
Cilvēktiesības 
Ko Eiropas Parlaments dara šajā jomā? 
 
 
Eiropas Parlaments (EP) regulāri aptaujā Eiropas 
Savienības (ES) iedzīvotājus, lai noskaidrotu: kas mums 
visvairāk interesē, rūp vai satrauc? Atbilstoši EP 
Eirobarometra datiem, ES pilsoņi, arī Latvijas iedzīvotāji, 
kā vienu no prioritātēm vērtē cilvēktiesības. 
 
Vaicājot ES iedzīvotājiem (EP Eirobarometrs, 2019.g. 
oktobris), kādas vērtības būtu jāaizstāv prioritārā 
kārtībā, 48% eiropieši izvēlējās cilvēktiesību aizsardzību 
visā pasaulē (Latvijā 55%), vārda brīvību (ES 38%; LV 
40%), vīriešu un sieviešu līdztiesību (ES 38%; LV 16%) un 
dalībvalstu solidaritāti (ES 33%; LV 39%) 
 
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. 

 

https://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2019/parlemeter-2019-heeding-the-call-beyond-the-vote/report/en-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2019/parlemeter-2019-heeding-the-call-beyond-the-vote/report/en-report.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.  
 

• 2019.g. balva - uiguru tautības ekonomikas profesoram llham Tohti (Ilham Tohti), kurš cīnās par 
musulmaņu uiguru minoritātes tiesībām Ķīnā. 2014. gadā viņam tika izvirzītas apsūdzības par 
separātisma ideju propagandēšanu, par ko piespriests mūža ieslodzījums. 

• 2018. g. balva - ukraiņu režisoram un rakstniekam Oļegam Sencovam. 2019.gadā īsi pēc atbrīvošanas 
no ieslodzījuma Seņcovs balvu saņēma klātienē Strasbūrā Eiropas Parlamentā. Starp trīs finālistiem 
bija arī  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 2018.g. decembrī.  

 
Starp nozīmīgiem EP LĒMUMIEM cilvēktiesību jomā jāmin: 
 

• Vārda brīvība: EP aicina Krieviju atcelt likumu par “ārvalstu aģentiem”, kas ļauj vajāt arī blogerus un 
neatkarīgos žurnālistus.  

• Deputāti aicina noteikt dienu cīnītāju pret totalitārismu atcerei, godinot staļinisma, nacisma un citu 
totalitāro un autoritāro režīmu upuru piemiņu. 

• Rosina izveidot ES mēroga mehānismu smagos cilvēktiesību pārkāpumos iesaistītu cilvēku sodīšanai 
,t.s.  “Magņitska likums”. Līdzīgi likumi jau ir spēkā ASV, Kanādā un vairākās ES valstīs (tostarp 
Latvijā). 

• EP aicina Krieviju atbrīvot nelikumīgi aizturētos Ukrainas pilsoņus. 

• EP rezolūcija par situāciju  Moldovā un Gruzijā: EP atzinīgi novērtē Gruzijas uzsāktās reformas, taču 
kritizē Moldovu par demokrātijas un tiesiskuma stāvokļa pasliktināšanos.  

• EP aicina Baltkrieviju pārtraukt žurnālistu vajāšanu!  

• Tiesiskums Ungārijā: Eiropas Parlaments aicina ES rīkoties saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
7. pantu!  
 

Plašāk: Eiropas Parlamenta Izpētes dienests: Cilvēktiesības 
 
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. 

• Ārlietu komiteja (AFET). No Latvijas AFET komitejā strādā Sandra Kalniete (Eiropas Tautas partijas (Kristīgie 
demokrāti) grupa) un Nils Ušakovs (Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa). 

• Starptautiskās tirdzniecības komiteja (INTA). No Latvijas INTA komitejā strādā Sandra Kalniete (Eiropas Tautas 
partijas (Kristīgie demokrāti) grupa). 

• Attīstības komiteja (DEVE).   

• Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja (FEMM). 

 
Likumdošanas process Eiropas Savienībā 
 
Eiropas Parlaments un ES Padome (dalībvalstu ministri) kopīgi pieņem ES likumus. 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 esošie, un prasīt EK, lai tā sagatavo likumdošanas 
priekšlikumus. 
 

03/2020 

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā 
Aspazijas bulvāris 28, Rīga, LV-1050, Tālr: +371 67085460, E-pasts: epriga@europarl.europa.eu, www.europarl.lv 
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