 

humanitārās tiesības. 

 

12. Atspoguļot cilvēktiesību aspektu konfliktu novēršanas un krīžu pārvarēšanas darbībās  

 

Eiropas Savienība kopējā drošības un aizsardzības politikā turpināja īstenot un nostiprināt konkrētu 

cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības politiku. Cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jautājumu 

iekļaušana joprojām ietilpa KDAP misiju un operāciju plānošanas, īstenošanas un izvērtēšanas 

procesā. Lai regulāri pulcinātu visu attiecīgo dienestu iesaistītās personas, EĀDD izveidoja iekšēju 

darba grupu cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jautājumu iekļaušanai KDAP. Ieteikumus, kas 

bija izklāstīti Padomes 2010. gada ziņojumā "Mācības un paraugprakse, kā KDAP militārās 

operācijās un civilās misijās par normu padarīt cilvēktiesību un dzimumu jautājumus" 1, joprojām 

bija atsauces punkts ES darbībām šajā jomā, tāpat kā konkrētas saistības, kas izriet no ES Rīcības 

plāna par cilvēktiesībām un demokrātiju.  

 

                                                 
1 Pilnu sarakstu skatīt dokumentā 17138/1/10 REV 1. 
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KDAP misijās un operācijās iesaistītie cilvēktiesību jautājumu padomdevēji un dzimumu 

līdztiesības jautājumu padomdevēji 2012. gada jūnijā rīkoja ikgadējo sanāksmi, un šoreiz tā noritēja 

līdztekus ES dalībvalstu ikgadējai ANO DP Rezolūcijas 1325 īstenošanas sanāksmei. Sanāksmē 

viņiem bija iespēja apmainīties ar paraugpraksi un sniegt praktiskus ieteikumus par to, kā labāk 

atbalstīt viņu darbu. Sešdesmit procentos civilo misiju un visās operācijās personālā 2012. gadā 

ietilpa cilvēktiesību un/vai dzimumu līdztiesības jautājumu padomdevējs vai instruktors (EUTM 

Somalia).  

 

Sadarbībā ar ES dalībvalstu mācību iestādēm un pilsoniskās sabiedrības grupām turpinājās mācību 

moduļu izstrāde cilvēktiesību, bērnu aizsardzības un dzimumu līdztiesības jautājumos, un tiem 

vajadzētu būt gataviem 2013. gadā. Šo pirms nosūtīšanas izmantojamo mācību moduļu pamatā ir 

standarta mācību elementi, par kuriem 2010. gadā vienojušās dalībvalstis, un tie ir paredzēti misiju 

un operāciju personālam. Turpina rīkot specializētas mācību sesijas, tostarp kā EDAK un EĀDD 

mācību programmu daļu, kurās ES un dalībvalstu personāls tiek iepazīstināts par ES cilvēktiesību 

saistībām KDAP jomā.  

 

Saskaņā ar rīcības plānu EĀDD 2012. gadā sāka izstrādāt konfliktu agrīnās brīdināšanas sistēmu, 

kurā kā rādītāji būtu iekļauti cilvēktiesību pārkāpumi. Ar sistēmu tiks palielinātas EĀDD spējas 

apzināt vardarbīgu konfliktu risku un Eiropas Savienības iespējas ātri rīkoties. 2013. gada sākumā 

sistēmu izmēģinās astoņās Sāhelas reģiona valstīs. 

 



 
9431/13  au/LJ/sbr 62 
PIELIKUMS DG C   LV 

Attiecībā uz sadarbību ar starptautiskām organizācijām ES un ANO koordinācijas komiteja 

2012. gada novembra sanāksmē apmainījās ar paraugpraksi saistībā ar cilvēktiesību iekļaušanu 

krīžu pārvarēšanas darbībās. ES un ĀS 2012. gada novembra dialogā arī bija iespēja apmainīties 

ar viedokļiem par minēto jautājumu.  

 

Arī pilsoniskā sabiedrība cieši iesaistījās darbā, ko ES veic šajā jomā, proti, piedaloties 

cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jautājumu padomdevēju ikgadējā sanāksmē un regulāri darba 

līmenī apmainoties ar viedokļiem gan Briselē, gan misiju un operāciju norises vietās.  

 

Padome 2012. gada martā pabeidza pārskatīt darbības dokumentu "ANO DP Rezolūciju par 

sievietēm, mieru un drošību īstenošana saistībā ar KDAP misijām un operācijām" 1, kuru pieņēma 

2008. gadā.  

                                                 
1 7109/12. Attiecas uz ANO DP Rezolūciju 1325, kas pastiprināta ar ANO DP rezolūcijām 

1820, 1888, 1889 un 1960. 
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EUTM Somalia ir ES apmācības misija, kurā kā daļa no Somālijā notiekošā drošības sektora 

reformas procesa ir paredzēta Somālijas karavīru apmācība. Misija ir izvietota Ugandā, tās 

galvenā mītne ir Kampalā un mācību nometne – Bihangā. Kopš EUTM Somalia sākšanas 

2010. gadā tā ir apmācījusi apmēram 3000 Somālijas karavīru, kuri tagad ir jauno Somālijas 

bruņoto spēku pamatsastāvā.  

 

Papildus apmācībai, kas ir saistīta ar karavīra pienākumiem, mācību programmā vienmēr ir 

cilvēktiesībām un demokrātijai veltīts modulis. Šajā modulī izklāstītie jautājumi, piemēram, 

ir: cilvēktiesības saistībā ar karavīra pienākumiem, bērnu tiesības, sieviešu tiesības, ģimenes 

koncepcija (jo īpaši saistībā ar iekšzemē pārvietotām personām), demokrātijas sistēma un 

Somālijas valsts bruņoto spēku loma demokrātiskā Somālijā. Kopumā šiem tematiem tika 

veltītas 12 divas stundas garas sesijas. Šis modulis ir obligāts visiem apmācāmajiem 

neatkarīgi no viņu ranga vai specializācijas. Lai novērtētu doto apmācību, pēdējā 

pārbaudījumā tika iekļauti scenāriji par cilvēktiesību pārkāpumiem.  

 

Papildus apmācāmo personu izglītošanai par pamatprincipiem apmācība cilvēktiesību un 

demokrātijas jomā karavīriem dod arī lepnumu un komandas garu, jo viņi tagad savu 

Somālijas tautiešu aizsardzību uzskata par galveno pienākumu. Tāpat apmācība ir palīdzējusi 

uzlabot saliedētību starp dažādām vienībām, kas bieži vien nāk no dažādiem klaniem. EUTM 

Somalia ir apņēmusies turpināt somāliešu apmācīšanu cilvēktiesību un demokrātijas 

jautājumos un centīsies atjaunināt mācību programmu, tajā iekļaujot jaunākos pavērsienus, jo 

īpaši – saistībā ar Somāliju. Nākamais pasākums ir cilvēktiesību ievērošanas jautājumu 

iekļaut Somālijas valsts bruņoto spēku politikā un izveidot šo spēku iekšējās apmācības 

spējas. Visi minētie elementi ir iekļauti EUTM Somalia pārskatītajās pilnvarās. 
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13. Nostiprināt cilvēktiesību aspektu terorisma apkarošanas darbībās  

 

ES piešķir lielu nozīmi tam, lai garantētu pilnīgu un efektīvu cilvēktiesību un pamatbrīvību 

aizsardzību terorisma apkarošanā Eiropā un pasaulē. Eiropas Savienības stratēģiskā apņemšanās, kā 

noteikts tās Pretterorisma stratēģijā, šajā sakarā ir nepārprotama: "Apkarot terorismu globāli, 

vienlaikus ievērojot cilvēktiesības, un padarīt Eiropu drošāku, lai tās pilsoņi varētu dzīvot brīvības, 

drošības un tiesiskuma telpā".  

 

ES iestādes un vairākas dalībvalstis piedalījās konferencē "Taisnīga tiesa un lietu izskatīšana 

likumā paredzētā kārtībā saistībā ar terorisma apkarošanu", ko 2012. gada jūlijā Briselē rīkoja 

ANO Terorisma apkarošanas īstenošanas darba grupa un ANO Cilvēktiesību birojs. ES atkārtoti 

apstiprināja, ka cīņā pret terorismu ir būtiski nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu.  

 

Prezidentvalsts Dānija 2012. gada martā Kopenhāgenā rīkoja semināru par terorisma apkarošanu un 

cilvēktiesībām, īpašu uzmanību veltot palīdzībai spēju veidošanas jomā. Papildinot semināru, 

Dānijas ārlietu ministrs, ES terorisma apkarošanas koordinators un ANO īpašais referents terorisma 

apkarošanas un cilvēktiesību jautājumos publicēja kopīgu rakstu presē "Terorisma apkarošana un 

cilvēktiesības – nedalāmi jēdzieni, kas iet roku rokā". Vairākas dalībvalstis dalījās ar savu 

paraugpraksi, piemēram, ar Dānijas Cilvēktiesību institūta praktisko norāžu dokumentu terorisma 

apkarošanas un cilvēktiesību jautājumos un Apvienotās Karalistes Aizjūras teritoriju drošības un 

tieslietu atbalsta pamatnostādnēm cilvēktiesību jomā 1.  

                                                 
1 Šos dokumentus var skatīt: 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/counteri
ng%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-
Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf; un 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-
guidance-151211.pdf.  

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
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ES turpināja sekmēt to, lai cīņā pret terorismu tiktu izmantota krimināltiesību sistēma, un 

sniedza palīdzību vairākām valstīm, piemēram, Pakistānai un Sāhelas reģiona valstīm, lai 

nostiprinātu to krimināltiesību sistēmas, ļaujot veikt efektīvu izmeklēšanu un par terorismu 

aizdomās turētu personu kriminālvajāšanu saskaņā ar cilvēktiesību standartiem un tiesiskumu.  

 

ES atbalstīja Vispārējā terorisma apkarošanas foruma krimināltiesību/tiesiskuma darba grupu. 

Vispārējā terorisma apkarošanas foruma ministru sanāksmē 2012. gada jūnijā Stambulā tika 

pieņemts Rabatas memorands par labu praksi efektīvām terorisma apkarošanas darbībām 

krimināltiesību sektorā. Turklāt Augstā pārstāve atzinīgi vērtēja priekšlikumu izveidot Tieslietu un 

tiesiskuma mācību institūtu, kas izstrādās mācību programmas par to, kā saskaņā ar cilvēktiesībām 

krimināltiesību sistēmu izmantot terorisma apkarošanā valstīs, kurās notiek pāreja, jo īpaši 

Vidusjūras reģiona valstīs. 

 

Saskaņā ar Komisijas/Augstās pārstāves 2011. gada kopīgo paziņojumu par dienvidu 

kaimiņreģionu, kurā tika uzsvērts, cik nozīmīgs ir ES atbalsts padziļinātai demokrātijai, tostarp 

tiesiskumam un drošības sektora reformai, ES 2012. gadā Vidusjūras reģiona valstīm piedāvāja 

palīdzību saistībā ar vispārēju drošības sektora reformu. ES arī izskatīja iespējas ar reģionālām 

organizācijām, piemēram, Arābu valstu līgu, izveidot sadarbību terorisma apkarošanas jautājumos.  

 

ES turpināja detalizētu ik pusgadu rīkotu dialogu par starptautiskajām tiesībām un terorisma 

apkarošanu ar ASV Valsts departamenta juridisko padomnieku.  
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ASV Kongresa 2011. gada decembrī pieņemtais Nacionālās drošības autorizācijas akts raisīja 

Eiropas Savienības bažas par to, vai tas atbilst starptautiskajām tiesībām, jo īpaši saistībā ar 

konkrētu par terorismu aizdomās turētu ārvalstnieku obligāto militāro ieslodzījumu un terorismā 

aizdomās turētu personu beztermiņa apcietināšanu bez tiesas procesa. ES un tās dalībvalstis 

sniedza komentārus ASV valdībai, kad 2012. gada sākumā notika Nacionālās drošības 

autorizācijas aktam paredzēto īstenošanas noteikumu izstrāde.  

 

Eiropas Parlaments 2012. gada 11. septembrī pieņēma rezolūciju par CIP gūstekņu iespējamu 

nogādāšanu un nelikumīgu turēšanu apcietinājumā Eiropas valstīs. Atbildē Eiropas Komisija 

uzsvēra, ka par "izdošanu" dēvētā prakse ir smags vairāku pamattiesību pārkāpums un ka 

terorisma apkarošana šādu nepieņemamu praksi nevar attaisnot. Komisija uzsvēra, ka pašu 

iesaistīto dalībvalstu ziņā ir sākt vai turpināt sīku, neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu, lai 

noskaidrotu patiesību.  
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14. Nodrošināt, ka cilvēktiesības ir pamatā brīvības, drošības un tiesiskuma jomā veiktā 

darba ārējam aspektam  

2012. gada 19. jūnijā Komisija pieņēma ES stratēģiju cilvēku tirdzniecības izskaušanai 2012.–

2016. gadā 1, ar kuru papildina Direktīvu 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un 

apkarošanu. Minētās stratēģijas īstenošanu pārraudzīs Eiropas Komisija, precīzāk – ES cilvēku 

tirdzniecības apkarošanas koordinatora birojs. Minētajā stratēģijā liela uzmanība pievērsta cilvēku 

tirdzniecības ārējam aspektam un sadarbības ar trešām valstīm nozīmei. Tajā arī ir uzsvērta 

pilsoniskās sabiedrības, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalības valsts un 

starptautiskos konsultēšanas mehānismos, būtiskā nozīme un paredzēts izveidot ES pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju platformu cietušo aizsardzībai un palīdzības sniegšanai dalībvalstīs un 

atsevišķās trešās valstīs.  

 

2012. gada oktobrī Eiropadome pieņēma secinājumus 2, atzinīgi novērtējot minēto stratēģiju un 

atkārtoti apliecinot dalībvalstu apņēmību apkarot cilvēku tirdzniecību.  

  

Turklāt Tieslietu un iekšlietu padome 6. decembrī pieņēma otro īstenošanas ziņojumu saistībā ar 

2009. gada rīcības dokumentu par ārējas dimensijas stiprināšanu cīņā pret cilvēku tirdzniecību. Šajā 

ziņojumā ir iekļauts to valstu un reģionu saraksts, ar kuriem ES vajadzētu veidot konkrētākas 

partnerības un apzināt konkrētas sadarbības jomas. Sadarbībā ar prioritārajām valstīm centīsies 

veidot spējas, tostarp nodrošinot mācības un izglītību, un ņems vērā attiecīgās prioritārās valsts 

situāciju saistībā ar cilvēktiesībām. Prioritāru valstu un reģionu saraksts tiks regulāri atjaunināts. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf
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15. Nodrošināt cilvēktiesību veicināšanu nodarbinātības un sociālās politikas ārējā aspektā  

 

Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) darba pamatstandarti ir izklāstīti tās astoņās 

pamatkonvencijās. ES sadarbībā ar ILO sekmē šo konvenciju ratifikāciju un efektīvu īstenošanu, 

tostarp piedaloties notiekošajās diskusijās par darba standartiem ILO pārraudzības iestāžu darbā. 

Tajā pašā laikā saskaņā ar ES nodarbinātības un sociālās politikas ārējā aspekta sistēmu ES, 

izmantojot divpusējus un reģionālus politiskos dialogus un īstenojot attīstības palīdzības projektus, 

attiecībās ar partnervalstīm popularizē pienācīga darba principu, tostarp ILO pamatkonvenciju, 

ievērošanu. 

Pēdējo gadu laikā ILO un starptautiskās sabiedrības, arī ES kopējie centieni Mjanmā/Birmā ir 

palīdzējuši panākt izmaiņas attiecībā uz ILO Konvencijas par piespiedu darba izskaušanu 

(Konvencija Nr. 29) īstenošanu. Minētās valsts gūtos panākumus 2012. jūnijā atzina Starptautiskajā 

darba konferencē. 

Pasaules līmenī G20 vadītāji, kuri 2012. gada jūnijā tikās Loskabosā (Meksika), uzsvēra, ka 

ekonomiskās izaugsmes, nodarbinātības iespēju un mobilitātes palielināšanā ievērojama nozīme var 

būt strukturālām reformām, kurās pilnībā tiek ņemti vērā pamatprincipi un tiesības darbā.  

Reģionu mērogā ILO darba pamatstandartus pārrunāja ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona 

valstu kopienas Sociālās kohēzijas forumā 2012. gada 15.–16. oktobrī Argentīnā un ceturtajā 

ASEM darba un nodarbinātības ministru sanāksmē, kas 2012. gada 25. un 26. oktobrī notika Hanojā 

(Vjetnama).  



 
9431/13  au/LJ/sbr 69 
PIELIKUMS DG C   LV 

2012. gadā ES pārrunāja darba tiesības un jau ratificētu ILO pamatkonvenciju efektīvu īstenošanu ar 

tādām valstīm kā Kolumbija un Gruzija (abos gadījumos attiecībā uz Konvenciju Nr. 87 par 

biedrošanās brīvību un Konvenciju Nr. 98 par tiesībām uz kolektīvām sarunām), un Uzbekistāna 

(Konvencija Nr. 182 par bērnu darba ļaunākajām formām).  

Eiropas kaimiņattiecību politikā (EKP) ir uzsvērta vajadzība pielikt vairāk centienu, lai ratificētu 

un/vai efektīvi īstenotu ILO pamatkonvencijas. Tas tika atspoguļots jaunajos, 2012. gadā 

apstiprinātajos EKP rīcības plānos, piemēram, attiecībās ar Maroku, Tunisiju un Jordāniju (pēdējais 

no tiem stājās spēkā 2012. gada oktobrī).  

ES arī aktīvi piedalās "Rio+20" procesā un turpmākajos pasākumos pēc tā, atbalstot pienācīgu 

darbu visiem, tostarp darbvietu radīšanu, tiesību nodrošināšanu darbā, sociālo aizsardzību un 

sociālo dialogu. ES ir izskatījusi arī to, kā attīstības programmā pēc 2015. gada vislabāk iekļaut 

sociālo aizsardzību, kas ir būtisks ES attīstības politikas elements.  

Papildus minētajam ar četriem kopīgiem 2012. gada beigās vai 2013. gada sākumā noslēgtiem 

pārvaldības projektiem tika atbalstīts ar jaunattīstības valstīm risinātais politiskais dialogs par 

tādiem jautājumiem kā pienācīga darba rādītāji, sociālā aizsardzība, darba drošība un veselības 

aprūpe, un tirdzniecības ietekme uz nodarbinātību. Ar šiem projektiem tika atbalstītas politiskā 

dialoga platformas, kā arī tika uzlabotas iesaistīto valdību un sociālo partneru spējas. 

Efektīva ILO pamatkonvenciju īstenošana ir tikusi sekmēta arī ar attīstības palīdzības starpniecību. 

Saistībā ar minēto 2010. gadā attīstības sadarbības instrumenta tematiskās programmas 

"Ieguldījums cilvēkresursos" kontekstā tika izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 

programmai "Bērnu darba apkarošana", lai finansētu, piemēram, šādas darbības: 
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- sekmētu efektīvu politisko dialogu, kas paredzēts bērnu darba izskaušanai, cietušo bērnu 

nosūtīšanai atpakaļ uz izglītības iestādi un viņu reintegrācijai sabiedrībā; 

- atbalstītu to, lai galvenās iesaistītās personas, jo īpaši nevalstiski dalībnieki un privātais 

sektors, veidotu partnerības un sadarbības tīklus; finansējumam, kura kopējais apjoms 

ir EUR 11 miljoni, ir izraudzīti 15 projekti 12 dažādās partnervalstīs. Turklāt divām 

divpusējām valstu programmām Bangladešā saistībā ar izglītības atbalstīšanu un bērnu 

darba izskaušanu ir piešķirts finansējums EUR 20 miljonu kopapjomā. 

Citi saistībā ar dažādiem finanšu instrumentiem sākti divpusēji palīdzības projekti arī ir 

paredzēti tam, lai sekmētu ILO darba pamatstandartus: 

- projekts, kura budžets no attīstības sadarbības instrumenta ir EUR 10 miljoni un kurš 

paredzēts sociālo iniciatīvu finansēšanai kalnrūpniecības nozarē Bolīvijā. Attiecīgās 

darbības ietver šādas: uzlabot darba apstākļus sievietēm, palīdzēt viņām rast iespējas 

atbalstīt ģimeni, kā arī novērst bērnu darbu kalnrūpniecības nozarē. Ir iekļauta arī spēju 

veidošana un apmācība tiesiskā regulējuma un darba standartu jautājumos;  

- projekts, kuru finansē no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (budžeta 

atbalsts EUR 35 miljonu apmērā) un kurš paredzēts, lai atbalstītu dzimumu līdztiesību 

Marokā. Īpašs komponents ir paredzēts taisnīgai sieviešu pieņemšanai darbā un 

integrācijai publiskās iestādēs. 
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V. ES CILVĒKTIESĪBU JOMAS PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA  

 

16. Nāvessoda atcelšana 

 

ES stingri un principiāli iestājas pret nāvessodu un ir būtisks rīcībspēks, kas nemitīgi aicina atcelt 

nāvessodu visā pasaulē. ES uzskata, ka nāvessoda atcelšana palīdzētu ievērot cilvēka cieņu un 

veicināt pakāpenisku cilvēktiesību attīstību. ES pamatnostādnes par nāvessodu, kas tika 

pārskatītas 2008. gadā, joprojām ir būtisks instruments sistemātiskai rīcībai attiecībā uz trešām 

valstīm, un tās tiks atjauninātas 2013. gadā.  

 

Visu 2012. gadu ES turpināja nostiprināt savu noraidošo nostāju pret nāvessodu un izmantoja visus 

pieejamos diplomātiskos līdzekļus, lai veicinātu tā atcelšanu. Virzība uz nāvessoda atcelšanu visā 

pasaulē ir viena no galvenajām prioritātēm, kas izvirzītas stratēģiskajā satvarā un rīcības plānā par 

cilvēktiesībām un demokrātiju.  

 

Lai 10. oktobrī atzīmētu Eiropas dienu pret nāvessodu un Pasaules dienu pret nāvessodu, ES un 

Eiropas Padome nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā atkārtoti apliecināja, ka tās noraida 

nāvessoda piemērošanu jebkādos apstākļos un ir apņēmušās panākt nāvessoda atcelšanu visā 

pasaulē. Augstā pārstāve nāca klajā ar paziņojumu presei, sakot, ka "Nāvessods nevar nedz padarīt 

nebijušu to noziegumu, par kuru ar to cenšas sodīt, nedz arī mazināt nozieguma upura zaudējumu. 

Tam būtu jāpaliek pagātnē." ES delegācijas visā pasaulē atzīmēja šo notikumu, rīkojot vairākus 

seminārus, preses konferences, izstādes un pasākumus (Ženēvā, Indijā, Japānā, Taivānā, Gvatemalā, 

Kenijā, Jordānijā, Gambijā, Honkongā, Kazahstānā, Kongo Republikā, Baltkrievijā, Etiopijā u. c.). 
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ES pauda gandarījumu par 2012. gada 25. aprīļa paziņojumu attiecībā uz nāvessoda atcelšanu 

Konektikutā. Nāvessods tagad ir atcelts septiņpadsmit ASV štatos. ES pauda gandarījumu arī par to, 

ka Mongolijas Parlaments 2012. gada 13. janvārī ratificēja Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 

politiskajām tiesībām (ICCPR) Otro fakultatīvo protokolu un ka Beninas valdība 2012. gada 

12. jūlijā pievienojās minētajam instrumentam. ES savukārt pauda nožēlu par to, ka citur ASV un 

pasaulē aizvien vēl piemēro nāvessodu. Īpaša uzmanība tika pievērsta Irānai, Irākai, Ķīnai un ASV, 

bet arī daudzām citām valstīm, pamatojoties uz starptautiskajās tiesībās un ES pamatnostādnēs par 

nāvessodu noteiktajiem obligātajiem standartiem, tika piemēroti paziņojumi un demarši. ES pauda 

arī nožēlu par nāvessodu izpildes atsākšanu Japānā, Indijā un Taivānā.  

 

ES turpināja paust savu nostāju pret nāvessodu visos attiecīgajos forumos, īpaši ANO, EDSO un 

Eiropas Padomē. ES kopā ar dalībvalstīm un domubiedrēm valstīm, plaši izmantojot lobēšanu un 

informācijas kampaņas, aktīvi piedalījās starpreģionālā aliansē, kas popularizē ANO Ģenerālās 

asamblejas Rezolūciju 67/176 (2012. gada 20. decembris) ar aicinājumu noteikt moratoriju 

nāvessoda izmantošanai. Rezolūcija tika pieņemta ar iepriekš vēl nepieredzētu, salīdzinājumā ar 

līdzīgu rezolūciju pieņemšanu 2007., 2008. un 2010. gadā palielinātu balsu vairākumu – ar 

111 balsīm "par", 41 balsi "pret" un 34 balsīm atturoties. Tādējādi tika īstenota 16.a rīcība 

Rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju.  

 

2012. gadā kopumā Eiropas Savienība nāca klajā ar astoņiem paziņojumiem EDSO Pastāvīgajā 

padomē. Pieci no šiem paziņojumiem attiecās uz atsevišķiem nāvessoda gadījumiem ASV, un ES 

tajos pauda dziļu nožēlu par plānoto vai jau veikto nāvessoda izpildi. ES aicināja arī visas EDSO 

dalībvalstis atbalstīt ANO ĢA rezolūciju ar aicinājumu noteikt vispārēju moratoriju nāvessoda 

izmantošanai. Visbeidzot, 2012. gada 10. oktobrī, atzīmējot Eiropas un Pasaules dienu pret 

nāvessodu, ES nāca klajā ar paziņojumu, kurā tā minēja arī divus Amerikas Savienotajās Valstīs 

plānotus nāvessoda izpildes gadījumus.  
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Ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta (EIDHR) starpniecību Eiropas Savienība ir 

galvenā ieguldītāja pasaules pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbā, kura mērķis ir panākt 

nāvessoda atcelšanu. Nāvessoda atcelšana ir viena no tematiskajām prioritātēm, kas ierindotas pie 

minētā instrumenta 3. mērķa. Kopš 2007. gada no EIDHR līdzekļiem EUR 20 miljonu ir piešķirti 

35 projektiem, kuru mērķis ir ierobežot nāvessoda izmantošanu vai noteikt tā moratoriju un to 

atcelt. Šobrīd no EIDHR līdzekļiem visā pasaulē tiek atbalstīti 16 nāvessoda atcelšanas projekti. Šie 

projekti tika izraudzīti, lai panāktu līdzsvaru starp darbībām, ko veic reģionos, kuros joprojām tiek 

izmantots nāvessods, piemēram, ASV, dažas Āfrikas valstis, Ķīna, Indija un Taivāna. Ziņojumā 

"Panākumi nāvessoda atcelšanas jomā", kas pieejams www.eidhr.eu/library, sniegts vispusīgs 

pārskats par EIDHR finansētām darbībām, atbalstot cīņu pret nāvessodu visā pasaulē.  

 

2011. gada decembrī Eiropas Komisija grozīja Regulā (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču 

tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei vai spīdzināšanai, iekļauto preču sarakstu, uz 

kurām attiecas eksporta kontroles, lai to attiecinātu uz nātrija tiopentālu un līdzīgām vielām, ko 

izmanto nāvējošās injekcijās. Turklāt šobrīd Regula (EK) Nr. 1236/2005 tiek pārskatīta ar mērķi 

izvērtēt, vai nav nepieciešami papildu pasākumi, lai nodrošinātu, ka ES ekonomikas dalībnieki 

atturas no tirdzniecības, ar kuru tiek veicināta vai kā citādi vienkāršota nāvessoda izpilde ārvalstīs. 
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ES uzmanīgi vēroja 1988. gadā Arizonas štatā uz nāvi notiesātā ASV pilsoņa Daniel Cook lietu. 
Daniel Cook kungam nāvessods tika piespriests par kolēģu Kevin Swaney un Carlos Cruz-Ramos 
slepkavību. ES izteica komentārus 2012. gada 6. jūlijā un lūdza Arizonas štata varas iestādes Daniel 
Cook kungam diagnosticētās garīgās slimības dēļ mīkstināt viņam piespriesto sodu.  
Daniel Cook kungam nāvessods tika izpildīts 2012. gada 8. augustā. Augstā pārstāve/priekšsēdētāja 

vietniece Ashton nāca klajā ar paziņojumu, kurā izskanēja "dziļa nožēla" par nāvessoda izpildi un 

atgādinājums, ka ES bija lūgusi spriedumu mīkstināt, "pamatojoties uz pierādījumiem, ka Daniel 

Cook kungam bija smaga garīga slimība." 

 

17. Spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas 

izskaušana  

 

Saskaņā ar ES pamatnostādnēm attiecībā uz spīdzināšanu Eiropas Savienība ir stingri 

apņēmusies iestāties par absolūtu spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas 

rīcības aizliegumu. ES izmanto visus iespējamos diplomātijas un sadarbības palīdzības veidus, lai 

izskaustu spīdzināšanu, un visur pasaulē sniedz finansiālu atbalstu pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām, kuru darba mērķis ir novērst spīdzināšanu un sniegt atbalstu spīdzināšanas upuriem. 

2012. gadā ES turpināja – vai nu atklāti vai konfidenciāli – iesaistīties individuālos gadījumos 

vairākās valstīs. ES pastāvīgajos cilvēktiesību dialogos, ko tā risināja ar trešām valstīm, neatlaidīgi 

vērsa uzmanību uz spīdzināšanas un sliktas izturēšanās jautājumu. Eiropas Savienība saistībā ar 

spīdzināšanu nāca klajā ar vairākiem paziņojumiem, tostarp tādos daudzpusējos forumos kā ANO 

un EDSO, un apsvēra paņēmienus un iespējas, kā labāk koordinēt darbu ar ANO Komiteju pret 

spīdzināšanu un ANO Spīdzināšanas novēršanas apakškomiteju. 
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Starptautiskajai spīdzināšanas upuru atbalsta dienai veltītajā paziņojumā 2012. gada 26. jūnijā 

ES aicināja visas valstis spīdzināšanai noteikt absolūtu un bezierunu aizliegumu, uzsvēra vajadzību 

cīņā pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu pieņemt 

dzimumu specifikai pielāgotu pieeju, īpašu uzmanību veltot dzimumu vardarbībai. ES mudināja 

visas valstis kļūt par ANO Konvencijas pret spīdzināšanu un tai pievienotā fakultatīvā protokola 

līgumslēdzējām pusēm. 2012. gadā ANO Konvencijai pret spīdzināšanu pievienoto fakultatīvo 

protokolu parakstīja Laosa, Nauru un Apvienotie Arābu Emirāti. ES paziņojumā tika uzsvērts arī 

tas, cik lielu nozīmi tā piešķir ANO, Eiropas Padomes un EDSO lomai cīņā pret spīdzināšanu un 

sniedzot upuriem atbalstu, un tika izteikta atzinība par dauzu NVO un atsevišķu personu 

nenogurdināmajiem centieniem, ko tās velta darbā, lai novērstu spīdzināšanu un mazinātu upuru 

ciešanas. 

 

ANO Ģenerālās asamblejas 67. sesijā ES dalībvalstis atbalstīja rezolūciju, kurā tiek nosodīta 

jebkāda veida spīdzināšana un cita veida nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai 

sodīšana, tostarp iebiedēšana. Dānijas iesniegtā rezolūcija tika apstiprināta ar konsensu. ANO 

Ģenerālā asambleja tādējādi nosodīja jebkādu mēģinājumu legalizēt, atļaut vai pieļaut spīdzināšanu 

vienalga kādu apsvērumu dēļ, tostarp valsts drošības apsvērumu dēļ vai atsaucoties uz tiesas 

lēmumu, un mudināja valstis nodrošināt, lai par visiem šādas rīcības gadījumiem sauktu pie 

atbildības.  



 
9431/13  au/LJ/sbr 76 
PIELIKUMS DG C   LV 

2012. gada martā Padome atjaunināja ES pamatnostādnes attiecībā uz spīdzināšanu un citu 

nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu. Grozītajā dokumentā ir izcelta saikne, 

kas pastāv starp šīm pamatnostādnēm un citām Eiropas Savienības cilvēktiesību pamatnostādnēm. 

Atkārtoti ir uzsvērts atbalsts attiecīgajiem starptautiskajiem un reģionālajiem mehānismiem, tostarp 

"pienācīgiem" turpmākiem pasākumiem, kas seko pēc to dotajiem ieteikumiem un aptver visus 

būtiskos elementus: preventīvi pasākumi, reabilitācija un nesodāmības apkarošana. Vēl citi svarīgi 

papildinājumi ir uzsvars uz spīdzināšanas un sliktas izturēšanās aizliegumu terorisma apkarošanas 

pasākumos, kā arī pastiprināti centieni, lai cīņā pret spīdzināšanu un sliktu izturēšanos risinātu 

diskriminācijas jautājumu.  

 

ES apņēmība apkarot spīdzināšanu aptver arī finansējuma piešķiršanu pilsoniskās sabiedrības grupu 

īstenotiem projektiem visā pasaulē, kas vērsti pret spīdzināšanu. 2012. gada jūnijā saskaņā ar 

Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu tika pasludināts vispārējs projektu 

iesniegšanas uzaicinājums ar nosaukumu "Nesodāmības apkarošana". Paredzot 

EUR 16,2 miljonu lielu budžetu, šīs shēmas mērķis ir atbalstīt pilsoniskās sabiedrības darbību, kas 

vērsta pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, galveno 

uzmanību vēršot uz pieeju, kurā ir integrēti preventīvi pasākumi, reabilitācija un saukšana pie 

atbildības. Vispārējiem priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumiem paredzēto tematu mērķis ir 

pastiprināt ES politiku, it īpaši īstenot ES pamatnostādnes attiecībā uz spīdzināšanu, kuras 

2001. gadā pieņēma un 2008. un 2012. gadā pārskatīja Eiropas Savienības Padome. 2012. gadā 

projektiem piešķirtais būtiskais finansējums palīdzēja uzlabot vispārēju izpratni par spīdzināšanas 

pamatcēloņiem un valsts amatpersonu spēju novērst spīdzināšanu un sliktu izturēšanos un vērsties 

pret tādiem gadījumiem, kā arī atbalstīt spīdzināšanas upuru reabilitāciju.  
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18. Efektīvs cilvēktiesību aizstāvju atbalsts  

 

Cilvēktiesību aizstāvji ir būtiski partneri ES darbā, lai visur pasaulē aizstāvētu cilvēktiesības un 

veicinātu to ievērošanu. Kā liecina 2004. gada ES pamatnostādnes attiecībā uz cilvēktiesību 

aizstāvjiem, ES ir nelokāms visu to personu atbalstītājs, kuras drosmīgi pārrauga cilvēktiesības un 

uzdrošinās vērsties pret to pārkāpumiem.  

 

Minēto aktīvistu darbs ir vēl jo svarīgāks tādā vidē, kura, kā tas ir daudzviet, kļūst arvien naidīgāka 

pret cilvēktiesību ievērošanas veicināšanu. Pret NVO vērstas apmelošanas kampaņas, ierobežojumi 

piekļuvē ārvalstu finansējumam, kā arī nevalstisku rīcībspēku draudi un vardarbība vai valdības 

uzraudzība, kas vērsta pret pilsonisko sabiedrību, ir tikai daži piemēri tām problēmām, ar kurām 

ikdienā saskaras cilvēktiesību aizstāvji. Pret personām, kas aizstāv tiesības uz zemi, un pret 

cilvēktiesību aktīvistiem, kas nodarbojas ar vides jautājumiem, vērsti uzbrukumi un viņu vajāšana ir 

ļoti satraucošas tendences.  

 

2012. gadā Pamatnostādnes attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem joprojām bija viens no 

galvenajiem atsauces punktiem visu līmeņu attiecībām ar partnervalstīm, kā arī ES rīcībai 

daudzpusējos cilvēktiesību forumos. Konkrētāk, 2012. gadā divdesmit piecos cilvēktiesībām 

veltītos dialogos tika skarti atsevišķi ar cilvēktiesību aizstāvjiem saistīti gadījumi. ES nāca klajā arī 

ar 19 vietējiem paziņojumiem, 17 Augstās pārstāves un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces 

(AP/PV) paziņojumiem un ar 11 demaršiem, kas bija īpaši veltīti cilvēktiesību aizstāvju stāvoklim, 

un cita starpā pievērsās tādiem prominentiem gadījumiem kā Malala Yousafzai Pakistānā, Nabeel 

Rajab un Abdulhadi al-Khawaja Bahreinā un Ales Bialatski Baltkrievijā.  
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ES misijām trešās valstīs joprojām bija izšķiroša nozīme, lai Pamatnostādnes par cilvēktiesību 

aizstāvjiem pārtaptu konkrētās darbībās. ES diplomāti veica dažādas darbības, lai atbalstītu 

cilvēktiesību aizstāvjus, tostarp vēroja tiesas procesu (Hilal Mammadov lieta Azerbaidžānā) un 

veica apmeklējumus uz vietas (ES vēstnieku veikts Sanluisas Potosi apmeklējums Meksikā un ES 

politisko padomdevēju apmeklējums Lejaskalifornijā un Mičoakanā). Gadskārtējās cilvēktiesību 

aizstāvju un ES diplomātu sanāksmes ir kļuvušas par ierastu praksi. Ir iecelti 97 ES sadarbības 

koordinatori darbā cilvēktiesību aizstāvjiem, un 92 no viņiem strādā ES delegāciju telpās. 

 

Kas attiecas uz daudzpusējo aspektu, – ES piedalījās koordinācijas sanāksmēs ar citām 

starptautiskām organizācijām un pilnvarotajiem (tostarp ar Eiropas Padomi, ANO un EDSO), kas 

strādā pie cilvēktiesību aizstāvju jautājuma.  

 

2012. gadā pieauga centieni izveidot ES iniciatīvu cilvēktiesību aizstāvju, kuriem ir steidzami 

nepieciešama aizsardzība, pagaidu pārvietošanai. 2012. gada februārī Komisija publicēja 

pētījumu, kurā ir apzinātas šajā jomā esošās iniciatīvas gan Eiropā, gan ārpus tās un sniegti 

ieteikumi attiecībā uz pievienoto vērtību, ko varētu radīt apdraudēto cilvēktiesību aizstāvju pagaidu 

pārvietošanai paredzētā ES sistēma. Galvenais mērķis būtu izveidot gan elastīgu, gan stabilu 

saskarni starp esošajām iniciatīvām, cilvēktiesību aizstāvjiem, dalībvalstīm, Komisiju un EĀDD, lai 

saskaņotu atbalstu, apzinātu resursus, sniegtu juridiskas konsultācijas, veicinātu paraugprakses 

apmaiņu un lai aizsardzībā novērstu visas nepilnības. Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību 

instrumenta ikgadējā rīcības programmā 2012.–2013. gada izmēģinājuma posmam ir paredzēts 

EUR 1 miljons. Gaidāms, ka sistēma sāks darboties 2013. gadā. 
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Būtisks Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta finansējums tiek piešķirts 

cilvēktiesību aizstāvju atbalstam. Lielākā šā atbalsta daļa, tostarp ārkārtas situācijās, cilvēktiesību 

aizstāvjiem tiek nodota, izmantojot specializētas NVO. Ziņojumā "Devums cilvēktiesību 

aizstāvjiem", kas pieejams www.eidhr.eu/library, ir dota visaptveroša kopaina par darbībām, kuras 

pasaulē finansē no Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta līdzekļiem. Ar EIDHR 

projektiem atbalsta plašu projektu klāstu, aptverot ļoti daudzus apdraudētos cilvēktiesību aizstāvjus, 

vai nu ar projektiem, kas vērsti uz konkrētiem reģioniem, vai ar projektiem, kas vērsti uz 

apdraudētām aizstāvju mērķa grupām, piemēram, žurnālistiem, juristiem, sievietēm, vides 

aktīvistiem, pirmiedzīvotājiem, LGBTI vai cilvēktiesību aizstāvjiem ekonomikas un sociālajā jomā. 

Turklāt Eiropas Komisijai ir finanšu līdzekļu apjoms, ar ko tā cilvēktiesību aizstāvjiem var tieši 

nodrošināt steidzamus ad-hoc piešķīrumus līdz EUR 10 000. Līdz 2012. gada beigām bija izmaksāti 

vairāk nekā 80 piešķīrumi ar kopējo vērtību EUR 655 500. Tie deva iespēju sniegt tiešu atbalstu 

vairāk nekā 300 apdraudētiem cilvēktiesību aizstāvjiem vairāk nekā 20 valstīs. Ar šo finansējumu 

cilvēktiesību aizstāvjiem (personām un/vai organizācijām) var palīdzēt dažādi – sniedzot 

medicīnisku palīdzību, sedzot juridiskus izdevumus, iepērkot drošības materiālus birojiem vai 

mājokļiem, dodot iespēju steidzami pārvietot apdraudētus aktīvistus un palīdzot apcietinātu un 

mirušu cilvēktiesību aizstāvju ģimenēm. 

 

Arī Eiropas Parlaments ir atklāts cilvēktiesību aizstāvju atbalstītājs. It īpaši Cilvēktiesību 

apakškomiteja (DROI) bieži aicina izteikties cilvēktiesību aizstāvjus. Kopš 1988. gada ar Eiropas 

Parlamenta A. Saharova prēmiju par domas brīvību tiek apbalvotas izcilas personības, kas īpaši 

sarežģītos apstākļos cīnās pret neiecietību, fanātismu un apspiešanu. 2012. gada decembrī prēmija 

tika piešķirta Irānas pārstāvjiem – apcietinātai cilvēktiesību aizstāvei, juristei Nasrin Sotoudeh un 

kinorežisoram Jafar Panahi, kura darbi vērš uzmanību uz grūtībām, no kurām cieš Irānas 

nabadzīgie iedzīvotāji. 

http://www.eidhr.eu/library
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Neliels piešķīrums cilvēktiesību aizstāvjiem 

 

Birmas Demokrātijas Balss (Democratic Voice of Burma – DVB) ir viens no nedaudzajiem 

neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļu tīkliem, kas darbojas Mjanmā/Birmā, un tas jau ilgāk nekā 

10 gadus valstī raida neatkarīgas ziņas. DVB žurnālistiem bija izšķiroša nozīme, atmaskojot 

vardarbību un represijas, kas plosās valstī. Daudzi Mjanmas/Birmas žurnālisti ir dārgi samaksājuši 

par savu nelokāmību un ir pavadījuši daudzus gadus cietumā. 2012. gada martā no Eiropas 

Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta līdzekļiem tika piešķirta steidzama dotācija 

EUR 10 000 apmērā deviņiem DVB žurnālistiem, kas pēc janvāra amnestijas tika atbrīvoti. Ar šo 

finansējumu tika nodrošināta neatliekama medicīniskā aprūpe, lai viņiem palīdzētu atkopties no 

skarbajiem apstākļiem apcietinājumā. Šis finansējums deva viņiem arī iespēju atsākt darbu 

attiecīgajā brīdī, kas Mjanmas/Birmas pārejas posmā bija izšķirošs. 

 

Piemērs. Filipīnas – cilvēktiesību aizstāvim rīkota tiesas procesa novērošana 

 
Temogen Tulawie kungs ir bijušais Bangsamoro pilsoniskās sabiedrības konsorcija (Consortium of 

Bangsamoro Civil Society – CBCS) vadītājs provincē (tā ir pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

koalīcija Sulu provincē) un palīdzēja nodibināt vietēju organizāciju, lai aizstāvētu to musulmaņu 

kopienu tiesības, kuras skar militārās operācijas.  

 

2009. gada 22. jūlijā Holo (Jolo) reģionālajā tiesā Tulawie kungs tika apsūdzēts par "neizdevušos 

daudzkārtēju slepkavību" un par "slepkavības mēģinājumu". Pret viņu vērstā apsūdzība bija saistīta 

ar 2009. gada 13. maijā Patikulā (Patikul), Sulu provincē, notikušo sprādzienu, kurā tika ievainoti 

divpadsmit cilvēku, tostarp Sulu provinces gubernators Abdusakur Tan. Pamatojoties uz NVO 

sniegto informāciju, pret Tulawie kungu vērstie pierādījumi ir balstīti uz divām piespiedu atzīšanās 

liecībām, ko snieguši viņa tā dēvētie sazvērnieki. 2012. gada 13. janvārī Tulawie kungs, kurš slēpās, 

tika arestēts Davao. 2012. gada 23. augustā Augstākā tiesa sprieda, ka tiesas process būtu jāpārceļ 

uz Reģiona tiesu Manilā.  

 
ES sadarbības koordinators no delegācijas Filipīnās apmeklēja Tulawie kungu Davao pilsētas 

cietumā, piedalījās lietas izskatīšanas konferencē, kas tika rīkota kopā ar aizstāvības advokātiem, 

cilvēktiesību nevalstiskajām organizācijām un ģimenes locekļiem, un apmeklēja Davao reģionālās 

tiesas tiesnesi, lai viņu iztaujātu par turpmākajiem pasākumiem un izrādītu ES atbalstu cilvēktiesību 

aizstāvim, pilnībā ievērojot valsts tiesu sistēmu.  
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19. Bērnu tiesību veicināšana un aizsardzība  

 

Bērni  

 

Bērnu tiesību veicināšana un aizsardzība joprojām ir viena no ES prioritātēm. 2012. gadā ES veica 

pasaules mēroga lobēšanas kampaņu, lai veicinātu divu ANO Konvencijas par bērna tiesībām 

fakultatīvo protokolu ratifikāciju, kā arī Starptautiskās Darba organizācijas Konvencijas 

Nr. 182 par bērnu darba ļaunākajām formām ratifikāciju. 

 

2012. gada februārī ES sāka pārskatīt ES pamatnostādnes par bērna tiesību veicināšanu un 

aizsardzību. Dalībvalstis, ES iestādes, starptautiskas un reģionālas organizācijas un NVO piedalījās 

par šo tematu rīkotā konferencē. Pārskatīšanu ir paredzēts pabeigt 2013. gadā.  

 

Turklāt 2012. gada oktobrī ES kopā ar UNICEF un organizāciju "Glābiet bērnus" (Save the 

Children) apmēram 30 pārstāvjiem no ES iestādēm un dalībvalstīm rīkoja divu dienu mācību kursu 

par bērnu tiesībām. 

 

Izmantojot Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, Komisija 2007.–2013. gadā ir 

paredzējusi provizorisku summu EUR 11 miljonu apjomā, lai atbalstītu pilsoniskās sabiedrības 

projektus saistībā ar bērnu tiesībām. Projektus īsteno visā pasaulē, lai aizstāvētu un veicinātu bērnu 

tiesības.  
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Eiropas Komisija saskaņā ar tematisko programmu ''Ieguldīšana cilvēkos" sniedza papildu atbalstu 

pilsoniskās sabiedrības programmām visā pasaulē. Izmantojot šo instrumentu, ES un UNICEF 

finansēja arī projektu, lai uzlabotu dzimšanas reģistrācijas rādītājus Nigērijā, Burkinafaso, Mjanmā, 

Mozambikā, Ugandā, Kiribati, Vanuatu un Zālamana Salās. Nodrošinot dzimšanas reģistrāciju, 

daudz vairāk bērnu varēs saņemt veselības aprūpi, apmeklēt skolu un balstot vēlēšanās, kad būs 

sasnieguši atbilstošo vecumu.  

 

2012. gadā ES un UNICEF apvienoja spēkus arī, lai risinātu nepietiekama uztura problēmu piecās 

Āzijas un četrās Āfrikas valstīs un lai nodrošinātu ārkārtas stāvokļa izglītības programmas 

Jordānijā, kas paredzētas gan Sīrijas bēgļiem, gan tos uzņēmušo kopienu bērniem.  

 

No programmas "Ieguldīšana cilvēkos" tika arī piešķirts finansējums EUR 41 miljona apmērā, lai 

finansētu 2012. gada beigās izsludināto uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ar mērķi izskaust pret 

bērniem vērstu vardarbību. Turklāt saskaņā ar Stratēģisko satvaru un rīcības plānu par 

cilvēktiesībām un demokrātiju ES sāka gatavoties mērķtiecīgai kampaņai par problēmu – pret 

bērniem vērsta vardarbība.  

 

Bērnu tiesības, īpaši nepilngadīgo tiesvedības jautājumus, Eiropas Savienība apsprieda arī 

politiskajos dialogos ar trešām valstīm (piemēram, ar Krieviju, Izraēlu/Palestīnu, Moldovas 

Republiku, Brazīliju). Kopā ar Latīņamerikas valstu grupu Eiropas Savienība Cilvēktiesību padomē 

un 67. ANO Ģenerālajā asamblejā risināja sarunas par ikgadējo rezolūciju attiecībā uz bērnu 

tiesībām, kurās īpaša uzmanība tika pievērsta īpaši pirmiedzīvotāju bērniem.  

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm


 
9431/13  au/LJ/sbr 83 
PIELIKUMS DG C   LV 

Bērnu tiesības kā prioritāti ES ir izvirzījusi vairāk nekā 60 valstu stratēģijās cilvēktiesību jomā visā 

pasaulē. 

 

Bruņota konflikta skarti bērni 

 

2012. gadā veikts apsekojums par palīdzību bruņota konflikta skartiem bērniem liecināja, ka 

apvienotais ES un dalībvalstu ieguldījums 2008.–2012. gadā kopumā ir bijis gandrīz 

EUR 300 miljonu. Tas aptvēra arī atbalstu, kas paredzēts bērnu reabilitācijai un reintegrācijai 

problemātiskās valstīs, kuras ir iekļautas ANO ģenerālsekretāra sarakstā. ES, piemēram, sadarbojās 

ar UNICEF un Starptautisko Darba organizāciju (ILO) bijušo bērnu kareivju reintegrācijā 

Mjanmā/Birmā.  

 

2012. gadā tika izveidota jauna daudzgadu ES budžeta pozīcija, kas ir īpaši paredzēta bruņota 

konflikta skartiem bērniem. Tā kā Eiropas Savienībai tika piešķirta Nobela miera prēmija par tās 

vairāk nekā sešdesmitgadu ieguldījumu miera un izlīguma, demokrātijas un cilvēktiesību 

veicināšanā Eiropā, ES nolēma saņemto naudu veltīt palīdzībai, ko sniedz bruņota konflikta 

skartiem bērniem. Eiropas Komisija piešķīra prēmijai līdzvērtīgu naudas apjomu, un tā rezultātā 

tika piešķirti kopumā EUR 2 miljoni, lai atbalstītu humanitārus projektus ārkārtas stāvoklī sniegtas 

izglītības jomā. 2012. gadā saskaņā ar Stabilitātes instrumentu un programmu "Ieguldīšana 

cilvēkos" tika izsludināti vēl divi uzaicinājumi iesniegt projektu priekšlikumus.  
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2012. gada jūlijā Politikas un drošības komiteja toreizējās ANO ģenerālsekretāra īpašās pārstāves 

Coomaraswamy klātbūtnē apsprieda jautājumu, kā rīkoties ar tiem, kas pastāvīgi pārkāpj bērnu 

tiesības, kā arī bērnu aizsardzības jautājumu Sīrijā. 

ES veica turpmākus pasākumus, lai bērnu aizsardzības jautājumu integrētu krīzes 

pārvarēšanas operācijās. Piemēram, ES pienācīgu uzmanību veltīja bērnu aizsardzības 

jautājumiem noritošajos bruņotajos konfliktos, tostarp konfliktos Sīrijā un Mali. Attiecībā uz Sīriju 

Eiropas Savienība 2012. gada oktobra un decembra secinājumos aicināja aizsargāt neaizsargātas 

iedzīvotāju grupas, tostarp bērnus.  

2012. gada decembrī ES rīkoja ekspertu diskusijas ar UNICEF, Miera uzturēšanas operāciju 

departamentu (DPKO), ANO Īpašā pārstāvja biroju bruņotu konfliktu skartu bērnu jautājumos 

(CAAC) un NATO par ierosināto pirms darbības izvēršanas paredzēto mācību programmas moduli 

par bērnu aizsardzību, kurš tika sagatavots, sadarbojoties ar organizāciju "Glābiet bērnus". Modulis 

būtu jāpabeidz 2013. gadā. 

2012. gada novembrī Eiropas Parlamentā notika divi pasākumi: Cilvēktiesību apakškomitejas 

(DROI) seminārs par bērnu tiesībām, atzīmējot 2012. gadā Polijā svinamo Dr. Korczak gadu, un 

seminārs par bruņota konflikta skartiem bērniem, ko rīkoja Eiropas Parlamenta deputāts 

Cashman kungs.  

 

Bērnu darbs  

 

2012. gadā ES īstenoja 15 projektus, lai novērstu bērnu darbu, tam paredzot finansējumu 

EUR 11,1 miljona apmērā no programmas "Ieguldīšana cilvēkos". 

Saskaņā ar rīcības plānu (19(c) darbība) ES kopā ar ILO un Brazīliju sāka darbu, gaidot 2013. gada 

oktobrī paredzēto Pasaules konferenci pret bērnu darbu, it īpaši ar mērķi noteikt, kādas papildu 

pūles ir jāpieliek, lai līdz 2016. gadam īstenotu Hāgas ceļvedi par bērnu darba ļaunāko formu 

izskaušanu.  



 
9431/13  au/LJ/sbr 85 
PIELIKUMS DG C   LV 

ES ir sākusi apsekojumu par "8. panta" dialogu izmantošanu ar ĀKK valstīm saskaņā ar Kotonū 

nolīgumu, lai veicinātu centienus panākt bērnu darba aizliegumu visā pasaulē. Komisija 

(Tirdzniecības ĢD), pamatojoties uz kompetentu starptautisku organizāciju pieredzi, arī apkopo 

pētījumu par tirdzniecību un ļaunākajām bērnu darba formām. Pētījums tiks publicēts 2013. gadā. 

Jautājumu, kā izskaust bērnu darbu, ES turpināja apspriest ar daudzām valstīm, tostarp ar 

Uzbekistānu, it īpaši izmantojot cilvēktiesību stratēģiju. 

 

20. Sieviešu tiesību aizsardzība un aizsardzība pret dzimumu vardarbību  

 

2012. gada februārī notika Sieviešu statusa komisijas (CSW) 56. sesija. Sieviešu statusa komisija 

(CSW) ir ANO galvenā politikas izstrādes struktūra dzimumu līdztiesības un sieviešu stāvokļa 

uzlabošanas jomā. Tās prioritārais temats 2012. gadā bija lauku sieviešu emancipācija un viņu loma 

nabadzības un bada izskaušanā, ilgtspējīgā attīstībā un šobrīd risināmās problēmās. Februāra 

sanāksmei raksturīgas bija sarežģītas diskusijas, un tajā netika panākta vienošanās par CSW 

secinājumiem. ES ir sākusi gatavoties CSW 57. sesijai, kuras prioritārais temats būs "Jebkāda veida 

pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības izskaušana un novēršana". Tā aptver jau agri 

veiktas informatīvas darbības, kas adresētas domubiedrēm un iespējamām domubiedrēm valstīm un 

pilsoniskās sabiedrības grupām. 
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ES (EĀDD un Eiropas Komisija) un ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas 

iestāde (UN Women) 2012. gada aprīlī parakstīja jaunu saprašanās memorandu. Saprašanās 

memorands veido pamatu partnerībai, kuras mērķis ir dzimumu līdztiesības un sieviešu 

emancipācijas jomā panākt izšķirošus starptautiskus apņēmības apliecinājumus. Partnerības mērķis ir 

arī dot ieguldījumu virzībā uz pasauli, kuras sabiedrībā nav dzimumu diskriminācijas, kurā sievietēm 

un vīriešiem ir līdzvērtīgas iespējas, kurā ir nodrošināta sieviešu un meiteņu vispārējā ekonomiskā 

un sociālā attīstība, kurā ir panākta dzimumu līdztiesība un sieviešu emancipācija un kurā sieviešu 

tiesības tiek ievērotas visos centienos pēc turpmākas attīstības, cilvēktiesībām, miera un drošības. 

 

Eiropas Savienība vairāk nekā 70 valstīs aktīvi darbojas sieviešu, miera un drošības jomā. Tās 

atbalsts sasniedz aptuveni EUR 200 miljonu gadā, lai izstrādātu un īstenotu valstu rīcības plānus, 

finansētu nevalstiskas organizācijas un mācības valdības aģentūrām. EĀDD rīkoja divas sanāksmes 

Neoficiālajai darba grupai jautājumos attiecībā uz ANO Drošības padomes Rezolūciju 1325 par 

sievietēm, mieru un drošību. Lai gūtu manāmus rezultātus, tika uzlabota sadarbība ar starptautiskām 

un reģionālām organizācijām (īpaši ar ANO, NATO, EDSO, Arābu valstu līgu un Āfrikas 

Savienību). Cieša sadarbība turpinājās, pamatojoties uz G8 partnerību. ES solīja veicināt 

vienlīdzīgu un pilnīgu sieviešu līdzdalību miera sarunās un miera veidošanā. 
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2012. gada maijā Komisija un Augstā pārstāve pieņēma Eiropas kaimiņattiecību politikas 

pasākumu kopumu. Tajā ir izvērtēti politikas sasniegumi gan austrumu, gan dienvidu 

partnervalstīs. Pasākumu kopuma stratēģijas dokumentā ir uzsvērts, ka ilgstošas demokrātijas 

izveide nozīmē arī nodrošināt dzimumu līdztiesību un paplašināt sieviešu līdzdalību sabiedrības 

politiskajā un ekonomiskajā dzīvē. Dažās valstīs jaunie likumi, kas bija paredzēti labāka dzimumu 

līdzsvara nodrošināšanai parlamentā, saskārās ar pretestību un tādēļ neguva iecerētos rezultātus. 

Stratēģijas dokumentā ir uzsvērts arī tas, ka Arābu pavasarī sievietēm bija izšķiroša loma un ka 

turpmākajās pārmaiņās tās nedrīkstētu palikt zaudētājos. Eiropas Savienība visā reģionā turpinās 

pastiprināt centienus, lai atbalstītu sieviešu tiesības, nodrošinātu to, ka dzimumu līdztiesības 

jautājums tiek integrēts visos attiecīgajos sadarbības pasākumos, un lai veicinātu efektīvu rīcību, 

kas vērsta pret cilvēku tirdzniecību. 

 

Līdztekus 2012. gada septembra ANO Ģenerālajai asamblejai tika uzsākta Partnerība 

vienlīdzīgām nākotnes izredzēm. Kā viena no dibinātājām Eiropas Savienība apņēmās veikt 

praktiskas iniciatīvas, kas paredzētas sieviešu politiskai līdzdalībai un ekonomiskai emancipācijai.  

 

Komisija 2012. gada oktobrī pieņēma savu ikgadējo Paplašināšanās paketi. Ar to saistītajā 

stratēģijas dokumentā ir uzsvērts, ka uzlabojumi tajā, kā tiesībaizsardzības iestādes risina tādus 

jautājumus kā dzimumu vardarbība, ir būtiska problēma, ar ko saskaras vairākums paplašināšanās 

procesā iesaistīto valstu. Progresa ziņojumos par katru valsti ir dots vērtējums par to, kā attiecīgā 

valsts ir saskaņojusi savus tiesību aktus ar tiesību aktu paketi dzimumu līdztiesības jomā un kā tie 

tiek īstenoti. Šie ziņojumi īpaši aptver aspektus, kas saistīti ar sieviešu līdzdalību darba tirgū, 

dzimumu līdzsvaru ekonomisku un politisku lēmumu pieņemšanas procesā, dzimumu vardarbību un 

administratīvajām spējām.  
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2012. gada oktobrī fonds "Kvinna till Kvinna" ES Stabilitātes instrumenta atbalstītā projekta 

"Sievietes un konfliktu risinājums" noslēguma pasākumā Eiropas Parlamentā nāca klajā ar 

ziņojumu "Vienlīdzīga vara – ilgstošs miers". Ziņojumā ir apzināti galvenie šķēršļi, kas sievietēm 

traucē piedalīties miera procesos. 

 

2012. gada novembrī (pirmo reizi kopš 2009. gada) cilvēktiesības un dzimumu līdztiesības 

jautājumi tika iekļauti ES un ANO krīžu pārvarēšanas koordinācijas komitejas darba kārtībā un 

kopējos secinājumos. 

 

ES attīstības politika turpināja darboties, lai panāktu progresu dzimumu līdztiesības un sieviešu 

emancipācijas jautājumos. ES rīcības plānā par dzimumu līdztiesību un sieviešu emancipāciju 

attīstības jomā (2010–2015) ir iekļautas Komisijas, EĀDD un dalībvalstu saistības attiecībā uz 

atbalstu jaunattīstības valstu centieniem uzlabot stāvokli līdztiesības un sieviešu emancipācijas jomā. 

Otrais ziņojums par ES rīcības plāna īstenošanu tika publicēts 2012. gada novembrī. Tajā secināts, ka 

gūti jauni panākumi, piemēram, pieejami rādītāji atsevišķi par katru dzimumu un paplašināts 

politikas un politikas pasākumu dialogs ar partnervalstīm par dzimumu līdztiesību, tomēr saglabājas 

dažas problēmas, piemēram, saistībā ar tehnisko spēju un zināšanu pieejamību valstu līmenī. 

Vajadzīgi arī turpmāki panākumi, lai sasniegtu vērienīgo mērķi – nodrošināt, lai 75 % no palīdzības 

apjoma sniegtu ieguldījumu galvenokārt vai ievērojamā mērā dzimumu līdztiesības un sieviešu 

emancipācijas jomā. 

Nākamais īstenošanas ziņojums ir gaidāms 2013. gadā, kad tiks izvērtēta arī dzimumu līdztiesības 

jautājumu integrēšana ES. 
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Eiropas Komisija savās humānajās operācijās turpināja sniegt atbalstu uz dzimumu balstītā 

vardarbībā cietušajiem. 

 

2012. gadā tika pieliktas papildu pūles, lai palielinātu sieviešu īpatsvaru EĀDD. Kopumā 29,0 % 

galvenā štāba personāla un 19,2 % ES delegāciju vadītāju (tostarp Jemenā, Jordānijā un Senegālā) ir 

sievietes. Divi no vienpadsmit ES īpašajiem pārstāvjiem ir sievietes. 2012. gada aprīlī tika iecelts 

EĀDD konsultants dzimumu jautājumos. 

 

21. Starptautisko humanitāro tiesību ievērošana  

 

Skatīt 122. lpp. 

 

22. Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) cilvēktiesību 

ievērošana  

 

Cilvēki visur pasaulē saskaras ar diskrimināciju un vardarbību savas dzimumorientācijas vai 

dzimumidentitātes dēļ. Abpusēji labprātīgas viendzimuma attiecības starp pieaugušajiem 76 valstīs 

vēl arvien tiek uzskatītas par kriminālsodāmām, un vismaz piecās valstīs par tām var piespriest 

nāvessodu. 

 

ES ir stingri pārliecināta, ka visiem cilvēkiem bez diskriminācijas ir tiesības izmantot visu 

cilvēktiesību klāstu. Lai apliecinātu savu apņemšanos un ES personālam ļautu veicināt un aizstāvēt 

visu cilvēku cilvēktiesības neatkarīgi no viņu dzimumorientācijas vai dzimumidentitātes, 

2010. gada jūnijā ES pieņēma dokumentu "Instrumentu komplekts, ar ko veicināt un aizsargāt visu 

lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) cilvēktiesības" jeb "LGBT instrumentu 

kopumu". Saskaņā ar jauno ES Cilvēktiesību rīcības plānu, ko Padome pieņēma 2012. gada 

25. jūnijā, ES LGBT instrumentu kopums līdz 2013. gada vidum tiks pārstrādāts par 

publiskām ES pamatnostādnēm.  
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2012. gada 17. maijā, Starptautiskajā dienā pret homofobiju, Augstā pārstāve Catherine Ashton 

ES vārdā nāca klajā ar paziņojumu, kurā tika uzsvērts – "kad mēs runājam par lesbiešu, geju, 

biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu tiesībām, tas nenozīmē jaunu tiesību piešķiršanu vienai 

personu grupai. Tas nozīmē to, ka jebkurā vietā uz jebkuru personu bez jebkādas diskriminācijas 

attiecas vienas un tās pašas cilvēktiesības."  

 

2012. gadā ES turpināja aktīvi iesaistīties daudzpusējos centienos, it īpaši ANO sistēmā, lai 

vērstos pret diskrimināciju, tostarp tādu, kuras pamatā ir dzimumorientācija vai dzimumidentitāte. 

ES aktīvi piedalījās 2012. gada 7. martā notikušajā Cilvēktiesību padomes sanāksmē "Uz 

dzimumorientāciju un dzimumidentitāti balstītas vardarbības un diskriminācijas izbeigšana". 

Sanāksmē tika pārrunāts ziņojums, ko par šo tematu bija iesniegusi ANO Augstā komisāre 

cilvēktiesību jautājumos un kura iesniegšana bija paredzēta 2011. gada izšķirošajā Cilvēktiesību 

padomes rezolūcijā. ES atbalstīja arī to, lai ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes Nevalstisko 

organizāciju (NVO) komitejā lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu grupām tiktu piešķirts 

ANO konsultatīvais statuss. Starpreģionu LGBTI pamatgrupa, kurā ietilpst ES un dažas tās 

dalībvalstis, 11. decembrī ANO rīkoja pasākumu "Vadība cīņā pret homofobiju", kurā līdzās trim 

cilvēktiesību aizstāvjiem piedalījās ANO ģenerālsekretārs Desmond Tutu un divas slavenības – 

Yvonne Chaka Chaka un Ricky Martin. Tas bija ceturtais un vissekmīgākais šāda veida pasākums. 

Nepārprotamā vēsts bija tā, ka lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas un interseksuāļi ir tiesīgi 

īstenot tādas pašas tiesības kā jebkurš cits. Iepriekšējā dienā, kad ES delegācija rīkoja pasākumu ar 

Āfrikas LGBTI cilvēktiesību aizstāvjiem, tie apliecināja atzinību par darbu, ko Eiropas Savienība 

veic Āfrikā, un slavēja to, cik vērtīga ir mierīga diplomātija LGBTI jautājumos.  
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Reģionu mērogā ES turpināja atbalstīt darbu, ko Eiropas Padome veic LGBTI cilvēktiesību jomā, it 

īpaši ar 2010. gada 31. martā pieņemtajiem Eiropas Padomes ieteikumiem par pasākumiem, lai 

apkarotu diskrimināciju dzimumorientācijas un dzimumidentitātes dēļ. ES aktīvi piedalījās, rīkojot 

papildpasākumu "Pret LGTB vērstas neiecietības un diskriminācijas apliecinājumu vērošana", kas 

2012. gada septembrī notika līdztekus EDSO ikgadējai Cilvēciskās dimensijas īstenošanas sanāksmei. 

 

Divpusējā līmenī ES turpināja izmantot cilvēktiesībām veltītus dialogus ar trešām valstīm, lai 

sekmētu LGBTI diskriminācijas novēršanu, un ir nākusi klajā ar vairākiem publiskiem 

paziņojumiem/demaršiem, lai apliecinātu ES nostāju LGBTI jautājumos, tostarp homofobiju 

noraidošo viedokli un iestāšanos par to, lai homoseksuālas attiecības netiktu uzskatītas par 

kriminālsodāmām. Saistībā ar minēto ES ir novērojusi satraucošas homofobijas tendences, 

piemēram, dažās Āfrikas valstīs un Krievijā, un vērsusies pret tām.  

 

ES turpināja ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta (EIDHR) starpniecību 

atbalstīt vairākas organizācijas, kas aizstāv LGTBI tiesības, dodot tām iespēju apstrīdēt 

homofobiskus likumus un apstādināt pret LGTBI vērstu diskrimināciju, šim nolūkam paplašinot 

vispārējās sabiedrības informētību par diskrimināciju un vardarbību, ar ko saskaras personas ar 

atšķirīgu seksuālo orientāciju, apkarojot šo vardarbību un diskrimināciju un sniedzot ārkārtas 

palīdzību tiem, kam šāds atbalsts ir vajadzīgs (sākot no psihosociālas un medicīniskas palīdzības 

līdz starpniecībai un reintegrācijai). 2012. gadā tika mobilizēts arī EIDHR ārkārtas finansējums, kas 

paredzēts apdraudētu cilvēktiesību aizstāvju aizsardzībai, lai, piemēram, Kamerūnā aizsargātu 

juristus, kas nodrošina LGTBI aizstāvību. Kopš 2012. gada septembra ar reģionālu EIDHR projektu 

ir tikuši atbalstīti LGTBI tiesību aizstāvji Āfrikas frančvalodīgajās valstīs, un LGTBI kā 

neaizsargātai grupai īpaši veltīts ir jauns visu Āfriku aptverošs projekts attiecībā uz cilvēktiesību 

aizstāvjiem. 
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23. Reliģijas vai ticības brīvība  

 

Saskaņā ar apņemšanos iepriekšējos gados un ar īpašajiem 2009. un 2011. gadā pieņemtajiem 

Padomes secinājumiem par šo jautājumu ES joprojām ir bijusi apņēmības pilna visā pasaulē 

veicināt un aizsargāt reliģijas vai ticības brīvību.  

 

ES delegācijās un mītnes birojos ir tikusi rūpīgi izskatīta neiecietība un diskriminācija reliģijas 

dēļ, kā arī vardarbība reliģisku motīvu dēļ. Visaugstākajos līmeņos tika nosodīti vardarbīgi 

uzbrukumi vairākām reliģiskām kopienām Eiropā un ārpus Eiropas. 2012. gada 20. martā, kad bija 

notikušas gan slepkavības Tulūzā, gan terora akti Irākā, Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas 

Komisijas priekšsēdētājs kopējā paziņojumā uzsvēra, ka "ne Eiropā, ne arī pasaulē nav vietas" 

nekādai pret reliģiskām kopienām vērstai vajāšanai, ne arī vardarbības gadījumiem. Viņi norādīja, 

ka Eiropa ir izcīnījusi "ilgu un smagu kauju, lai panāktu domas brīvību, reliģijas un ticības brīvību 

un cieņu pret atsevišķu personu. Šīs cilvēktiesības un pamattiesības veido daļu no Pamattiesību 

hartas, kas ir mūsu Eiropas vērtību kodols." Viņi pauda arī Eiropas Savienības vēlmi turpināt 

sekmēt šīs tiesības.  

 

Diskriminācija reliģijas vai ticības dēļ rada nemitīgas bažas visos pasaules reģionos, un joprojām 

vairākās valstīs notiek vēršanās pret personām, kas pieder dažām reliģiskām kopienām vai pie 

konfesijas nepiederošām grupām. Turklāt tiesību akti par reliģiju apmelošanu tiek bieži izmantoti, 

lai slikti izturētos pret personām, kas pieder reliģiskām minoritātēm, un lai ierobežotu visas 

sabiedrības uzskatu un vārda brīvību, kā arī reliģijas vai ticības brīvību. ES norāda, ka arī vārda 

brīvībai ir liela nozīme cīņā pret neiecietību un ka reliģijas vai ticības brīvība un vārda brīvība ir 

viena otru pastiprinošas tiesības.  
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Līdz ar Ārlietu padomes 2012. gada 25. jūnijā pieņemto ES Stratēģisko satvaru par cilvēktiesībām 

un tā rīcības plānu, kas aptver jauno ES pamatnostādņu reliģijas vai ticības brīvības jautājumos 

pieņemšanu 1, ES ir pastiprinājusi savu apņēmību risināt šo jautājumu. Šādas pamatnostādnes nebūs 

juridiski saistošas, bet tās politiski uzsvērs to, ka reliģijas vai ticības brīvība ir augsta Eiropas 

Savienības prioritāte. Tajās būs vēstījumi, praktiski norādījumi un pamatnostādnes ES un 

dalībvalstu personālam diplomātiskos amatos un mītnes birojos par to, kā novērtēt situācijas un kā 

vispragmatiskāk tajās iesaistīties. Kopš 2012. gada vidus norit sagatavošanas darbs, un 2012. gada 

19. oktobrī Briselē notika pirmā konsultāciju kārta, lai apspriestos ar pilsonisko sabiedrību (tostarp 

reliģiskām, nereliģiskām un filozofiskām grupām). ES ir iecerējusi šīs pamatnostādnes pieņemt 

2013. gadā. 

 

ES ar vairākām valstīm divpusēji sadarbojās jautājumā par reliģijas vai ticības brīvības izšķirošo 

nozīmi. Attiecībā uz valstīm, kas neietilpst Eiropas Savienībā, jautājums par domas, pārliecības un 

reliģijas brīvību tika sistemātiski izskatīts ar daudzām partnervalstīm dažādos politiskā dialoga 

līmeņos, tostarp cilvēktiesību dialogos un konsultācijās, kurās pievērsās reliģijas vai ticības brīvības 

īstenošanai un konkrētām reliģiskām minoritātēm vai grupām piederīgu personu stāvoklim.  

 

Izmantojot diplomātiskus kanālus, publiskus paziņojumus un Padomes secinājumus, ES savus 

uzskatus vienmēr pauda tad, kad uz to mudināja smagi pārkāpumi un bažas par reliģijas brīvību un 

ar to saistītu neiecietību un diskrimināciju, piemēram, saistībā ar gadījumiem Ēģiptē, Nigērijā, 

Irānā, Irākā, Lībijā, Mali, Pakistānā un Tunisijā. Tā sistemātiski iestājās par pilnīgu domas un 

pārliecības brīvības ievērošanu, kā arī par reliģiska naida un vardarbības kurināšanas aizliegumu, ko 

saskaņā ar starptautiskajiem standartiem panāk ar neatkarīgu tiesu iestāžu starpniecību, un aicināja 

uz dialogu un vārda brīvības izmantošanu, lai reaģētu uz tādām runām vai saturu, kas tiek uztverti 

kā apvainojums.  

                                                 
1 23.(a) punkts Rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju. 
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Ņemot vērā situācijas pasliktināšanos Sīrijā, ES atkārtoja aicinājumu uzturēt spēkā reliģijas un 

ticības brīvības principus un atturēties no sektantiskas un etniskas šķelšanās. Tā atkārtoti mudināja 

Sīrijas opozīciju vienoties par principu kopumu, lai turpinātu darbu, tiecoties pēc Sīrijas, kurā visi 

pilsoņi ir līdztiesīgi neatkarīgi no viņu piekritības, tautības, reliģijas vai ticības, un atkārtoti 

apstiprināja savu atbalstu Sīrijas tautai un tās cerībām uz demokrātisku Sīriju, kurā ievēro visu tās 

kopienu tiesības. ES Augstā pārstāve nāca klajā ar paziņojumiem, kuros ir nosodītas visas darbības, 

kuru mērķis ir musināt uz konfliktu starp tautībām un starp konfesijām. 

 

ES meklēja arī iespējas papildu sadarbībai ar tādām organizācijām kā Islāma sadarbības 

organizācija un Arābu valstu līga, it īpaši pēc vardarbīgajiem notikumiem saistībā ar kādas 

polemiskas filmas publicēšanu internetā, kuru daudzi musulmaņi uztvēra kā apvainojumu. 

2012. gada 20. septembrī Eiropas Savienības Augstā pārstāve, Islāma sadarbības organizācijas 

ģenerālsekretārs, Arābu valstu līgas ģenerālsekretārs un Āfrikas Savienības Komisijas 

priekšsēdētājs nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā tika aicināts panākt mieru un iecietību, 

nosodīta jebkāda aizstāvība reliģiska naida kurināšanai, kas kalpo par stimulu naidīgumam un 

vardarbībai, un izskanēja aicinājums visiem vadītājiem – gan politiskiem, gan sekulāriem, gan 

reliģiskiem – veicināt dialogu un savstarpēju sapratni. 2012. gada 13. novembrī Kairā ES un Arābu 

valstu līgas ārlietu ministri pieņēma kopīgu deklarāciju, kurā cita starpā ir uzsvērta to apņēmība 

"veicināt vārda brīvību un reliģijas vai ticības brīvību" un nosodīta "visa veida musināšana uz naidu 

un neiecietību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām cilvēktiesību jomā". Viņi arī uzsvēra, ka 

nepieciešams nodrošināt dzimumu līdztiesību un visu cilvēku cilvēktiesību pilnīgu ievērošanu un 

"saskaņā ar Cilvēktiesību padomes Rezolūciju 16/18 nosodīja jebkādu aizstāvību reliģiskam 

naidam". 
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Augstā pārstāve/priekšsēdētāja vietniece pirmo reizi piedalījās Islāma sadarbības organizācijas 

ministru sanāksmē, kas 2012. gada 16. novembrī notika Džibutijā. ES Augstā pārstāve savā runā 

reliģijas vai ticības brīvību raksturoja kā "būtisku drošas un pārtikušas sabiedrības pīlāru", kurā 

brīvībai piekopt savu ticību "ir izšķiroša nozīme attīstības pastiprināšanā un demokrātijas 

stabilitātē". Viņa norādīja arī uz problēmu – "kā aizstāvēt un nodrošināt reliģijas brīvību" –, ar kuru, 

veidojot savu jauno sabiedrību, bija jāsaskaras valstīm, kad notika pāreja uz demokrātiju. Viņa 

pauda arī savu viedokli, ka politisko vadītāju atbildībā ir "nodrošināt to, lai ikviens varētu brīvi un 

vienlīdzīgi piekopt savu ticību praksē," un ka, to darot, "mēs apliecinām cieņu mums kopīgajam 

cilvēcīgumam".  

 

Šim jautājumam uzmanība tika pievērsta arī daudzpusējā līmenī. Gan Cilvēktiesību padomē, gan 

ANO Ģenerālajā asamblejā tika saglabāts 2011. gadā panāktais konsenss attiecībā uz Cilvēktiesību 

padomes Rezolūciju 16/18 par to, ka ir jācīnās pret reliģisku neiecietību, vienlaikus reliģijas 

nomelnošanas koncepciju neizvirzot par cilvēktiesību standartu (sk. 2011. gada ziņojumu). 

Cilvēktiesību padomes 19. sesijā 2012. gada martā tradicionālā ES rezolūcija par "reliģijas vai 

ticības brīvību" tika pieņemta bez balsošanas (Rezolūcija 19/8), līdz ar Islāma sadarbības 

organizācijas iesniegto rezolūciju par "cīņu pret neiecietību, negatīvu stereotipu izveidi un 

stigmatizāciju, kā arī pret diskrimināciju, kūdīšanu uz vardarbību un vardarbību, kuras vērstas pret 

kādas reliģijas vai ticības pārstāvjiem" (Rezolūcija 19/25). ANO Ģenerālās asamblejas 67. sesijā 

2012. gada decembrī ES izvirzītā Rezolūcija 67/179 1 un Islāma sadarbības organizācijas izvirzītā 

Rezolūcija 67/178 par tiem pašiem tematiem tika pieņemtas ar konsensu.  

 

                                                 
1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179
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Kas attiecas uz ES finanšu instrumentiem, – par Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību 

instrumenta finansējuma prioritāti tika pieņemta pie minoritātēm piederošu personu aizsardzība un 

cīņa pret diskrimināciju, tostarp pret diskrimināciju reliģijas dēļ. No Eiropas Demokrātijas un 

cilvēktiesību instrumenta līdzekļiem tiek finansēti un arī turpmāk tiks finansēti projekti, kas 

paredzēti vajātu personu un pie reliģiskām minoritātēm piederīgu personu aizsardzībai, valstīs, 

kurās tās tiek visvairāk apdraudētas. Konkrētāk, – tiesības uz domu, pārliecības un reliģijas vai 

ticības brīvību ir viena no galvenajām prioritātēm uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus attiecībā uz 

"Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta 1. mērķa" stratēģiju, saskaņā ar kuru tiek 

finansētas darbības "sarežģītās" valstīs un kura attiecas uz visu pasauli.  

 

Visbeidzot, reliģijas vai ticības brīvība ir viens no trim sensitīvajiem cilvēktiesību jautājumiem, kas 

tika apspriesti ikgadējā ES un NVO forumā, kas notika 7. un 8. decembrī un kura vispārējais temats 

bija "veicināt cilvēktiesību universālumu – reģionālu mehānismu nozīme un to sadarbība ar 

pilsonisko sabiedrību".  

 

24. Vārda brīvība tiešsaistē un bezsaistē  

 

ES ir apņēmusies cilvēktiesības veicināt visās savas ārējās darbības jomās bez izņēmuma, īpaši 

saikni starp jaunajām informācijas un sakaru tehnoloģijām un cilvēktiesībām izmantojot kā 

nozīmīgu demokrātijas veicināšanas kanālu. 
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ES gan divpusējās attiecībās ar trešām valstīm, gan vairākos publiskos paziņojumos atkārtoti 

nosodīja ierobežojumus attiecībā uz vārda brīvību un piekļuvi internetam, kā arī emuārrakstītāju 

aizturēšanu un uzbrukumus žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļiem. Piemēram, 2012. gada jūnijā 

Augstā pārstāve pauda bažas par arvien plašāko mērogu, kādā Sudānā tiek cenzēti un ierobežoti 

plašsaziņas līdzekļi un politiskā opozīcija, un mudināja Sudānas valdību ievērot pilsoņu tiesības uz 

vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību. ES ir nobažījusies par arvien plašākajiem interneta 

brīvības ierobežojumiem; savas bažas tā pauda divpusējos cilvēktiesību dialogos ar tādām valstīm 

kā Vjetnama vai Ķīna un publiskos paziņojumos. 

 

2012. gadā ES, piedaloties tādos starptautiskos forumos kā UNESCO, Eiropas Padome un 

EDSO, turpināja pastiprināt centienus veicināt žurnālistu drošību. ANO Cilvēktiesību padomei 

paredzēto ES prioritāšu vidū Eiropas Savienība izcēla to, ka Cilvēktiesību padomei jāturpina 

pievērst uzmanību vārda brīvībai, tostarp internetā. Piemēram, ANO Trešās komitejas 

(cilvēktiesības) 2012. gada 6. decembra sanāksmē Ņujorkā Eiropas Savienība pauda nožēlu par 

tendenci pastiprināt cenzūru un nosodīja ierobežojumus attiecībā uz internetu. ES pauda arī 

gandarījumu par ANO Cilvēktiesību padomes rezolūciju par internetu, kura ar konsensu tika 

pieņemta 5. jūlijā. ES atbalsta rezolūcijas vēstījumu, ka attiecībā uz cilvēktiesībām tiešsaistē un 

bezsaistē nevar būt nekādas nošķiršanas vai dubultu standartu. 

 

ES atklāti nosodīja cenzūru; pavisam nesen Augstā pārstāve nāca klajā ar paziņojumu, kurā tika 

paustas bažas par Irānas veiktu tīšu TV un radio satelītraidījumu traucēšanu, liedzot iedzīvotājiem 

brīvi piekļūt informācijai. 
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ES Stratēģiskā satvara par cilvēktiesībām 2012. gada jūnijā pieņemtajā rīcības plānā ir paredzēts, ka 

ES izstrādās pamatnostādnes par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē, tostarp par 

emuārrakstītāju un žurnālistu drošību. ES izmantoja arī uzstājīgāku pieeju, lai izvērstu sadarbību 

vārda brīvības veicināšanas un plašsaziņas līdzekļu atbalsta jomā. 

 

ES apņēmās to darbību vidū, kas plānotas vārda brīvības veicināšanai, izstrādāt pasākumus un 

līdzekļus, lai vērstos pret vienlaidu cenzūru un masu uzraudzību, izmantojot informācijas un sakaru 

tehnoloģijas. Šīs darbības balstīsies uz darbu, kas jau ir veikts saistībā ar "neatvienošanas stratēģiju" 

("No Disconnect Strategy") 1, kura tika izstrādāta, lai uzturētu spēkā ES apņemšanos nodrošināt, lai 

internets un citas informācijas un sakaru tehnoloģijas arī turpmāk varētu būt politiskās brīvības, 

demokrātiskās attīstības un ekonomiskās izaugsmes dzinējs. 

 

"Neatvienošanas stratēģijas" galvenie pīlāri ir instrumenti, ar ko palielina saziņas brīvību, izglītība 

un apmācība par to, kā izmantot interneta tehnoloģijas paaugstināta apdraudējuma apstākļos, 

labākas tehnoloģiskās iespējas izprast reāllaikā, kas notiek "notikumu norises vietā", un pastiprināta 

sadarbība starp visām ieinteresētajām personām. 

 

Eiropas Savienība 2012. gadā šajā jomā veica vairākas iniciatīvas, īpaši ar Eiropas Demokrātijas 

un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR) sniedzot finansiālu atbalstu žurnālistiem un NVO, kas 

darbojas plašsaziņas līdzekļu neatkarības un vārda brīvības jomā. Viens no labākajiem piemēriem ir 

EIDHR finansēts projekts, kuru īsteno "Žurnālisti bez robežām" un kura mērķis ir apkarot cenzūru 

informācijas un sakaru tehnoloģiju jomā un izvērst brīvu digitālās informācijas plūsmu. Viena no 

projekta galvenajām darbībām ir izveidot un uzturēt virtuālu patvērumu – drošu vietu, kur 

neatkarīgi žurnālisti var strādāt un publicēt ziņas, kuras citādi tiktu cenzētas. 

 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm
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Turklāt 2012. gadā EIDHR nāca klajā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus projektiem, paredzot 

kopējo budžetu EUR 20 miljonu apmērā, tostarp pirmo reizi nosakot konkrētu daudzumu, kas 

paredzēts darbībām, kuru mērķis ir apkarot cenzūru informācijas un sakaru tehnoloģiju jomā un 

veicināt brīvību un drošību digitālajā jomā, atbalstot projektus, ar ko vēršas pret cilvēktiesību 

pārkāpumiem, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, un nodrošināt privātumu un 

vārda brīvību tajos reģionos, kur aktīvisti, žurnālisti un cilvēktiesību aizstāvji tiek apdraudēti 

visvairāk. 

 

24.a Biedrošanās un pulcēšanās brīvība 

 

Brīvas biedrošanās un pulcēšanās tiesības ir katra cilvēka pamattiesības un neatņemama cilvēka 

cieņas daļa. ES uzskata, ka aktīva pilsoniskā sabiedrība un funkcionējoša demokrātija ir atkarīgas 

no pilsoņu tiesībām brīvi īstenot savas tiesības mierīgi pulcēties un biedroties.  

 

Mierīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvība, kas pati par sevi veicina atklātu dialogu un debates 

sabiedrībā, ir drošības līdzeklis pret konfliktiem un nestabilitāti. Augstā pārstāve vairākos publiskos 

paziņojumos pauda bažas par arvien sliktāko situāciju saistībā ar pulcēšanās brīvību. Pavisam 

nesen, 2012. gada jūnijā, viņa pauda bažas par to, ka vardarbīgi tika apspiestas demonstrācijas, kas 

notika Hartumā un citās pilsētās, aicināja nekavējoties atbrīvot tos, kas mierīgās protesta akcijās 

tikuši apcietināti, un aicināja drošības spēkus, reaģējot uz mierīgām demonstrācijām, rīkoties 

atturīgi un izvairīties pielietot spēku, mudinot Sudānas valdību ievērot pilsoņu tiesības uz brīvu 

pulcēšanos. 
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Saistībā ar politiskajiem dialogiem, kas tiek risināti ar trešām valstīm, Eiropas Savienība izsaka 

bažas par tiesībām uz brīvu biedrošanos un pulcēšanos. Piemēram, 2012. gada 22. novembrī 

Adisabebā notikušajā Devītajā AS un ES cilvēktiesību dialogā abas puses vienojās intensīvāk risināt 

dialogu par biedrošanās brīvību.  

 

Viena no ES prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomē ir tā, ka Cilvēktiesību padomei ir jāturpina 

pievērst īpašu uzmanību biedrošanās un pulcēšanās brīvībai un jāsniedz konkrēts atbalsts 

cilvēktiesību aktīvistiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kurām ir būtiska nozīme 

demokrātijas stiprināšanā. ES pauda gandarījumu par konsensu attiecībā uz rezolūciju par tiesībām 

uz brīvu mierīgu pulcēšanos un biedrošanos, ko Cilvēktiesību padomes 21. sesijā atbalstīja ASV. 

 

Digitālajā laikmetā pamatbrīvības tiek piemērotas arī tiešsaistē. Līdz ar jaunajām tehnoloģijām 

mainās veids, kā iedzīvotāji īsteno pulcēšanās un biedrošanās tiesības. Valstis ir atbildīgas par to, lai 

tiktu nodrošināta brīva pulcēšanās brīvības īstenošana, tostarp izmantojot tiešsaistes sakarus. ES ir 

gatava atbalstīt cilvēktiesības gan tiešsaistē, gan bezsaistē.  

 

Augstā pārstāve ir ļoti nobažījusies par nesenajiem mēģinājumiem ierobežot pilsoniskās sabiedrības 

jomu. 2012. gada jūlijā Augstā pārstāve, minot vairākas norises, pauda dziļas bažas par Krievijas 

veiktajiem grozījumiem NVO tiesību aktos, ar kuriem tiek ierobežota aktīvas pilsoniskās 

sabiedrības vieta Krievijā, piemēram ar opozīcijas pārstāvju aizturēšanu, kā arī ar jaunu likumu, 

kurā ir noteikti pārmērīgi bargi naudassodi par administratīviem pārkāpumiem atļautu 

demonstrāciju laikā.  
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2012. gadā ES ir ierosinājusi vairākus pasākumus, lai veicinātu biedrošanās brīvību. To vidū ir 

apaļā galda sarunas (ar vairāk nekā 50 NVO no svarīgiem reģioniem), kas tika rīkotas saistībā ar ES 

NVO forumu 2012. gada 7. decembrī, lai no cilvēktiesību aizstāvjiem uzzinātu par 

ierobežojumiem, ar kuriem savā darbā saskaras pilsoniskās sabiedrības organizācijas, un lai 

apkopotu ierosinājumus, kā ES varētu labāk iesaistīties šā jautājuma risināšanā.  

 

ES ar EIDHR starpniecību sniedz arī finansiālu atbalstu vairākiem projektiem, lai atbalstītu 

biedrošanās brīvību. ES atbalstīto projektu mērķi bija izstrādāt uzraudzības sistēmas attiecībā uz 

biedrošanās brīvību, veicināt juridiskos standartus tiesībām uz pulcēšanās brīvību, palielināt 

sabiedrības informētību par tiesībām brīvi biedroties un veidot sakarus, lai vēl efektīvāk veicinātu 

un aizsargātu minētās tiesības. Piemēram, ES ar EUR 88 000 Alžīrijā finansē projektu, ar ko tiek 

veicinātas biedrošanās tiesības, izveidojot biedrībām paredzētu resursu centru. 

 

25. ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipu īstenošana  

 

2012. gads bija pirmais pilnībā aizritējušais gads, kopš tika pieņemti ANO uzņēmējdarbības un 

cilvēktiesību pamatprincipi, kurus vienprātīgi apstiprināja ANO Cilvēktiesību padome 2011. gada 

16. jūnijā. Pamatprincipos ir noteikts pamats, lai īstenotu ANO īpašā pārstāvja profesora John 

Ruggie izklāstīto sistēmu, kas aptver valsts pienākumu aizstāvēt cilvēktiesības, korporatīvu 

atbildību ievērot cilvēktiesības un piekļuvi tiesiskai palīdzībai. 

 

2012. gads bija arī pirmais gads, kas ir pilnībā aizritējis, kopš Eiropas Komisija 2011. gada 

25. oktobrī pieņēma paziņojumu "Atjaunota ES stratēģija 2011.–2014. gadam attiecībā uz 

korporatīvo sociālo atbildību" 1. 

 

                                                 
1 COM(2011) 681. 
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Viens no svarīgākajiem 2012. gada notikumiem, bez šaubām, bija vispār pirmo reizi notikušais 

ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību forums, ko 4. un 5. decembrī Ženēvā rīkoja darba grupa, 

kuru ANO ir izveidojusi, lai sekmētu ANO pamatprincipu īstenošanu. Tā bija iespēja izvērtēt, kas 

ANO pamatprincipu īstenošanā panākts pēc pusotra gada. 

 

Forums bija lielāks panākums, nekā bija gaidīts, piesaistot 1000 delegātus (trīsreiz lielāks skaits, 

nekā paredzēts) no 85 pasaules valstīm, kuri pārstāvēja NVO, arodbiedrības un akadēmiskās 

aprindas, kā arī uzņēmumus un uzņēmējdarbības organizācijas. 

 

Forums bija divu dienu ilgs semināru un diskusiju kopums, kuros tika izskatītas problēmas, kas 

saistītas ar ANO pamatprincipu īstenošanu. Savos forumā izteiktajos komentāros profesors John 

Ruggie, bijušais ģenerālsekretāra īpašais pārstāvis jautājumos par cilvēktiesībām un starptautiskām 

uzņēmējsabiedrībām un citiem uzņēmumiem, atzīmēja, ka relatīvi īsā laikā ir gūti labi panākumi, un 

uzsvēra, ka "uz spēles ir likta globalizācijas sociālā ilgtspējība". 
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Eiropas Savienība forumā bija labi pārstāvēta – tajā piedalījās ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību 

jautājumos Stavros Lambrinidis, šīs augsta līmeņa sanāksmes atklāšanā uzstājoties ar 

programmatisku runu, savukārt sanāksmē par publiskā finansējuma nozīmi pamatprincipu 

īstenošanas veicināšanā EIB iepazīstināja ar saviem pastāvīgajiem centieniem savā sociālajā 

izvērtēšanā integrēt cilvēktiesības. Tā tika apstiprināta ES vārdā izteiktajos noslēguma komentāros, 

Eiropas Savienībai apņemoties aktīvi piedalīties reģionālos forumos, kas tiks organizēti minētās 

darba grupas vadībā. 

 

ANO forums deva iespēju palūkoties nākotnē saistībā ar Eiropas Komisijas gaidāmo paziņojumu 

par uzņēmumu sniegtiem nefinanšu pārskatiem. Tas bija paredzēts Komisijas 2012. gada 

3. oktobra paziņojumā "II vienotā tirgus akts. Kopā jaunai izaugsmei"; tiesību akta priekšlikums 

tagad ir publicēts. 

 

Šis temats tika pieminēts arī 2011. gada paziņojumā par korporatīvo sociālo atbildību. Tajā bija 

minēts, cik daudzas iniciatīvas attiecībā uz sociālās un vides informācijas pārskatiem jau pastāv, 

tostarp attiecībā uz cilvēktiesību aspektiem, un izteikta iecere šajā jomā nodrošināt vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus. Tā ir daļa no vispārējiem centieniem Eiropas uzņēmumus padarīt 

konkurētspējīgākus, modernākus un atbildīgākus. 

 

Komisijai paziņojumā par korporatīvo sociālo atbildību bija noteikts pastāvīgs pienākums līdz 

2012. gada beigām publicēt ziņojumu par ES prioritātēm efektīvā ANO pamatprincipu 

īstenošanā. Tomēr ziņojuma publicēšana ir atlikta, lai labāk apgūtu ANO foruma rezultātus un lai 

nodrošinātu visu aspektu padziļinātu izstrādi. 

 

Par šo tematu ir jau veikts liels sagatavošanas darbs, it īpaši konferencē, ko 2012. gada maijā 

Kopenhāgenā rīkoja prezidentvalsts Dānija ar tematu "No principiem līdz praksei. Kā Eiropas 

Savienība darbībā izmanto ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus?". Pirms 

šīs konferences Komisija iesniedza sākotnēju diskusiju dokumentu un aktīvi piedalījās diskusiju 

daļā. 
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Daži no galvenajiem konferencē izskatītajiem tematiem bija "politikas un likumdošanas saskaņa 

Eiropas Savienībā", "kā panākt lielākas vispārējās spējas" un "spēju veidošana un attīstības 

prioritātes". Citi darba kārtības jautājumi bija: "ES pamatnostādnes uzņēmējdarbībai"; "atbildība – 

tiesu pieejamība un piemēroti tiesiskie līdzekļi", "pārredzamība – nefinanšu pārskati un 

informācijas publiskošana", "publiskā un privātā sektora partnerība" un "iniciatīvas, kurās ir 

iesaistītas vairākas ieinteresētās personas". 

 

Ar ieceri to izdarīt līdz ANO forumam Ženēvā Komisija publicēja dokumentu "Mana 

uzņēmējdarbība un cilvēktiesības. Cilvēktiesību rokasgrāmata maziem un vidējiem 

uzņēmumiem". Publikācija guva ļoti pozitīvas atsauksmes no visa forumā pārstāvētā delegātu 

spektra. 

 

Pa to laiku Komisija bija sasniegusi jaunu posmu savā darbā pie konkrētām nozarēm paredzētām 

pamatnostādnēm, sadarbojoties ar partneriem, Shift un Cilvēktiesību un uzņēmējdarbības 

institūtu. Sabiedriskai apspriešanai 2012. gada decembrī tika publiskots projekts pamatnostādnēm 

par korporatīvu atbildību ievērot cilvēktiesības trijās uzņēmējdarbības nozarēs. Minētās nozares ir 

naftas un gāzes nozare, informācijas un sakaru tehnoloģiju nozare un nodarbinātības un 

darbā iekārtošanas aģentūras. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html 

 

Šīs nozares tika izvēlētas saskaņā ar mērķi un publiski pieejamiem kritērijiem, tostarp tādēļ, ka šīs 

nozares nopietni ietekmē cilvēktiesības un ka attiecībā uz nozari pastāvēja vai nepastāvēja kādas 

cilvēktiesību pamatnostādnes, kas būtu saskaņā ar ANO pamatprincipiem. Pamatnostādņu mērķis ir 

būt cik vien iespējams vispārēji piemērojamām, vienlaikus ņemot vērā ES uzņēmumu konkrētos 

apstākļus. Visi trīs pamatnostādņu krājumi ir jāpabeidz līdz 2013. gada aprīļa beigām. EIB ir cieši 

sekojusi notikumu attīstībai šajā darba norisē, piedaloties visās trijās apaļā galda sanāksmēs un 

apsverot saskaņošanas iespējas. 

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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ES Rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju ir iekļauta ES dalībvalstu apņemšanās 

izstrādāt valstu plānus ANO pamatprincipu īstenošanai. Apstiprinājumu, ka tās gatavojas 

izstrādāt šādu plānu, 2012. gada beigās bija devušas šādas dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, 

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Kipra, 

Lietuva, Nīderlande, Polija, Rumānija, Slovēnija, Somija un Zviedrija. 

 

Ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR) atbalsta pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju vadītus pasākumus, kuru mērķis ir veicināt to, lai Eiropas uzņēmumi, darbojoties ārpus 

EU, ievērotu cilvēktiesības. 2012. gadā ES turpināja atbalstīt Clean Clothes Campaign – 15 Eiropas 

valstu organizāciju aliansi, kas īsteno projektus, kuru mērķis ir vairāk nekā 30 valstīs uzlabot 

ekonomisko un sociālo tiesību ievērošanu starptautisko apģērbu uzņēmumu globālajās piegādes 

ķēdēs. 

 

Uz uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jautājumu attiecas vēl divi EIDHR finansēti projekti. 

70 valstīm paredzēta vispārēja projekta mērķis ir pastiprināt vietējo zemes īpašumtiesību aizstāvju 

spējas aizstāvēt savas tiesības uz dabas resursiem, vērsties pret pārredzamības trūkumu attiecībā uz 

līgumiem starp valstīm un privātiem uzņēmumiem, kā arī sadarboties ar valdībām un ieguves 

rūpniecību valstīs, kurām raksturīgi konflikti par resursu ieguvi. Arī ar projektu attiecībā 

pirmiedzīvotāju tiesību aizstāvjiem Dienvidaustrumāzijā ir paredzēts veikt pētījumu par korporatīvo 

sociālo atbildību, cilvēktiesībām un pirmiedzīvotāju tautām. 

 

Vēl viens EIDHR projekts, kas aptver jautājumu par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, ir 

Latīņamerikas kalnrūpniecības uzraudzības programma, ar kuru tiek atbalstītas lauku reģionu 

pirmiedzīvotāju tautu sievietes, kas izvērš un aizstāv savas tiesības, kuras ietekmējusi 

kalnrūpniecība. 
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Saskaņā ar programmu "Ieguldīšana cilvēkos" 2011. gadā 15 projektiem tika piešķirts finansējums 

attiecībā uz "Bērnu darba apkarošanu" (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi). Projekti turpinājās 

2012. gadā. 

 

Visbeidzot, saskaņā ar ES stabilitātes instrumenta komponentu "gatavība reaģēt krīzes situācijās" 

2013. gadā EUR 1 miljonu liela summa tika piešķirta, lai veicinātu pārredzamību attiecībā uz derīgo 

izrakteņu piegādes ķēdēm konfliktu skartās un augsta riska teritorijās. 

 

ES turpināja uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jautājumu izvirzīt divpusējos dialogos, piemēram, 

cilvēktiesību dialogā ar Āfrikas Savienību, kurš Adisabebā notika 22. novembrī. Papildus viedokļu 

apmaiņai par ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipu īstenošanu ES un AS vienojās 

arī ieplānot 2013. gadā sarīkot kopīgu semināru ar Āfrikas un Eiropas uzņēmumiem un pilsonisko 

sabiedrību par cilvēktiesībām un uzņēmējdarbību. 

 

Eiropas Savienība Apvienoto Nāciju Organizācijā joprojām aktīvi atbalstīja uzņēmējdarbības un 

cilvēktiesību jautājumu izskatīšanu, šajā ziņā patiešām turpinot gūt vienprātīgu atbalstu. 2012. gada 

27. septembrī bez balsojuma tika pieņemta Cilvēktiesību padomes 21. sanāksmes Rezolūcija 21/5 

"Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmas kā vienota kopuma ieguldījums, turpinot izskatīt 

uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jautājumus un izplatot un īstenojot uzņēmējdarbības un 

cilvēktiesību pamatprincipus". 

 

ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jautājumu darba grupas dalībnieki tika cieši iesaistīti 

Eiropas Komisijas darbā, kurā tika izstrādātas cilvēktiesību pamatnostādnes trim uzņēmējdarbības 

nozarēm un MVU. Augstā cilvēktiesību komisāra birojs (OHCHR) sniedza komentārus 

Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) ikgadējā pārskatīšanas sanāksmē, ko Komisija rīkoja 

2012. gada novembrī un kas pulcēja ES dalībvalstis, ieinteresētās personas un attiecīgās 

starptautiskās organizācijas. Ar noslēguma runu uzstājās Eiropas Parlamenta deputāts Richard 

Howitt. 
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2012. gadā Eiropas Parlamenta uzdevumā Ekseteras Universitāte veica pētījumu "Valstu 

cilvēktiesību iestāžu loma Apvienoto Nāciju Organizācijas uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 

pamatprincipu īstenošanā, it īpaši austrumu partnerības valstīs". Pētījumā ir analizēts, cik plašas 

saskaņā ar Parīzes principiem ir valsts iestāžu pilnvaras risināt cilvēktiesību un uzņēmējdarbības 

lietas, un ir sniegts pārskats par paraugpraksi visā pasaulē. Izvērtējumā galvenā uzmanība ir 

pievērsta atsevišķām valsts cilvēktiesību iestādēm Armēnijā, Azerbaidžānā, Gruzijā, Moldovas 

Republikā un Ukrainā un doti ieteikumi, kā ES varētu tās atbalstīt. 

 

2012. gadā Parlaments izskatīja divus projektus rezolūcijām par korporatīvo sociālo atbildību: 

– "Par korporatīvu sociālo atbildību. Atbildīgums, pārredzamība un pienākuma apziņa 

uzņēmuma rīcībā un noturīga izaugsme", ko Juridiskās komitejas vārdā sniedza Eiropas 

Parlamenta deputāts Baldasarre; 

– "Par korporatīvu sociālo atbildību. Sabiedrības interešu veicināšana un ceļš uz noturīgu 

un iekļaujošu atlabšanu", ko Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā iesniedza 

Eiropas Parlamenta deputāts Howitt. 

 

Parlamenta deputāti izvirzīja dažādus jautājumus, piemēram, cilvēktiesību koncepcijas uzticamības 

pārbaude, darba ņēmēju tiesības Eiropas piegādes ķēdēs un tādu tehnoloģiju eksports, kuras pie 

Eiropas Savienības nepiederoši uzņēmumi vai valdības varētu izmantot uzraudzībai un represijām. 
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26. Tiesas spriešana  

 

ES piedalījās pirmajā augsta līmeņa sanāksmē par tiesiskumu valsts un starptautiskā mērogā, kura 

2012. gada 24. septembrī notika ANO Ģenerālajā asamblejā. ES deva aktīvu ieguldījumu 

politiskajā deklarācijā (ANO ĢA Rezolūcija 67/1) par tiesiskumu, kuru pieņēma augsta līmeņa 

sanāksmē. Līdz ar šo deklarāciju tika pieņemts vispārējs tiesiskuma redzējums, kas saistīts ar trim 

galvenajiem ANO pīlāriem – miers un drošība, attīstība un cilvēktiesības. Deklarācijā arī vēlreiz 

tika apstiprināts, cik svarīga ir vienlīdzība likuma priekšā, tiesības uz tiesu pieejamību un pilnīga 

apņemšanās panākt, lai cilvēktiesības un pamatbrīvības būtu visiem. ANO ģenerālsekretāram tika 

uzdots turpināt darbu šajā jautājumā, un ES šajā ziņā pilnībā atbalstīs turpmāko ANO 

ģenerālsekretāra darbu.  

 

Sanāksmē par tiesiskumu starptautiskā un valsts mērogā ES kopā ar dalībvalstīm, kā arī divdesmit 

viena ES dalībvalsts atsevišķi nāca klajā ar solījumiem. ES dalībvalstis apsolīja izskatīt iespēju 

pievienoties cita starpā arī Fakultatīvajam protokolam, kas pievienots Konvencijai pret spīdzināšanu 

un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, ANO 1954. gada Konvencijai par 

bezvalstnieka statusu un ANO 1961. gada Konvencijai par apatrīdisma samazināšanu, kā arī piekrist 

tiesībām atsevišķi iesniegt sūdzību saskaņā ar vairākām ANO cilvēktiesību konvencijām. Citu ES 

solījumu vidū ir apņemšanās veikt pasaules mēroga kampaņu par tiesiskumu, ar pārejas posma 

tiesiskuma politikas un uzlabota ANO miera uzturēšanas spēku atbalsta starpniecību palīdzēt 

nodrošināt mieru un drošību konfliktsituācijās un pēc tām un izstrādāt sistēmu, kā apatrīdisma 

jautājumu risināt ar trešām valstīm. Solījumi pilnībā ir izklāstīti šā ziņojuma pielikumā. 
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2012. gadā notikušajos cilvēktiesību un politiskajos dialogos ar partneriem pasaulē ES regulāri 

mudināja visas valstis veikt pasākumus, lai stiprinātu tiesu iestāžu un juristu neatkarību, un nosodīja 

jebkādus mēģinājumus advokātus iebaidīt vai viņiem uzbrukt. Ar vietējo ES delegāciju vai ES 

dalībvalstu starpniecību ES arī regulāri novēroja politiski delikātus tiesas procesus daudzās 

valstīs, tostarp Alžīrijā, Azerbaidžānā, Kazahstānā, Taizemē un Vjetnamā, īpaši attiecībā uz tiesas 

lietām, kurās cilvēktiesību aizstāvjiem draudēja notiesājošs spriedums pēc sasteigta vai tendencioza 

tiesas procesa. Diemžēl tas dažās valstīs izrādījās neiespējami, piemēram, Ķīnā, kur ES novērotāji 

mēģināja apmeklēt tiesas procesu, kurā spriež par cilvēktiesību aizstāvi Ni Yulan kundzi, bet 

nevarēja iekļūt tiesā. ES arī apņēmīgi atbalstīja darbu, ko veic ANO īpašā referente tiesnešu un 

advokātu neatkarības jautājumos, un mudināja visas valstis, kas saņēmušas lūgumu ļaut īpašajai 

referentei apmeklēt valsti, atbildēt ar draudzīgu ielūgumu.  

 

27. Reakcija uz pārkāpumiem – nodrošināt, lai par to sauktu pie atbildības  

 

Vissmagāko noziegumu novēršana ir daļa no ES ārpolitikas. Atbildība par iedzīvotāju aizsargāšanu 

pret genocīdu, noziegumiem pret cilvēci, etnisko tīrīšanu un kara noziegumiem ir viens no 

pamatojumiem politikas prioritātēm, piemēram, aizsargāt minoritātēm piederīgas personas un 

respektēt daudzveidību. Tomēr gadījumos, kad notiek smagi noziegumi, kas izraisa bažas 

starptautiskā mērogā, Eiropas Savienībā ir iesakņojusies tradīcija sekmēt cīņu pret nesodāmību par 

vissmagākajiem noziegumiem. Pēdējo desmit gadu laikā tā ir sniegusi ieguldījumu šajā cīņā 

saskaņā ar EIDHR, kas līdztekus citiem instrumentiem ar gandrīz 30 miljoniem EUR bija 

pielāgojams papildu instruments. Lai atbalstītu cīņu pret nesodāmību, tā ar pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju starpniecību pastiprina darbības aizstāvības, informētības uzlabošanas un uzraudzības 

jomā. Nedrīkstētu nekur sniegt drošu patvērumu tiem, kuri ir veikuši genocīdu, noziegumus pret 

cilvēci un kara noziegumus. Turklāt apsūdzības iespēja kā atturošs līdzeklis var palīdzēt novērst 

šādus noziegumus. ES un dalībvalstis turpina apņēmīgi atbalstīt efektīvu Starptautiskās 

Krimināltiesas (ICC) un citu krimināltiesu darbību, piemēram, ad hoc starptautisko tiesu darbību 

attiecībā uz bijušo Dienvidslāviju un Ruandu, Sjerraleones Speciālās tiesas, Kambodžas tiesu 

ārkārtas palātu un Libānai paredzētā īpašā tribunāla darbību. Šajos centienos vērtīgs sabiedrotais ir 

NVO, kas veicina sabiedrības informētību, uzlabo upuru piedalīšanos un veido papildu saiknes ar 

citu līdzekļu devēju darbu.  
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Īstenojot Lēmumu 2011/168/KĀDP par Starptautisko Krimināltiesu un ES rīcības plānu par 

turpmākiem pasākumiem pēc minētā lēmuma, ES un tās dalībvalstis turpināja centienus vēl stingrāk 

atbalstīt Starptautisko Krimināltiesu, lai tā īstenotu savas pilnvaras. Eiropas Savienība un tās 

dalībvalstis turpināja mudināt uz visplašāko iespējamo līdzdalību Romas Starptautiskās 

Krimināltiesas Statūtos. Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūtu ratifikācija un attiecīgi 

pievienošanās tiem, kā arī, attiecīgā gadījumā, Romas statūtu īstenošana – turpināja būt par 

pastāvīgu darba kārtības punktu lielākajā daļā cilvēktiesību dialogu, tostarp cilvēktiesību dialogā ar 

Āfrikas Savienību. Turklāt ES turpināja sistemātiskas demaršu kampaņas pasaulē, savu politiku 

iekļaut noteikumus par Starptautisko Krimināltiesu nolīgumos ar trešām valstīm (piemēram, ES un 

Ukrainas asociācijas nolīgumā, kas parafēts 2012. gada 30. martā) un finanšu palīdzību pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām. ES reaģēja uz gadījumiem, kad sadarbība ar Krimināltiesu nenotika, un 

atgādināja, cik svarīgi ir, lai visas ANO dalībvalstis, situācijas nodot iztiesāšanai Tiesā, pakļautos 

rezolūcijām, ko Drošības padome pieņēmusi saskaņā ar ANO Statūtu VII nodaļu, un tās īstenotu. 

ES ar lielām bažām vēroja 2012. gada jūnijā un jūlijā notikušo četru Starptautiskās Krimināltiesas 

darbinieku aizturēšanu un apcietināšanu Lībijā un būtiski piedalījās krīzes situācijas atrisināšanā. Tā 

turpināja virzīties uz mērķi – izveidot holistisku un integrētu komplementaritātes pieeju, valsts 

līmenī īstenojot vairāk spēju pilnveidošanas iniciatīvu. Lai panāktu, ka komplementaritātes princips 

darbojas, ES un tās dalībvalstis sadarbības attīstības jomā un tehniskās palīdzības programmās 

sekmēja cīņu pret nesodāmību. Plašākā sistēmā tiesu iestādes un tiesiskums bija galvenais ES 

mērķos un darbībās, kas nepārtraukti tika pastiprināti saskaņā ar tās ģeogrāfiskajiem instrumentiem, 

kuros uzmanības centrā bija nostiprināt valstu tiesību sistēmas, spriedumu izpildi, apcietinājuma 

apstākļus un valstu valdību spējas pārvaldīt liecinieku aizsardzības programmas. Tai bija svarīga 

loma miera izveides procesos pēc konflikta, apzinot katras valsts konkrētās vajadzības un piemērotā 

veidā sniedzot palīdzību. 2012. gada 24. septembra ANO Ģenerālās asamblejas augsta līmeņa 

sanāksmē par tiesiskumu ES dotie solījumi aptvēra nepārtrauktu atbalstu Starptautiskās 

Krimināltiesas darbam. Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) rīkoja vienas dienas kursus par 

starptautiskajām krimināltiesībām. Dalībnieku vidū bija EĀDD darbinieki, Eiropas Komisijas 

darbinieki un ES dalībvalstu ārlietu ministriju darbinieki. 
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Apņēmušās saglabāt Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūtu integritāti un atbalstot 

Krimināltiesas neatkarību, ES dalībvalstis turpināja būt tās galveno līdzekļu devēju vidū. ES 

sniedza papildu tiešu un netiešu finansiālu atbalstu Krimināltiesai, sekmējot juridisku sadarbību un 

paraugprakses apmaiņu starp valstīm, kas ir statūtu līgumslēdzējas puses, un tām, kas nav, un 

sadarbību ar juristu aprindām.  

 

2012. gadā Eiropas Komisija ar EIDHR starpniecību rīkoja konkursu ar uzaicinājumu iesniegt 

priekšlikumus, kā cīnīties pret nesodāmību un kas ar pilsoniskās sabiedrības darbībām veicinātu 

Starptautiskās Krimināltiesas efektīvu darbību un Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūtu 

darbību. Sākotnējais budžeta piešķīrums ir EUR 6 miljoni, ievērojot 80 % ierobežojumu EK 

kopējam ieguldījumam. Minimālais piešķīrums ir EUR 500 000, un maksimālais – EUR 1 500 000. 

Turklāt ES finansēts projekts par tiesiskās ekspertīzes izveidi un sadarbības veicināšanu Hāgā 

pulcēja vairāk nekā 200 advokātu no Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūtu līgumslēdzējām 

pusēm un no valstīm, kas nav statūtu līgumslēdzējas puses. Turklāt saskaņā ar EIDHR 2011. gada 

darba programmā EK 2012. gadam piešķīra EUR 1 000 000, ko papildināja EUR 1 000 000 liela 

summa, kas 2013. gadam tika piešķirta 2012. gada darba programmā. Turklāt Eiropas Komisija, 

sadarbojoties ar attiecīgajām iestādēm, intensīvi strādāja, lai izstrādātu komplementaritātes 

ziņojumu, ko paredzēts pabeigt 2013. gadā. Tā mērķis ir izbeigt visnopietnāko noziegumu izdarītāju 

nesodāmību, piemēram, attiecībā uz genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem, kas 

apdraud pasaules mieru, drošību un labklājību.  
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28. Veicināt minoritātēm piederīgu personu tiesību ievērošanu  

Visos pasaules reģionos minoritātēm piederīgas personas turpina saskarties ar nopietniem draudiem, 

diskrimināciju un rasismu, un nereti tām neļauj pilnīgi piedalīties ekonomiskajā, politiskajā, 

sociālajā un kultūras dzīvē, kas pieejama iedzīvotāju vairākumam attiecīgajās valstīs vai kopienās. 

Līgumā par Eiropas Savienību ir skaidri norādīts, ka minoritātēm piederīgu personu tiesības pieder 

pie vērtībām, uz kurām balstīta Eiropas Savienība un kuras tā uzņemas veicināt savās attiecībās ar 

pārējo pasauli. Starptautiskā līmenī galvenais atsauces dokuments attiecībā uz minoritātēm 

piederīgu personu tiesībām ir Deklarācija par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām 

vai etniskām, reliģiskām un lingvistiskām mazākumgrupām 1. Kas attiecas uz Eiropu, Eiropas 

Padome ir pieņēmusi Mazākumtautību aizsardzības pamatkonvenciju 2 un Eiropas reģionālo vai 

minoritāšu valodu hartu 3.  

 

Minoritātēm piederīgu personu aizsardzība ir viens no galvenajiem jautājumiem Kopenhāgenas 

politiskajos pievienošanās kritērijos. Tieši tādēļ Eiropas Komisijas iesniegtajos progresa ziņojumos 

joprojām tiek vērtēti kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu rādītāji minoritāšu jautājumos. ES 

savukārt ir sniegusi mērķtiecīgu pirmspievienošanās finanšu palīdzību kandidātvalstīm un 

iespējamām kandidātvalstīm, lai palīdzētu tām atbilstoši ES standartiem sākt vajadzīgās politiskās, 

ekonomiskās un iestāžu reformas. Eiropas Savienības atbalstītie projekti, kas paredzēti minoritātēm 

piederīgām personām, galvenokārt ir vērsti uz to, lai mazinātu sociālās atšķirības, kā arī uzlabotu un 

veicinātu labāku dzīves kvalitāti. Sociālās kohēzijas stiprināšana šajās valstīs aptver to iedzīvotāju 

iekļaušanu sabiedrībā, kuri atrodas nelabvēlīgākā situācijā, diskriminācijas apkarošanu un 

cilvēkkapitāla stiprināšanu, īpaši, šim nolūkam reformējot izglītības sistēmas.  

 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf 
2 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm 
3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm 
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Ar minoritātēm saistīti jautājumi joprojām bija arī nozīmīgs aspekts ES attiecībās ar pārējo pasauli, 

un Eiropas Savienība politiskajos dialogos ar trešām valstīm ir regulāri apspriedusi minoritāšu 

jautājumus. Minoritāšu jautājumi ir iekļauti arī sadarbības stratēģijās un rīcības plānos. 

 

ES arī aktīvi sadarbojās ANO forumos, veicinot un aizstāvot minoritātēm piederīgu personu 

tiesības. Pie ANO procesiem pieder Forums par minoritāšu jautājumiem un darbs, ko veic 

neatkarīgā eksperte minoritāšu jautājumos. ES arī turpināja apvienot spēkus ar citām starptautiskām 

organizācijām un daudzpusējām struktūrām, kas darbojas šajā jomā, tādām kā EDSO un tās 

Augstais komisārs nacionālo minoritāšu jautājumos, kā arī Eiropas Padome.  

 

Šajā nolūkā ES divpusējā sadarbībā ir atbalstījusi valdību programmas un politiku, kas vērsta uz 

minoritātēm piederīgām personām vai kam varētu būt ietekme uz šo jomu. ES ir arī atbalstījusi 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras nodarbojas ar minoritātēm piederīgu personu tiesību 

aizsardzību un veicināšanu, konkrēti ar EIDHR starpniecību, it īpaši ar mērķi palīdzēt apkarot 

diskrimināciju un veicināt to, lai tiktu aizsargāta un sekmēta minoritāšu kopienām piederīgu vīriešu 

un sieviešu vienlīdzīga dalība sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē saistībā ar plašāku mērķi 

nostiprināt cilvēktiesības, politisko plurālismu un demokrātisku līdzdalību politikā. Piemēram, 

EIDHR, ieguldot vairāk nekā EUR 90 000, šobrīd finansē projektu, kura mērķis ir uzlabot romu un 

citu nacionālām minoritātēm piederīgu personu politisko līdzdalību un pārstāvniecību Bosnijā un 

Hercegovinā, tādējādi uzlabojot viņu iekļaušanu, intereses un tiesības. 
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28.a Rasisms, ksenofobija, diskriminācijas novēršana un cieņa pret daudzveidību  

 

2012. gadā ES turpināja sniegt nozīmīgu ieguldījumu cīņā pret jebkādām rasisma, rasu 

diskriminācijas, ksenofobijas un līdzīgu neiecietības veidu izpausmēm visā pasaulē.  

 

Eiropas Savienībā šī apņemšanās joprojām tika stiprināta ar konkrētas rīcības politiku, tostarp ar 

tiesību aktiem un efektīvu to īstenošanu 1, izpratnes vairošanu, datu vākšanu 2 un finansiālu atbalstu 

valsts iestādēm un pilsoniskajai sabiedrībai 3. Visuzskatāmākais piemērs ir īpašā romu situācija: 

Komisija 2011. gada 5. aprīlī publiskoja paziņojumu "ES programma attiecībā uz romu 

integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020. gadam", kurā dalībvalstis tika mudinātas pieņemt vai 

turpināt izstrādāt vispusīgu pieeju attiecībā uz romu integrāciju un apstiprināt mērķus izglītības, 

nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļu pieejamības jomā.  

 

Visas dalībvalstis ir iesniegušas stratēģiju Eiropas Komisijai – izņemot Maltu, kur romi nedzīvo –, 

kaut gan nebija juridiska pienākuma to darīt, un tas rāda, ka pastāv stipra politiska apņēmība. 

 

                                                 
1 Informāciju par attiecīgajiem ES tiesību aktiem, lūdzu, 

sk. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm un 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm. 

2 2012. gada novembrī tika publicēts Eirobarometrs par diskrimināciju. Diskriminācija 
etniskās izcelsmes dēļ arvien vēl tiek uzskatīta par visizplatītāko diskriminācijas veidu 
Eiropas Savienībā, kā uzskata 56 % aptaujāto. ES Pamattiesību aģentūras ziņojumus un 
pētījumus par rasismu un ksenofobiju, lūdzu, sk. http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-
publications-2012. 

3 ES līmenī ar programmas "PROGRESS" starpniecību darbības finansēšanai paredzētu 
piešķīrumu saņem tīkli, kas aktīvi darbojas ar rasi vai etnisku izcelsmi motivētas 
diskriminācijas apkarošanā, piemēram, Eiropas tīkls pret rasismu (European Network Against 
Racism – ENAR), Eiropas romu informācijas dienests (European Roma Information Office – 
ERIO), Eiropas vienlīdzības struktūru tīkls (European network of equality bodies – 
EQUINET). Informāciju par citām attiecīgām finansējuma programmām 
sk. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
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Eiropas Komisija 2012. gada maijā nāca klajā ar savu pirmo izvērtējuma ziņojumu "Romu 

integrācijas valstu stratēģijas: pirmais solis ES programmas īstenošanā", kurā uzsvērts, ka jādara 

daudz vairāk, lai nodrošinātu pietiekamu finansējumu romu integrācijai, ieviestu uzraudzības 

mehānismus, apkarotu diskrimināciju un segregāciju un pievērstos svarīgiem jautājumiem par 

piekļuvi pienācīgiem mājokļiem un veselības aprūpei. Eiropas Komisija sagaida, ka valdības 

pievērsīsies ziņojumā norādītajām prioritātēm un reizi gadā pārskatīs romu integrācijas valstu 

stratēģijas, ziņojot Eiropas Parlamentam un Padomei. 

 

Starptautiskajā rasu diskriminācijas izskaušanas dienā, 2012. gada 21. martā, Augstā pārstāve 

Ashton nāca klajā ar ES vārdā sniegtu paziņojumu, uzsverot, ka "ES ir stingri apņēmusies apkarot 

jebkāda veida rasismu un ksenofobiju. Rasu diskriminācija neatbilst vērtībām, uz kurām balstās ES 

[…]."  

 

Ārējā darbībā ES turpināja izvirzīt ar rasismu un ksenofobiju saistītus jautājumus politiskos 

dialogos ar trešām valstīm, piemēram, ar Āfrikas valstīm. Minētos jautājumus joprojām ņem arī 

vērā sadarbības stratēģijās; piemēram, Eiropas kaimiņattiecību politikas rīcības plānos partnervalstis 

apņemas apkarot diskrimināciju, reliģisku neiecietību, rasismu un ksenofobiju visās izpausmēs.  

 



 
9431/13  au/LJ/sbr 116 
PIELIKUMS DG C   LV 

ES turpināja sadarboties ar tādām reģionālām struktūrām kā Eiropas Padomes Eiropas Komisija pret 

rasismu un neiecietību (ECRI). Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā ES strādāja ciešā 

sadarbībā, lai veicinātu saistību īstenošanu, ko 56 EDSO dalībvalstis uzņēmušās attiecībā uz cīņu 

pret rasismu, ksenofobiju un diskrimināciju.  

 

Daudzpusējā līmenī ES arī aktīvi sadarbojās ar ANO, risinot jautājumus saistībā ar rasismu un 

diskrimināciju. Tā atbalstīja ANO īpašo referentu rasisma, ksenofobijas un ar to saistītās 

neiecietības mūsdienu formu apkarošanas jautājumos Mutama Ruteere kungu un viņa priekšteci 

Githu Muigai kungu viņu pilnvaru īstenošanā. Vienpadsmit gadus pēc 2001. gada Pasaules 

konferences pret rasismu, rasu diskrimināciju, ksenofobiju un ar to saistītu neiecietību ES joprojām 

pilnībā saglabā savu apņemšanos attiecībā uz 2001. gada Durbanas konferences galveno mērķi –

 pilnībā izskaust rasismu, rasu diskrimināciju, ksenofobiju un ar to saistīto neiecietību.  

 

Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu (ICERD) ir vispārējs 

pamats centieniem novērst, apkarot un izskaust rasismu. Eiropas Savienība turpināja aicināt visas 

valstis, kas līdz šim nav ratificējušas vai pilnībā īstenojušas minēto konvenciju, to izdarīt, bet 

2012. gadā netika nodrošināta neviena ratifikācija. 

 

Cīņu pret diskrimināciju ES turpināja iekļaut visos starptautiskās sadarbības aspektos. Izmantojot 

Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR), ES ir sniegusi atbalstu plašam 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju lokam saistībā ar apmēram 120 neseniem projektiem – kopumā 

aptuveni EUR 24 miljonu vērtībā. Turklāt ar EIDHR starpniecību ES atbalstīja Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Augsto cilvēktiesību komisāri (OHCHR), lai īstenotu pastāvošos starptautiskos 

standartus par līdztiesību un diskriminācijas aizliegumu, īpaši Starptautisko konvenciju par rasu 

diskriminācijas izskaušanu.  
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Saskaņā ar ES principiālo politiku šajā jomā Politikas un drošības komiteja 2012. gada 24. jūlijā 

apstiprināja stratēģisku dokumentu "Eiropas Savienība, veicot turpmākus pasākumus pēc Durbanas 

deklarācijas, un rīcības programma".  

 

Saistībā ar Eiropas Savienības un Āfrikas Savienības kopīgo stratēģisko partnerību 

demokrātiskas pārvaldības un cilvēktiesību jomā abas puses 2012. gadā apstiprināja, cik lielu 

nozīmi tās piešķir cīņai pret rasismu, rasu diskrimināciju, ksenofobiju un ar to saistīto neiecietību  

 

2012. gada 5. jūnijā Eiropas Savienības un Āfrikas Savienības delegācijas Ženēvā rīkoja kopīgu 

semināru katra savām dalībvalstīm, lai apmainītos ar vietējā, valsts un reģiona mēroga paraugpraksi 

a) cīņā pret rasu diskrimināciju praksē un b) vēršoties pret musināšanu uz rasu naidu.° 

29. Uzlabota politika pirmiedzīvotāju jautājumos  

Principus, kas raksturo ES iesaistīšanos ar pirmiedzīvotāju tautām saistītajos jautājumos, piemēro 

saistībā ar ANO 2007. gada Deklarāciju par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, ar kuru sekmē 

pirmiedzīvotāju tautu tiesības un nodrošina to iespējas pastāvīgai attīstībai visā pasaulē.  
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ES cenšas integrēt cilvēktiesību jautājumus, tostarp pirmiedzīvotāju tautu tiesību jautājumus, visos 

tās ārpolitikas aspektos, tajā skaitā politiskajos dialogos ar trešām valstīm un reģionālām 

organizācijām tādos daudzpusējos forumos kā ANO, kā arī sniedzot finansiālu atbalstu.  

 

Kopš 1994. gadā tika ieviesta Starptautiskā pasaules pirmiedzīvotāju tautu diena, gan Ārējo 

attiecību un Eiropas kaimiņattiecību politikas komisārs – agrāk, gan Augstā pārstāve – tagad, 

gandrīz katru gadu 9. augustā ir nākuši klajā ar paziņojumu saistībā ar šo starptautiski atzīmējamo 

dienu. 2012. gada paziņojumā Augstā pārstāve "kopā ar pirmiedzīvotājiem godināja viņu bagāto 

kultūras mantojumu un devumu pasaulei". Turklāt ES delegācijas visā pasaulē 9. augustā vai 

aptuveni šajā laikā rīkoja pasākumus, tostarp tikšanās ar pirmiedzīvotāju tautu vadoņiem, preses 

konferences, publikācijas presē, organizēja to dalību semināros un ES finansēto projektu 

apmeklējumus.  

 

ES turpināja aktīvi piedalīties Apvienoto Nāciju Organizācijas forumos, kuros risina ar 

pirmiedzīvotāju tautām saistītus jautājumus, kā arī sniedza ieguldījumu to ANO aģentūru sadarbības 

pasākumos, kuras strādā ar pirmiedzīvotāju tautu jautājumiem. 2011. gadā ES pievienojās 

konsensam par regulārās Ģenerālās asamblejas Trešās komitejas rezolūciju par pirmiedzīvotāju 

tautu tiesībām, un aptuveni puse ES dalībvalstu to atbalstīja. Rezolūcijā ir iekļauts lēmums par 

Ģenerālās asamblejas Augsta līmeņa plenārsēdes – Pasaules pirmiedzīvotāju tautu konferences – 

rīkošanu 2014. gadā. Eiropas Savienība Trešajā komitejā, kā arī Ekspertu mehānisma par 

pirmiedzīvotāju tautu tiesībām (EMRIP) 2012. gada sesijā arī nāca klajā ar paziņojumu par 

jautājumiem saistībā ar pirmiedzīvotājiem, kā arī piedalījās interaktīvā dialogā ar James Anaya 

kungu, īpašo referentu par pirmiedzīvotāju tiesībām. ES sniedza aktīvu ieguldījumu ANO darba 

grupas jautājumiem saistībā ar cilvēktiesībām un starptautiskajiem un citiem uzņēmumiem 

tematiskajā ziņojumā, kuru paredzēts iesniegt ANO Ģenerālās asamblejas 68. sesijai un kurā 

pievērsīsies pirmiedzīvotāju tautu stāvoklim saistībā ar to, lai novērstu uzņēmējdarbības negatīvo 

ietekmi uz pirmiedzīvotāju tautu tiesībām. 
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Pirmiedzīvotāju tautu tiesības turpināja iekļaut ES attīstības sadarbības stratēģijās. Piemēram, 

Kolumbijas valsts stratēģijas dokumentā (2007–2013) tiek risināta pirmiedzīvotāju tautu humanitārā 

un cilvēktiesību situācija, un tā galveno prioritāšu vidū ir miera veidošana, iesaistot vietējā pārvaldē 

un ekonomikā sociāli atstumtus iedzīvotājus, kā arī cilvēktiesību, labas pārvaldības un cīņas pret 

nesodāmību veicināšana. Vēl viens piemērs ir Peru valsts stratēģijas dokuments (2007–2013), kurā 

ir skaidri paredzēta pirmiedzīvotāju tautu iesaistīšana valsts modernizācijas atbalstīšanā un labas 

pārvaldības un sociālās iekļaušanas stiprināšanā.  

 

ES apzinās to īpašo neaizsargātību un būtisko apspiešanu, ar ko saskaras pirmiedzīvotāju tautu 

tiesību aizstāvji daudzās pasaules valstīs, kā liecina daudzie starptautiskie ziņojumi, tostarp 

ziņojumi, ko sniegusi ANO īpašā referente cilvēktiesību aizstāvju lietās.  

 

Tāpat ES tieši atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras nodarbojas ar pirmiedzīvotāju 

tautu lietām, it īpaši, izmantojot Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR). Kopš 

2011. gada no EIDHR līdzekļiem ar EUR 1,2 miljoniem tiek finansēts projekts, kas paredzēts 

pirmiedzīvotāju tautu cilvēktiesību aizstāvju tīkla stiprināšanai, kuri Āzijā novēro un reģistrē 

pirmiedzīvotāju tautu cilvēktiesību pārkāpumus, lai palielinātu vietēja un starptautiska mēroga 

informētību par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām un aizsargātu tās personas un grupas, kas Āzijā 

veicina un aizsargā pirmiedzīvotāju tautu tiesības. Šis projekts, kurš ir paredzēts Nepālai, 

Bangladešai, Indijai, Kambodžai, Indonēzijai, Malaizijai, Filipīnām un Taizemei un kura mērķis ir 

atrisināt problēmu, ka pirmiedzīvotāju tautu cilvēktiesības netiek juridiski atzītas un to aizsardzībai 

trūkst piemērotas politikas Āzijas reģionā, kur dzīvo apmēram 200 miljonu no kopumā iespējamiem 

350 miljoniem pasaules pirmiedzīvotāju tautu pārstāvju.  
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Lielākā daļa šo valstu pirmiedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa, saskaras ar visiem 

diskriminācijas veidiem un viņiem gandrīz nav piekļuves politisku lēmumu pieņemšanas procesam 

un tiesvedības sistēmām, un tiek pārkāptas ne tikai viņu individuālās tiesības, bet arī viņu kolektīvās 

tiesības. Pirmiedzīvotāju tautu tiesību pārkāpumus attiecībā uz līdzdalību lēmumu pieņemšanā 

jautājumos, kas skar viņu tiesības, bieži izraisa apstāklis, ka netiek pieņemts princips par brīvu, 

iepriekšēju un uz informāciju balstītu piekrišanu un tās praktiskie aspekti. Tas, ka netiek atzītas 

pirmiedzīvotāju tautu tiesības uz zemi, ir radījis plaši izplatītu zemes piesavināšanos un piespiedu 

pārvietošanu saistībā ar plantācijām, liela mēroga kalnrūpniecību, dambjiem, infrastruktūru un 

aizsargātajām teritorijām. Tāpat arī daudzkārt netiek reģistrēti pirmiedzīvotāju cilvēktiesību 

pārkāpumi un par tiem neziņo, jo pirmiedzīvotāju kopienās informētība par viņu tiesībām nav liela 

un aizstāvības darbību nav daudz, īpaši konfliktu skartajos reģionos, tāpēc pirmiedzīvotāju tautu 

tiesību aizstāvju darbs ir ļoti nozīmīgs. 

 

Jaunajā ES rīcības plānā par cilvēktiesībām ir punkts par rīcību pirmiedzīvotāju tautu jautājumā: 

"Pārskatīt un pilnveidot ES politiku, kas attiecas uz ANO Deklarāciju par pirmiedzīvotāju tautu 

tiesībām, gatavojoties 2014. gadā paredzētajai Pasaules konferencei par pirmiedzīvotājiem".  

 

30. Personu ar invaliditāti cilvēktiesības  

 

2011. gada 22. janvārī Eiropas Savienība pievienojās ANO Konvencijai par personu ar 

invaliditāti tiesībām. Tas bija vēsturisks notikums, jo Konvencija par personu ar invaliditāti 

tiesībām ir pirmais visaptverošais cilvēktiesību līgums, ko ratificē ES kā "reģionāla integrācijas 

organizācija". ES pirmo reizi kā iesaistītā puse aktīvi piedalījās Konvencijas par personu ar 

invaliditāti tiesībām līgumslēdzēju valstu konferencē 2011. gada septembrī. 2012. gada oktobrī 

Padome pieņēma lēmumu izveidot ES līmeņa sistēmu, kā prasīts 33. panta 2. punktā ANO 

Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām. Ar ES sistēmu tiks veicināta, aizsargāta un 

pārraudzīta ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošana ES likumdošanā un 

politikā un attiecībā uz konvencijas "iekšējo" īstenošanu ES iestādēs, t. i., tām rīkojoties kā 

publiskās pārvaldes iestādēm. 
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Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām mērķis ir nodrošināt, lai personas ar invaliditāti 

varētu vienlīdzīgi izmantot savas tiesības tāpat kā pārējie pilsoņi. Konvencijā par personu ar 

invaliditāti tiesībām ir noteikti minimālie standarti, lai attiecībā uz personām ar invaliditāti 

aizsargātu visu cilvēktiesību un pamattiesību spektru. Eiropas Savienībai tas nozīmē nodrošināt, lai 

ES kompetenču robežās ES līmeņa politika, likumdošanas un plānošanas darbības saskanētu ar 

noteikumiem par invaliditātes tiesībām, kuri izklāstīti Konvencijā par personu ar invaliditāti 

tiesībām. ES stratēģijā invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam, kuru pieņēma 2010. gada 

novembrī un kuras mērķis ir palīdzēt īstenot Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 

noteikumus gan ES, gan dalībvalstu līmenī, "ārējā darbība" ir noteikta kā viena no astoņām 

galvenajām darbības jomām. Stratēģija papildina un atbalsta dalībvalstu rīcību, kuras nes galveno 

atbildību par invaliditātes politiku. Invaliditāte kā viena no rīcības jomām ir izcelta arī nesen 

pieņemtajā ES Rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju. 

 

Invaliditātes jautājums aizvien biežāk tika izvirzīts ES politiskajos un specializētajos dialogos 

(tostarp cilvēktiesību dialogos) ar trešām valstīm. 2012. gadā invaliditāte kā cilvēktiesību jautājums 

tika apspriesta cilvēktiesību dialogos ar Āfrikas Savienību, ASV, Čīli, Jaunzēlandi, Krieviju, 

Meksiku un Palestīniešu pašpārvaldi. Papildu iemesls to darīt bija tas, ka ES bija ratificējusi 

Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Jo īpaši ES aicināja visas valstis ratificēt un pilnībā 

īstenot Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.  

 

2012. gadā ES turpināja attiecīgajos reģionālajos un starptautiskajos forumos atbalstīt un aizstāvēt 

personu ar invaliditāti cilvēktiesības.  
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ES turpināja arī ārpus Eiropas Savienības aizsargāt un veicināt personu ar invaliditāti tiesības, ES 

attīstības sadarbībā sistemātiski iekļaujot jautājumus, kas saistīti ar personām ar invaliditāti. 

Finansējums, kas paredzēts personām ar invaliditāti, tiek sniegts no vairākiem ES finanšu 

instrumentiem, tādiem kā attīstības sadarbības instruments (ASI), Eiropas Attīstības fonds (EAF), 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments (EKPI) un Eiropas Demokrātijas un 

cilvēktiesību instruments (EIDHR). 2012. gadā ES finansēja vairāk nekā 80 projektu pāri pār 

50 partnervalstīs (ar vairāk nekā EUR 30 miljonu apmērā lēstu budžetu).  

 

Saskaņā ar 30(b) darbību Rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju Eiropas Komisija 

2012. gada augustā pabeidza atjaunināt Pamatnostādnes par invaliditāti un attīstību, saskaņojot tās 

ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.  

 

STARPTAUTISKO HUMANITĀRO TIESĪBU IEVĒROŠANA 

Lai veicinātu starptautiskās humanitārās tiesības pasaulē, ES 2012. gadā veica dažādas iniciatīvas 

saskaņā ar 2005. gada Padomes pamatnostādnēm par starptautisko humanitāro tiesību ievērošanas 

veicināšanu. Starptautiskās humanitārās tiesības atšķiras no starptautiskajām cilvēktiesībām. Tās 

veido četras 1949. gada Ženēvas konvencijas, to papildprotokoli, citi starptautiski nolīgumi un 

paražu tiesības, ar ko kopumā tiecas aizstāvēt personas, kuras tieši nepiedalās vai vairs tieši 

nepiedalās karadarbībā (piemēram, civiliedzīvotāji, karagūstekņi un citi aizturētie, kā arī slimie un 

ievainotie), un ierobežot karadarbības līdzekļus un paņēmienus (tostarp taktikas un ieročus), lai 

izvairītos no liekām ciešanām un postījumiem 1.  

 

                                                 
1 Visaptverošs starptautisko humanitāro tiesību instrumentu saraksts ir dots Padomes 

pamatnostādņu par starptautiskajām humanitārajām tiesībām pielikumā.  
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Dalībvalstis ir guvušas panākumus, īstenojot savus 2011. gada starptautiskajā Sarkanā Krusta 

un Sarkanā Pusmēness 31. konferencē dotos solījumus. Septembrī notikušajā ANO augsta līmeņa 

sanāksmē par tiesiskumu dalībvalstis atkārtoja solījumus par līgumu ratifikāciju. 2012. gada 

7. jūnijā Austrija ratificēja 2006. gada konvenciju par visu personu aizsardzību pret piespiedu 

pazušanu, savukārt 2012. gada 9. janvārī un 27. decembrī attiecīgi Somija un Polija ratificēja 

1997. gada Otavas konvenciju par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas, ražošanas un 

tālāknodošanas aizliegumu un iznīcināšanu. Šo ratifikāciju rezultātā tagad visas ES dalībvalstis ir 

Otavas konvencijas līgumslēdzējas puses. Daudzās dalībvalstīs turpinās darbs, lai ratificētu 

Konvenciju pret piespiedu pazušanu un citas starptautisko humanitāro tiesību konvencijas, uz 

kurām attiecas Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai (SSKK) dotie solījumi.  

Eiropas Savienība vairākos paziņojumos, ar kuriem tā 2012. gadā nāca klajā ANO, atkārtoja, cik 

svarīgi ir īstenot starptautiskās humanitārās tiesības. Paziņojumā par civiliedzīvotāju aizsardzību 

bruņotā konfliktā, kas izskanēja ANO Drošības padomē (25. jūnijs), ES pauda nožēlu par to, ka 

bruņota konflikta puses bieži vien neievēro savas ar piemērojamajām starptautiskajām 

humanitārajām tiesībām, starptautiskajām cilvēktiesībām un bēgļu tiesībām uzliktās saistības 

respektēt un aizsargāt civiliedzīvotājos. ES bija vienisprātis ar ANO ģenerālsekretāra izteiktajām 

nopietnajām bažām attiecībā uz situācijām, tostarp Afganistānā, Dienvidsudānā, Sudānā, Kongo 

Demokrātiskajā Republikā un Somālijā, kurās civiliedzīvotāji, īpaši sievietes un bērni, joprojām ir 

pakļauti dažādiem ārkārtējas vardarbības veidiem. ES bija ļoti nobažījusies par ietekmi, kādu uz 

humanitāro situāciju atstāj ieroču izmantošana blīvi apdzīvotos apvidos; tā ņēma vērā SSKK pausto 

viedokli, ka blīvi apdzīvotos apvidos būtu jāizvairās izmantot plašas triecienzonas 

sprādzienbīstamos ieročus, un aicināja izskatīt šo jautājumu sistemātiskāk un proaktīvāk. ES 

piemetināja, ka pastiprināta saukšana pie atbildības ir svarīgs elements, lai veicinātu to, ka bruņota 

konflikta puses ievēro savas starptautiskās saistības, un uzsvēra, ka par saukšanu pie atbildības 

galvenokārt atbildīgas ir valstu iestādes. ES uzskatīja, ka būtu vērts pastiprināti izmantot 

izmeklēšanas komisijas un faktu vākšanas misijas un par šādām situācijām ziņot Starptautiskajai 

Krimināltiesai. ES atbalstīja tādas vides izveidi, kurā visas personas, iestādes un vienības nestu 

atbildību saskaņā ar tiesību aktiem un procedūrām, kas atbilst piemērojamajām humanitārajām 

tiesībām, un iestājās par aktīvu visu valstu līdzdalību SSKK pieliktajās pūlēs uzlabot starptautisko 

humanitāro tiesību ievērošanu.  
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Paziņojumā par Ženēvas konvencijām pievienoto papildprotokolu statusu, kas 2012. gada 

22. oktobrī izskanēja ANO Ģenerālās asamblejas Sestajā komitejā, ES uzsvēra, ka, lai nodrošinātu 

bruņotu konfliktu upuru aizsardzību, būtiski ir veicināt un ievērot starptautiskās humanitārās 

tiesības. ES mudināja tās valstis, kuras to vēl nav izdarījušas, pievienoties visiem Ženēvas 

konvencijām pievienotajiem papildprotokoliem. Gadījumos, kad tas ir piemēroti un noderīgi, ES 

mudina visas puses apsvērt iespēju izmantot pakalpojumus, ko sniedz Starptautiskā faktu vākšanas 

komisija, kas izveidota saskaņā ar Ženēvas konvencijām pievienotā 1977. gada 1. papildprotokola 

90. pantu. Ar 9. novembrī Ceturtajā komitejā izskanējušo paziņojumu par Izraēlas piekoptajiem 

paņēmieniem, kas skar palestīniešu cilvēktiesības, ES atgādināja ka Palestīnā ir jāpiemēro 

starptautiskās humanitārās tiesības, tostarp, ka ir jāpiemēro ceturtā Ženēvas konvencija attiecībā uz 

civiliedzīvotāju aizsardzību, un aicināja šajā sakarībā pilnībā ievērot starptautiskās humanitārās 

tiesības. 13. decembrī vēršoties pie Ģenerālās asamblejas par ANO humānās un katastrofu seku 

likvidēšanas palīdzības koordinācijas uzlabošanu, ES mudināja visas valstis un līgumslēdzējas 

puses pildīt savus starptautisko humanitāro tiesību uzliktos pienākumus un aicināja karojošās puses 

aizsargāt personālu, kas norīkots, lai veiktu medicīnas pienākumus, un tā transporta līdzekļus, 

īpašumu un medicīnas objektus saskaņā ar visām attiecīgajām starptautiskajām tiesībām, tostarp 

starptautiskajām humanitārajām tiesībām.  

ANO konferencē par ieroču tirdzniecības līgumu Eiropas Savienība un tās dalībvalstis skaidri 

izteica savu pārliecību, ka ieroču nodošana ir jāatsaka gadījumos, kad pastāv nepārprotams risks, ka 

minētie ieroči tiks izmantoti, lai nopietni pārkāptu starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās 

humanitārās tiesības. 



 
9431/13  au/LJ/sbr 125 
PIELIKUMS DG C   LV 

 

ES ir atkārtoti vērsusies pie visām Sīrijas konfliktā iesaistītajām pusēm un aicinājusi ievērot 

starptautiskās humanitārās tiesības. 2012. gada 23. janvārī Padomes secinājumos tika nosodīta 

vardarbība pret civiliedzīvotājiem un izskanēja aicinājums Sīrijas iestādēm nodrošināt žurnālistu 

drošību valstī. Padomes 27. februāra secinājumos izskanēja gandarījums par ANO Ģenerālās 

asamblejas Rezolūciju par Sīriju un nožēla par daudzajām zaudētajām civiliedzīvotāju dzīvībām, 

aicinot prezidentu Assad nekavējoties izbeigt civiliedzīvotāju nonāvēšanu. ES aicināja visas puses 

ievērot humānās palīdzības organizāciju neitralitāti un neatkarību un nosodīja pretlikumīgos 

uzbrukumus medicīnas darbiniekiem ar Sarkanā Pusmēness simbolu. 15. martā, sacelšanās 

gadadienā, Augstā pārstāve nosodīja civiliedzīvotāju nonāvēšanu, aicinot nekavējoties nodrošināt 

humānās palīdzības piekļuvi un izmeklēt Neatkarīgās starptautiskās izmeklēšanas komisijas 

konstatētos faktus, kas liecina par noziegumiem pret cilvēci un citiem smagiem cilvēktiesību 

pārkāpumiem, ko veicis valdošais režīms. 23. martā Padomes secinājumos izskanēja bažas par 

Sīrijas civiliedzīvotāju nožēlojamo humanitāro stāvokli, kas arvien pasliktinās, un Sīrijas iestādēm 

adresēts aicinājums humānās palīdzības organizācijām nekavējoties nodrošināt netraucētu piekļuvi 

visām Sīrijas daļām. ES pauda gandarījumu par Cilvēktiesību padomes rezolūciju par cilvēktiesību 

stāvokli Sīrijā, kā arī par Neatkarīgās starptautiskās izmeklēšanas komisijas pilnvaru pagarinājumu, 

uzsverot, ka tie, kas veikuši noziegumus pret cilvēci un citus smagus cilvēktiesību pārkāpumus, 

nedrīkstētu palikt nesodīti. 

 

27. maijā Augstā pārstāve nāca klajā ar paziņojumu, ar kuru visstingrākajā mērā tika nosodīta 

vairāk nekā 90 cilvēku masu slepkavība, ko Sīrijas režīms ir veicis pret paša valsts 

civiliedzīvotājiem. 23. jūlijā Padomes secinājumos izskanēja nopietnas bažas par cilvēktiesību 

stāvokli un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem Sīrijā. ES aicināja visas puses ievērot 

starptautiskās humanitārās tiesības un humānās palīdzības darbiniekiem nodrošināt pilnīgu un drošu 

piekļuvi. 15. oktobrī Padomes secinājumos visas konflikta puses tika mudinātas pilnībā ievērot 

savus juridiskos un morālos pienākumus aizsargāt civiliedzīvotājus un tika atkārtoti apliecināts ES 

atbalsts Neatkarīgās starptautiskās izmeklēšanas komisijas veiktajai izmeklēšanai, tostarp saistībā ar 

apsūdzībām kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci. Padomes 10. decembra secinājumos ES 

izteica gandarījumu par ANO ĢA Trešās komitejas pieņemto Rezolūciju par Sīriju un aicināja ANO 

Drošības padomi pievērsties visiem aspektiem saistībā ar stāvokli Sīrijā, tostarp – vajadzības 

gadījumā ziņot Starptautiskajai Krimināltiesai. 
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Attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku Augstā pārstāve 2012. gada 14. martā nāca klajā ar 

paziņojumu, kurā ir izteikts gandarījums par Starptautiskās Krimināltiesas spriedumu Lubanga 

Dyilo kunga lietā. 7. jūnijā Augstā pārstāve izteica nosodījumu par civiliedzīvotāju nonāvēšanu, ko 

Kivu provincē veikuši bruņotie spēki, un atgādināja par ES stingro apņēmību cīnīties pret 

nesodāmību un panākt, lai nozieguma vaininieki tiktu saukti pie atbildības. 25. jūnijā Padomes 

secinājumos ar bažām tika konstatēts, ka KDR austrumos pasliktinās drošības un humanitārā 

situācija, un visas iesaistītās puses tika mudinātas nodrošināt humānās palīdzības piekļuvi. 

Novembra Padomes secinājumos šis aicinājums tika atkārtots un tika uzsvērts, ka visi tie, kas ir 

atbildīgi par vardarbību, kas veikta pret civiliedzīvotājiem, īpaši sievietēm un bērniem, būtu jāsauc 

pie atbildības. 

 

2012. gada 14. maijā Padomes secinājumos par Tuvo Austrumu miera procesu tika atgādināts, ka 

Palestīnā ir jāpiemēro starptautiskās humanitārās tiesības, tostarp ceturtā Ženēvas konvencija 

attiecībā uz civiliedzīvotāju aizsardzību. 9. novembra Padomes secinājumos par Tuvo Austrumu 

miera procesu tika izteiktas nopietnas bažas par stāvokli Gazas joslā un Izraēlā, tika nosodīti tīši 

uzbrukumi nevainīgiem civiliedzīvotājiem un izskanēja visām pusēm adresēts aicinājums ievērot 

starptautiskās humanitārās tiesības.  

 

2012. gada 23. janvārī Padomes secinājumos Sudānas valdībai tika atgādināts par tās pienākumu 

savā teritorijā aizsargāt visus civiliedzīvotājus, izskanēja aicinājums pilnībā sadarboties ar 

Starptautisko Krimināltiesu un tika uzsvērts, cik svarīgi ir saukt pie atbildības par cilvēktiesību un 

starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem. 3. martā Augstā pārstāve nāca klajā ar paziņojumu, 

kurā tika ņemts vērā Starptautiskās Krimināltiesas nolēmums izdot orderi par Sudānas aizsardzības 

ministra Abdelrahim Mohamed Hussein apcietināšanu par noziegumiem pret cilvēci un par kara 

noziegumiem, atgādinot, ka visnopietnākie noziegumi, kas sagādā bažas starptautiskajai kopienai, 

nedrīkst palikt nesodīti. 23. jūlijā Padomes secinājumos tika paustas bažas par humanitārās 

situācijas pasliktināšanos Dienvidkordofānā un Zilajā Nīlā un Sudānas varas iestādes tika mudinātas 

starptautiskajām humānās palīdzības aģentūrām nekavējoties nodrošināt netraucētu piekļuvi. 

18. oktobrī Augstā pārstāve izteica nosodījumu par uzbrukumu, kas tika veikts pret UNAMID miera 

uzturēšanas spēkiem, un aicināja Sudānas valdību nodrošināt, lai vainīgie tiktu tiesāti. 
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2012. gada 23. aprīlī Padomes secinājumos par Mali izskanēja visām konflikta pusēm adresēts 

aicinājums pilnībā ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un cilvēktiesības un nekavējoties 

nodrošināt netraucētu humānās palīdzības piekļuvi. Padome izteica arī atzinību kaimiņvalstīm par 

sniegto palīdzību saskaņā ar starptautiskajās humanitārajās tiesībās noteiktajiem pienākumiem. 

17. maijā Augstā pārstāve izteica bažas par to, ka Mali ziemeļu reģionus kontrolējošie nemiernieku 

spēki neļauj sniegt pirmās nepieciešamības humāno palīdzību, un aicināja visas puses atvērt 

humanitāros koridorus. 15. oktobrī Padomes secinājumos tika apstiprināta ES apņemšanās, īstenojot 

nepārtrauktus centienus humanitārajā jomā, palīdzēt Mali risināt krīzes situāciju, un tika atgādināts 

par pienākumu nodrošināt visiem humanitārās jomas dalībniekiem brīvu un netraucētu piekļuvi 

neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 

 

ES turpināja piekopt aktīvu pieeju jautājumā par privātiem militāro un drošības pakalpojumu 

uzņēmumiem un joprojām ir apņēmības pilna novērst vai labot jebkādus cilvēktiesību pārkāpumus 

vai ļaundarības, kam varētu būt kāda saistība ar privātu militāro un drošības pakalpojumu 

uzņēmumu darbībām (PMSC). ES augstu vērtē atklātas un ietverošas debates, kas palīdz labāk 

izprast diskusiju problemātiku saistībā ar PMSC darbību reglamentāciju, uzraudzību un 

pārraudzīšanu. Šajā sakarā ES par ļoti būtisku uzskata Montrē dokumentu, jo tajā ir izklāstītas 

valstīm paredzētas starptautiskās juridiskās saistības un paraugprakse attiecībā uz bruņota konflikta 

laikā veiktām privātu militāro un drošības pakalpojumu uzņēmumu operācijām. ES 2012. gada 

26. jūlijā apliecināja publisku atbalstu Montrē dokumentam un bija pirmā starptautiskā organizācija, 

kas to izdarīja.  

ES arī turpināja aktīvi piedalīties ANO Cilvēktiesību padomes izveidotajā beztermiņa starpvaldību 

darba grupā par privātiem militāro un drošības pakalpojumu uzņēmumiem, kuras otrā sanāksme 

notika 2012. gada 13.–17. augustā. Šajā sakarībā ES arī aicināja citas trešās valstis paust atbalstu 

Montrē dokumentam, jo tas sniedz konkrētu ieguldījumu esošo starptautisko saistību īstenošanā. 

 

Kā dažu tādu pakalpojumu izmantotājs, kurus sniedz privāti militāro un drošības pakalpojumu 

uzņēmumi, EĀDD sāka pārskatīt ar tiem noslēgtos līgumus, lai nodrošinātu to pilnīgu atbilstību 

starptautiskajām humanitārajām tiesībām un citām piemērojamām tiesību normām, ar mērķi 

nodrošināt saukšanu pie atbildības par jebkādiem pārkāpumiem, kas varētu gadīties. 
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2012. gadā saistībā ar humāno palīdzību ES turpināja uzlabot aizstāvību starptautisko humanitāro 

tiesību ievērošanai. Komisāre Kristalina Georgieva ziņoja par starptautisko humanitāro tiesību 

pārkāpumiem bruņotu konfliktu situācijās, piemēram, Sīrijā un Mali, aicinot visus kaujiniekus 

pakļauties likumam un aizsargāt tos, kas karadarbībā nepiedalās, proti, nodrošinot drošu un 

neapdraudētu piekļuvi neitrālām humānās palīdzības organizācijām. 2012. gada 6. novembrī uzrunā 

"Humanitāro aprindu reakcija uz Sīrijas krīzi" komisāre Georgieva uzsvēra, ka ievērot 

starptautiskās humanitārās tiesības ir visu konflikta pušu pienākums. 2012. gada 4. decembrī, 

uzstājoties Norvēģijas Bēgļu padomes konferencē "Principi praksē – saglabāt darbību humanitārajā 

jomā", komisāre Georgieva izteica atziņu, ka humanitārie humānisma, objektivitātes, neitralitātes 

un neatkarības principi mūsdienās, kad humanitārajā jomā ir jauni rīcībspēki, ir aktuālāki nekā 

jebkad. 

 

2012. gadā ES nodrošināja finansējumu projektam, ko īstenoja Norvēģijas Bēgļu padome un 

Aizjūras attīstības institūts un kas paredzēts, lai apzinātu, kā humanitārie principi tiek praktiski 

piemēroti, ar ieceri pastiprināt to īstenošanu. Saistībā ar minēto 2012. gada decembrī Briselē notika 

augsta līmeņa konference par humanitārajiem principiem. Komisija finansiāli atbalstīja arī citu 

projektu, ko īsteno Šveices fonds rīcībai mīnu jomā (Swiss Foundation for Mine Action) un 

"Ženēvas aicinājums" (Geneva Call), lai bruņotiem nevalstiskiem rīcībspēkiem nodrošinātu 

mācības starptautisko humanitāro tiesību un ar tām saistīto humanitāro normu jomā.  

 

Visbeidzot, ES finansēja Somijas Sarkanā Krusta īstenotu projektu, lai Eiropas humānās palīdzības 

organizācijās un to īstenošanas partnerorganizācijās, kas darbojas konfliktbīstamās un pēckonflikta 

valstīs, uzlabotu informētību par starptautiskajām humanitārajām tiesībām un humanitārajiem 

principiem.  
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ES joprojām bija nobažījusies, ka ES humānās palīdzības īstenošanu varētu apgrūtināt 

pretterorisma tiesību akti ar eksteritoriālu pārklājumu, kuros iekļauti noteikumi, ar ko 

materiāla atbalsta sniegšanu sarakstā iekļautām organizācijām atzīst par kriminālsodāmu neatkarīgi 

no šādu pasākumu humanitārā rakstura vai no tā, ka to mērķis nebūt nav atbalstīt terora aktus. Pēc 

ASV Augstākās tiesas sprieduma lietā Holder/Humanitarian Law Project, kurā tika apstiprināts, ka 

ASV likums, ar ko aizliedz sniegt apmācību starptautisko humanitāro tiesību jomā dažām sarakstā 

iekļautām vienībām, atbilst konstitūcijai, Komisija turpināja risināt šo jautājumu dažāda līmeņa 

ASV varas iestādēs, piemēram, ASV Valsts departamentā un Tieslietu departamentā. 

VI DARBS AR DIVPUSĒJIEM PARTNERIEM  

ES savās attiecībās ar visām trešām valstīm, ieskaitot tās stratēģiskos partnerus, uzmanības 

centrā izvirzīs cilvēktiesības  

 

Pirmā Eiropas cilvēktiesību nedēļa (2012. gada 3.–14. decembris) Brazīlijā 

 

Lai atzīmētu Starptautisko cilvēktiesību dienu (10. decembri), kas sakrita arī ar dienu, kad Eiropas 

Savienība saņēma 2012. gada Nobela Miera prēmiju, ES delegācija Brazīlijā rīkoja virkni kultūras 

pasākumu, kuru vidū bija cilvēktiesību aizstāvju seminārs, filmu demonstrējumi, debates, 

cilvēktiesību aizstāvju publikācijas atklāšana un svētku koncerts. Pasākumi tika organizēti, 

saskaņojot un sadarbojoties ar Eiropas Savienības valstu kultūras institūtiem (European Union 

National Institutes for Culture – EUNIC) un Brazīlijā esošajām ES dalībvalstu delegācijām, kā arī 

Brazīlijas Cilvēktiesību sekretariātu, ANO (tostarp Kopējo HIV/AIDS apkarošanas programmu 

(UNAIDS), ANO Iedzīvotāju fondu (UNFPA) un ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju 

veicināšanas iestādes (UN Women) aģentūrām), Brazīlijas Valsts ministriju un Brazīlijas 

Universitāti. Notikumi plaši vērsa uzmanību uz cilvēktiesībām, un tos rīkoja svinīgiem nolūkiem. 

Viens no svarīgākajiem nedēļas notikumiem bija cilvēktiesību aizstāvju seminārs, ko finansēja no 

ES un Brazīlijas nozaru dialogu fonda. Tas pulcēja visievērojamākos un pazīstamākos cilvēktiesību 

aizstāvjus valstī (tie visi dzīvo pastāvīgās briesmās un aizstāv un pārstāv dažādus aspektus), 

organizācijas, kas darbojas viņu aizsardzības nolūkos, kā arī pārstāvjus gan no nacionālās, gan 

valsts cilvēktiesību aizstāvju aizsardzības programmas. Piedalījās plašs dalībnieku klāsts, kuri 

sniedza šokējošus ziņojumus par to, ko nozīmē dzīvot pastāvīgās briesmās.  
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31. Praktiskā ietekme, izmantojot pielāgotas pieejas  

 

2012. gada jūnijā pieņemtā ES Rīcības plāna par cilvēktiesībām un demokrātiju 31. sadaļā 

"Praktiskā ietekme, izmantojot pielāgotas pieejas" ir pausta apņemšanās "Nodrošināt, ka valsts 

cilvēktiesību stratēģiju īstenošana tiek plaši izvirzīta gada progresa ziņojumos un pārskatos". 

Eiropas Savienības katrai valstij paredzētās cilvēktiesību stratēģijas tika ieviestas, lai panāktu 

mērķtiecīgāku un konsekventāku pieeju cilvēktiesību jautājumiem trešās valstīs. Tās tika 

izstrādātas, lai rastu labāku izpratni par galvenajām cilvēktiesību problēmām un lai ES rīcību vērstu 

gan uz politiskām, gan finansiālām pamatprioritātēm, tādējādi ES rīcību padarot mērķim 

piemērotāku un efektīvāku. 

Kopš ieceres realizācija ir sākta, ir izstrādāts vairāk kā 140 cilvēktiesību stratēģiju, no kurām 

48 stratēģijas 2012. gadā ir galīgi apstiprinājusi Politikas un drošības komiteja. 2012. gada decembrī 

tika sākti turpmākie pasākumi un katrai valstij paredzēto cilvēktiesību stratēģiju īstenošanas 

uzraudzība. 
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32. Ietekme ar dialoga starpniecību  

Eiropas Savienība cilvēktiesību dialogus ar trešām valstīm uzskata par efektīvu divpusējās iesaistes 

un sadarbības līdzekli cilvēktiesību veicināšanai un aizstāvībai, un 2012. gadā tā turpināja darbu, lai 

uzlabotu to efektivitāti, it īpaši šādā veidā: 

 

• veidojot ciešākas saites starp cilvēktiesību dialogiem un citiem politikas instrumentiem, 

īpaši ar jaunajām katrai valstij paredzētajām cilvēktiesību stratēģijām, un arī sasaistot ar 

citām politikas jomām, piemēram, vietējo dialogu, kas norit ar Kolumbiju, pārvēršot par 

valdību līmenī risināmu dialogu saistībā ar jauno brīvās tirdzniecības nolīgumu;  

 

• pastiprinot dialogu un sadarbību cilvēktiesību jomā ar ES stratēģiskajiem partneriem; 

2012. gadā tika uzlabots to dialogu saturs un forma, kas tiek risināti ar Brazīliju un 

Meksiku, augsta līmeņa sēdēm pirmo reizi notiekot Briselē; par oficiālu kļuva jauns 

cilvēktiesību dialogs ar Dienvidāfriku, savukārt ar Korejas Republiku tika sāktas 

konsultācijas cilvēktiesību jomā;  

 

• izvēršot paraugpraksi dažāda veida cilvēktiesību dialogos, tostarp samitos, īpaši tos 

labāk integrējot vispārējās attiecībās ar attiecīgo trešo valsti un galveno uzmanību vēršot 

uz turpmākajiem pasākumiem, ko pēc dialogiem veic ar konkrētu rīcības plānu 

starpniecību, likumdošanas reformām un projektiem, kurs ES var atbalstīt ar saviem 

instrumentiem, tostarp ar sadarbības palīdzību; šajā ziņā paraugprakse joprojām ir 

cilvēktiesību dialogi saistībā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku; 
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• pastiprinātu uzmanību pievēršot cilvēktiesību dialogu darbakārtību izstrādei, kuros 

galvenā uzmanība ir vērsta uz cilvēktiesību stāvokli valstī, tostarp uz atsevišķiem 

gadījumiem, vienlaikus ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm reaģējot uz partnervalstu 

lūgumiem apspriest ES iekšējos cilvēktiesību jautājumus; tagad dialogu darbakārtībā kā 

standartpunkti tiek iekļauti daudzpusēji ANO un attiecīgās reģionālās organizācijās 

izvirzīti jautājumi.  

 

Pie minētās paraugprakses pieder tas, ka visās jomās notika konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību 

gan mītnes birojos, gan attiecīgajā valstī, un pēc dialogiem tika veikts kopsavilkums. Turklāt 

2012. gadā tika rīkoti 12 pilsoniskajai sabiedrībai veltīti semināri, lai ar tajos gūto informāciju 

papildinātu oficiālos cilvēktiesību dialogus.  

 

2012. gadā oficiāli cilvēktiesību dialogi vai apakškomiteju sēdes notika ar šādiem partneriem: ar 

Āfrikas Savienību, Argentīnu, Armēniju, Azerbaidžānu, Brazīliju, Baltkrieviju, Čīli, Kambodžu, 

Ķīnu, Kolumbiju, Gruziju, Indonēziju, Jordāniju, Kirgizstānas Republiku, Laosu, Libānu, Meksiku, 

Moldovas Republiku, Maroku, Palestīniešu pašpārvaldi, Pakistānu, Ukrainu, Uzbekistānu un 

Vjetnamu. Konsultācijas cilvēktiesību jomā notika ar Japānu, Krieviju, ASV un kandidātvalstīm 

(bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Islandi, Melnkalni un Turciju).  

 

2012. gadā nebija iespējams sarīkot sākto cilvēktiesību dialogu sesijas ar Ēģipti, Šrilanku un 

Tunisiju. Ar Alžīriju, Indiju, Izraēlu, Laosu, Tadžikistānu un Turkmenistānu plānotās sesijas tika 

atliktas uz 2013. gada sākumu. Cilvēktiesību dialogs ar Irānu kopš 2006. gada ir pārtraukts. 
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Visu gadu ar arvien lielāku partneru skaitu, īpaši ar Ņujorkā un Ženēvā rīkotu videokonferenču 

starpniecību, ir notikušas neformālas sesijas par daudzpusējiem cilvēktiesību aspektiem un 

prioritātēm. 

 

Turklāt gandrīz visas 79 Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis, kas ir Kotonū 

nolīguma puses, risina dialogu ar ES, kura pamatā ir nolīguma 8. pants un kurā ietilpst regulārs 

izvērtējums par notikumiem, kas saistīti ar cilvēktiesību, demokrātijas principu un tiesiskuma 

ievērošanu un labu pārvaldību. Saskaņā ar Kotonū nolīguma 9. pantu cilvēktiesības, demokrātijas 

principi un tiesiskums ir nolīguma būtiski elementi, un uz tiem kā tādiem attiecas 96. pantā 

izklāstītā strīdu izšķiršanas klauzula, uz kuras pamata var sākt konsultācijas un atbilstošus 

pasākumus, tostarp (kā galējo līdzekli) apturēt nolīguma darbību attiecībā uz konkrēto valsti. 

2012. gadā atbilstošos pasākumus, tostarp saistībā ar EIB aizdevumiem, turpināja piemērot piecām 

valstīm: Zimbabvei, Fidži, Gvinejai, Gvinejai-Bisavai un Madagaskarai.  

Turklāt 2012. gadā vairākas dalībvalstis risināja divpusējus dialogus ar trešām valstīm. Ar 

minētajiem divpusējiem dialogiem atbalsta ES cilvēktiesību dialogu sistēmu, pievienojot pašu 

dalībvalstu pieredzes un speciālo zināšanu elementus, piemēram, attiecībā uz veiksmīgu 

demokrātisku pāreju. 

33. ES ārpolitikas instrumentu efektīvs izmantojums un to savstarpēja mijiedarbība  

 

2012. gadā ne pret vienu valsti netika vērsts neviens jauns ierobežojošs pasākums, kura pamatā būtu 

izmantota cilvēktiesību klauzula. Ir sākušās debates, lai izstrādātu kritērijus cilvēktiesību klauzulas 

piemērošanai, kuros tiks ņemti vērā Eiropas Parlamenta un pilsoniskās sabiedrības aicinājumi pēc 

šīs klauzulas saskaņotākas un konsekventākas piemērošanas attiecībā uz visām partnervalstīm.  
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VII. DARBS AR DAUDZPUSĒJU IESTĀŽU STARPNIECĪBU  

34. Efektīvas daudzpusējības attīstīšana - 35. Efektīva pienākumu sadale saistībā ar 

Apvienoto Nāciju Organizāciju  

 

ES ir apņēmības pilna panākt stingru un efektīvu daudzpusēju cilvēktiesību sistēmu, kas veicina 

universālu cilvēktiesību standartu turpmāku attīstību un vispārēju piemērošanu. Eiropas Savienība 

gan ANO Ģenerālās asamblejas Trešajai komitejai, gan Cilvēktiesību padomei aktīvi iesniedz savas 

cilvēktiesību prioritātes un arvien vairāk sadarbojas ar visu reģionu valstīm iniciatīvās, kas dod 

patiesu ieguldījumu cilvēktiesību aizsardzībā un veicināšanā. 34. darbībā, kas noteikta ES 

2012. gada Rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju, Eiropas Savienība ir apņēmusies savu 

līdzdalību minētajos forumos padarīt vēl efektīvāku, izmantojot ikgadēju pieeju ES prioritātēm un 

to sistemātisku popularizēšanu Apvienoto Nāciju Organizācijā un stiprinot pastāvošo pienākumu 

sadales sistēmu ar dalībvalstīm. 

 

ANO Ģenerālās asamblejas 67. sesija 

 

Ģenerālās asamblejas 67. sesijā Trešās komitejas (sociālie, humanitārie un kultūras jautājumi) sēdes 

oficiāli notika no 8. oktobra līdz 28. novembrim, un to rezultātus ANO plenārsēde apstiprināja 

2012. gada decembrī. 

 

Līdz sesijas beigām komiteja bija apstiprinājusi 61 rezolūciju, par piecpadsmit no tām tika balsots. 

ES bija sekmīgi panākusi savus galvenos šai sesijai nospraustos mērķus: Trešā komiteja ar vērā 

ņemamiem rezultātiem pieņēma visas piecas ES iniciatīvas. 
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Rezolūcija par nāvessoda moratoriju, kuru bija iesniegusi plaša reģionus aptveroša koalīcija un 

vislielākais līdzatbalstītāju skaits, kāds jebkad ir bijis, tika pieņemta ar vairāk balsīm "par" nekā 

iepriekšējos gados, apstiprinot tendenci virzīties uz nāvessoda atcelšanu. 

 

Pirmo reizi kopš 2005. gada saistībā ar reformām valstī un pēc Eiropas Savienības sāktās sadarbības 

ar attiecīgo valsti tika vienprātīgi pieņemta rezolūcija par cilvēktiesībām Mjanmā/Birmā. Tajā tika 

pausta atzinība par gūtajiem panākumiem, vienlaikus uzmanību vēršot uz neatrisinātajām 

cilvēktiesību problēmām valstī, tostarp vēl neatbrīvotajiem politiski ieslodzītajiem, uz vardarbību 

un diskrimināciju, kas vērsta pret rohingiem, un uz stāvokli etniskajos apgabalos. 

 

Kopā ar Japānu tika ierosināts visaptverošs dokuments par nepārtrauktajiem cilvēktiesību 

pārkāpumiem KTDR, un negaidītā, bet iepriecinošā kārtā rezolūcija tika pieņemta bez balsošanas. 

 

ES atkārtoti komitejā ierosināja jautājumu par reliģijas un ticības brīvību, un ar konsensu tika 

pieņemts visaptverošs dokuments, kura pamatā ir cilvēktiesības. Bija iespējams konsolidēt Islāma 

sadarbības organizācijas rezolūciju, ar ko apkaro neiecietību, negatīvu stereotipu veidošanu, 

stigmatizāciju, diskrimināciju, musināšanu uz vardarbību un pašu vardarbību, kaut arī konsolidācija 

tika panākta izvērstās sarunās par pieņemamu formulējumu, ņemot vērā atbildes reakcijas uz tikko 

pirms sesijas sākuma internetā publicētu videomateriālu un karikatūrām.  

 

ES un Latīņamerikas un Karību jūras valstu grupa (GRULAC) spēja panākt konsensu attiecībā uz 

rezolūciju par bērnu tiesībām, kurā uzmanības centrā bija pirmiedzīvotāji bērni, un pagarināja 

pilnvaras ģenerālsekretāra īpašajam pārstāvim pret bērniem vērstas vardarbības jautājumos, panākot 

viņa finansējumu no vispārējā ANO budžeta. 
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ES arī stingri atbalstīja valstu rezolūcijas attiecībā uz Irānu un Sīriju, kuras tika pieņemtas balsojot, 

lai gan šajā gadā neizskanēja neviena ierosme nerīkoties. Kanādas rezolūcija par Irānu, kuru 

atbalstīja Eiropas Savienība, tika pieņemta ar vairāk nekā 80 balsīm "par", un tas atspoguļo 

nepārtrauktu iniciatīvas atbalstu. Rezolūciju par cilvēktiesībām Sīrijā iesniedza plaša reģionus 

aptveroša grupa arābu valstu vadībā, un tā tika pieņemta ar visstingrāko atbalstu, kāds līdz šim 

Trešajā komitejā bijis kādai (balsojumā pieņemamai) valsts rezolūcijai.  

 

Komiteja panāca progresu attiecībā uz citām ES prioritātēm, piemēram, attiecībā uz dzimumu 

līdztiesību un sieviešu stāvokļa uzlabošanu, bez balsojuma pieņemot rezolūciju par visa veida pret 

sievietēm vērstas vardarbības izskaušanu 1 un vēsturiski pirmo ANO Ģenerālās asamblejas 

rezolūciju, kurā tiek nosodīta sieviešu dzimumorgānu kropļošanas prakse un kuras mērķis ir panākt 

šādas prakses izbeigšanu. 

 

Eiropas Savienība bija vienota, ar pārliecinošu vairākumu balsojot par rezolūcijām (13 no 

15 iespējamām), un sadarbojās ar trešām valstīm, lai komitejā uzlabotu dokumentus, piemēram 

rezolūciju par rasismu. ES sasniegumi ANO ĢA 67. sesijas Trešajā komitejā balstījās uz 

ievērojamiem kolektīviem centieniem, kad gandrīz visas dalībvalstis uzņēmās pienākumus un 

daudzas (12) iesniedza valsts iniciatīvas 2. ES apvienoja spēkus arī popularizēšanai un lobēšanai.  

 

Turpinājās arī ES centieni rast atbalstu LGBT jautājumos, šajā nolūkā rīkojot reģionus aptverošu 

augsta līmeņa papildpasākumu par nozīmi, kāda ir vadībai cīņā pret homofobiju; pasākumā 

piedalījās ANO ģenerālsekretārs. 

 

                                                 
1 To atbalstīja vairāk nekā 100 pārstāvju no visiem reģioniem. 
2 Centienu pastiprināšana, lai izskaustu visa veida pret sievietēm vērstu vardarbību (NL + FR), 

Spīdzināšana un cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana (DK), Komiteja 
pret spīdzināšanu (DK), Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas 
izskaušanu (SI + BE), Cilvēktiesības un tiesas spriešana (AT), Ārpustiesas, tūlītēja vai 
patvaļīga nāvessoda izpilde (SE), Starptautiskā konvencija par visu personu aizsardzību pret 
piespiedu pazušanu (ARG, FR un MO), ANO noziegumu novēršanas un krimināltiesību 
programmas stiprināšana (IT), Kultūras vērtību atgriešana vai atdošana to izcelsmes valstīm 
(EL), Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un tās fakultatīvais protokols (SE, MX 
un NZ), Bērnu tiesību komiteja (SI un Kostarika), Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā 
komisāra bēgļu jautājumos birojs (Ziemeļvalstis). 
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Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padome 

2012. gadā ES atkal ļoti aktīvi piedalījās Cilvēktiesību padomes trijās kārtējās sesijās un vienā 

speciālajā sesijā par situāciju Sīrijā. Visu gadu minētā valsts bija prioritārs punkts Cilvēktiesību 

padomes darba kārtībā, un padome katrā sesijā pieņēma rezolūciju par Sīriju; divas no šīm 

rezolūcijām bija iesniegusi Eiropas Savienība. Izmeklēšanas komisijas pilnvaras attiecībā uz Sīriju 

tika pagarinātas līdz 2013. gada martam.  

Cilvēktiesību padomes marta sesijā ES iesniedza arī Rezolūciju par Mjanmu/Birmu un (kopā ar 

Japānu) Rezolūciju par Korejas Tautas Demokrātisko Republiku, kurās abās tiek pagarinātas 

attiecīgo īpašo referentu pilnvaras, kā arī Iniciatīvu par reliģijas un ticības brīvību un (kopā ar 

Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu grupu (GRULAC)) Iniciatīvu par bērnu tiesībām; visi 

minētie dokumenti tika pieņemti ar konsensu. Turklāt ES atbalstīja rezolūciju, ar ko tiek pagarinātas 

pilnvaras īpašajam referentam par Irānu. 

 

Jūnijā ES sekmīgi ierosināja izveidot jaunu pilnvarojumu attiecībā uz valsti, kurš guva atbalstu no 

daudziem reģioniem, un īpašais referents par situāciju Baltkrievijā tika iecelts septembrī. 

Cilvēktiesību padome ar ES atbalstu iecēla arī īpašo referentu par Eritreju un atjaunoja pilnvaras 

neatkarīgajiem ekspertiem par Haiti, Kotdivuāru un Somāliju. 

 

Starp citām valstīm, kuru situāciju izskatīja padomē, bija Tunisija (Eiropas Savienība 10. punktā 

"Paziņojums par tehnisku sadarbību" izcēla pozitīvas norises). Attiecībā uz Bahreinu lielākā daļa 

ES dalībvalstu atbalstīja Šveices vadībā izstrādātu reģionus aptverošu paziņojumu (4. punkts), kurā 

tika paustas bažas par cilvēktiesību stāvokli un izteikts pamudinājums īstenot ieteikumus, ko devusi 

Bahreinas Neatkarīgā izmeklēšanas komisija, un sadarboties ar Augstās cilvēktiesību komisāres 

biroju. Nosūtīt faktu vākšanas misiju Izraēlas apmetņu ierīkošanas jautājumā izrādījās sarežģīts 

pārbaudījums ES vienotībai. 
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Vērā ņemama Cilvēktiesību padomes 2012. gada sesiju iezīme bija attiecībā uz konkrētām valstīm 

paredzētu iniciatīvu ierosinātāju daudzveidība – to starpā bija arī Āfrikas valstu grupa vai dažu 

Āfrikas valstu grupa –, kā arī tas, ka kopš septembra Sīrijas iniciatīvu vada grupa ar arābu valstīm 

priekšgalā.  

 

ES atbalstīja arī Cilvēktiesību padomes nozīmīgo darbu pa tematiem. Tā aktīvi atbalstīja darba 

grupu, kas tika izveidota, lai uzlabotu informētību par vardarbību un diskrimināciju 

dzimumorientācijas un dzimumidentitātes dēļ, un kas sekmīgi izdevās, kaut gan Islāma sadarbības 

organizācija organizēti bija atstājusi telpu. ES arī konstruktīvi iesaistījās sarunās par rezolūcijām par 

vardarbību un diskrimināciju, kas vērstas pret sievietēm. ES turpināja aizstāvēt NVO dalību ANO 

sanāksmēs un uzstājās, vēršoties pret atriebību pret cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp tiem, kas 

sadarbojas ar ANO cilvēktiesību mehānismiem.  

 

Turklāt vairākas ES dalībvalstis, atsevišķi vai sadarbojoties ar trešām valstīm, sekmīgi veicināja 

tematiskās iniciatīvas (piemēram, par cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu, cilvēku 

tirdzniecību, patvaļīgu apcietināšanu, tiesībām uz izglītību, vārda brīvību un internetu, iekšzemē 

pārvietotām personām un uz pārliecību balstītu atteikšanos).  

ES arī strādāja, lai vērstu Cilvēktiesību padomes uzmanību uz iniciatīvām, kas patiešām palīdz 

aizstāvēt un veicināt cilvēktiesības. Tādēļ tā sadarbojās ar trešām partnervalstīm attiecībā uz 

iespējami sarežģītām iniciatīvām (piemēram, Kubas rezolūcija par tiesībām uz mieru) un aizstāvēja 

cilvēktiesību universālu spēkā esamību un piemērojumu saistībā ar rezolūciju par tradicionālām 

vērtībām, pat ja balsojuma rezultāti lika vilties.  

ES izvērsa arī savas sabiedriskās diplomātijas darbības un palīdzēja rīkot vairākas sanāksmes, 

piemēram, kopīgi ar Brazīliju rīkoto labi apmeklēto papildpasākumu par sieviešu cilvēktiesību 

aizstāvjiem. 
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Visās trijās sesijās ES spēja saglabāt vienotību, izņemot dalīto balsojumu jautājumā par Izraēlas 

apmetnēm un par Krievijas ierosinātajiem grozījumiem rezolūcijā par Lībiju. Tomēr ES nežēloja 

pūles, lai gan kopīgi, gan divpusēji mudinātu Izraēlu atsākt sadarbību ar Cilvēktiesību padomi un 

Augstās cilvēktiesību komisāres biroju, pēc tam, kad Izraēla bija pārtraukusi attiecības tādēļ, ka 

marta sesijā tika izveidotas faktu vākšanas misijas par Izraēlas apmetnēm. ES arī atklāti iestājās par 

vispārējo periodisko pārskatu universālumu un mudināja Izraēlu sadarboties ar šo mehānismu. 

 

Kaut gan ES budžetā ir ietverts ikgadējs ieguldījums OHCHR budžetā biroja mērķtiecīgo darbību 

atbalstam, 2012. gadā sniegtais atbalsts ir daļa no ārkārtēja ad hoc ieguldījuma biroja budžetā, un tā 

vērtība ir EUR 10 miljoni. Minētais ad hoc atbalsts deva iespēju birojam nozīmīgā brīdī tikt galā ar 

neparedzētu darba apjoma pieaugumu Ziemeļāfrikā un Āzijā un mazināt sekas, ko rada ANO biedru 

finansiālā ieguldījuma samazinājums. 

36. Uzlaboti reģionāli mehānismi cilvēktiesību jomā  

 

2012. gadā ES izvērsa savu rīcību reģionālo cilvēktiesību mehānismu atbalstam. 

 

Ar jaunu sparu sāka darboties cilvēktiesību dialogs ar Āfrikas Savienību, pateicoties augsta līmeņa 

sesijai novembrī, kuru no ĀS puses vadīja jaunais ĀS komisārs politikas jautājumos Abdullahi 

kungs un no ES puses – ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos Stavros Lambrinidis kungs. 

Tika panākta vienošanās par sasniedzamiem rezultātiem, kā uzlabot sadarbību, lai panāktu progresu 

attiecībā uz nāvessoda atcelšanu un ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1325 (sievietes, miers un 

drošība) īstenošanu, kā arī attiecībā uz dalīšanos ar miera uzturēšanas misijām paredzētiem mācību 

moduļiem par dzimumu tiesībām, bērnu tiesībām un cilvēktiesībām.  

 

Sadarbība ar Arābu valstu līgu cilvēktiesību jomā tika sākta, pamatojoties uz ES un Arābu valstu 

līgas 2012. gada 13. novembra Kairas deklarāciju. Kopīgā darba programma, kas tika pieņemta tajā 

pašā sanāksmē, aptver arī sadarbību cilvēktiesību jomā, uzmanības centrā izvirzot dialogu un 

speciālo zināšanu apmaiņu attiecībā uz starptautisko cilvēktiesību standartu īstenošanu, Arābu 

valstu līgas cilvēktiesību mehānismu pilnveidošanu un cilvēktiesību integrēšanu Arābu valstu līgas 

darbībās. 
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Divpusējos dialogos ar Latīņamerikas valstīm ES atkārtoti uzsvēra, cik svarīgi ir neatkarīgi 

reģionāli mehānismi un cik nepieciešami ir saglabāt Amerikas cilvēktiesību sistēmas acquis un 

integritāti.  

 

Dialogs ar Islāma sadarbības organizāciju turpinājās īpaši saistībā ar Cilvēktiesību padomes 

Rezolūcijas 16/18 un citu konsensa rezolūciju īstenošanu attiecībā uz cīņu pret reliģisku neiecietību 

un reliģijas un ticības brīvību.  

 

Ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta finansēta projekta starpniecību ar Klusā 

okeāna salu forumu tika izvērsta konkrēta sadarbība saistībā ar starptautisku cilvēktiesību 

instrumentu ratifikāciju.  

 

ES atbalstīja un cieši vēroja cilvēktiesību hartas pieņemšanu Dienvidaustrumāzijas valstu 

asociācijas valstīs un aicināja ievērot starptautiskos cilvēktiesību standartus.  

 

Visbeidzot, 14. ikgadējā ES un NVO forumā, kas decembrī notika Briselē un kas bija veltīts 

reģionālo mehānismu lomai un to sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību, izskanēja stingrs 

pamudinājums un notika lietderīga pieredzes apmaiņa vispārējo cilvēktiesību standartu īstenošanā, 

ko veic reģionāli mehānismi. Šo izdevību izmantoja daudzi forumā pārstāvētie reģionālie 

mehānismi. Forumā, ko atklāja ESĪP Lambrinidis, uzstājās ANO Augstā komisāre cilvēktiesību 

jautājumos Navi Pillay kundze, Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieka kungs, 

Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību komisijas vadītāja Dupe Atoki kundze, Eiropas Parlamenta 

Cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētāja Barbara Lochbihler kundze, Starptautiskās 

cilvēktiesību federācijas (FIDH) priekšsēdētāja vietnieks Arnold Tsunga kungs, kā arī daudzi 

pilsoniskās sabiedrības un reģionālo mehānismu pārstāvji, piemēram, no Amerikas valstu 

organizācijas, EDSO, Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas, Arābu valstu līgas un Islāma 

sadarbības organizācijas. 
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Eiropas Padome  

 

2012. gadā vēl vairāk padziļinājās ES un Eiropas Padomes sadarbība. Pēc 2007. gada saprašanās 

memoranda abas organizācijas turpina regulāri sazināties gan politikas, gan darba līmenī, un šo 

organizāciju attiecību centrā ir sadarbība cilvēktiesību, tiesiskuma un demokratizācijas jautājumos. 

 

Lai sekmētu pamattiesību aizsardzību Eiropas Savienībā, ar Lisabonas līgumu Eiropas Savienībai 

tika dotas pilnvaras pievienoties Eiropas Cilvēktiesību konvencijai. Nolīguma projekts, kas 

2011. gadā tika noslēgts ekspertu līmenī, Eiropas Savienībā tika izskatīts turpmākās Pamattiesību 

darba grupas diskusijās, jo dažos sensitīvos pievienošanās aspektos ir jāņem vērā Eiropas 

Savienības iestāžu sistēmas specifiskums. Sarunas atsākās 2012. gada jūnijā, pamatojoties uz ES 

ierosinātiem grozījumiem. 

Komisijas priekšsēdētājs, Augstā pārstāve/priekšsēdētāja vietniece, kā arī ierindas komisāri regulāri 

tikās ar augstākajām Eiropas Padomes amatpersonām, tostarp ar ģenerālsekretāru un cilvēktiesību 

komisāru. ES īpaši augstu vērtē Eiropas Padomes ekspertu grupu, kas uzrauga un konsultē Eiropas 

Padomes dalībvalstis attiecībā uz cilvēktiesību standartiem. 

Kā katru gadu, 2012. gadā Eiropas Savienība rīkoja ikgadēju apspriešanos ar Eiropas Padomi par 

ES paplašināšanās paketi. 2012. gada novembrī ES, gatavojot ikgadējos EKP progresa ziņojumus, 

rīkoja arī konsultācijas ar Eiropas Padomi un tās uzraudzības struktūrām. Eiropas Savienība 

joprojām īstenoja sekmīgu sadarbību ar Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāru, un ar nesen 

iecelto ESĪP cilvēktiesību jautājumos tika izveidoti tieši un regulāri sakari.  
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ES joprojām ir nozīmīga līdzekļu devēja Eiropas Padomes darbam, finansējot kopīgas programmas 

un darbības. ES un Eiropas Padome ir īstenojušas arvien lielāku skaitu kopēju programmu 

tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību jomā, 2012. gadā sasniedzot skaitli – EUR 101 miljons (ar 

vidēji 89 % lielu ES līdzfinansējumu). Pēc Eiropas padomes Austrumu partnerības mehānisma 

cerīgajiem rezultātiem ES 2012. gadā ir sākusi ES un Eiropas Padomes "Programmu demokrātijas 

reformu stiprināšanai Vidusjūras dienvidu reģionā" (EUR 4,8 miljoni 30 mēnešu laikā), ar kuru 

sekmē virzību cilvēktiesību, tiesiskuma un demokratizācijas jomā Vidusjūras reģiona dienvidu 

valstīs, ievērojot ES uzlaboto Eiropas kaimiņattiecību politiku. Līdzīga uzlabota sadarbības pieeja 

tika īstenota kopā ar Vidusāzijas valstīm, lai atbalstītu virzību uz plurālisma demokrātiju un labu 

pārvaldību. Saistībā ar "ES Vidusāzijas tiesiskuma iniciatīvu" tiek gatavoti turpmāki pasākumi pēc 

Venēcijas komisijas reģionālās kopējās programmas, kuras mērķis ir izstādāt tiesību aktus un praksi 

tiesu iestāžu jomā. ES stratēģiskajā pārskatā par Vidusāziju īpaši pieminēta ir Eiropas Padomes 

kaimiņattiecību politika, kas sniedz ievērojamu atbalstu drošībai un stabilitātei reģionā.  

 

Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO)  

 

2012. gadā ES joprojām bija viena no galvenajiem EDSO darba atbalstītājiem un ievērojama 

līdzekļu devēja. Kopā ar aptuveni pusi EDSO dalībvalstu, kuru skaits 2012. gadā pieauga par vēl 

vienu valsti – Mongoliju, kas kļuva par 57. dalībvalsti –, ES turpināja atbalstīt EDSO centienus 

uzlabot drošību ar visām trim tās darba dimensijām: 

• ar politiski militāro dimensiju, 

• ar ekonomisko un vides dimensiju,  

• ar cilvēcisko dimensiju. 
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Kas attiecas uz cilvēcisko dimensiju, 2012. gadā, kad EDSO prezidentvalsts bija Īrija, sekmes ir 

bijušas mainīgas. Otro gadu pēc kārtas, neraugoties uz būtiskajiem prezidentvalsts un ES 

centieniem, 2012. gada decembra Ministru padomē Dublinā nebija iespējams panākt konsensu par 

ministru lēmumu pieņemšanu cilvēciskās dimensijas jautājumos, īpaši tādēļ, ka dažas dalībvalstis 

pretojās esošo saistību atkārtotai apliecināšanai vai EDSO darba pastiprināšanai plašsaziņas līdzekļu 

brīvības, biedrošanās un pulcēšanās brīvības jomā. Lai arī progress netika panākts, ES turpinās 

EDSO forumos veicināt vārda brīvību un gan tiešsaistes, gan bezsaistes plašsaziņas līdzekļu 

brīvību, paust aizstāvību žurnālistu drošībai, kā arī stiprināt biedrošanās un pulcēšanās brīvību. 

 

Ņemot vērā atšķirīgās dalībvalstu nostājas, neiespējami izrādījās pabeigt pārskatu par cilvēciskās 

dimensijas pasākumiem, kura mērķis bija uzlabot to plānošanu un turpmākos pasākumus pēc tiem 

un kuru bija ierosinājusi Cilvēciskās dimensijas komitejas vadītāja Šveice un turpināja EDSO 

prezidentvalsts ar stingru ES atbalstu. Taču ES uzskata, ka tas, kā pašreiz tiek pārskatīta EDSO 

saistību īstenošana, ir pietiekami, ja ir politiska griba, – veids nav patiesā problēma.  

 

ES turpināja izmantot EDSO iknedēļas Pastāvīgo padomi un ikmēneša EDSO Cilvēciskās 

dimensijas komitejas, lai pārskatītu 57 EDSO dalībvalstu apņemšanās cilvēktiesību jomā un sāktu 

atklātas un tiešas debates par to īstenošanu. Šādos forumos uzmanība tika vērsta uz vairākiem 

Eiropas Savienību satraucošiem jautājumiem attiecībā uz cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, cita 

starpā attiecībā uz žurnālistu drošību, LGBTI tiesībām vai pilsonisko sabiedrību kopumā.  
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ES piedalījās arī maijā notikušajā EDSO Cilvēciskās dimensijas seminārā par tiesiskuma sistēmu 

cilvēku tirdzniecības apkarošanai (Varšava, 14.–16. maijs) un trijās cilvēku dimensijas 

papildsanāksmēs par rasisma, neiecietības un diskriminācijas apkarošanu sabiedrībā ar sporta 

starpniecību (Vīne, 19.–20. aprīlis), par vēlēšanām (Vīne, 12. jūlijs) un par pulcēšanās un 

biedrošanās brīvību (Vīne, 8.–9. novembris), kā arī prezidentvalsts konferencē par interneta brīvību 

(Dublina, 18.–19. jūnijs). Turklāt ES delegācija Vīnē un ES Pamattiesību aģentūra rīkoja simpoziju 

par romu un sintu stāvokļa uzlabošanu Eiropas Savienībā. Tas ļāva Eiropas Savienībai atbalstīt un 

izstrādāt tematus, kas ir Eiropas Savienības prioritātes EDSO, piemēram, plašsaziņas līdzekļu 

brīvība, tostarp internetā, pulcēšanās un biedrošanās brīvība un visi iecietības un nediskriminācijas 

veidi.  

 

2012. gada maijā ES palīdzēja panākt vienošanos par EDSO lomu serbu vēlēšanu veicināšanā 

Kosovā.  

 

Ikgadējā Cilvēciskās dimensijas īstenošanas sanāksme notika Varšavā no 24. septembra līdz 

6. oktobrim. Atklāšanas sēdē ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos Stavros Lambrinidis 

nāca klajā ar ES paziņojumu un apspriedās ar partneriem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 

kuru klātbūtne Cilvēciskās dimensijas īstenošanas sanāksmē padarīja šo forumu vienreizēju. ES 

aktīvi piedalījās darba sesijās, kurās dalībvalstis un pilsoniskā sabiedrība varēja pārskatīt savu 

apņemšanos attiecībā uz cilvēcisko dimensiju un formulēt ieteikumus. Izmantojot šo izdevību, 

EĀDD, sadarbojoties ar vairākām dalībvalstīm, sekmīgi rīkoja arī papildpasākumu par cīņu pret 

naida motivētiem noziegumiem, kas vērsti pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transpersonām un 

interseksuāļiem. 

 

ES turpināja cieši sadarboties ar EDSO struktūrām, izmantojot ES delegāciju Vīnē un šiem 

jautājumiem veltītu informācijas apmaiņu vadības līmenī, īpaši attiecībā uz jautājumiem par 

vēlēšanu novērošanu kopā ar EDSO Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroju, EDSO 

sekretariātu un ar EDSO pārstāvi plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā. 
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EIROPAS PARLAMENTA IEGULDĪJUMS 2012. GADĀ – ES GADA ZIŅOJUMS PAR CILVĒKTIESĪBĀM UN 
DEMOKRĀTIJU PASAULĒ 
 

Eiropas Parlaments (EP) joprojām saglabā apņēmību veicināt cilvēktiesības un demokrātijas 

principus. 2012. gadā par cilvēktiesību pārkāpumiem debatēja plenārsēdēs un pret tiem vērsās 

dažādās parlamentārās rezolūcijās. Cilvēktiesības ir arī Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja darba 

neatņemama sastāvdaļa, un viņš gada gaitā pauda viedokli par attiecīgiem tematiem publiskos 

paziņojumos, kā arī augsta līmeņa sanāksmēs. Eiropas Parlamenta komiteju līmenī ar cilvēktiesību 

jautājumiem pasaulē īpaši nodarbojas Ārlietu komitejas Cilvēktiesību apakškomiteja (DROI). 

Minētā apakškomiteja uztur ciešas darba attiecības ar Eiropas Ārējās darbības dienestu, citām ES 

iestādēm un cilvēktiesību NVO. 2012. gadā notika pirmās DROI oficiālās viedokļu apmaiņas ar 

jauno ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos, un, pamatojoties uz tām, tiks izvērstas regulāras 

apspriedes par ES cilvēktiesību politiku. Informatīvās sanāksmēs un pārskata sanāksmēs aiz 

slēgtām durvīm Cilvēktiesību apakškomiteja arī sekoja cilvēktiesību dialogiem un apspriedēm, ko 

EĀDD īstenoja ar trešām valstīm. Ņemot vērā tās palielinātās procesuālās pilnvaras, DROI 

2012. gadā spēja pievērsties lielākam skaitam parlamentāru ziņojumu, tostarp gada ziņojumam par 

cilvēktiesībām, un ziņojumiem par citiem būtiski svarīgiem jautājumiem, piemēram, par ES 

stratēģiju cilvēktiesību jomā un par ekonomikas krīzes ietekmi uz cilvēktiesībām. Gada gaitā DROI 

problēmu iztirzāšanā, ko bieži organizēja kopīgi vai sadarbībā ar citām attiecīgām komitejām vai 

starpparlamentārām delegācijām, piedalījās vairāki ANO īpašie referenti cilvēktiesību jautājumos, 

kā arī ievērojami cilvēktiesību aizstāvji.  
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Eiropas Parlaments arī cenšas sekmīgi iekļaut cilvēktiesības savā darbībā saskaņā ar Līgumiem, 

kuros vispārējās cilvēktiesības un demokrātija ir pasludinātas par Savienības pamatvērtībām un 

Savienības ārējās darbības pamatprincipiem un pamatuzdevumiem. Šim prioritārajam uzdevumam 

ir daudz aspektu. Cilvēktiesību jautājumus apspriež Ārlietu komitejā (AFET), kad tā izskata 

parlamentāros ziņojumus par ES ārpolitiku vai dažādu veidu starptautiskos nolīgumus, kuros ir 

ietvertas cilvēktiesību klauzulas. Komerciālos un tirdzniecības nolīgumus, kuros ir ietvertas 

cilvēktiesību klauzulas, izskata Starptautiskās tirdzniecības komitejā (INTA). Attīstības komiteja 

(DEVE) un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja (FEMM) arī katra savā kompetences 

jomā regulāri risina ES ārējo attiecību cilvēktiesību aspektus. AFET un DEVE priekšsēdētāji kopīgi 

vada Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas grupu (DEG), kura paplašināja savas 

pilnvaras, vēlēšanu novērošanai pievienojot arī turpmākus pasākumus pēc vēlēšanām un 

demokrātijas atbalsta pasākumus kopumā. Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) ir 

galvenā dalībniece pamattiesību jomā Eiropas Savienībā, un tai ir nozīmīgi uzdevumi attiecībā uz 

ES iekšpolitikas ārējiem aspektiem, piemēram, migrācijas un patvēruma politikas jomā. 

Konstitucionālos un juridiskos jautājumus risina Konstitucionālo jautājumu komiteja (AFCO) un 

Juridiskā komiteja (JURI), tostarp attiecībā uz ES pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, 

kas iespaidos un ietekmēs arī ES ārējās attiecības. Eiropas Parlamenta starpparlamentārās 

delegācijas arī pašas sarunās ar saviem partneriem regulāri izvirza cilvēktiesību jautājumus. 

 

Starp dažādajiem politikas jautājumiem, kam Eiropas Parlaments pievērsās 2012. gadā, īpaši var 

izcelt turpmāk norādītos būtiskos jautājumus. 
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ES cilvēktiesību politika 
 

Eiropas Parlaments atzina un atzinīgi novērtēja faktu, ka ES Stratēģiskā satvara un rīcības plāna par 

cilvēktiesībām un demokrātiju pieņemšanas rezultātā 2012. gads iezīmēja jaunu nodaļu ES 

cilvēktiesību politikā. Pārskatīšanu īstenoja, pamatojoties uz Eiropas Komisijas un Augstās 

pārstāves 2011. gada decembra kopīgo paziņojumu "Cilvēktiesības – ES ārējās darbības svarīgākais 

elements. Ceļā uz efektīvāku pieeju". Eiropas Parlaments atzinīgi novērtēja paziņojumu un nolēma 

nākt klajā ar savu nostāju par pārskatīšanu ziņojumā, kas sagatavots pēc pašu iniciatīvas. 

 

Parlaments atbalstīja pilnvērtīgu ES cilvēktiesību politikas pārskatīšanu un atbalstīja Padomes trīs 

pīlāru pieeju izstrādāt stratēģijas dokumentu, sagatavot rīcības plānu un iecelt ES īpašo pārstāvi 

cilvēktiesību jautājumos. ES jau sen aicina īstenot efektīvāku, redzamāku un saskaņotāku rīcību ES 

cilvēktiesību politikas jomā un jau iepriekšējos gada ziņojumos aicināja iecelt ES īpašo pārstāvi 

cilvēktiesību jautājumos. 

 

ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos 
 

Jau Parlamenta gada ziņojumā par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2010. gadā, kurš tika 

pieņemts 2012. gada aprīlī, bija izvirzīti vairāki apsvērumi saistībā ar pārskatīšanu un atkārtoti 

pausts aicinājums iecelt ESĪP. Pēc tam, kad ES Ārlietu padome jūnijā pieņēma tiesību aktu kopumu 

cilvēktiesību jomā, Parlamenta gada ziņojumā par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 

2011. gadā, kurš tika pieņemts 2012. gada decembrī, bija uzsvērta nepieciešamība saglabāt impulsu 

ar efektīvu īstenošanu un vērienīgu rīcību, tostarp ieteikums iecelt ESĪP Tibetai, veikt jaunā tiesību 

aktu kopuma cilvēktiesību jomā, it īpaši rīcības plāna, vidusposma pārskatīšanu, nepieciešamība 

plaši konsultēties ar Parlamentu un regulāri to informēt, kā arī integrēt pilsonisko sabiedrību minētā 

tiesību aktu kopuma īstenošanā. 
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Lai izklāstītu savu viedokli par šo jautājumu, EP 2012. gada 13. jūnijā pieņēma ieteikumu Padomei 

par ESĪP, sniedzot argumentus par labu spēcīgām, neatkarīgām un pielāgojamām pilnvarām un 

uzsverot, ka pilnvarām vajadzētu pilnībā atbilst vispārējas piemērošanas principam un cilvēktiesību 

un pamatbrīvību nedalāmības principam. 

 

Lai gan Parlamenta nostāja lielā mērā atbilda Padomes priekšlikumiem, EP arī ieteica pilnvarās 

vairākus elementus, kas atspoguļoja atšķirības salīdzinājumā ar Padomes sākotnēji ierosināto 

pilnvaru projektu. Dažas no tām atspoguļojās galīgajā pilnvaru versijā, kuru pieņēma Ārlietu 

padome. It īpaši, EP ierosināja divu gadu pilnvaras un aicināja sniegt pienācīgus finanšu un cilvēku 

resursus, lai garantētu ESĪP darba efektivitāti. Ieteikumā arī atspoguļota EP tendence stiprināt ES 

politikas pasākumu atbildību šajā jomā. EP uzsvēra savu vēlmi pienācīgi iesaistīties iecelšanas 

procedūrā un pilnvaru pārraudzīšanā visā to termiņa laikā un aicināja ESĪP pēc iecelšanas 

apmainīties viedokļiem. Tas notika ESĪP pirmajā dienā amatā, 2012. gada 3. septembrī, dodot 

viņam iespēju publiski izklāstīt savu redzējumu un prioritātes savam amata pilnvaru laikam. 

Ieteikumu tekstā arī uzsvērts, ka ESĪP cilvēktiesību jautājumos būtu regulāri jāsniedz ziņojumi 

attiecīgajai Eiropas Parlamenta komitejai par cilvēktiesību stāvokli pasaulē un par pilnvaru 

īstenošanas gaitu. 
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ES cilvēktiesību stratēģijas pārskatīšana 
 

Cenšoties piedāvāt pats savu ieguldījumu pārskatīšanas procesā, EP 2012. gadā pēc paša iniciatīvas 

pieņēma ziņojumu par šo tematu. EP vēlējās veikt padziļinātu un sistemātisku pārskatīšanu, lai 

izstrādātu visaptverošu stratēģiju par ES cilvēktiesību politiku, kā tas atspoguļots nosaukuma izvēlē.  

 

Visā pārskatīšanas procesa gaitā EP uzsvēra visu ES iestāžu un dalībvalstu kopīgo un nedalāmo 

atbildību par cilvēktiesību aizsargāšanu un veicināšanu visā pasaulē un uzsvēra vēlmi cieši 

iesaistīties pārveidotajā politikas sistēmā un tās īstenošanas pārraudzībā. Pamatojoties uz to, EP 

mudināja nākt klajā ar starpiestāžu paziņojumu par cilvēktiesībām, kurā visas iestādes paustu 

apņēmību īstenot kopīgus pamatprincipus un mērķus. Diemžēl to neizdevās panākt. 

 

Tika izveidota neoficiāla kontaktgrupa, lai apspriestu notiekošo pārskatīšanas darbu un stratēģiskā 

satvara un rīcības plāna izstrādi. Minētā kontaktgrupa izrādījās noderīgs forums un turpināja darbu 

arī pēc tam, kad jūnijā tika pieņemts "tiesību aktu kopums cilvēktiesību jomā", uzņemoties veikt 

papildpasākumus saistībā ar rīcības plānu, kā izklāstīts EP ziņojumā. 

 

Parlaments īpaši uzsvēra, ka jāuzlabo visu ES politikas pasākumu savstarpēja saskaņotība un 

konsekvence ārējā darbībā, kā arī to saskaņotība un konsekvence ar citiem politikas pasākumiem. 

EP aicināja ES pāriet no vārdiem pie darbiem un ātri un pārskatāmi izpildīt solījumus un uzsvēra, 

ka stratēģiskais satvars un rīcības plāns ir ES cilvēktiesību politikas "sākums", nevis "griesti". Tas 

arī mudināja Komisiju un EĀDD izpildīt solījumu par "cilvēktiesībās balstītu pieeju" visā attīstības 

sadarbības procesā. 
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EP ziņojumā skarts arī starptautisku nolīgumu un cilvēktiesību klauzulu jautājums un aicināts 

cilvēktiesību ietekmes izvērtējumus veikt pirms sarunām par jebkādiem divpusējiem vai 

daudzpusējiem nolīgumiem ar trešām valstīm. EP arī aicināja uzlabot kritēriju noteikšanu ES 

cilvēktiesību politikai un tās izvērtēšanu. 

 

Ņemot vērā saistības saskaņā ar stratēģisko satvaru un rīcības plānu, Parlaments mudināja Komisiju 

ierosināt tiesību aktus, kuros ES uzņēmumiem būtu izvirzīta prasība nodrošināt, lai ar iepirkumiem 

tās neatbalstītu konfliktu un smagu cilvēktiesību pārkāpumu vaininiekus, galvenokārt īstenojot savu 

izejvielu piegādes ķēžu pārbaudes un revīzijas. Parlaments arī aicināja Komisiju izveidot un 

publicēt to ES uzņēmumu sarakstu, kas bijuši tieši iesaistīti cilvēktiesību pārkāpumos, slēdzot 

darījumus ar autoritāriem režīmiem.  

 

Pilnībā apzinoties pats savu atbildību un potenciālu, Parlaments aicināja, lai to pienācīgi iesaista 

rīcības plāna īstenošanas fāzē, un apņēmās sistemātiskāk veikt papildu pasākumus un ciešāk 

sadarboties ar ES iestādēm un dalībvalstu parlamentiem.  

 

Tas uzsvēra nepieciešamību uzlabot modeli plenārsēžu debatēm par cilvēktiesību pārkāpumiem, 

demokrātiju un tiesiskumu, lai dotu iespēju projektu izstrādes gaitā biežāk apspriesties, plašāk 

iesaistot deputātus un konsultējoties ar pilsonisko sabiedrību, un palielināt reaģēšanas pakāpi 

cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos un citos neparedzētos gadījumos notikumu vietā. Turklāt tas 

uzsvēra, ka nepieciešami labāki papildpasākumi saistībā ar tā debatēm un rezolūcijām par 

cilvēktiesību jautājumiem. Tas atzina, ka cilvēktiesības labāk jāiekļauj tā darbībās, tostarp EP 

pastāvīgajām delegācijām īstenojot sistemātisku pieeju. Ziņojumā arī uzsvērta nepieciešamība labāk 

izmantot A. Saharova prēmijas tīkla potenciālu un ieteikts organizēt ikgadēju pasākumu par 

cilvēktiesību aizstāvjiem. 
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Ziņojumā par attīstības politikas saskaņotību, ko sagatavoja Attīstības komiteja un ko pieņēma 

2012. gada oktobrī, arī sniegti vairāki svarīgi politikas ieteikumi saistībā ar ES cilvēktiesību 

politiku, it īpaši ņemot vērā tās saiknes ar ES attīstības politikas pasākumiem. Ziņojumā uzsvērts, 

ka jebkurā diskusijā par attīstības politikas saskaņotību jāņem vērā attīstības, demokrātijas, 

cilvēktiesību, labas pārvaldības un drošības savstarpējā atkarība. Parlaments aicina pievērst 

uzmanību labas pārvaldības un cilvēktiesību ievērošanas vispārējās sistēmas rosinošajai ietekmei uz 

attīstību partnervalstīs, vienlaikus brīdinot, ka ES solījumiem demokrātijas un cilvēktiesību jomā un 

tās izvirzītajiem nosacījumiem tikai tad būs nozīme, "ja neviena cita politikas joma un nekāda cita 

sadarbība ar partnervalstīm nebūs pretrunā ar ierosmēm, kas veiktas cilvēktiesību, cilvēku drošības 

un demokrātijas stiprināšanai partnervalstīs". Parlaments arī uzsver to, ka svarīgi ir veicināt sieviešu 

cilvēktiesības pilsoniskajā, politiskajā, sociālajā, ekonomiskajā un kultūras jomā, kā arī valstu 

tiesību aktos. Saistībā ar konkrētākām politikas jomām Parlaments atbalsta uz migrantiem vērstu un 

cilvēktiesībās balstītu pieeju ES migrācijas politikai un aicina iekļaut cilvēktiesību pienākumus 

visos partnerattiecību nolīgumos zivsaimniecības nozarē.  
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Atbalsts demokrātijai 
 

Eiropas Parlaments, būdama vienīgā tieši ievēlētā ES iestāde, stingri atbalsta ES politikas pasākumu 

izstrādi demokrātijas atbalstam pasaulē, kā tas jau ir norādīts 2011. gada jūlija ziņojumā un 

rezolūcijā par "ES ārpolitiku demokratizācijas atbalstam". 

2012. gada martā EP pieņēma ieteikumu par praktiskajiem pasākumiem Eiropas Demokrātijas 

fonda izveidei, atbalstot ierosmi, bet nodrošinot, ka tā nedublē jau esošos instrumentus un netiek 

īstenota uz to rēķina. Pamatojoties uz minēto ieteikumu, EP, kuru pārstāv referents saistībā ar 

ieteikumu, piedalījās sarunās par Eiropas Demokrātijas fonda statūtiem un tā izveidē. Deviņi EP 

deputāti piedalās Eiropas Demokrātijas fonda Valdē. Novembrī Ārlietu komitejas priekšsēdētāju 

ievēlēja par Valdes priekšsēdētāju, un Parlamenta pārstāvis vada arī Izpildkomiteju. 

2012. gadā tika iesniegti priekšlikumi jauniem finansējuma instrumentiem ārējām darbībām 2014.–

2020. gadā, tostarp priekšlikums jaunajam Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam 

(EIDHR). Jūlijā Ārlietu komiteja (AFET) apstiprināja sarunu nostāju, piešķirot pilnvaras referentam 

sākt sarunas, kuras sākās 2012. gada novembrī un turpinājās arī gada beigās. 



 
9431/13  au/LJ/sbr 153 
PIELIKUMS DG C   LV 

 

Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas grupas (DEG) izveide 
 

Šajā sakarā 2012. gada maijā Eiropas Parlamenta Vēlēšanu koordinācijas grupa (ECG) paplašināja 

savas pilnvaras, vēlēšanu novērošanai pievienojot arī turpmākus pasākumus pēc vēlēšanām un 

demokrātijas atbalsta pasākumus kopumā, tādējādi pārtopot par Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu 

koordinācijas grupu (DEG) 1. Tika atjaunināts arī grupas sastāvs, kā ex officio pastāvīgos locekļus 

iekļaujot tajā priekšsēdētāja vietnieku, kurš atbildīgs par cilvēktiesībām un demokrātiju un 

A. Saharova prēmijas tīklu, kā arī Cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētāju.  

 

Attiecīgi DEG sniedz politikas norādes un pārrauga: 

• vēlēšanu novērošanu pastāvīgus turpmākus pasākumus pēc tām; 

• parlamentārās demokrātijas atbalstu, tostarp parlamentu darbinieku un deputātu 

apmācību topošās demokrātijās, prioritāti piešķirot kaimiņvalstīm, jaunām e-

demokrātijas formām, atbalstu tiesību aktu izstrādē un tādu programmu kā 

Euromedscola izveidē un pārvaldībā; 

• darbību pārvaldību saistībā ar Saharova tīklu un ar cilvēktiesībām saistītām darbībām; 

• tādu darbību pārvaldību, kuru mērķis ir atbalstīt parlamentus Rietumbalkānos, tostarp 

apmācību.  

                                                 
1 Konference par priekšsēdētāja lēmumu 2012. gada 16. maijā. 
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EP vēlēšanu novērošanas darbības 2012. gadā 
 

2012. gadā Eiropas Parlaments turpināja pilnībā iesaistīties vēlēšanu novērošanas darbībās. Tas 

nosūtīja septiņas delegācijas (uz Senegālu, Armēniju, Alžīriju, Austrumtimoru, Gruziju, Ukrainu, 

Sjerraleoni, kā arī otro posmu uz Senegālu un sagatavošanas misiju uz Ukrainu), lai novērotu 

vēlēšanas dažādās valstīs, trijos kontinentos. Galvenais mērķis bija novērtēt, vai vēlēšanu 

procedūras tiek veiktas saskaņā ar attiecīgo uzņēmēju valstu tiesību aktiem un saskaņā ar to 

starptautiskajām saistībām attiecībā uz demokrātiskām vēlēšanām. EP delegācijas tika integrētas ES 

vēlēšanu novērošanas misiju sistēmā vai kopīgajās starptautiskajām vēlēšanu novērošanas misijās 

kopā ar EDSO Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroju (ODIHR), kas atbild par ilgtermiņa 

misijām. 

 
Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas grupa lūdza sagatavot divus pētījumus – ar pirmo 

"Ceļā uz ES atbalstu miermīlīgai varas nodošanai pēc vēlēšanām" iepazīstināja DEG sanāksmē 

6. novembrī. Ņemot vērā šā pētījuma panākumus, to iesniedza arī deklarācijas par principiem 

papildpasākumu sanāksmē Vašingtonā 2012. gada novembrī. Otrajā pētījumā "Papildpasākumu 

stiprināšana pēc vēlēšanu novērošanas misiju ieteikumiem" analizēta pašreizējā prakse saistībā ar 

vēlēšanu novērošanas misiju ieteikumu izstrādi, īstenošanu un papildpasākumiem, un tas varētu 

noderēt par pamatu, lai uzlabotu metodoloģiju, ko izmanto ES vēlēšanu novērošanas misiju 

ieteikumu izstrādei un to mērķu noteikšanai, lai nodrošinātu, ka tie sniedz ilgstošu ieguldījumu 

demokrātijas atbalstam. 
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Turklāt 2012. gada 20. jūnijā DEG organizēja EP sanāksmi par vēlēšanu novērošanas misiju 

ieteikumiem "no projekta līdz īstenošanai". Pamatojoties uz šajā sanāksmē pieņemtajiem 

secinājumiem, tā pieņēma svarīgu lēmumu apstiprināt vēlēšanu novērošanas misiju ieteikumus kā 

daļu no "ceļveža demokrātijai" attiecīgajā valstī un uzdot galvenajam novērotājam, kuru varētu 

uzskatīt par sava veida īpašo pārstāvi, nodrošināt papildpasākumus saistībā ar ieteikumiem, ko 

atbalstītu EP pastāvīgās struktūras.  

 

Vienlaikus grupa turpināja attīstīt savu sadarbību ar citām iestādēm, kuras iesaistītas vēlēšanu 

novērošanā un savās misijās strādā līdztekus Eiropas Parlamentam. 

 

Eiropas Parlamenta Parlamentārās demokrātijas veicināšanas birojs 

 

Visu demokrātisko sistēmu, kuras nodrošina cilvēktiesību ievērošanu, pamatā ir spēcīgi parlamenti. 

2012. gadā EP sekretariātā izveidotais jaunais Demokrātijas atbalsta direktorāts ietver arī 

Parlamentārās demokrātijas veicināšanas biroju (OPPD). OPPD galvenais darba virziens joprojām 

ir vērsts uz parlamentāro iestāžu stiprināšanu un palīdzības sniegšanu ievēlētiem parlamentāriešiem 

un parlamenta darbiniekiem jaunās un topošās demokrātijās. To panāk, galvenokārt organizējot 

izpētes apmeklējumus un apmācību pasākumus, sniedzot lietpratēju konsultācijas un veicot labākās 

pieredzes apmaiņu ar valstu vai pārrobežu parlamentiem un apvienotām parlamentārām 

asamblejām. Piemēram, 2012. gadā OPPD organizēja vairākus spēju veidošanas pasākumus Āfrikas 

parlamentam, EURONEST Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, Tanzānijas, Dienvidāfrikas, 

Tunisijas, Lībijas, Kenijas, Ugandas, Dienvidsudānas, Pakistānas, Indijas, Afganistānas un 

Armēnijas parlamentiem, un Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienas (ECOWAS) parlamentam. 

Ilgākas programmas vairāku nedēļu garumā organizēja "Demokrātijas biedriem" ('Democracy 

Fellows') no Austrumu partnerības valstīm, Latīņamerikas un Tunisijas.  
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OPPD darbības aizvien vairāk tiek vērstas uz ES dienvidu kaimiņvalstīm. Notikumu vietā 

izveidojās ciešāka sadarbība ar ES delegācijām, un EP deputāti tiešāk iesaistījās atbalsta darbībās. 

Tika izstrādāta atbalsta programma Tunisijas parlamentam, apvienojot divpusējās attiecības ar 

līdzdalību parlamenta atbalsta projektam, kuru vada ANO Attīstības programma (UNDP). Ņemot 

vērā to, ka tā bija izstrādāta ciešā sadarbībā ar ES delegāciju Tunisijā un UNDP, tā pirmo reizi 

iesaistīja EP tieši visaptverošā UNDP projektā. EP deputāts strādā projekta vadības komitejā. 

Programma sākās ar parlamentāriešu, darbinieku un politisko partiju aktīvistu mācību 

apmeklējumiem. Sadarbības pasākumi reģionā ir vērsti arī uz Lībiju, Maroku, Libānu, Jordāniju, 

Alžīriju un sievietēm parlamentos.  

 

 

Starptautiski nolīgumi, tirdzniecības preferences un cilvēktiesības 
 

Pēc Lisabonas Līguma stāšanās spēkā EP ir palielinājis pilnvaras jautājumos, kas attiecas uz ES 

starptautiskiem nolīgumiem, tostarp tas dod piekrišanu nolīgumu slēgšanai ar trešām valstīm. Gan 

Ārlietu komitejai (AFET), gan Starptautiskās tirdzniecības komitejai (INTA) ir liela nozīme attiecībā 

uz nolīgumu slēgšanu katrai savā kompetences jomā.  
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Kad tika slēgts partnerības un sadarbības nolīgums ar Turkmenistānu, Parlaments atteicās dot 

piekrišanu cilvēktiesību apsvērumu dēļ. EP lūdza un beigās arī ieguva piekrišanu tam, ka starp 

Parlamentu un EĀDD jāizveido visaptverošs mehānisms, lai regulāri būtu pieejama visaptveroša 

informācija par partnerības un sadarbības nolīguma īstenošanu, it īpaši par tā mērķiem un 2. pantu, 

tostarp ES un Turkmenistānas darbību rezultātu kritērijiem saistībā ar notikumu attīstību valstī 

cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā. 

 

Cilvēktiesībām tika piešķirta liela nozīme arī daudzās Eiropas Parlamenta debatēs, kas saistītas ar 

tirdzniecības jautājumiem, it īpaši saistībā ar vairākiem starptautiskiem tirdzniecības nolīgumiem. 

Pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas dokumentos, kas bija pamatā brīvās tirdzniecības nolīguma 

noslēgšanai ar Kolumbiju un Peru, pirmo reizi iekļāva pārskatāmu un saistošu ceļvedi par to, kā 

jāuzlabo cilvēktiesību, darba ņēmēju tiesību un vides standartu ievērošana. Tas tika panākts, ar 

panākumiem uzstājot uz pastiprinātām pārraudzības un ziņošanas prasībām, it īpaši attiecībā uz 

nodaļām par ilgtspējību diviem nolīgumiem ar Latīņameriku (Kolumbiju un Peru, kā arī ar 

Centrālameriku) pievienotajos divpusējos nodrošinājuma nolīgumos, kam Eiropas Parlaments deva 

piekrišanu. 
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Apspriedēs par to, vai apstiprināt 2010. gada Starptautisko vienošanos par kakao vai ES un 

Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīguma tekstilrūpniecības protokolu, būtiski bija tādi 

jautājumi kā bērnu darbs un spaidu darbs, un Eiropas Parlaments minētajiem dokumentiem atteica 

dot piekrišanu tādēļ, ka pastāv bažas par spaidu darba izmantošanu kokvilnas novākšanā. Pirmo 

reizi Eiropas Parlaments piedalījās kā viens no likumdevējiem jautājumā par jauno Vispārējo 

preferenču sistēmas (VPS) regulu. Pateicoties vispārējai preferenču sistēmai, jaunattīstības valstis 

maksā pazeminātas nodevas visām precēm, ko tās pārdod ES, vai par daļu no tām, lai veicinātu 

minēto valstu ekonomikas izaugsmi. VPS+ shēma piešķir papildu priekšrocības valstīm, kuras 

efektīvi īsteno 27 svarīgas konvencijas nodarbinātības, humanitārajā, vides un labas pārvaldības 

tiesību un noteikumu jomā. Eiropas Parlaments atbalstīja tādu pieeju, ka jātiecas uz mērķtiecīgākām 

VPS, taču jāpalielina VPS+ nozīme – tagad vairāk valstu spēs pievienoties un būs vairāk 

pamudinājumu pievienoties, jo ir atcelti daži preferenču ierobežojumi.  

 

 

Arābu pavasaris un cilvēktiesības 
 

Eiropas Parlaments turpināja cieši vērot cilvēktiesību situāciju pārveidojošos notikumos, kas risinās 

arābu pasaulē. Cilvēktiesību apakškomiteja (DROI) 2012. gada aprīlī organizēja plaša mēroga 

izskatīšanu par tiesu lietām Arābu pavasara skartajās valstīs. Par cilvēktiesību stāvokli Tuvo 

Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā sprieda arī vairākās citās DROI sanāksmēs, it īpaši par 

smagajām bažām saistībā ar cilvēktiesībām Sīrijas konfliktā.  
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2012. gada oktobrī kopīgā AFET un DROI sanāksmē sapulcējās A. Saharova prēmijas 2011. gada 

laureāti Asmaa Mahfouz (Ēģipte), Ahmed El-Senussi (Lībija) un Ali Ferzat (Sīrija), lai apspriestu 

stāvokli un demokrātijas pamatelementus Ēģiptē, Lībijā un Sīrijā. Savos paziņojumos 2012. gadā 

priekšsēdētājs Schulz pievērsa uzmanību bažām par cilvēktiesībām minētajā reģionā. Attiecībā uz 

Ēģipti viņš uzsvēra pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbu un vārda brīvību kā būtiskus 

priekšnoteikumus veiksmīgai demokrātiskai pārejai. Vairākos priekšsēdētāja paziņojumos par 

stāvokli Sīrijā uzsvērta situācijas nopietnība un tas, ka ir būtiski saukt pie atbildības par 

cilvēktiesību pārkāpumiem.  

 

Apmeklējuma laikā Jemenā DROI delegācija tiekas ar cietumniekiem, kas gaida nāvessoda 
izpildi 
 

DROI delegācijai apmeklējot Jemenu 2012. gada maijā, trīs EP deputāti divas dienas tikās ar 

visdažādākajām cilvēku grupām, arī ar Jemenas valdības un parlamenta, politisko partiju, 

pilsoniskās sabiedrības un jauniešu grupu pārstāvjiem. Šajās sanāksmēs delegācija izvirzīja 

jautājumus par atbildību saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem 2011. gada sacelšanās laikā, par 

nāvessodu, sieviešu tiesībām un bērnu precībām. Delegācija gan ar cilvēktiesību ministru, gan 

juridisko jautājumu ministru, kā arī ar ANO ģenerālsekretāra īpašo padomnieku Jemenā Jamal 

Benomar apsprieda arī tiesību aktus par nacionālo izlīgumu un pārejas posma tiesiskumu, kas tobrīd 

tika gatavoti. DROI delegācija pauda atbalstu ES centieniem nodrošināt, lai valsts dialoga process 

būtu iekļaujošs. Paziņojumā presei tā uzsvēra, ka pārejas posma tiesiskumā jāiekļauj arī noteikumi, 

kas nepieciešami, lai noskaidrotu patiesību un panāktu patiesu izlīgumu, kā arī atbilstīgas 

kompensācijas cietušajiem. 
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EP deputāti apmeklēja Sanas centrālcietumu, lai tiktos ar cietumniekiem, kas notiesāti uz nāvi kā 

mazgadīgie noziedznieki. Pēc minētā apmeklējuma delegācija tikās ar Augstākās tiesu padomes 

priekšsēdētāju, kas deva EP deputātiem iespēju tieši pievērsties šim jautājumam. Apgalvojumu, ka 

mazgadīgie noziedznieki Jemenā nav tikuši sodīti ar nāvi, pēc tam atspēkoja sanāksmē ar 

cilvēktiesību NVO.  

 

DROI delegācija apmeklē bēgļu nometni pie Sīrijas robežas. 
 

Kad 2012. gada decembrī DROI apmeklēja Turciju, EP delegācija apmeklēja Kilis bēgļu nometni 

Sīrijas pierobežā. Minētais apmeklējums notika tieši laikā, jo bēgļu stāvoklis abās robežas pusēs, kā 

arī ES centieni palielināt humāno palīdzību strauji attīstījās. Abi EP deputāti, kas bija iekļauti 

delegācijā, apsprieda jautājumu par Sīrijas bēgļu stāvokli ar cilvēkiem KILIS nometnē, kā arī ar 

Sīrijas pilsoņu pārstāvjiem, kuri mitinās ārpus izveidotajām nometnēm. Ņemot vērā arī sarunas ar 

Turcijas amatpersonām, tas deva delegācijai vienreizēju ieskatu par bēgļu stāvokli un problēmām, 

ar ko sastopas Turcija un starptautiskā sabiedrība.  
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DROI delegācija Bahreinā 
 

Pēc vairākām parlamenta rezolūcijām attiecībā uz Bahreinu Cilvēktiesību apakškomiteja 2011. gadā 

turpināja cieši vērot cilvēktiesību stāvokli valstī. 2012. gada aprīlī apakškomiteja uzklausīja liecību, 

ko sniedza Abdulhadi al-Khawaja (toreiz kritiskā stāvoklī atradās cietumā Bahreinā) meita. 

2012. gada decembrī DROI delegācija, kas sastāvēja no četriem EP deputātiem, apmeklēja 

Bahreinu. Tiekoties ar cilvēkiem, kuri pārstāvēja plašu Bahreinas sabiedrības spektru, arī ar 

valdības amatpersonām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un cilvēktiesību pārkāpumu 

upuriem, delegācija spēja iegūt ieskatu cilvēktiesību stāvoklī valstī un sekot notikumiem valstī, kas 

bija norisinājušies kopš Arābu pavasara sākuma.  

 

EP deputātiem bija iespēja apmeklēt Jau cietumu, lai tiktos ar Abdulhadi al-Khawaja, Nabeel Rajab 

un Ibrahim Sharif – starptautiskās cilvēktiesību organizācijas uzskata, ka visi trīs ir ieslodzīti 

pārliecības dēļ. Jau cietuma apmeklējums deva iespēju EP deputātiem tuvumā redzēt apstākļus, 

kādos atradās šie vīri, no kuriem divi bija īpaši minēti agrākās EP rezolūcijās. Tiekoties ar 

Bahreinas amatpersonām, tostarp ar tieslietu ministru un parlamentāriešiem, delegācija izvirzīja 

vairākus jautājumus par cilvēktiesībām. It īpaši EP deputāti izmantoja iespēju apspriest Bahreinas 

neatkarīgās izmeklēšanas komisijas (BICI) un ANO vispārējā regulārajā pārskatā par valsti iekļauto 

ieteikumu īstenošanu un paust tai atbalstu. 
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Korporatīvā sociālā atbildība 
 

EP 2012. gadā aktīvi interesējās par korporatīvo sociālo atbildību. Attiecībā uz korporatīvās sociālās 

atbildības ārpolitikas aspektu Cilvēktiesību apakškomiteja sagatavoja atzinuma projektu par diviem 

EP komitejas pēc pašu iniciatīvas sagatavotiem ziņojumiem, kas tika pieņemti kā atbilde uz 

Komisijas paziņojumu par atjaunotu korporatīvās sociālās atbildības stratēģiju (pieņemts plenārsēdē 

2013. gada februārī). Lai sniegtu ieguldījumu minēto rezolūciju sagatavošanā, tika arī organizētas 

vairākas ekspertu uzklausīšanas Attīstības komitejā un Starptautiskās tirdzniecības komitejā, kā arī 

Cilvēktiesību apakškomitejā, lai apspriestu korporatīvās sociālās atbildības ārpolitikas aspektu.  

 

Ieteikumos iekļauta pastiprināta, ietverošāka un pārskatāmāka korporatīvās sociālās atbildības 

principu pārraudzīšana ES tirdzniecības politikā, paredzēti skaidri kritēriji uzlabojumu novērtēšanai 

un starptautiskas juridiskas sadarbības sistēma, ko paredzēts izveidot starp ES un trešo valstu 

divpusējo tirdzniecības nolīgumu parakstītājiem, lai nodrošinātu to, ka upuriem, kas cietuši no 

korporatīvās sociālās atbildības noteikumu pārkāpumiem, būtu pieejama efektīva piekļuve tiesu 

sistēmai valstī, kurā pārkāpums noticis. EP komitejas arī pauda atbalstu tam, ka jāizveido 

starptautiskas juridiskas procedūras, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu, ka situācijā, kad 

uzņēmumi pārkāpj likumus, tie tiktu sodīti. Tās uzdeva Komisijai veikt virkni darbību, tostarp 

attiecībās ar trešām valstīm nodrošināt pienācīgu informētību un spēju veidošanu uzņēmējvalsts 

valdības līmenī, lai nodrošinātu to, ka korporatīvās sociālās atbildības tiesības tiktu efektīvi 

īstenotas, un lai ES palīdzētu trešo valstu valdībām īstenot noteikumus sociālajā un vides jomā un 

ieviest efektīvus pārbaudes režīmus. 
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Stingra nostāja pret diskrimināciju 
 

Parlamenta rezolūcijās pausta stingra nostāja pret diskrimināciju. Gada ziņojumā par cilvēktiesībām 

un demokrātiju pasaulē 2010. gadā (pieņemts 2012. gada aprīlī) un 2011. gadā (pieņemts 

2012. gada decembrī) ES darba kārtībā stingri iekļauts aicinājums politikas dialogos par 

cilvēktiesībām starp ES un trešām valstīm ietvert iekļaujošāku un visaptverošu definīciju 

diskriminācijas aizliegumam, inter alia, reliģijas vai ticības, dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 

vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas un dzimumidentitātes dēļ. 

 

Vairākās steidzamās rezolūcijās paustas Parlamenta bažas par diskrimināciju etniskās izcelsmes vai 

reliģijas dēļ. 2012. gadā Parlamenta rezolūcijās tika pieminēta Rohingu musulmaņu vajāšana 

Mjanmā/Birmā, minoritātēm piederīgu personu diskriminācija Irānā un meiteņu diskriminācija 

Pakistānā. Decembrī pieņemtajā gada ziņojumā izvirzīta prasība proaktīvāk un efektīvāk rīkoties 

cīņā pret diskrimināciju, kuras pamatā ir kastu sistēma. Par šo tematu decembrī tika pieņemta īpaša 

steidzama rezolūcija. 
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Gada ziņojumā Parlaments nosoda jebkādu neiecietību, diskrimināciju vai vardarbību reliģijas vai 

ticības dēļ neatkarīgi no tā, kur un pret ko tā ir vērsta – pret ticīgajiem, tā dēvētajiem "atkritējiem" 

vai neticīgajiem. Ziņojumā paustas arī dziļas bažas par to, ka dažādās valstīs pieaug šādu pret 

reliģisku minoritāšu pārstāvjiem vērstu nodarījumu skaits. Konkrētāk, Parlaments mudina ES Īpašo 

pārstāvi cilvēktiesību jautājumos, Komisiju un EĀDD dialogos ar trešām valstīm par cilvēktiesībām 

risināt jautājumus par diskriminējoša un uz naidu kurinoša satura izplatīšanu, piemēram, plašsaziņas 

līdzekļos, kā arī par šķēršļiem brīvām ticības izpausmēm. 

 

Minētajos gada ziņojumos izdarīta arī atsauce uz Parlamenta nostāju attiecībā uz LGBTI tiesībām. 

Vardarbība pret lesbietēm un LGBT tiesības Āfrikā bija arī īpašas steidzamas 2012. gada jūlijā 

pieņemtas rezolūcijas temats. Decembrī Parlamenta gada ziņojumā pausts aicinājums ES Augstajai 

pārstāvei un Īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jomā sistemātiski paust šīs bažas un izteikts atbalsts 

tam, ka jāizstrādā saistošas ES norādes šajā jomā. 
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A. Saharova prēmija par domas brīvību 

 

Ar A. Saharova prēmiju par domas brīvību tiek apbalvotas izcilas personības, kas cīnās pret 

neiecietību, fanātismu un apspiešanu, lai aizsargātu cilvēktiesības un vārda brīvību. Tā ir nosaukta 

padomju fiziķa un politiskā disidenta Andreja Saharova vārdā, un Eiropas Parlaments kopš 

1988. gada to ik gadus piešķir personām vai organizācijām, kas veikušas būtisku ieguldījumu cīņā 

par cilvēktiesību vai demokrātijas ievērošanu. 2013. gadā Eiropas Parlaments atzīmēs A. Saharova 

prēmijas 25. gadskārtu.  

 

2012. gadā abi Eiropas Parlamenta A. Saharova prēmijas par domas brīvību laureāti bija Irānas 

aktīvisti – juriste Nasrin Sotoudeh un filmu režisors Jafar Panahi. Nasrin Sotoudeh ir ievērojama 

Irānas cilvēktiesību advokāte, kas ir aizstāvējusi opozīcijas aktīvistus, sievietes, pārliecības dēļ 

ieslodzītos un jauniešus, kuriem draud nāvessoda izpilde. Viņu apcietināja 2010. gada septembrī uz 

apsūdzības pamata par propagandas izplatīšanu un sazvērestību, kaitējot valsts drošībai, un viņa 

izcieš sešu gadu sodu Evin cietumā Teherānā. Savu kritisko 49 dienu ilgo bada streiku viņa beidza 

tika pēc tam, kad Irānas iestādes atcēla ceļošanas aizliegumu viņas divpadsmit gadus vecajai meitai.  

 

Starptautiski atzītā filmu režisora Jafar Panahi darbos ir bieži uzsvērta Irānas sieviešu, bērnu un 

nabadzībā slīgstošo personu situācija, kā arī grūtības, no kurām viņi cieš. Viņš tika apcietināts 

2010. gadā, un pēc tam viņam piesprieda sešu gadu cietumsodu (kas vēl nav izpildīts, bet ko var 

izpildīt jebkurā brīdī) un 20 gadu ilgu aizliegumu nodarboties ar filmu veidošanu, pamest Irānu un 

runāt ar plašsaziņas līdzekļiem. Par spīti tam 2011. gadā viņam izdevās panākt, ka no valsts slepus 

tika izvesta viņa filma "This is Not a Film".  
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Tā kā Jafar Panahi un Nasrin Sotoudeh nebija atļauts izbraukt no Irānas, lai piedalītos prēmijas 

pasniegšanas ceremonijā, kas notika 2012. gada 12. decembrī Strasbūrā, laureātus pārstāvēja 

2003. gada Nobela Miera prēmijas laureāts Dr Shirin Ebadi, Irānas Juristu asociācijas dibinātājs 

Karim Lahidji kungs, Jafar Panahi meita Solmaz Panahi kundze, Cinémathèque Française 

prezidents Costa-Gavras kungs un Cinémathèque Française ģenerāldirektors Serge Toubiana 

kungs.  

 

"Mēs Eiropas Parlamentā pilnībā atbalstām mūsu laureātu saucienu pēc tiesiskuma un brīvības Irānā 

un pēc pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanas. Mēs apliecinām cieņu šiem cilvēkiem, kas 

iestājas par labāku Irānu," A. Saharova prēmijas pasniegšanas ceremonijā teica priekšsēdētājs 

Martin Schulz, un viņš beidza savu runu, aicinot nekavējoties atbrīvot Nasrin Sotoudeh.  

 

2012. gada prēmijas sarakstā iekļautie kandidāti bija apcietinātais Baltkrievijas cilvēktiesību 

aktīvists Ales Bialiatski un Krievijas pankgrupa "Pussy Riot". Pārējie izvirzītie kandidāti 2012. gadā 

bija Juridiskā atbalsta, palīdzības un izmitināšanas centra dibinātājs un vadītājs Joseph Francis (šis 

centrs sniedz palīdzību Pakistānas zaimošanas likumu upuriem) un trīs apcietinātie Ruandas 

opozīcijas politiķi – Victoire Ingabire Umuhoza, Déogratias Mushayidi un Bernard Ntaganda.  

 

A. Saharova prēmijas laureātu tīkls ir Eiropas Parlamenta ierosme, kuras mērķis ir saglabāt ciešus 

kontaktus ar iepriekšējiem prēmijas laureātiem, tādējādi nodrošinot savstarpēju labumu. 

Priekšsēdētājs Martin Schulz 2012. gada oktobrī vadīja ikgadējās A. Saharova prēmijas laureātu 

tīkla debates "Balsis demokrātijas atbalstam – pilsoniskuma veidošana", kurās piedalījās trīs 

2011. gada prēmijas laureāti, proti, Asmaa Mahfouz no Ēģiptes, Ahmed El-Senussi no Lībijas un Ali 

Ferzat no Sīrijas. Šī bija pirmā Ferzat kunga vizīte Eiropas Parlamentā, jo 2011. gada A. Saharova 

prēmijas piešķiršanas laikā viņš vēl nebija atlabis no smagas piekaušanas, ko Damaskā veica režīma 

atbalstītāji. Viņu sirsnīgi uzņēma EP deputāti, ES īpašais referents cilvēktiesību jautājumos un 

pilsoniskā sabiedrība. 
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Cilvēktiesību jautājums starpparlamentārajās darbībās 
 

Eiropas Parlaments arī sadarbojas ar parlamentiem visā pasaulē, izmantojot starpparlamentāru 

sadarbību un apvienotas parlamentārās asamblejas. Starpparlamentārās delegācijas, kas ir atbildīgas 

par attiecībām ar trešām valstīm, pamatojoties uz 2011. gadā pieņemtajām pamatnostādnēm, 

iesaistās dažādās darbībās, kuras ir saistītas ar cilvēktiesībām. Cilvēktiesību jautājumi bieži ir 

neatņemama sastāvdaļa misijās trešās valstīs – programmās nereti ir iekļautas sanāksmes ar 

attiecīgajām valsts cilvēktiesību komisijām un ar NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 

kas nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumiem. Cilvēktiesību jautājumi ir arī oficiālu sanāksmju darba 

kārtībā, kas notiek Briselē un Strasbūrā. 

 

Starpparlamentāras sanāksmes var sniegt iespēju veikt turpmākus pasākumus pēc Parlamenta 

rezolūcijām un ziņojumiem. Tā tas notika saistībā ar apspriedēm Parlamentārās sadarbības 

komitejas sanāksmē ar Azerbaidžānu 2012. gada jūnijā, kas tika organizēta pēc maijā pieņemtās 

steidzamās rezolūcijas. Vēl viens piemērs ir veids, kādā Parlamenta stingrā nostāja par nāvessodu 

tika atspoguļota sanāksmēs, kurās piedalījās attiecīgās EP delegācijas un to augsta līmeņa partneri 

Singapūrā un Japānā. Arī pēc Parlamenta ziņojumiem par atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem tika 

veikti turpmāki pasākumi saistībā ar ES un Meksikas Apvienoto parlamentāro komiteju, paužot 

atbalstu leģislatīvām iniciatīvām Meksikā, kuru rezultātā 2012. gadā pieņēma likumus par 

cilvēktiesību aizstāvju un žurnālistu aizsardzību. 
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Starpparlamentārā vizītē Pakistānā 2012. gada jūlijā gan ar uzņēmējvalsts parlamentāriešiem, gan ar 

valdību tika apspriests jautājums par Pakistānas atbilstību tirdzniecības mehānismam VPS+, un tajā 

īpaši tika uzsvērts cilvēktiesību ievērošanas aspekts. EP delegācija uzsvēra – lai VPS+ kļūtu par 

reālu iespēju, ir efektīvi jābūt īstenotiem cilvēktiesību juridiskajiem instrumentiem (ANO 

konvencijas, tostarp Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un Konvencija 

pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu).  

 

Parlamenta starpparlamentārās delegācijas īpašu uzmanību pievērsa A. Saharova prēmijas 

laureātiem. 2012. gadā, iespējams, visnozīmīgākā bija EP delegācijas Dienvidaustrumāzijai & 

ASEAN iespēja tās 2012. gada februāra vizītes laikā Mjanmā/Birmā tikties ar A. Saharova prēmijas 

laureāti un opozīcijas vadītāju Aung San Suu Kyi. 

 

Apvienotajās parlamentārajās asamblejās kopā pulcējas Eiropas Parlamenta deputāti un trešo valstu 

parlamentu deputāti, lai pārrunātu kopīgas problēmas, tostarp cilvēktiesību un demokrātijas 

jautājumus. Izveidotās kopīgās parlamentārās asamblejas ir, piemēram, ĀKK un ES Apvienotā 

parlamentārā asambleja, Savienības Vidusjūrai parlamentārā asambleja, Eiropas un Latīņamerikas 

Parlamentārā asambleja un Euronest parlamentārā asambleja.  

 

Euronest parlamentārā asambleja 2012. gada aprīlī pieņēma divas attiecīgas rezolūcijas par 

nākotnes izaicinājumiem attiecībā uz demokrātiju un par rezolūciju attiecībā uz Yulia Timoshenko 

situāciju. Euronest parlamentārās asamblejas Politisko lietu, cilvēktiesību un demokrātijas komiteja 

turpināja šo darbu, rīkojot plašas diskusijas par rezolūcijās iekļautajiem jautājumiem, tostarp par 

demokratizācijas procesiem, vēlēšanām, plašsaziņas līdzekļu brīvību un pilsoniskās sabiedrības 

nozīmi. 
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ĀKK un ES Apvienotā parlamentārā asambleja 2012. gadā pieņēma vairākas rezolūcijas par 

dažādiem tematiem, iekļaujot tajās cilvēktiesību aspektu un dažos gadījumos pievēršot uzmanību 

ĀKK valstīs veiktajiem pārkāpumiem. It īpaši asambleja pievērsās jautājumam par cilvēktiesību 

pārkāpumiem Lībijā, Somālijā, Mali un Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos. Asambleja 

turklāt analizēja sociālo ietekmi un ietekmi uz vidi, ko ĀKK valstīs rada kalnrūpniecība, atsaucoties 

uz darba ņēmēju un to personu cilvēktiesībām, kas dzīvo kalnrūpniecības reģionos, un tā pieņēma 

nostāju, ka "piekļuve pienācīgai pārtikai ir viena no vispārējām cilvēktiesībām". Asamblejas 

prezidijā izskatīja jautājumu par Isaac David un citu Eritrejas politiski ieslodzīto situāciju, kā arī 

pazīstamā Etiopijas žurnālista Eskinder Nega lietu. 

 

*** 

 

Kopumā šīs darbības parāda Parlamenta apņemšanos veikt konstruktīvu ieguldījumu, lai panāktu 

cilvēktiesību iekļaušanu ES ārējās attiecībās, kā noteikts Eiropas Savienības pamatlīgumos. Visu ES 

iestāžu kopīgs uzdevums būs izmantot nesen izveidotos institucionālos mehānismus un politikas 

instrumentus, lai vēl vairāk uzlabotu ES politikas efektivitāti šajā jomā.  
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Parlamenta ziņojumi par cilvēktiesībām un demokrātiju 

 

• Sieviešu stāvoklis Ziemeļāfrikā, 2012. gada 12. marts 

• Cilvēktiesības pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā, tostarp arī ietekme uz 

ES politikas stratēģiju cilvēktiesību jomā, 2012. gada 18. aprīlis  

• Iespējamā CIP gūstekņu nogādāšana un nelikumīga turēšana apcietinājumā Eiropas 

valstīs, 2012. gada 11. septembris  

• Digitālās brīvības stratēģija ES ārpolitikā, 2012. gada 11. decembris 

• ES cilvēktiesību stratēģija. Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES cilvēktiesību 

stratēģijas pārskatīšanu, 2012. gada 13. decembris 

• 2011. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politika šajā jomā, 2012. gada 13. decembris 
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Rezolūcijas par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumiem (steidzamās 
rezolūcijas) 

 

• Nāvessoda piemērošana Baltkrievijā, jo īpaši Dzmitry Kanavalau un Uladzislau 

Kavalyou lietas, 2012. gada februāris 

• Ēģipte – jaunākie notikumi, 2012. gada februāris 

• Nāvessods Japānā, 2012. gada februāris 

• Cilvēku tirdzniecība Sinajā, jo īpaši Solomon W. lieta, 2012. gada marts 

• Palestīna – Izraēlas spēku reidi palestīniešu televīzijas kanālos, 2012. gada marts 

• Cilvēktiesību pārkāpumi Bahreinā, 2012. gada marts 

• Venecuēla – iespējamā izstāšanās no Amerikas Cilvēktiesību komisijas, 2012. gada 

maijs 

• Cilvēktiesību situācija Azerbaidžānā, 2012. gada maijs 

• Ziemeļkorejas bēgļu stāvoklis, 2012. gada maijs 

• Cilvēktiesības un drošības stāvoklis Sāhelas reģionā, 2012. gada jūnijs 

• Pārkāpumu nesodīšanas gadījumi Filipīnās, 2012. gada jūnijs 

• Mazākumtautību stāvoklis Irānā, 2012. gada jūnijs 

• Vardarbība pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesības Āfrikā, 

2012. gada jūlijs 

• Vārda brīvība Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lieta, 2012. gada jūlijs 

• Piespiedu aborta skandāls Ķīnā, 2012. gada jūlijs 

• Dienvidāfrika – streikojošo raktuvju strādnieku slaktiņš, 2012. gada septembris 

• Rohingya tautības musulmaņu vajāšana Mjanmā, 2012. gada septembris 

• Azerbaidžāna – Ramil Safarov lieta, 2012. gada septembris 

• Situācija cilvēktiesību jomā Apvienotajos Arābu Emirātos, 2012. gada oktobris 

• Meiteņu diskriminācija Pakistānā, jo īpaši Malala Yousafzai lieta, 2012. gada oktobris 

• Situācija Kambodžā, 2012. gada oktobris 

• Cilvēktiesību stāvoklis Irānā, jo īpaši masveida nāvessoda izpilde un blogera Sattar 

Beheshti nesenā nāve, 2012. gada novembris 

• Stāvoklis Mjanmā (Birmā), jo īpaši vardarbības turpināšanās Rakhainas štatā, 

2012. gada novembris 

• Migrantu stāvoklis Lībijā, 2012. gada novembris 

• Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā, 2012. gada decembris 

• Kastu diskriminācija Indijā, 2012. gada decembris 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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Citas rezolūcijas paar cilvēktiesībām un demokrātiju 

 

• Eiropas Parlamenta nostāja ANO Cilvēktiesību padomes 19. sesijā, 2012. gada 

16. februārī 

• Ieteikums Padomei par Eiropas Demokrātijas fonda iespējamās izveides kārtību, 

2012. gada 29. marts 

• Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija ieteikums Padomei par ES īpašo pārstāvi 

cilvēktiesību jautājumos, 2012. gada 13. jūnijs 

• Stāvoklis Sīrijā, 2012. gada 16. februāris 

• Stāvoklis Ukrainā, Jūlijas Timošenko lieta, 2012. gada 24. maijs 

• Sieviešu situācija kara apstākļos, 2012. gada 18. aprīlis 

• Stāvoklis Birmā/Mjanmā, 2012. gada 20. aprīlis 

• Sieviešu dzimumorgānu kropļošana, 2012. gada 14. jūnijs 

• Vēlēšanu uzraudzība Kongo Demokrātiskajā Republikā, 2012. gada 18. jūnijs 

• Tiesu sistēmas izmantošana politiskiem mērķiem Krievijā, 2012. gada 13. septembris 

• Stāvoklis Sīrijā, 2012. gada 13. septembris 

• Vēlēšanas Baltkrievijā, 2012. gada 26. oktobris 

• Vēlēšanas Gruzijā, 2012. gada 26. oktobris 

• Stāvoklis Ukrainā, 2012. gada 13. decembris 
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Cilvēktiesību apakškomitejas delegācijas 

 

• Ženēva/ANO Cilvēktiesību padome, 2012. gada 5.–7. marts 

• Jemena, 1.–4. maijs  

• Ņujorka/ANO Ģenerālā asambleja (kopā ar Ārlietu komiteju), 28.–31. oktobris 

• Bahreina, 18.–21. decembris  

• Turcija (ietverot robežu ar Sīriju), 19.–21. decembris  

 

Izskatīšana cilvēktiesību apakškomitejā 

 

• Amerikas cilvēktiesību mehānisms 

• Cilvēktiesības Krievijā, īpaši pievēršoties diskriminācijai, biedrošanās brīvībai un 

tiesiskumam 

• Slepenas izdošanas un apcietināšanas prakse. Kā aizsargāt cilvēktiesības, vienlaikus 

apkarojot terorismu?  

• Tiesiskums arābu pavasara valstīs. Atbildība par cilvēktiesību pārkāpumiem, pārejas 

posma tiesiskums un tiesu sistēmas reforma  

• Cilvēktiesības Ķīnā 

• Finanšu un ekonomikas krīzes ietekme uz cilvēktiesībām  

• Cilvēktiesības un klimata pārmaiņas 

• Uzņēmējdarbība un cilvēktiesības – veicināt sabiedrības intereses un atbildīgu un 

pārredzamu uzņēmējdarbības praksi  

• Cilvēktiesības Irānā  

• Stāvoklis cilvēktiesību jomā Mali 
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ANNEX I - HIGH-LEVEL MEETING ON THE RULE OF LAW AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL 
LEVELS – EU PLEDGES 
 

The rule of law belongs to the fundamental principles on which the European Union is founded. 

The European Union strives to strengthen the rule of law in its Member States and promote of the 

rule of law in the third countries. Therefore, the European Union and its Member States (Austria, 

Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, 

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) hereby pledge: 

 

A. Strengthening the rule of law at the international level 
 

1. The EU Member States reiterate their pledges made at the 31st Conference of the Red Cross 

and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) to consider ratification of the 

2006 Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the 

principal international humanitarian law instruments and other relevant legal instruments 

which have an impact on international humanitarian law to which they are not yet all party, 

namely:  

- Additional Protocol III to the Geneva Conventions; 

- The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

and its First and Second Protocols; 

- The Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the involvement of 

children in armed conflict; 

- The Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 

of Anti-Personnel Mines; 

- Protocol II, as amended on 3 May 1996, and Protocol V to the 1980 Convention on 

Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May Be 

Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects;  

-  The Convention on the prohibition of military use of environmental modification techniques. 
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2. The EU Member States which have not yet done so will consider ratifying or acceding to the 

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment. 

 

 

3. The EU Member States which have not yet done so will consider accepting the right of 

individual complaint under the UN Convention against Torture, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

 

 

4. The EU Member States which have not yet done so pledge to address the issue of 

statelessness by ratifying the 1954 UN Convention relating to the Status of Stateless Persons 

and by considering the ratification of the 1961 UN Convention on the Reduction of 

Statelessness. 

 

 

B. Strengthening the rule of law at the national level 
 

1.  Improving delivery of justice 
 

5. The EU will conduct a worldwide campaign on justice, focusing on the right to a fair trial, 

with a view to achieving results by 2014.  
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6. As demonstrated in the EU Strategic Framework and Action Plan of 25 June 2012 covering 

the period until 31 December 2014, the EU and its Member States seek to be exemplary in 

ensuring respect for human rights within their respective competency areas, as well as seeking 

to promote human rights and the Rule of Law worldwide. With a view to ensuring full 

coherence and consistency between the EU's internal and external human rights policies, the 

EU and its Member States are committed to raising recommendations of the Human Rights 

Council’s Universal Periodic Review which have been accepted, as well as observations and 

comments of treaty monitoring bodies and UN Special Procedures, in their relations with all 

third countries; the EU Member States are equally determined to implement or consider 

seriously such recommendations, observations and comments within their own borders. 

 

 

7. By 2014, the EU will develop specific actions to improve access to justice, to strengthen 

judicial cooperation, to ensure the free circulation of judicial decisions within the EU and to 

enhance legal certainty. The EU will fast-track growth enhancing measures which aim at 

removing barriers to cross border trade, cutting unnecessary administrative burden and 

bringing business the legal certainty they need. 

 

 

2.  Supporting peace and security in conflict and post-conflict situations 
 

8. The EU will develop a policy on transitional justice, so as to help societies to deal with abuses 

of the past and to fight impunity, covering issues such as truth and reconciliation 

commissions, reparations and the criminal justice system, ensuring that such policy allows for 

tailored approaches to specific circumstances, by 2014. 
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9. The EU will enhance its support to the UN engagement in conflict and post-conflict situations 

in the rule of law area, in particular it will: 

- define a list of civilian capacities, including rule of law capacities, the EU Member 

States can potentially put at UN disposal for peacekeeping operations by the end of 2012;  

- provide political support for operation of a "One UN approach" to rule of law assistance 

at the country level; 

- create a policy framework on EU providing a component to a UN peacekeeping 

operation and establish modalities for coordination between the EU and UN during planning 

and conduct of EU civilian missions deployed in support of UN operations by 2013; 

- strengthen the EU-UN coordination on assistance to the African Union and other 

regional organizations in respect of peacekeeping operations by 2013;  

- establish technical arrangements on cooperation in training and in the area of Lessons 

Learned, including rule of law missions, by 2013; 

- develop a General Framework between the EU and the UN on operational aspects of 

cooperation in peacekeeping/crisis management by 2014. 

 

 

3. Fostering an enabling environment for sustainable human development 
 
3.1  Fighting corruption 
 

10. Starting in 2013, the European Commission will publish every two years the EU Anti-

Corruption Report, accompanied by country analyses for each Member State including tailor-

made recommendations. It will also facilitate the exchange of best practices, identify trends 

and stimulate peer learning among Member States. The report will make use of all available 

sources, including the existing monitoring mechanisms (GRECO in the Council of Europe, 

OECD, UNCAC) independent experts and researchers, stakeholders and civil society. At the 

same time, it will ensure that the existing gaps of the international and European monitoring 

tools are being addressed and will allow the EU meet its legal obligation of self-assessment as 

a party to the UN Convention against Corruption. 

 

 



 
9431/13  sbr 178 
PIELIKUMS DG C   LV 

3.2 Birth registration and civic records 
 

11. The EU will develop a framework for raising issues of statelessness with third countries by 

2014.  

 

 

C. Strengthening the nexus between the national and international levels 
 
The International Criminal Court 
 

12. The European Union and its Member States refer to the pledges concerning the International 

Criminal Court made at the Review conference of the Rome Statute of the International 

Criminal Court (Kampala, 31 May – 11 June 2010) and at the 31st International Conference of 

the Red Cross and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) and they pledge 

to promote the greatest possible participation in and implementation of the Rome Statute of 

the International Criminal Court, the development and maintenance of an effective court and 

the realization of the principle of complementarity. To these ends, the EU and its Member 

States will particularly emphasize the ratification and acceptance of the Statute in negotiations 

and political dialogues with third countries, regional organisations and other regional groups, 

include provisions concerning the ICC and the international justice into EU agreements with 

third countries, promote dissemination of the values expressed in the Statute and cooperation 

with other states, international organizations and representatives of civil society. The EU and 

its Member States will facilitate technical assistance to interested states by supporting 

legislative work for the accession to the Statute, supporting their participation in the ICC and 

their access to the instruments of the ICC.  

 

2. Addressing transnational threats  
 
2.1 Counter-terrorism 
 

13. The EU pursues a civilian approach addressing counter-terrorism globally on the basis of 

criminal justice and the rule of law while protecting human rights. The EU promotes 

confidence building through regular counter-terrorism and security political dialogues and 

assists countries in need in their efforts via capacity building measures.  



 
9431/13  sbr 179 
PIELIKUMS DG C   LV 

 

In the field of prevention and fight against terrorism, the EU will continue to support an overall rule 

of law approach, the development of effective institutional and legal frameworks, national and 

regional counter-terrorism strategies and to strengthen the capacities of law enforcement and 

judicial institutions in partner countries in the Sahel, Horn of Africa and South Asia, including 

Pakistan. Furthermore, the EU will continue its effort in promoting the UN conventions and 

resolutions related to terrorism, in particular the UN Global Counter-Terrorism Strategy, and will 

engage actively in multilateral initiatives, such as the Global Counter-Terrorism Forum. 

 

The EU pledges to increase its support for counter-terrorism capacity building measures, and by 

2014, to support the enhancement of partner countries' capacity to: 

 
• promote the criminal justice systems based on the full respect for rule of law and human 

rights; 
 
• ratify and implement all the UN conventions on terrorism; 
 
• support resolutions related to terrorism, especially the UN Global Counter-Terrorism 

Strategy with all the overall approach it embodies; 
 
• exchange information, also at regional and international levels; 
 
• anticipate a terrorist act; 
 
• formulate appropriate response measures; 
 
• conduct policies on countering violent extremism;  
 
• conduct investigation and prosecution of terrorist cases based on the full respect for rule of 

law and human rights, while enhancing inter-agency and regional collaboration. 
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14.  The EU also pledges to implement measures on countering violent extremism, as well as on 

countering terrorist finance and illicit financial flows by promoting anti-money laundering 

framework, especially FATF recommendations, by 2014. 

 

 

15.  By 2014, the EU will develop operational guidance to ensure the consideration of human 

rights, and where applicable international humanitarian law, in the planning and 

implementation of counter-terrorism assistance projects with third countries, in particular as 

regards the respect of due process requirements (presumption of innocence, fair trial, rights of 

the defence). 
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2.2 Organised crime  
 

16. The EU pledges to fight against the manufacture of drugs and its trafficking by assisting 

partner countries in their efforts against this scourge. 

 

By 2015, the EU pledges to support partner countries mainly by providing training and capacity 

building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

·    ratify and implement international conventions, in particular the UN conventions on drugs, the 

UN Convention against Transnational Organised Crime and its protocols; 

 

·      adopt an intelligence-led approach to countering drug trafficking and other forms of trafficking 

(human beings, small arms, etc.); 

 

·       carry out complex investigations at regional and trans-regional levels; 

 

·       improve the collection and analysis of data related to drug trafficking; 

 

·       improve information sharing and exchange also through the establishment of adequate 

databases and communication networks; 

 

·       develop inter-agency cooperation; 

 

·       strengthen existing capacities and procedures in asset laundering investigation and 

confiscation; 

 

·       increase regional and international cooperation. 
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17. With particular reference to small arms, the EU pledges to continue countering illicit 

transnational trafficking in firearms by strengthening the international normative framework. 

To this end, it will promote the ratification and implementation of the Protocol against the 

Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and 

Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime, in third countries. 

 

 

18. By 2014, the EU pledges to support the creation of an international database as a tool to 

register, trace and track stolen and lost firearms and to identify related trafficking routes. This 

will allow countries to have access to, insert, update and query a centralized international 

database for lost and stolen firearms. 
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2.3 Maritime piracy 
 

19. The EU pledges to support efforts to counter piracy and armed robbery at sea by paying 

particular attention to two of the most concerned regions in the world, namely the Horn of 

Africa and the Gulf of Guinea. 

 

By 2015 (and beyond), the EU pledges to support partner countries by providing training and 

capacity building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 

·      better respond to piracy and armed robbery attacks; 

 

·      improve information sharing and exchange at the regional level with a view to ultimately 

enhancing regional maritime domain awareness; 

 

·       conduct effective investigation and prosecution of piracy cases and related financial crime, 

with a special focus on the high level suspects; 

 

·         set-up and train a land-based coastal police force (in Somalia). 
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2.4 Trafficking in human beings 
 

20. EU Member States will establish national referral mechanisms to better identify, refer, protect 

and assist victims of trafficking by the end of 2012. By 2015 the European Commission will 

develop a model for an EU Transnational Referral Mechanism which links national referral 

mechanisms to better identify, refer, protect and assist victims. 

 

 

21. The EU will fund in 2012 a pilot project to strengthen regional cooperation on trafficking in 

human beings along routes from the East to the EU. In addition, under the Heroin Route 

programme, the EU will improve the collection and sharing of harmonized data on the actual 

numbers of people trafficked and improve the Criminal Justice Response on the trafficking in 

human beings cases. 

 

 

3. Empowering women and children 
 

22. By 2015, 80% of the EU Delegations will introduce specific measures on the role of external 

assistance and development co-operation in their local strategies for the implementation of the 

EU Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of 

Discrimination against them. The EU thematic programmes and instruments will support non-

state actors to implement the EU Guidelines on Violence against Women and Girls and 

Combating All Forms of Discrimination against them. 

 

 

4. Accession and association process 
 

23. The EU will intensify its rule of law dialogue with countries of the Western Balkans, with the 

aim to strengthen preparations at earlier stages of the accession process. For Bosnia and 

Herzegovina a structured dialogue on justice was launched in 2011, a structured dialogue on 

the rule of law with Kosovo was launched on 30 May 2012. The EU will continue to support 

the rule of law projects in countries of the Western Balkans. 

 



 
9431/13  sbr 185 
PIELIKUMS DG C   LV 

5. European Neighbourhood Policy 

 

24. The rule of law is one of the key priorities of the European Neighbourhood Policy.  

 - As regards the Eastern neighbourhood of the EU, the Roadmap to the 2013 Eastern 

Partnership Summit includes several measures in the area of the rule of law, notably improved 

functioning of the judiciary, cooperation among law enforcement agencies, fight against corruption 

and fight against cybercrime.  

 -  In the South Mediterranean, the EU is stepping up its technical and financial support for 

the rule of law, overseen by an efficient, impartial and independent judiciary, with guarantees for 

equal access to justice and respect for due process and fair trial standards, as well as reform of the 

security sector for sustainable democratisation.  

 - The EU pledges to share with its neighbours the lessons learned and the best practices 

of its Member States which initiated processes of democratic transition and of building of the rule 

of law before they joined the EU.  

 

 

6. Central Asia  
 

25. The EU will further intensify the Rule of Law Initiative for Central Asia, notably it will 

promote independent judiciaries, increased institutional capacities and modernising 

professional qualifications including through contributing to the implementation of the 

Council of Europe Neighbourhood Policy for Central Asia in these areas as well as 

modernisation of penal systems, with a special focus on the eradication of torture. The EU is 

ready to support the accession of Central Asian countries to the Group of States against 

Corruption (GRECO) of the Council of Europe and assist Central Asian efforts to accede to 

and to implement international anti-corruption and human rights conventions. The EU is also 

ready to strengthen counter-terrorism co-operation, including for follow-up to the agreed Joint 

Plan of Action for the implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism 

Strategy in Central Asia. 
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ANNEX II – TABLE OF ABBREVIATIONS 
AAP Annual Action Programme 

ACP African, Caribbean and Pacific Group of States 

AFCO Committee on Constitutional Affairs 

AFET Committee on Foreign Affairs 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

ASEM Asia Europe Meeting 

AU African Union 

BICI Bahraini Independent Commission of Inquiry 

BSSC Budget Support Steering Committee 

CAAC Children in Armed Conflict 

CELAC Latin America and Caribbean 

CFSP Common Foreign and Security Policy 

CIA Central Intelligence Agency 

CiO Chairmanship in Office 

CoE Council of Europe 

COHOM Council working party on human rights 

COREPER Committee of Permanent Representatives 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CSDP Common Security and Defence Policy 

CSO Civil Society Organisation 

CSR Corporate Social Responsibility 

CSW Commission on the Status of Women 

CTC Counter-Terrorism Coordinator 

DCI Development Cooperation Instrument 

DEG Democracy Support and Election Coordination Group 

DEVCO EU Commission Directorate General for Development and Cooperation 

DEVE Committee on Development 

DPRK Democratic People's Republic of Korea 

DROI Subcommittee for Human Rights 

DVB Democratic Voice of Burma 

EAT Electoral Assessment Team 
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EC European Commission 

ECG Election Coordination Group 

ECOWAS Economic Community of West African States 

EDF European Development Fund 

EEAS European External Action Service 

EED European Endowment for Democracy 

EEM Electoral Expert Mission 

EIB European Investment Bank 

EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights 

EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 

EMB Electoral Management Body 

EMPL European Parliament Committee on Employment and Social Affairs 

ENP European Neighbourhood Policy 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 

EOM Election Observation Mission 

EP European Parliament 

ESC Economic, social and cultural (rights) 

ESCR Economic, social and cultural rights 

ESDC European Security and Defence College 

ESG Environmental, social and governance 

EU European Union 

EUMS European Union Member States 

EUNIC  European Union National Institutes for Culture 

EURONEST Euronest Parliamentary Assembly (Eastern Partnership) 

EUSR European Union Special Representative 

EUTM European Union Training Mission 

FEMM Committee on Women's Rights and Gender Equality 

FFM Fact-Finding Mission 

FoRB Freedom of Religion or Belief 

FREMP Council Working Party on Fundamental Rights, Citizens' Rights and Free Movement 

of Persons within the EU 

FSJ Freedom, security and justice 

FTA Free Trade Agreement 



 
9431/13  sbr 188 
PIELIKUMS DG C   LV 

FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia 

GAMM Global Approach to Migration and Mobility 

GCTF Global Counter-Terrorism Forum 

GGDC Good Governance and Development Contracts 

GRI Global Reporting Initiative 

GRULAC Latin American and Caribbean Group 

GSP Generalised Scheme of Preferences 

HDIM Human Dimension Implementation Meeting 

HQ Headquarters 

HR human rights 

HR/VP High representative / Vice-president 

HRC Human Rights Council 

HRD Human rights defender 

ICC International Criminal Court 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICRC International Committee of the Red Cross 

ICT Information and communications technology 

IDP Internally Displaced People 

IEOM International Election Observation Missions 

IHL International humanitarian law 

ILO International Labour Organisation 

INTA Committee on International Trade 

JURI Committee on Legal Affairs 

LAS League of Arab States 

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 

LGBTI Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 

LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

MEP Member of Parliament 

MoU Memorandum of Understanding 

MS Member States 

NDAA National Defense Authorization Act 

NEEDS Network for Enhanced Electoral and Democratic Support 
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NGO Non-governmental organizations 

NHRI National Human Rights Institute 

OAS Organization of American States, 

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

OIC Organisation of Islamic Co-operation 

OPPD Office for Promotion of Parliamentary Democracy 

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe 

PA Parliamentary Assembly 

PCA Partnership and Cooperation Agreement 

PIF Pacific Island Forum 

PMSC Private military and security companies  

PSC Political and Security Committee 

REM Results Measurement Framework 

SDH Brazilian Human Rights Secretariat 

SIA Sustainable Impact Assessments 

TEU Treaty on European Union 

TFEU Treaty on the functioning of the European Union 

U.S. United States of America 

UK United Kingdom 

UN CAT United Nations Committee against torture 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNGA United Nations General Assembly 

UNHRC United Nations Human Rights Council 

UNICEF United Nations Children's Fund 

UNSCR United Nations Security Council Resolution 
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