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PADOMES LĒMUMS 2011/168/KĀDP
(2011. gada 21. marts)
par Starptautisko Krimināltiesu un par Kopējās nostājas 2003/444/KĀDP atcelšanu
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(8)

Starptautisko krimināltiesību principus un noteikumus,
kas iekļauti Romas Statūtos, vajadzētu ņemt vērā citos
starptautiskos juridiskos instrumentos.

(9)

Savienība ir pārliecināta, ka vispārēja pievienošanās
Romas Statūtiem ir būtiska SKT pilnīgai efektivitātei, un
tāpēc uzskata, ka ir jāuzlabo Romas Statūtu pieņemšanas
veicināšanas iniciatīvas ar noteikumu, ka tās atbilst
Romas Statūtu tekstam un būtībai.

(10)

Ārkārtīgi svarīgi ir saglabāt Romas Statūtu nedalāmību un
SKT neatkarību.

(11)

Padome savos 2002. gada 30. septembra Secinājumos
par Starptautisko Krimināltiesu ir izstrādājusi principu
kopumu, kas pievienoti minētajiem secinājumiem, lai
dalībvalstis minētos principus izmantotu kā pamatno
stādnes, apsverot iespējamu nolīgumu vai pasākumu
nepieciešamību un apjomu attiecībā uz priekšlikumiem
par nosacījumiem personu izdošanai SKT.

(12)

Padome 2010. gada 25. maijā pieņēma Secinājumus par
Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūtu pārskatīšanas
konferenci (turpmāk “pārskatīšanas konference”), kas
notika Kampalā, Ugandā, no 2010. gada 31. maija līdz
11. jūnijam.

(13)

Pārskatīšanas konferencē saskaņā ar Romas Statūtu 5.
panta 2. punktu tika pieņemti to grozījumi, lai definētu
agresijas noziegumus un paredzētu nosacījumus, saskaņā
ar kuriem SKT varētu īstenot jurisdikciju attiecībā uz
minētajiem noziegumiem; tajā tika pieņemti Romas
Statūtu grozījumi, lai paplašinātu SKT jurisdikciju, attie
cinot to vēl uz trim papildu kara noziegumiem, ja tos
izdara bruņotos konfliktos, kas nav starptautiska mēroga
konflikti; un tika nolemts pagaidām saglabāt Romas
Statūtu 124. pantu. Minētos grozījumus ratificē vai
pieņem, un tie stājas spēkā saskaņā ar Romas Statūtu
121. panta 5. punktu. SKT īsteno jurisdikciju attiecībā
uz tādiem agresijas noziegumiem, par kuriem lēmums
jāpieņem pēc 2017. gada 1. janvāra ar tādu pašu Statūtu
dalībvalstu vairākumu, kāds ir nepieciešams, lai pieņemtu
grozījumu Romas Statūtos.

(14)

Savienība pārskatīšanas konferencē apņēmās pārskatīt un
atjaunināt savus instrumentus, kas paredzēti SKT atbal
stam, un arī turpmāk sekmēt Romas Statūtu universā
luma un nedalāmības saglabāšanu.

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29.
pantu,

tā kā:

(1)

(2)

Savienība, darbojoties starptautiskā mērogā, tiecas
veicināt šādus principus – demokrātija, tiesiskums,
universāls un nedalāms cilvēktiesību un pamatbrīvību
princips, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzība un
solidaritāte, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu
un Līguma 21. pantā noteikto starptautisko tiesību prin
cipu ievērošana. Savienība cenšas attīstīt attiecības un
veidot partnerību inter alia ar starptautiskām organizā
cijām, kas atzīst šos principus.

Viens no Savienības mērķiem ir saglabāt mieru, novērst
konfliktus un stiprināt starptautisko drošību saskaņā ar
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu mērķiem un
principiem.

(3)

Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūti (turpmāk
“Romas Statūti”) stājās spēkā 2002. gada 1. jūlijā.

(4)

Visas dalībvalstis ir ratificējušas Romas Statūtus.

(5)

Romas Statūtu principi, kā arī principi, kas nosaka Starp
tautiskās Krimināltiesas (turpmāk “SKT”) darbību, pilnībā
atbilst Savienības principiem un mērķiem. Smagie nozie
gumi, kas ir SKT kompetencē, rada bažas visai starptau
tiskajai kopienai, kā arī Savienībai un tās dalībvalstīm.

(6)

Savienība un tās dalībvalstis ir apņēmušās izbeigt minēto
noziegumu izdarītāju nesodāmību, veicot pasākumus
valsts mērogā un stiprinot starptautisko sadarbību, lai
nodrošinātu to efektīvu kriminālvajāšanu.

(7)

Savienība un SKT 2006. gada 10. aprīlī parakstīja nolī
gumu par sadarbību un palīdzības sniegšanu, kas stājās
spēkā 2006. gada 1. maijā (1).

(1) OV L 115, 28.4.2006., 50. lpp.

22.3.2011.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

(15)

Romas Statūtu īstenošanai ir vajadzīgi praktiski pasā
kumi, kas būtu pilnīgi jāatbalsta Savienībai un tās dalīb
valstīm.

(16)

Rīcības plānu, kas – kā inter alia aicināts Eiropas Parla
menta 2002. gada 28. februārī apstiprinātā Rezolūcijā
par Starptautiskās Krimināltiesas Statūtu spēkā stāšanos
– bija nepieciešams pēc Padomes Kopējās nostājas
2001/443/KĀDP (2001. gada 11. jūnijs) par Starptau
tisko Krimināltiesu (1), pieņēma 2004. gada 4. februārī,
un to vajadzētu atbilstīgi pielāgot.

(17)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Kopējā nostāja
2003/444/KĀDP (2003. gada 16. jūnijs) par Starptau
tisko Krimināltiesu (2) būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo
lēmumu,

jumu izplatīšanu. Šā lēmuma mērķu veicināšanai Savienība vaja
dzības gadījumā sadarbojas ar citām ieinteresētām valstīm, starp
tautiskām iestādēm, nevalstiskām organizācijām un citiem pilso
niskās sabiedrības pārstāvjiem.

3.
Dalībvalstis dalās pieredzē jautājumos par Statūtu īsteno
šanu ar visām ieinteresētajām valstīm un attiecīgā gadījumā šim
nolūkam sniedz cita veida atbalstu. Dalībvalstis pēc pieprasījuma
sniedz tehnisku un vajadzības gadījumā finanšu palīdzību
likumdošanas darbā, kas vajadzīgs, lai trešās valstis varētu pieda
līties Romas Statūtos un īstenot tos. Arī Savienība pēc piepra
sījuma var sniegt šādu palīdzību. Valstis, kas apsver iespēju kļūt
par Romas Statūtu dalībvalstīm vai sadarboties ar SKT, tiek
aicinātas informēt Savienību par grūtībām, ar ko tās saskaras
šajā ceļā.

4.
Īstenojot šo pantu, Savienība un tās dalībvalstis koordinē
politisko un tehnisko atbalstu SKT attiecībā uz dažādām valstīm
vai valstu grupām.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
1.
Lai nepieļautu un novērstu tās jurisdikcijā esošo smago
noziegumu pastrādāšanu, Starptautiskā Krimināltiesa (turpmāk
“SKT”) ir būtisks līdzeklis, ar kuru sekmē to, ka tiek ievērotas
starptautiskās humanitārās tiesības un cilvēktiesības, tādējādi
veicinot brīvību, drošību, taisnīgumu un tiesiskumu, kā arī
miera saglabāšanu, konfliktu novēršanu un starptautiskās
drošības stiprināšanu saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas
Statūtu mērķiem un principiem.

2.
Šā lēmuma mērķis ir sekmēt vispārēju atbalstu Romas
Starptautiskās Krimināltiesas Statūtiem (turpmāk “Romas
Statūti”), veicinot iespējami plašāku līdzdalību tajos, saglabāt
Romas Statūtu nedalāmību, atbalstīt SKT neatkarību un tās efek
tīvu un produktīvu darbību, atbalstīt sadarbību ar SKT un atbal
stīt papildināmības principa īstenošanu.

2. pants
1.
Lai veicinātu iespējami plašāku līdzdalību Romas Statūtos,
Savienība un tās dalībvalstis pieliek visas vajadzīgās pūles, lai
veicinātu šo procesu, attiecīgā gadījumā sarunās, tostarp sarunās
par nolīgumiem, vai politiskajā dialogā ar trešām valstīm, valstu
grupām vai attiecīgajām reģionālajām organizācijām, izvirzot
jautājumu par iespējami plašāku ratifikāciju, pieņemšanu, apstip
rināšanu vai pievienošanos Romas Statūtiem, kā arī to īsteno
šanu.

2.
Savienība un tās dalībvalstis veicina pasaules valstu līdzda
lību Romas Statūtos un to īstenošanā arī ar citiem līdzekļiem,
piemēram, ar iniciatīvu pieņemšanu par Romas Statūtos un ar
tiem saistītos dokumentos ietverto vērtību, principu un nosacī
(1 )
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3. pants
Lai atbalstītu SKT neatkarību, Savienība un tās dalībvalstis jo
īpaši:

a) mudina Statūtu dalībvalstis nekavējoties un pilnā apmērā
iemaksāt tām aprēķinātos ieguldījumus saskaņā ar Statūtu
dalībvalstu asamblejas lēmumiem;

b) veic visus vajadzīgos pasākumus, lai Savienības dalībvalstis,
cik ātri vien iespējams, pievienotos Līgumam par Starptau
tiskās Krimināltiesas privilēģijām un imunitātēm vai to rati
ficētu, un veicina to, lai arī citas valstis tam pievienotos vai
to ratificētu; kā arī

c) vajadzības gadījumā cenšas sekmēt apmācību un sniegt
atbalstu tiesnešiem, prokuroriem, amatpersonām un juristiem
ar SKT saistītajā darbā.

4. pants
1.
Savienība un tās dalībvalstis uzmanīgi seko norisēm attie
cībā uz sadarbību ar SKT saskaņā ar Romas Statūtiem.

2.
Savienība pastāvīgi pārskata, kā tiek īstenots nolīgums, kas
noslēgts starp Starptautisko Krimināltiesu un Eiropas Savienību
par sadarbību un palīdzības sniegšanu.

3.
Savienība un tās dalībvalstis vajadzības gadījumā apsver
iespēju paredzēt ad hoc pasākumus un nolīgumus, lai nodroši
nātu efektīvu SKT darbību, un aicina trešās puses rīkoties tāpat.
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4.
Savienība un tās dalībvalstis vajadzības gadījumā turpina
pievērst trešo valstu uzmanību Padomes 2002. gada
30. septembra Secinājumiem par Starptautisko Krimināltiesu
un tiem pievienotajiem ES pamatprincipiem attiecībā uz priekšlikumiem par nolīgumiem un pasākumiem saistībā ar nosacīju
miem personu izdošanai SKT.

22.3.2011.

cībā uz vissmagākajiem starptautiskajiem noziegumiem, kas
minēti Romas Statūtos.

9. pants
Padome vajadzības gadījumā pārskata šo lēmumu.

5. pants
Savienība un tās dalībvalstis vajadzības gadījumā uzņemas
iniciatīvas vai veic pasākumus, lai valsts līmenī nodrošinātu
papildināmības principa īstenošanu.
6. pants
Padome un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības
politikas jautājumos vajadzības gadījumā koordinē Savienības
un tās dalībvalstu pasākumus 2. līdz 5. panta īstenošanai.

10. pants
Ar šo atceļ Kopējo nostāju 2003/444/KĀDP un to aizstāj ar šo
lēmumu. Atsauces uz atcelto Kopējo nostāju 2003/444/KĀDP
uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

11. pants
Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

7. pants
ES dalībvalstis sadarbojas, lai visās jomās nodrošinātu sekmīgu
Statūtu dalībvalstu asamblejas darbību.
8. pants
Savienība nodrošina tās instrumentu un stratēģiju saskaņotību
un konsekvenci visās tās ārējās un iekšējās darbības jomās attie

Briselē, 2011. gada 21. martā

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
C. ASHTON

