
 
 
 
CILVĒKTIESĪBAS 

 

PRIORITĀTES Eiropas Savienības, t.sk., Latvijas iedzīvotāju vērtējumā un - ko Eiropas 
Parlaments dara šajās jomās?  
Eiropas Parlaments (EP) regulāri aptaujā Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājus, t.sk., lai noskaidrotu: kas 
mums visvairāk interesē, rūp vai satrauc? Kurās jomās sagaidām aktīvāku ES līmeņa iesaisti? Kurām 
jomām pirms gaidāmajām Eiropas vēlēšanām 2019. gada maijā (Latvijā - 25.05.2019) būtu jāpievērš 
lielākā uzmanība? Atbilstoši EP Eirobarometra datiem, ES pilsoņi, arī Latvijas iedzīvotāji, kā prioritāras 
vērtē 8 politikas jomas: izaugsme, migrācija, drošība, sociālā aizsardzība, vide, cilvēktiesības, patērētāju 
aizsardzība un Eiropas nākotne. 
 

CILVĒKTIESĪBAS 
Vaicājot ES iedzīvotājiem (EP Eirobarometrs, 2018.g. oktobris), kādas vērtības EP būtu jāaizstāv 
prioritārā kārtībā, 46% eiropiešu izvēlējās cilvēktiesību aizsardzību visā pasaulē (Latvijā 52%), vīriešu un 
sieviešu līdztiesību (ES 40%; LV 17%), vārda brīvību (ES 38%; LV 44%) un dalībvalstu solidaritāti (ES 30%; 
LV 35%).  
 
Ārējās attiecībās ES ir apņēmusies aizstāvēt demokrātiju un cilvēktiesības, pamatojoties uz saviem 
brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas un tiesiskuma pamatprincipiem.  
Demokrātija joprojām ir vienīgā pārvaldības sistēma, kurā cilvēki var pilnībā īstenot savas cilvēktiesības, 
un tā ir uzskatāma par noteicošo attīstības un ilgtermiņa stabilitātes faktoru.  
 
EP ir vienīgā tieši ievēlētā ES iestāde, un tādēļ tam jo īpaši ir pienākums veicināt demokrātiju. 
Cilvēktiesību principi, vārda brīvība ieņem centrālo vietu EP darbā, ieskaitot Saharova balvu, ko EP ik 
gadu pasniedz par nopelniem cilvēktiesību un demokrātijas aizsardzībā. Tāpat EP pastāvīgi ir iesaistīts 
vēlēšanu novērošanas pasākumos un strādā, lai nostiprinātu valstu vēlēšanu procesu leģitimitāti, 
palielinātu sabiedrības uzticēšanos vēlēšanu un cilvēktiesību aizsardzībai. Katru gadu EP nosūta vairākas 
parlamentārās delegācijas, lai novērotu vēlēšanas vai referendumus trešās valstīs.  
 

EP cīnās pret cilvēktiesību pārkāpumiem ar likumdošanu un politiskām aktivitātēm: 
 ES politiskās saistības (ES ārējās politikas jomas, ES cilvēktiesību politika) tiek balstītas uz ES 

pamatvērtībām: cieņa pret cilvēku, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības. 

 Cilvēktiesību jautājums tiek iekļauts tirdzniecības tirgus līgumos ar trešajām valstīm (visas valstis, 
kas nav ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībnieces vai Šveice). 

 EP cīnās par demokrātiskas nākotnes iespējām, neatkarību un pašnoteikšanās tiesībām  ikvienai 
valstij, mudinot atgriezt tiesiskumu un brīvas vēlēšanas, kurās ļauts piedalīties visiem - kā pirms 35 
gadiem EP pieņēma pirmo rezolūciju Baltijas valstu neatkarības atbalstam! 

 EP rezolūcijas palīdz palielināt informētību par cilvēktiesību pārkāpumiem. Rezolūcijas var būt daļa 
no likumdošanas procesa, EP komiteju patstāvīgo ziņojumu iznākums vai tādu steidzamu debašu 
rezultāts, kuras parasti tiek rīkotas katrā Strasbūras plenārsesijā ceturtdienu rītos, lai pievērstu 
uzmanību kliedzošiem cilvēktiesību pārkāpumiem pasaulē. 

 EP priekšsēdētājs ar paziņojumiem un vēstulēm, kā arī apspriežot cilvēktiesību jautājumus ar 
svarīgiem iesaistītajiem, aktīvi atbalsta cilvēktiesības. 

 EP patstāvīgā gada ziņojumā tiek apskatīta ES cilvēktiesības politika un ES gada ziņojums, izskatītas 
EP darbības un noteiktas prioritātes nākotnei. 

 EP iestājas par dzimumu līdztiesību ES un aiz tās robežām, kā arī cīnās PAR vārda, informācijas, 
preses un domas brīvību un PRET visu veidu diskrimināciju un vajāšanām. 

 Pateicoties EP piešķirtajām budžeta pilnvarām (Līgumā par ES darbību), tas var ietekmēt līdzekļu 
piešķiršanu Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam (budžets no 2014. līdz 2020. g. 
1,3 miljardi EUR) u.c. finansējuma instrumentiem cilvēktiesību veicināšanai. EP ir arī viens no 
likumdevējiem attiecībā uz ārējiem finansējuma instrumentiem. 

 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/parlemeter-2018/report/en-parlemeter-2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/165/human-rights
https://business.facebook.com/Eiroparlaments/posts/10156017757382594?business_id=1210348752402328
https://business.facebook.com/Eiroparlaments/posts/10156017757382594?business_id=1210348752402328


Eiropas Parlamenta Saharova balva par domas brīvību cilvēktiesību aktīvistiem pasaulē 
Kopš 1988. g. EP piešķir Saharova balvu par domas brīvību, kas nosaukta par godu padomju fiziķim un 
politiskajam disidentam Andrejam Saharovam. Balvas mērķis ir godināt cilvēkus un organizācijas, kas 
aizstāv cilvēku tiesības un pamatbrīvības. Balvas saņēmēju vidū ir Nelsons Mandela, Auna Sana Su Či, 
Malāla Jūsafzaja un Raifs Badāvi.  

 2018. g. balva - ukraiņu režisoram un rakstniekam Oļegam Sencovam. Starp trīs finālistiem bija 11 
NVO, kas aizsargā migrantu cilvēktiesības un glābj viņu dzīvības Vidusjūrā, un Nasers Zefzafi (Nasser 
Zefzafi), masu protestu kustības Hirak Rifas reģiona vadītājs Marokā. Arī viņi tika uzaicināti uz 
apbalvošanas ceremoniju decembrī.  

 2017. g. balva - Venecuēlas demokrātiskās opozīcijas pārstāvji. Starp trīs finālistiem bija zviedru-
eritrejiešu žurnālists Davits Isāks un cilvēktiesību aizstāve no Gvatemalas Aura Lolita Čavesa. 

 2016. g. balva - Irākas jezīdu aktīvistes Nadia Murada (Nadia Murad) un Lamija Adži Bašara 
(Lamiya Aji Bashar). Starp trīs finālistiem bija arī žurnālists Kans Dundars kopā ar citiem domas un 
vārda brīvības aizstāvjiem Turcijā un Krimas tatāru līderis Mustafa Džemiļevs. 

 

Starp nozīmīgiem EP LĒMUMIEM cilvēktiesību jomā jāmin: 
 EP rezolūcija par situāciju  Moldovā un Gruzijā: EP atzinīgi novērtē Gruzijas uzsāktās reformas, 

taču kritizē Moldovu par demokrātijas un tiesiskuma stāvokļa pasliktināšanos. EP norāda, ka 
Moldova ir iekritusi oligarhu interešu slazdā - ekonomiskā un politiskā vara nonākusi nelielas 
cilvēku grupas rokās, un viņu ietekmei pakļauti parlaments, valdība, politiskās partijas, valsts 
pārvalde, policija, tieslietu sistēma un mediji. 

 EP aicina Baltkrieviju pārtraukt žurnālistu vajāšanu! Rezolūcijā EP nosoda žurnālistu vajāšanu un 
ieslodzīšanu, kā arī neatkarīgo masu mediju apspiešanu Baltkrievijā. EP ir pret nesenajiem 
grozījumiem Baltkrievijas masu mediju likumā, kas tiek izmantoti, lai apgrūtinātu žurnālistu darbu 
un ierobežotu brīvu piekļuvi internetam. 

 Tiesiskums Ungārijā: Eiropas Parlaments aicina ES rīkoties! EP aicinājis ES dalībvalstis saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 7. pantu noteikt, vai Ungārijā pastāv ES vērtību pārkāpuma draudi. Šī 
ir pirmā reize, kad EP aicinājis ES Padomi vērsties pret dalībvalsti, lai novērstu sistēmiskus draudus 
ES pamatvērtībām. EP saskata nopietnu ES pamatvērtību pārkāpuma draudus, kas saistīti ar tiesu 
neatkarību, vārda brīvību, korupciju, minoritāšu tiesībām un migrantu un bēgļu pamattiesībām. 

 Eiropas Parlaments nosoda Krimas tatāru vajāšanu. Rezolūcijā EP nosoda tiesas spriedumus lietās 
pret Krimas tatāru aktīvistiem, tatāru pārstāvniecības institūcijas Medžlisa priekšsēdētaja 
vietniekiem Ilmi Umerovu un Ahtemu Čigjozu, kā arī pret žurnālistu Mikolu Semenu. Spriedumi 
uzskatāmi par nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu un būtu atceļami. 

 EP deputāti atbalsta pirmo Eiropas Savienības - Kubas līgumu! Tieši neminot ASV noteikto 
embargo, EP neatbalsta “likumus un pasākumus, kam ir ekstrateritoriāla ietekme”, jo tie “kaitē 
Kubas iedzīvotājiem”. ES un Kubas nolīgumam vajadzētu uzlabot Kubas iedzīvotāju dzīves apstākļus 
un sociālās tiesības. Kubas valdībai būtu jāīsteno starptautiskajiem standartiem atbilstoša 
cilvēktiesību politika un jāratificē attiecīgās ANO cilvēktiesību konvencijas. EP norāda, ka nolīguma 
darbību iespējams apturēt cilvēktiesību pārkāpumu dēļ.  

 Homoseksuālu vīriešu vajāšana Čečenijā: EP prasa steidzamu izmeklēšanu! EP rezolūcija teikts, ka 
Čečenijas varas iestādēm jāpārtrauc homoseksuālu vīriešu vajāšana, aizturēšana un spīdzināšana; 
Krievijai steidzami jāveic izmeklēšana -  ES un Eiropas Padomei jāpalīdz izmeklēšanā. 

 A. Navaļnijs Krievijā, aresti Baltkrievijā un laulības ar bērniem Bangladešā: EP rezolūcijā mudina 
Krievijas varasiestādes atbrīvot opozīcijas politiķi Alekseju Navaļniju u.c. aizturētos demonstrantus. 
Tāpat EP nosoda miermīlīgo protestētāju apspiešanu, cilvēktiesību aizstāvju un žurnālistu arestus 
Baltkrievijā. EP arī prasa Bangladešas valdībai novērst trūkumus jaunajā likumdošanā, kas legāli 
pieļauj laulības ar bērniem. 

 Ukrainas politieslodzītie Krievijā, Zimbabve un Filipīnas. EP rezolūcijā aicina atbrīvot Krievijā 
nelikumīgi aizturētos ukraiņus, pauž nožēlu par mācītāja Evan Mawarire arestu un politisko 
vardarbību pret cilvēktiesību aizstāvjiem Zimbabvē un mudina Filipīnas atbrīvot aizturēto 
cilvēktiesību advokāti, senatori Leila M. De Lima. 

 

Informācija par visiem būtiskākajiem pieņemtajiem EP LĒMUMIEM pieejama Eiropas 
Parlamenta biroja Latvijā vietnē un Eiropas Parlamenta vietnē.  
 
Jautājumi saistībā ar cilvēktiesībām pamatā ir šo EP KOMITEJU kompetencē:  
 EP Cilvēktiesību apakškomiteja (DROI), kas ir piesaistīta EP Ārlietu komitejai (AFET). Tā atbild par 

jautājumiem, kas saistīti ar demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesībām, t.sk., minoritāšu tiesībām. 

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/decembra_jaunumi_2018/saharova-balvas-pasniegsanas-ceremonija-o-egs-p-c-dabas-ir-c-n-t-js-un-cilv-ks-ar-lielo-burtu-.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/decembra_jaunumi/saharovabalvavenecuela.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20171009STO85654/saharova-balva-2017-iepazisties-ar-finalistiem
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20171009STO85654/saharova-balva-2017-iepazisties-ar-finalistiem
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2016_/decembris_jaunumi/ir-kas-jez-du-akt-vistes-nadia-murada-un-lamija-ad-i-basara-sa-em-2016.-gada-saharova-balvu.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2016_/decembris_jaunumi/ir-kas-jez-du-akt-vistes-nadia-murada-un-lamija-ad-i-basara-sa-em-2016.-gada-saharova-balvu.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2016_/oktobris_jaunumi/saharova-balvas-fin-listi.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2016_/oktobris_jaunumi/saharova-balvas-fin-listi.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/novembra_jaunumi_2018/moldovai-strauji-j-uzlabo-situ-cija-gruzijai-j-turpina-uzs-ktais.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/oktobra_jaunumi_2018/-urn-listu-vaj-sana.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/septembra_jaunumi_2018/tiesiskums-ung-rij-eiropas-parlaments-aicina-es-r-koties.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/oktobra_jaunumi/krima.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/julija_jaunumi/kuba.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/mai_jaunumi/cecenija.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/apr_jaunumi/cilvekties.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/mar_jaunumi/marts_cilvektiesibas.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/oktobra_jaunumi_2018/dzeramais-dens.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/oktobra_jaunumi_2018/dzeramais-dens.html
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lv/home


 Ārlietu komiteja (AFET). No Latvijas AFET komitejā strādā Iveta Grigule (ALDE), Sandra Kalniete 
(EPP) un Andrejs Mamikins (S&D). 

 Starptautiskās tirdzniecības komiteja (INTA). No Latvijas INTA komitejā strādā Kārlis Šadurskis 
(EPP). 

 Attīstības komiteja (DEVE).   

 Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja (FEMM). 
 

Latvijas EP deputātu KONTAKTI ---> https://ej.uz/LV_EP_deputatu_kontakti  
VISU EP deputātu kontakti ---> https://ej.uz/EP_deputatu_kontakti  
 
Likumdošanas process Eiropas Savienībā 
Eiropas Parlaments un ES Padome (dalībvalstu ministri), kuras darbu 2019. gada pirmajā pusē vada 
Rumānija (2015. gada pirmajā pusē vadīja Latvija), kopīgi pieņem ES likumus daudzās jomās 
(ekonomikas pārvaldībā, enerģētikā, transportā, vidē, patērētāju aizsardzībā u.c.). ES likumi pēc tam ir 
pamats ES valstu nacionālajiem likumiem. Piemēram, Latvijā līdz pat 80% likumu balstīti uz ES 
lēmumiem. Lai arī Eiropas Komisija (EK) ir vienīgais ES likumdošanas iniciators, Eiropas Parlaments var 
norādīt, kādi jauni tiesību akti būtu vēlami vai atjaunināmi esoši, un prasīt EK, lai tā sagatavo 
likumdošanas priekšlikumus. 
 

Latvijā no ES Padomes puses jautājumi saistībā ar cilvēktiesībām pamatā ir Ārlietu 
ministrijas, arī Tieslietu ministrijas kompetencē. 
 
 
  

https://ej.uz/LV_EP_deputatu_kontakti
https://ej.uz/EP_deputatu_kontakti

