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Priekšvārds

2007. gada notikumi no jauna apliecināja, ka Eiropas sabiedrībām un poli-

tiskajiem līderiem joprojām ir apņēmīgi jāapkaro pašreizējā nevienlīdzība, rasistiski 

noziegumi un sabiedrības mazaizsargāto grupu sociālā atstumtība. 2007. gads Eiro-

pas Savienības Pamattiesību aģentūrai (FRA), kas pārņēma Eiropas Rasisma un kse-

nofobijas uzraudzības centra (EUMC) pienākumus, bija ļoti rosīgas darbības gads. 

Aģentūras galvenās darbības prioritātes bija sekundāro datu vākšana un analīze, 

pētniecība, komunikācija un sadarbība nolūkā sniegt atbalstu efektīvas politikas un 

prakses izstrādāšanā.

2007. gada 15. februārī Padome pieņēma Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar 

ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru. Aģentūra sāka darboties 

2007. gada 1. martā, un tās izveidošana atspoguļo politikas veidotāju lielāku izpratni 

par to, ka ļoti svarīgi ir vākt ticamus datus, veikt ietekmīgu salīdzinošu analīzi un 

īstenot starptautiskus pētījumus par pamattiesību jautājumiem, lai varētu izstrādāt 

zinātnes atzinumos balstītu politiku un pasākumus. Paplašinot Aģentūras pētniecī-

bas darba lauciņu, t.i., pētot arī citus, ne tikai līdzšinējos rasisma un ar to saistītas 

neiecietības jautājumus, ES iegūs jaunu un konsolidētu informāciju par nozīmīgā-

kajiem pamattiesību jautājumiem. 

Pārveidojot EUMC par Pamattiesību aģentūru, ir iespējams arī apsvērt un 

kritiski izvērtēt iepriekšējos pasākumus, kuriem arī 2007. gadā ir bijusi ievērojama 

nozīme tādas politikas izstrādāšanā, kas vērsta pret rasismu. Aģentūra ir sekmējusi 

aizvien lielāku izpratni par diskrimināciju un ksenofobiju, kas pastāv ES dalībvals-

tīs. Ar tās pārskatu palīdzību var zināmā mērā salīdzināt situāciju, kas novērojama 

dažādās ES valstīs, un apzināt ilggadīgas šo valstu tendences. Šajos pārskatos iekļau-

tie secinājumi un atzinumi ir izmantoti ES politikas izstrādāšanas procesā, kā arī 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas informēšanai. Pilsoniskā sabiedrība 

varējusi izmantot pārskatu rezultātus, lai apliecinātu pastāvošo nevienlīdzību un 

mudinātu attiecīgās ieinteresētās grupas risināt problēmu. 

Taču Aģentūras uzdevums ir arī izcelt pozitīvos faktorus, demonstrējot 

praktiskus risinājumus daudzos jautājumos, kurus daži uzskata par neatrisināmiem. 
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Tādējādi Aģentūra ir centusies uzskatāmi parādīt ES politikas veidotājiem, ka nedis-

kriminācijas politika un pasākumi ir ne tikai vēlami un paredzēti ES direktīvās, bet 

arī praktiski īstenojami un noderīgi visai sabiedrībai kopumā. 

Eiropas galvenais uzdevums turpmāk ir veicināt vienotas sabiedrības vei-

došanos, kas cienītu visu grupu daudzveidību, vienlīdzību un pamattiesības. Mēs 

esam pārliecināti, ka Aģentūra ar jauno mandātu turpinās EUMC iesākto darbu un 

vēl vairāk atbalstīs tādas Eiropas izveidi, kurā mēs visi būsim vienlīdzīgi un ar kuru 

varēsim lepoties. 

Mēs vēlamies pateikties Aģentūras valdei un darbiniekiem par sniegto 

atbalstu, ieinteresētību un paveikto nozīmīgo darbu.

Anastasija Kriklija 

(Anastasia Crickley), 

valdes priekšsēdētāja

Konstantīns Manolopoloss 

(Constantinos Manolopoulos), 

FRA rīkotājdirektors
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Kas ir FRA un kā tā darbojas

Kas ir FRA un kā tā darbojas
Aģentūras izveidošana

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)1 ir viena no ES aģentū-

rām, ko izveidoja nolūkā atbalstīt ES iestādes un dalībvalstis, īstenojot ES tiesību 

aktus. Minētās aģentūras ir atbilde uz ģeogrāfi skās varas atdošanas centieniem un 

vajadzību rast risinājumus juridiska, tehniska un/vai zinātniska rakstura uzdevu-

miem.

Cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana ir vispārējas vērtības, kas ir 

kopīgas visām ES dalībvalstīm. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu 

“Savienība kā Kopienas tiesību vispārēju principu ievēro pamattiesības, ko nodro-

šina 1950. gada 4. novembrī Romā parakstītā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 

aizsardzības konvencija un kas izriet no dalībvalstu kopīgām konstitucionālām tra-

dīcijām”. 

Tādēļ pamattiesības ir ES balsts. To aizsardzība un sekmēšana ir Eiropas 

integrācijas galvenais mērķis. Šīs tiesības ir aizsargātas ar vairākiem līdzekļiem, un 

viens no zināmākajiem to vidū ir Pamattiesību harta, ko 2000. gada decembrī paslu-

dināja Eiropas Savienības (ES) vadītāji. Harta no jauna apliecina šīs tiesības, kas jo 

īpaši izriet no dalībvalstu kopīgajām konstitucionālām tradīcijām un starptautiska-

jām saistībām, Padomes Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas Kopienu Tiesas un 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses. Hartā noteikts, ka Eiropas tautas ir nolēmu-

šas veidot mierpilnu nākotni, kuras pamatā ir kopējas vērtības, kādas raksturīgas 

Eiropas Savienībai, kura “balstās uz nedalāmām, universālām vērtībām — cilvēka 

cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti; tās pamatā ir demokrātijas un tiesiskuma 

principi”.

2003. gada decembrī Eiropadome nolēma paplašināt darbības jomu Eiro-

pas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centram, lai to pārveidotu par Pamat-

tiesību aģentūru. Ar šo lēmumu pabeidza ilgstošas apspriedes, kurās ieinteresētās 

grupas plaši izteica savu atbalstu. 1999. gada jūnijā Eiropadomes sanāksmē Ķelnē 

ierosināja izpētīt, vai ir vajadzīga cilvēktiesību un demokrātijas aģentūra — Eiropas 

Parlamenta atbalstītā ideja. Pēc plašām sabiedriskām apspriedēm2 2005. gada jūlijā 

Eiropas Komisija iesniedza priekšlikumu par Pamattiesību aģentūru. Visbeidzot, 

2007. gada 15. februārī Padome pieņēma Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido 

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru Vīnē, Austrijā. Aģentūra sāka darboties 

2007. gada 1. martā, Vīnē, un tajā līdzdarbojās Eiropas Komisijas priekšsēdētājs 

1 FRA tika izveidota ar 2007. gada 15. februāra Padomes Regulu (EK) Nr. 168/2007 (OV L 53/1, 2007. gada 

22. februāris), turpmāk tekstā — “Regula”.

2 Ar 2004. gada 25. oktobrī iesniegto paziņojumu Eiropas Komisija izvērta sabiedrisko apspriešanu. Pēc tam, 

2005. gada 25. janvārī, Komisija turpināja šo sabiedrisko apspriešanu, rīkojot atklātu izskatīšanu, ko atklāja 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Franko Fratīni (Franco Frattini), Luksemburgas tieslietu ministrs 

Liks Frīdens (Luc Frieden) un Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekš-

sēdētājs Žans Luī Burlānžs (Jean-Louis Bourlanges).
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un priekšsēdētāja vietnieks, Austrijas kanclers un ārlietu ministrs, Vācijas tieslietu 

ministrs un Eiropas Padomes ģenerālsekretārs. 

Priekšsēdētājs Hosē Manuels Barozu (José Manuel Barroso) sacīja: “Eiro-

pas Komisija ir pilnībā apņēmusies sekmēt pamattiesību ievērošanu ES līmenī. 

Pamattiesību aģentūras nodibināšana ir būtisks sasniegums Eiropas Savienībai, lai 

gūtu vajadzīgos praktiskos līdzekļus veiksmīgai diskriminācijas apkarošanai. Tiklīdz 

Aģentūra darbosies ar pilnu jaudu, domāju, ka tā būs vērtīgs resurss gan Eiropas 

Komisijai, gan citām ES iestādēm. Uzskatu, ka Aģentūra papildinās ikvienu citviet 

paveikto darbu, nevis konkurēs ar to.”

Priekšsēdētāja vietnieks Fratīni (Frattini) arī ar prieku atbalstīja Pamat-

tiesību aģentūras izveidi: “Mums ir jāveicina pamattiesību ievērošana, jo vēlamies 

izveidot tādu Eiropu, ar kuru lepoties — Eiropu, kurā pastāv bagātīga dažādība, kurā 

ļaudis ir vienoti un mierīgi pastāv līdzās cits citam un kurā ir izskausta dzimumu, 

rasu un cita veida nevienlīdzība. To atbalsta arī Eiropas iedzīvotāji, jo saskaņā ar 

nesenu pētījumu 73 % no viņiem vēlas, lai ES līmenī pieņemtu vairāk lēmumu par 

pamattiesību sekmēšanu un aizsardzību. Pamattiesību aģentūra būs viens no stūr-

akmeņiem šīs vēlmes īstenošanā.”

Pamattiesību aģentūra aizstāj Rasisma un ksenofobijas uzraudzības cen-

tru, un tās pamatā ir centra līdzšinējais darbs. Izvēršot plašāku darbību nekā uzrau-

dzības centram, Pamattiesību aģentūrai būs trīs galvenās funkcijas: vākt informāciju 

un datus; sniegt padomus Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm; veicināt dialogu ar 

pilsonisko sabiedrību, lai vairotu tās zināšanas par pamattiesībām. 

2007. gada laikā Aģentūra sagatavojās saviem daudz plašākajiem uzde-

vumiem, un 2008. gada sākumā Padome pieņēma daudzgadu nostādnes, nosakot 

Aģentūrai konkrētas darbības jomas laikā no 2007. līdz 2012. gadam, bet Aģentū-

ras valde ievēlēja Aģentūras direktoru. 2007. gadā, kad daudzgadu nostādnes vēl 

nebija spēkā, Aģentūra pievērsās rasisma, ksenofobijas un ar to saistītas neiecietī-

bas apkarošanai, lai sagatavotos saviem daudz plašākajiem uzdevumiem un sāktu 

pētījumus tādās jomās kā diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ un bērnu tiesību 

diskriminācija, tādējādi risinot konkrētus Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 

noteiktos uzdevumus. Šie jautājumi ir sīkāk aplūkoti sadaļā par pētniecības darbu.

Aģentūras uzdevumi

Aģentūras mērķis ir Kopienas un tās dalībvalstu attiecīgajām institūcijām 

un iestādēm sniegt palīdzību un konsultācijas par pamattiesībām, kad tiek īstenoti 

Kopienas tiesību akti, un atbalstīt tās pasākumu veikšanā un atbilstīgu darbības vir-

zienu noteikšanā. Lai sasniegtu šo mērķi, Aģentūra darbosies saskaņā ar šādiem 

galvenajiem uzdevumiem:

vākt, analizēt un izplatīt objektīvus un ticamus datus;• 

ar jaunām metodēm un standartiem panākt datu salīdzināmību un ticamību;• 
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veikt un sekmēt pētījumus pamattiesību jomā;• 

pēc savas iniciatīvas vai pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas pie-• 

prasījuma sagatavot un publicēt secinājumus un atzinumus par īpašiem tema-

tiem;

sekmēt dialogu ar pilsonisko sabiedrību.• 

Aģentūra savus uzdevumus veic saskaņā ar gada darba programmu, kas 

izstrādāta, pamatojoties uz piecgades nostādnēm, ko Padome pieņēma 2008. gada 

28. februārī, apspriežoties ar Eiropas Parlamentu. Saskaņā ar pamatregulu Aģen-

tūrai jāturpina risināt būtiskākos pamattiesību aizsardzības jautājumus — rasisma, 

ksenofobijas un antisemītisma izskaušanu. 

FRA cieši sadarbojas ar citām institūcijām un iestādēm gan dalībvalstu, 

gan Eiropas līmenī un paplašina sadarbību ar Eiropas Padomi. Turklāt, izveidojot 

Pamattiesību platformu, FRA aktīvi iesaistīs arī pilsonisko sabiedrību.

Aģentūrai ir četras daļas:

par Aģentūras ikdienas darbu vadīšanu un gada darba programmas sagatavošanu • 

un izpildi atbild direktors;

par to, lai Aģentūra darbotos efektīvi un lietderīgi, kā arī par budžeta projekta • 

un gada darba programmas izveidi un to tālākas īstenošanas pārraudzību gādā 

valde;

valdei palīdz izpildvalde;• 

Aģentūras darba zinātnisko kvalitāti garantē zinātniskā komiteja.• 

Ģeogrāfi skā ziņā FRA darbības loks ir ES un tās 27 dalībvalstis. Turklāt 

tajā brīvi novērotāju statusā var piedalīties kandidātvalstis, kad attiecīgā asociācijas 

padome ir pieņēmusi lēmumu, nosakot, kāda un cik plaša būs to līdzdalība Aģen-

tūras darbā un kā tā izpaudīsies. Padome, vienbalsīgi rīkojoties saskaņā ar Eiropas 

Komisijas priekšlikumu, var pieņemt lēmumu uzaicināt kādu valsti, ar kuru Eiropas 

Kopiena noslēgusi Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, piedalīties Aģentūrā kā 

novērotājai.
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Pētniecība un sekundāro datu 
vākšana

Aģentūra agrāk, kad to vēl dēvēja par EUMC, risināja rasisma un ksenofo-

bijas problēmu. EUMC 2007. gadā pārveidojot par FRA, tās darbības jomu pamazām 

paplašināja, lai varētu risināt citus jautājumus saistībā ar pamattiesībām, ko pie-

prasīja Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija. 

Aģentūras galvenais uzdevums ir dalībvalstu līmenī vākt datus un informā-

ciju, lai veiktu salīdzinošo analīzi nolūkā vairot izpratni par rasisma, ksenofobijas un 

ar to saistītas neiecietības problēmjautājumiem. Tā ir centusies to panākt, galvenokārt 

uzlabojot Eiropas Savienības līmenī pieejamo datu un informācijas kvalitāti, lai atbals-

tītu kompetentu, zinātnes atzinumos balstītu un tādējādi efektīvāku politikas veido-

šanas procesu. Šie dati un informācija ir pamatā lielākajai daļai Aģentūras salīdzinošo 

pētījumu un analīzes. Aģentūras dati un informācija papildina to datu kopumu, kas pie-

ejami gan starptautiskā līmenī, gan Eiropas Savienības un trešo valstu organizācijām. 

Aģentūra izveidojusi zināšanu kopumu, izmantojot informāciju un datus, 

kādi Eiropas līmenī iepriekš nebija pieejami. Pārējās šī pārskata nodaļās uzsvērts, ka 

šie dati un informācija, kā arī FRA izmantotās metodes to vākšanai iedvesmoja citas 

starptautiskas organizācijas izstrādāt savu datu vākšanas sistēmu un palīdzēja noteikt 

datu vākšanas standartus gan valstu, gan starptautiskā līmenī. FRA turpināja uzlabot 

pamatnostādnes datu vākšanai un vairot zināšanas par datu lietderību politikas vei-

došanas procesā. Kā minēts turpmāk, 2007. gadā FRA aktīvi vāca datus par etnisko 

diskrimināciju tādās jomās kā nodarbinātība, izglītība un mājokļu jautājumi, uzrau-

dzīja tiesību aktu pilnveidošanas procesu un sniedza pārskatu par situāciju saistībā 

ar rasistisko vardarbību un noziegumiem. 2007. gadā datu vākšanas tematikai pie-

vienoja jaunu — veselības aizsardzības jomu. Kopumā ņemot, savākto datu rezultāti 

snieguši Eiropas Savienībai vērtīgu situācijas salīdzinošo pārskatu un analīzi.

Aģentūras Regulā noteikts, ka savāktajiem sekundārajiem datiem jābūt 

“objektīviem, ticamiem un salīdzināmiem”. Termins “objektīvi” nozīmē, ka infor-

mācija jāvāc maksimāli precīzā zinātniskā rūpībā saskaņā ar labiem sociālo zinātņu 

metodoloģijas principiem. Terminam “ticams” var būt vairāki skaidrojumi, piemēram, 

vienam no tiem ir lielāka “ikdienas” lietojamība, bet citam sociālo zinātņu metodo-

loģijā ir konkrētāka nozīme. Visizprotamākā šī termina jēga — dati ir “ticami”, ja tie 

ir precīzi un nesniedz maldinošu priekšstatu par aprakstāmo objektu. Tomēr sociālo 

zinātņu metodoloģijas literatūras avotos pētījumu “ticamības” koncepcija ir saistīta ar 

“replicēšanas spēju”, proti, pieņēmumu — ja pētījuma daļu atkārto ar jebkuru līdzīgu 

respondentu izlasi tieši tādos pašos apstākļos, rezultāti būs nemainīgi. Aģentūra 

ie spēju robežās cenšas vākt datus, kas saskaņā ar abām šīm defi nīcijām ir ticami. Lai 

panāktu, ka savāktie sekundārie dati precīzi atspoguļo aprakstāmo objektu, Aģentū-

ras līgumslēdzējiem ir sniegtas precīzas un kopīgas pamatnostādnes, kuru mērķis ir 

tos informēt, kāda veida dati ir jāvāc, un sniegt vajadzīgo kontekstuālo informāciju, 

kas palīdzēs Aģentūrai novērtēt datu derīgumu, ticamību un piemērotību. Sanāksmju 

laikā ar līgumslēdzējiem izsmeļoši pārrunā šīs pamatnostādnes, rīkojot arī apmācību 
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kursus. Turklāt iekšējie speciālisti rūpīgi pārbauda un apliecina sekundāro datu pre-

cizitāti un kvalitāti, bet, ja nav iespējams veikt šādu iekšējo pārbaudi, to izdara ārējie 

speciālisti ar zināšanām konkrētajā jomā. 

Termins “salīdzināmi” ir mazliet sarežģītāks nekā abi iepriekšējie. 

Sarežģījumus rada tas, ka jāsalīdzina dažādu ES dalībvalstu pētījuma objekti. Aģen-

tūra ir sagatavojusi par dalībvalstīm ļoti daudz salīdzināmu datu, ko var izman-

tot šo dalībvalstu notikumu, politikas u. c. faktoru salīdzināšanai, lai aprakstītu, 

analizētu un izskaidrotu to līdzības un atšķirības. Tomēr šī informācija reti kad 

ir tieši salīdzināma, jo datus vāc ar dažādām metodēm un atšķirīgiem juridiskiem 

formulējumiem. Aģentūras pārskati ir ievērojami palīdzējuši vairot izpratni par 

vajadzību tuvināt dalībvalstu administratīvās procedūras, kā arī zināšanas par datu 

vākšanas metodēm un dažādās dalībvalstīs izmantotajām defi nīcijām, lai ofi ciāli 

sagatavotie dati būtu salīdzināmāki. Šos pārskatus ik gadu izplata semināros un 

konferencēs visā ES, kā arī regulārās sanāksmēs ar dalībvalstu valdību pārstāvjiem 

un parlamentārās iepazīstināšanas sanāksmēs.

Vēl vairāk saistībā ar šo procesu Aģentūra 2007. gadā turpināja ciešu 

sadarbību ar dažādām iestādēm, piemēram, EUROSTAT, kā arī Eiropas Komisijas 

darba grupu par datu vākšanu ar mērķi noteikt diskriminācijas apmērus un ietekmi. 

Sadarbībā ar pēdējo tika sagatavota “Eiropas rokasgrāmatu par vienlīdzības datiem”, 

ko 2007. gadā publicēja Eiropas Komisija. Rokasgrāmata ļoti lielā mērā ir pamatota 

ar FRA datu vākšanas pieredzi, lai politikas veidotāju vidū vairotu zināšanas par 

vajadzību pēc labākiem datiem.

Lai dalībvalstu līmenī papildinātu salīdzināmo statistikas datu nabadzīgo 

klāstu, Aģentūra sāka pamazām izstrādāt un īstenot arvien plašākus pētniecības pro-

jektus, iekļaujot tajos Aģentūrai pieejamo cilvēkresursu un fi nanšu resursu robežās 

iespējamos salīdzināmības faktorus. Pētījumi var papildināt ofi ciālo statistiku un 

atrisināt daudzas no iepriekš aprakstītajām problēmām. Var veidot tādus pētījumu 

projektus, kuros ietilpst jutīgās kategorijas, piemēram, rasu, etniskās vai valstiskās 

izcelsmes jautājumi, ko pieejamajos statistikas datos bieži vien ir ļoti grūti atrast 

un izmantot. Ar pētījumu palīdzību var konstatēt to objektu svarīgumu, ko nevar 

attēlot ofi ciālā statistikā, kā arī sagatavot virkni faktu par dažādiem diskriminācijas 

veidiem visās to izpausmēs un jebkurā vietā.

Aģentūras pētījumu projektos izmanto visās dalībvalstīs kopīgu zinātnisku 

metodoloģiju, lai varētu sagatavot tieši salīdzināmus primāros datus. Kā piemērus 

var minēt pētījumu par sabiedrības vairākuma attieksmi pret minoritātēm, pētījumu 

par minoritāšu pieredzētajām rasisma un diskriminācijas izpausmēm un ilglaicīgu 

plaša mēroga pētījumu par migrantu un minoritāšu pieredzētajām diskriminācijas 

un vajāšanas izpausmēm un attieksmi pret tām. 

Datu vākšana dalībvalstu līmenī

Kopš 2000. gada Aģentūra slēdz līgumus ar dažādām dalībvalstu orga-

nizācijām, lai vāktu atbilstīgus datus un informāciju, ko var izmantot kā materiālu 
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Aģentūras salīdzinošās analīzes pamatā. No šīm organizācijām izveidoja RAXEN — 

Aģentūras datu un informācijas avotu dalībvalstu līmenī rasisma un ksenofobijas 

jautājumos. RAXEN ietilpst dažādas organizācijas, piemēram, vienlīdzības iestā-

des, cilvēktiesību institūti, universitāšu pētniecības centri un pret rasismu vērstas 

NVO. RAXEN ir pirmais un vienīgais šāda veida tīkls, kas sistemātiski un saskaņā 

ar kopīgām pamatnostādnēm vāc ticamus sekundāros datus un informāciju gan no 

valstiskiem, gan nevalstiskiem avotiem. Valstu koordinācijas centrus atlasa, rīkojot 

starptautisku konkursu, un Aģentūra ar tiem sazinās, lai neregulāros laika inter-

vālos iegūtu datus un informāciju dažādos ziņojumu formātos. Tie cieši sadarbojas 

ar citiem nozīmīgiem dalībniekiem valsts līmenī, lai datu vākšana būtu daudzpusīga. 

Aģentūra koordinē un cieši uzrauga RAXEN darbu un pasākumus, rīkojot sanāk-

smes un apmācības un regulāri sazinoties ar to pa e-pastu un tālruni.

RAXEN vāc datus galvenokārt par etniskās diskriminācijas problēmām nodar-

binātības, izglītības un mājokļu jomā. 2007. gadā ieviesa arī datu vākšanu par etniskās 

diskriminācijas problēmu veselības aprūpes jomā. Dalībvalstu līmeņa pārskatos iekļau-

tas arī ziņas par uzlabojumiem pretdiskriminācijas tiesību aktos, kā arī ofi ciāli un neo-

fi ciāli dati par rasistisko vardarbību un noziegumiem, jo īpaši akcentējot antisemītisma 

un islamofobijas izpausmes. Pārskatos uzmanība pievērsta arī valdību un pilsoniskās 

sabiedrības paraugpraksei un pozitīvām iniciatīvām rasisma apkarošanā. 

2007. gadā RAXEN regulāri sniedza Aģentūrai pamata materiālu, izman-

tojot dažādus ziņošanas līdzekļus:

RAXEN•  pārskatus par datu vākšanu, ko izmantoja par galveno pamata materiālu, 

izstrādājot Aģentūras “Pārskatu par rasisma un ksenofobijas situāciju ES dalībval-

stīs” un 2008. gada pārskatu, turklāt šo materiālu izmanto arī informācijas bāzē;

RAXEN•  biļetenus, ko 2007. gadā publicēja reizi divos mēnešos un kuros ziņots 

par politikas attīstību, svarīgiem apsekojumiem un pētījumiem, statistikas datiem 

un cita informācija, — to visu izmanto arī FRA biļetenā, kā arī informācijas bāzes 

aktualizēšanai;

2007. gada beigās tika sagatavoti arī divi papildu pārskati par ksenofobiju un • 

noliedzošu attieksmi pret čigāniem Itālijā un Rumānijā, ko izmantos par pamata 

materiālu turpmākiem pētījumiem un analīzei.

Pamatojoties uz sekundārajiem datiem, kurus kopš 2000. gada sistemā-

tiski vāca un analizēja, lai novērtētu situāciju rasisma un ksenofobijas problēmas 

risināšanas jomā, kā arī, ņemot par pamatu ES un dalībvalstu politiku šo parādību 

apkarošanā, Aģentūra 2007. gadā sagatavoja un publicēja pārskata ziņojumu “Ten-

dences un attīstība 1997.–2005. g. — etniskās un rasu diskriminācijas apkarošana 

un vienlīdzības veicināšana Eiropas Savienībā”. Šajā publikācijā pirmo reizi sniegts 

īss pārskats par daudzgadu tendencēm rasisma apkarošanas jomā ES.

2007. gadā, kad bija paplašināta Aģentūras darbības joma, lai iekļautu vēl 

citas pamattiesības un uzlabotu FRA tiesiskās analīzes un juridisko datu, tostarp sta-

tistikas un tiesu prakses materiālu, vākšanas spējas, tika izveidota juridisko speciā-
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listu grupa FRALEX (Pamattiesību aģentūras juridiskie speciālisti) ar apakšvienībām 

katrā dalībvalstī, kas īsā laikā spēj sagatavot kvalitatīvus juridiskos ziņojumus, ko 

izmanto kā pamata materiālu Aģentūras salīdzinošajai analīzei. Šos speciālistus 

atlasīja un nolīga, izsludinot konkursu uz augsti kvalifi cētu pamattiesību jomas juri-

disko speciālistu amata vietām visās ES dalībvalstīs, lai tie nodrošinātu Aģentūru ar 

juridiskiem pētījumiem, pārskatiem un atbilstīgiem juridiskiem datiem, piemēram, 

statistikas un tiesu prakses materiāliem. 

2007. gada beigās šie juridiskie speciālisti sāka gatavot darbu par pašreizējiem 

dalībvalstu un ES līmeņa juridiskajiem instrumentiem attiecībā uz homofobiju un 

diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ un to efektivitāti. Juridisko analīzi izmantos 

vienā no Aģentūras lielākajiem ilglaicīgajiem projektiem — salīdzinošajā pētījumā par 

situāciju ES attiecībā uz homofobiju un diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ.

Kandidātvalstu iesaistīšana — projekts RAXEN_CT

2006. gadā Aģentūra īstenoja Paplašināšanās ģenerāldirektorāta fi nansētu 

projektu RAXEN_BR nolūkā pilnveidot kandidātvalstu — Bulgārijas un Rumāni-

jas — pilsoniskās sabiedrības organizāciju datu vākšanas un pārskatu sagatavo-

šanas spējas. Tādējādi Aģentūra varēja nekavējoties un pilnībā integrēt jaunās ES 

dalībvalstis savā datu vākšanas darbībā, nolīgstot šo abu valstu organizācijas ar 

mērķi izveidot tās par valstu koordinācijas centriem. 

2007. gadā FRA īstenoja līdzīgu projektu, ko atkal fi nansēja Paplašinā-

šanās ģenerāldirektorāts. Projekta RAXEN_CT mērķis bija divējāds — no vienas 

puses, uzlabot Horvātijas un Turcijas vietējo pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

praksi un pieredzi datu vākšanā un pārskatu sagatavošanā par tādām problēmām 

kā rasisms, ksenofobija un ar to saistīta neiecietība, bet no otras puses, ar zināšanu 

vairošanas, apmācību un kompetences palielināšanas pasākumu palīdzību pilnvei-

dot šādu organizāciju spējas veidot labāku izpratni par ES politiku rasu un etniskās 

diskriminācijas jautājumos. Šajā sakarā 2007. gadā Horvātijā un Turcijā rīkoja divu 

veidu pasākumus. Pirmajā ietilpa divi semināri par Padomes Direktīvu 2000/43/EK 

(jeb Rasu vienlīdzības direktīvu), kuri norisinājās jūnijā. To mērķis bija abu valstu 

pilsonisko sabiedrību un valdības iepazīstināt ar šīs direktīvas noteikumiem un 

sniegt iespēju izmantot citu valstu pieredzi, kuras iesaistījušās šī ES tiesību akta 

pārņemšanā un īstenošanā. Otra veida semināru tematika bija datu vākšana rasisma 

un ksenofobijas jomā. Šo semināru mērķis bija atbalstīt vietējo dalībnieku (piem., 

ministriju, pētniecības centru, NVO) spējas vākt datus un uzraudzīt diskriminācijas 

izpausmes un tās sekas gan sociālā, gan politiskā, gan arī institucionālā līmenī. Pasā-

kumi, kurus īstenoja ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisijas delegācijām, izrādījās ļoti 

veiksmīgi, un tos apmeklēja liels skaits nozīmīgāko valsts amatpersonu un citu iein-

teresēto grupu, jo īpaši pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Tika publicēti arī protokoli 

un daži citi svarīgi dokumenti gan angļu, gan pārējās dalībvalstu valodās.

Attiecīgā Asociācijas padome ar lēmumu noteiks kandidātvalstu tur-

pmāko dalību Aģentūras darbā un ar to saistītu individuālu kārtību, kādu varētu 

piemērot. Pašlaik sagatavo šādu lēmumu.
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Pētījumu veikšana un datu salīdzināmības uzlabošana

Regulāra sekundāro datu vākšana liecina par nabadzīgu salīdzināmo 

datu klāstu. Lai uzlabotu salīdzināmību un izveidotu jaunus datu avotus, Aģen-

tūra 2007. gadā iesāka vairākus pētījumu projektus, ar ko nodrošinās jaunus un 

salīdzināmus primāros datus par rasismu un diskrimināciju. 

2007. gadā veiksmīgi pabeidza izmēģinājuma projektu par imigrantu un 

etnisko minoritāšu izlases grupas pieredzētajām kriminālvajāšanas izpausmēm, kuru 

īstenoja sešās dalībvalstīs. Pamatojoties uz šajā izmēģinājuma projektā gūto pieredzi, 

Aģentūra 2007. gada beigās iesāka pilna apjoma apsekojumu par diskriminācijas un 

vajāšanas izpausmēm ES, pētot imigrantu un citu minoritāšu pieredzi un attieksmi. Šī 

projekta mērķis ir apzināt neaizsargāto kopienu pieredzēto kriminālvajāšanu, to starp 

rasu, etnisko vai reliģisko aizspriedumu izraisītus starpgadījumus. Apsekojuma trīs 

pamatelementi ir objektivitāte, ticamība un salīdzināmība, turklāt tajā izmantota 

metodoloģija, kas 1989. gadā izstrādāta Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautis-

kajā apsekojumā par noziegumos cietušajiem (ICVS). Apsekojuma galvenais mērķis ir, 

ja iespējams, censties nodrošināt tā rezultātu salīdzināmību ar tādu pašreizējo apse-

kojumu rezultātiem, kas veikti ar sabiedrības vairākuma grupām (nevis minoritātēm). 

Lai arī šī apsekojuma rezultāti ļaus salīdzināt iegūtos datus par dažādu dalībvalstu 

atšķirīgām minoritāšu grupām, lietderīgi būtu tos arī salīdzināt ar datiem par sabied-

rības vairākuma grupām, lai minoritāšu jautājumu nerisinātu nošķirtībā no visas 

sabiedrības. Šādi rīkojoties, būs iespējams noteikt dalībvalstu sabiedrības vairākuma 

grupu un minoritāšu visspilgtākās līdzības vai atšķirības, tādējādi skaidri apzinoties 

tās politikas jomas, kurās jāveic attiecīgi pasākumi ikvienā konkrētā dalībvalstī. Šo 

apsekojumu pabeigs 2008. gada beigās, un tajā būs aplūkoti vairāki jautājumi,  tostarp 

izpratne par tiesībām (īpaši saistībā ar Rasu vienlīdzības direktīvu), piedzīvotās dis-

kriminācijas izpausmes un starpgadījumi, jautājums par noziedzību kopumā un jo 

īpaši par vardarbīgiem noziegumiem un uzmākšanos, pieredzētā vardarbība un sīkas 

ziņas par starpgadījumiem, kā arī pieredze tiesību piemērošanā.

2007. gada jūnijā Eiropas Parlaments lūdza Aģentūrai3 izstrādāt salīdzi-

nošu pārskatu par situāciju ES attiecībā uz homofobiju un diskrimināciju seksuālās 

orientācijas dēļ. Šī pārskata mērķis ir palīdzēt Eiropas Parlamentam apspriedēs 

par vajadzību izstrādāt direktīvu, kurā atrunāti visi EK līguma 13. pantā minētie 

diskriminācijas veidi, kas novērojami visās Rasu vienlīdzības direktīvā 2000/43/EK 

minētajās jomās, proti, izglītības, sociālā nodrošinājuma, veselības aprūpes un preču 

un pakalpojumu pieejamības jomā. Turklāt šis pārskats būs vērtīgs materiāls Eiropas 

Komisijas veiktajam ietekmes novērtējumam, kura mērķis ir izpētīt iespēju izstrādāt 

tādas direktīvas projektu, kurā būtu iekļauti visas šīs minētās papildu jomas. Pro-

jektā ietilpst valsts līmeņa ofi ciālu un neofi ciālu datu vākšana visās ES dalībvalstīs 

un salīdzinošā analīze Eiropas līmenī, iekļaujot iepriekšējos gadus līdz pašreizējam 

brīdim, jo tādējādi iespējams panākt labu izpratni par šiem jautājumiem. Ar pro-

jekta palīdzību veic arī pašreizējo tiesību instrumentu, tiesu datu un prakses salīdzi-

3 Saskaņā ar Regulas 4. panta 4. punkta c) un d) apakšpunktu un 5. panta 3. punktu Eiropas Parlaments, Padome 

vai Eiropas Komisija var pieprasīt Aģentūrai veikt zinātniskus apsekojumus un izstrādāt secinājumus un atzi-

numus par tādām tematiskām jomām, kas nav iekļautas daudzgadu nostādnēs, pienācīgi ņemot vērā Aģentūras 

pieejamos fi nanšu un cilvēku resursus. 
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nošo analīzi gan dalībvalstu, gan ES līmenī, ko publicēs atsevišķi. Galīgais pārskats 

būs politikas veidotājiem paredzēts dokuments, kurā būs apkopoti visi pieejamie 

dati un informācija, kā arī akcentēti gan valsts iestāžu, gan pilsoniskās sabiedrības 

īstenotie veiksmīgie pasākumi un iniciatīvas.

Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Aģentūra iesāka arī pētījumu par 

rādītājiem, ar kuriem novērtē bērnu tiesību īstenošanu, aizsardzību, ievērošanu un 

veicināšanu Eiropas Savienībā. Šī projekta mērķis ir izstrādāt rādītāju kopumu, ar 

ko regulāri var novērtēt bērnu tiesību īstenošanu, aizsardzību, ievērošanu un vei-

cināšanu ES dalībvalstīs. Šos rādītājus izstrādās, pamatojoties uz pārskatu par piee-

jamajiem resursiem, strukturētu apspriešanos ar speciālistiem un galvenajām iein-

teresētajām grupām, kā arī valstu, ES un starptautiskā līmenī pieejamo datu resursu 

salīdzināmības, nepilnību un citu faktoru novērtējumu.

Darbojoties rasisma un ksenofobijas izskaušanas jomā, Aģentūra 2007. gadā 

iesāka trīs projektus, kurus paredzēts pabeigt un publicēt 2008. gadā. Pirmais pro-

jekts “Rasisms un sociālā atstumšana — iespējamais ceļš uz vardarbīgu radikalizā-

ciju” paredzēts iespējamu vardarbīgas radikalizācijas ieviržu izpētei, pētot izvēlētās 

dalībvalstīs mītošu musulmaņu jauniešu attieksmi. Projektā noskaidro saikni starp 

rasistisku diskrimināciju, ļaunprātību, sociālo atstumšanu un attieksmes veidoša-

nos pret vardarbīgu radikalizāciju šajā sabiedrības daļā. To īsteno ciešā sadarbībā 

ar Eiropas Komisiju, lai varētu papildināt tās kvalitatīvo pētījumu par vardarbīgu 

radikalizāciju, ko veic ar aptauju palīdzību. Ar šo projektu ir paredzēts novērst paš-

reizējās nepilnības attiecībā uz savstarpēji saistītām tēmām par jauniešu piedzīvota-

jām rasisma un diskriminācijas izpausmēm, sociālo atstumšanu, atstumtību, atsve-

šināšanos un vardarbību atbalstošu attieksmi. Otrais projekts “Etniskās šķirošanas 

paradumu apkarošana — paraugprakses rokasgrāmata” paredzēts pozitīvu inicia-

tīvu izpētei un akcentēšanai, jo īpaši tādu, kuru pamatā ir vairāku aģentūru partnerī-

bas, kas apvienojušās nolūkā apkarot rasismu, palīdzēt cietušajiem un uzlabot kopie-

nas attiecības ar atbilstīgajām valsts iestādēm. Projekta mērķis ir arī palīdzēt uzlabot 

ES līmeņa sadarbību imigrācijas, robežkontroles un muitas kontroles jomā. Turklāt 

projekts palīdzēs arī palielināt cilvēktiesību dimensiju tiesībaizsardzības apmācību 

iniciatīvās, jo īpaši atbalstot FRONTEX un CEPOL pasākumus nolūkā nodrošināt 

piemērotas apmācības tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām un izveidot demo-

krātiskus aizsardzības pasākumus etniski daudzveidīgajā un dažādajā Eiropas sabied-

rībā. Visbeidzot, “Plašsaziņas līdzekļu izmēģinājuma projekts” ir vēl viens līdzeklis 

datu salīdzināmības uzlabošanai. Ar tā palīdzību pētīs migrantu un minoritāšu atai-

nojumu plašsaziņas līdzekļos, analizējot izlasē iekļautu dalībvalstu drukāto plašsa-

ziņas līdzekļu saturu, un sīki pētīs attieksmi pret dažādības jautājumiem. Projekta 

gaitā arī izstrādās žurnālistiem paredzētu apmācību materiālu.

Datu salīdzināmība

Viens no Aģentūras veikto pētījumu mērķiem ir uzlabot datu salīdzināmību 

dalībvalstu starpā. Salīdzināmību iespējams panākt dažādos līmeņos. Pirmkārt, 

salīdzinošie pārskati (tādi kā minētais pārskats par situāciju ES attiecībā uz homo-

fobiju un diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ) ir visai nozīmīgi, lai apzinātu 
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dažādās dalībvalstīs pieejamo datu specifi ku, noteiktu trūkumus, skaidrotu faktoru 

nesalīdzināmības cēloņus un pievērstos aprakstošam un kvalitatīvam materiālam 

nolūkā izskaidrot valstu konteksta atšķirības un to ietekmi uz pašreizējo situāciju — 

nespēju salīdzināt datus par diskrimināciju dalībvalstu starpā.

Otrkārt, Aģentūra izstrādā un īsteno pētījumu projektus par dažādiem 

rasisma un diskriminācijas aspektiem, iekļaujot tajos salīdzināmības faktorus, t. i., 

izmantojot dažādās dalībvalstīs piemērojamu kopīgu metodoloģiju, lai sagatavotu 

salīdzināmus datus par diskrimināciju. Kā piemēru var minēt iesākto apsekojumu 

par diskriminācijas un vajāšanas izpausmēm Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai 

pētītu imigrantu un citu minoritāšu pieredzi un attieksmi.

Treškārt, Aģentūras pārskati ir palīdzējuši vairot izpratni par vajadzību 

tuvināt dalībvalstu administratīvās procedūras, kā arī zināšanas par datu vākšanas 

metodēm un dažādās dalībvalstīs izmantotajām defi nīcijām, lai ofi ciāli sagatavo-

tie dati būtu salīdzināmāki. Turklāt šī procesa laikā FRA ir cieši sadarbojusies ar 

dažādām iestādēm, piemēram, EUROSTAT un citām kompetentām Eiropas Komi-

sijas darba grupām. Aģentūras darbinieki regulāri piedalās sanāksmēs, ko rīko 

Eiropas Komisijas darba grupa par datu vākšanu ar mērķi noteikt diskriminācijas 

apmērus un ietekmi un “Eiropas rokasgrāmatas par vienlīdzības datiem” references 

grupa. Sadarbībā ar pēdējo tika sagatavota “Eiropas rokasgrāmatu par vienlīdzības 

datiem”4, kas ir pamatota ar FRA datu vākšanas pieredzi, lai vairotu zināšanas poli-

tikas veidotāju vidū par vajadzību pēc labākiem datiem. 

Publiski pieejamu dokumentu avotu izstrādāšana 

Saskaņā ar Regulu5 FRA uzdevumi ir reģistrēt un izplatīt pētījumu rezul-

tātus, par ko tai ziņo dalībvalstis, Savienības iestādes, kā arī Kopienas un Savienības 

struktūras, biroji un aģentūras, izpētes centri, valstu struktūras, nevalstiskās orga-

nizācijas, trešās valstis un starptautiskās organizācijas, un jo īpaši Eiropas Padomes 

kompetentās struktūras. Šajā sakarā 2007. gadā pievērsās dokumentācijas sakārto-

šanai — Aģentūras informācijas bāzes atjaunošanai, turpmākai pilnveidošanai un 

tehniskai uzlabošanai. Tā ir liela datu bāze, kurā glabājas visām ES dalībvalstīm 

paredzēti dati un informācija par etniskās diskriminācijas problēmām nodarbinātī-

bas, izglītības un mājokļu jomā, kā arī attiecīgi juridiski instrumenti, un kura, ja 

iespējams, sniedz situācijas pārskatu un statistikas datus par rasistisko vardarbību 

un noziegumiem. Informācijas bāzē iekļauta arī virkne pozitīvu iniciatīvu (tādu pro-

jektu kopums, kuru mērķis ir ar praktiskiem paņēmieniem apkarot diskrimināciju), 

kā arī unikāls tiesu prakses datu kopums (svarīgu valsts lēmumu/lietu izlase saistībā 

ar pretdiskriminācijas tiesību jautājumiem).

4 Eiropas rokasgrāmata par vienlīdzības datiem — kāpēc un kā ir jāveido valstu zināšanu bāze par vienlīdzību 

un diskrimināciju rasu, etniskās izcelsmes, reliģijas, ticības, invaliditātes, vecuma un seksuālās orientācijas 

dēļ. Eiropas Komisija / Somijas Darba ministrija, 2007.

5 Regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts. 
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Pret rasismu vērstas efektīvas 
politikas atbalstīšana un 
pamatt iesību veicināšana

Aģentūra 2007. gadā turpināja informēt politikas veidotājus par rasi-

sma, ksenofobijas un ar to saistītās neiecietības jautājumiem. Institūcija, kas risina 

rasis ma problēmas, pamazām tiks pārveidota par iestādi, kas konsultē par plašākiem 

pamattiesību jautājumiem.

Aģentūras jauno uzdevumu klāstā ietilpst tīklu un sadarbības mehānismu 

izveide, lai Aģentūra varētu efektīvāk piedalīties politikas pilnveidošanā un uzla-

bošanā. Ir jau notikušas pirmās divas valstu sadarbības koordinatoru sanāksmes. 

Turklāt bija arī jāpaplašina sadarbība ar Eiropas Komisijas dienestiem un jāuzlabo 

attiecības ar jaunajām Eiropas Padomes struktūrām. Sparīgi sadarbojoties ar pilso-

nisko sabiedrību un rīkojot pirmās divas sanāksmes ar valstu cilvēktiesību birojiem 

par Aģentūras jautājumiem (sk. turpmāk sadaļu “Sadarbība un zināšanu vairošanas 

pasākumi”), FRA sāka vākt ieteikumus turpmākajiem politikas pasākumiem, kas būs 

pamatā tām gada darba programmas tēmām, kuras saistītas ar galvenajām tematis-

kajām jomām.

Aģentūras darbs politikas pilnveidošanas jomā galvenokārt bija vērsts Eiro-

pas Savienības mērogā un jo īpaši paredzēts Eiropas Parlamentam, Eiropas Komisi-

jai un Reģionu komitejai. Aģentūras gada pārskatā un tās pētījumu rezultātos atklāti 

dažādi jautājumi saistībā ar Rasu vienlīdzības direktīvu, romu un klejotāju kopienu 

situāciju, musulmaņu kopienām, rasistiskajiem noziegumiem, krimināltiesību 

sistēmu, plašsaziņas līdzekļiem un kultūras daudzveidību, kā arī uzsvērta vajadzība 

valdībām valstu līmenī nodrošināt saskaņotākus un koordinētākus risinājumus. 

Tādēļ Aģentūra turpināja rūpēties par šiem jautājumiem ES kontekstā.

Aģentūra turpināja sadarboties ar Reģionu komiteju, izmantojot vietējo 

kopienu tīklu (VKT). VKT ir tīkls, kurā ietilpst Reģionu komiteja un politikas vei-

dotāji no tādām pilsētām kā Orhusa (DK), Antverpene (BE), Bredforda (UK), Genka 

(BE), Manheima (DE), Nante (FR), Šefīlda (UK), Roterdama (NL) un Turīna (IT). 

2007. gadā VKT īpaši pievērsās kopienu kohēzijai un musulmaņu kopienu vajadzību 

risināšanai.

Aģentūra ne tikai īstenoja pasākumus Eiropas Savienībā, bet arī sadar-

bojās ar Eiropas Padomi un Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO). 

Darbs bija pievērsts jautājumiem saistībā ar romu un klejotāju kopienu diskriminā-

ciju, rasistiskiem noziegumiem un kārtības uzturēšanu, kā arī islamofobiju. Aģen-

tūrai piedaloties starpvaldību organizāciju rīkotajās starpaģentūru sanāksmēs, tiek 

panākts, ka rīcība un pasākumi kopīgajos jautājumos ir saskaņoti un nepārklājas, 

ka ir atrasta pievienotā vērtība un ka pasākumi ir saskaņotāki gan stratēģiskā, gan 

prioritāšu noteikšanas ziņā.
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Aģentūras paveiktais darbs ir uzskatāmi atspoguļots dažādos ES institū-

ciju un dalībvalstu valdību dokumentos, taču Aģentūra var arī sniegt konsultācijas 

politikas izstrādē, kad tā vēl ir tikai koncepcijas stadijā. Aģentūras darba uzdevumi 

kopumā ir datu vākšanas pilnveidošana nolūkā palīdzēt valstu valdībām izstrādāt 

politiku, Aģentūras datu izmantošana politikas lēmumu pieņemšanā, kā arī dažādu 

dalībnieku apmaiņa ar paraugpraksi un iniciatīvām, kuras Aģentūra noteikusi pasā-

kumu un darbības virziena plānā.

Sadarbība ar ES iestādēm, dalībvalstīm un citām 
ieinteresētajām grupām 

Sadarbība ar Eiropas Parlamentu 

Viens no Aģentūras pamatuzdevumiem ir speciālo zināšanu un konsul-

tāciju sniegšana Eiropas Parlamentam (EP), Padomei un Eiropas Komisijai par jau-

tājumiem, kas saistīti ar Aģentūras mandātu. FRA piedalījusies vairākās EP atklātas 

izskatīšanas sēdēs un komiteju sanāksmēs, kā arī iesaistījusies pārskatu izstrādā-

šanā. Attiecīgās EP rezolūcijās bieži atsaucās uz EUMC/FRA pārskatiem.

Aģentūra sagatavoja rakstisku ekspertu viedokli pārskatam, kurš ir pamatā 

EP rezolūcijai par Rasu vienlīdzības direktīvas (2000/43/EK) piemērošanu. FRA snie-

dza atbildīgajam EP ziņotājam informāciju par zināšanu vairošanas iniciatīvām un 

tiesu praksi saistībā ar šo direktīvu. EP rezolūcijā ir atsauces uz Aģentūras pētījumu 

rezultātiem, kā arī aicinājums dalībvalstīm vākt “atbilstīgu, ticamu un salīdzināmu 

informāciju un datus”6 un iesniegt tos FRA.

Tāpat FRA sagatavoja rakstisku ekspertu viedokli EP atzinumam par 

Padomes pamatlēmumu par cīņu pret atsevišķiem rasisma un ksenofobijas veidiem 

un izpausmēm ar krimināltiesību palīdzību. Atsaucoties uz Aģentūras darbu, Eiro-

pas Parlaments pēc paša iniciatīvas pieņēma pārskatu, ar ko mudina Padomi panākt 

vienošanos par ierosināto pamatlēmumu7. Saistībā ar iepriekš minēto Eiropas Par-

laments rīkoja izskatīšanas sēdi, kurā piedalījās viens no FRA programmatiskajiem 

runātājiem.

Aģentūru aicināja Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai iesniegt 

“Pārskatu par rasisma un ksenofobijas situāciju ES dalībvalstīs”. Tajā FRA uzsvēra 

rasisma apkarošanas pašreizējās tendences un virzību. Vienlaikus tā norādīja, ka 

ir jāvairo zināšanas par pretdiskriminācijas tiesību aktiem. Šajā sanāksmē FRA 

izpildvaldes locekļi guva arī iespēju iepazīties ar minēto komiteju, kura ir galvenais 

līdzeklis Aģentūras mijiedarbībai ar EP.

6 Eiropas Parlamenta 2007. gada 27. septembra rezolūcija par Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvas 2000/43/

EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, piemēro-

šanu (2007/2094(INI)). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-

2007-0422+0+DOC+XML+V0//LV&language=LV

7 Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija ieteikums Padomei par sarunu norisi saistībā ar pamatlēmumu 

par rasisma un ksenofobijas apkarošanu (2007/2067(INI)). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0285+0+DOC+XML+V0//LV&language=LV
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Sadarbība ar Eiropas Komisiju

Aģentūra turpināja sadarboties ar Eiropas Komisiju — galvenokārt poli-

tikas jomās, kas saistītas ar tiesiskumu, brīvību, drošību un nediskrimināciju. Tā 

piedalās Komisijas veiktajos pasākumos romu un klejotāju kopienu labā un rādītāju 

un kritēriju izveidošanā, lai sekmētu vienlīdzību un apkarotu rasu diskrimināciju.

Aģentūra palīdzēja uzrakstīt Balto grāmatu par etniskajām minoritātēm 

darbaspēka tirgū (steidzamu aicinājumu panākt labāku sociālo iekļaušanu), ko Eiro-

pas Komisija publicēja 2007. gada decembrī. Tāpat tā sniedza palīdzību, veidojot 

pamattiesību komisāru grupai paredzētus kopsavilkumus par romiem. Aģentūra 

piedalījās sanāksmēs, ko rīkoja Eiropas Komisijas konsultatīvā grupa jautājumos 

par Eiropas gadu par iespēju vienlīdzību visiem, starpdienestu grupa pret rasis mu 

un ksenofobiju, starpdienestu grupa jautājumos par romiem, ekspertu grupa, 

lai noteiktu politikas vajadzību saistībā ar noziedzības un kriminālās tiesvedības 

datiem (Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts), ekspertu apakšgrupa, 

lai noteiktu politikas vajadzību saistībā ar cilvēktirdzniecības datiem, un neformāla 

starpvaldību organizāciju un iestāžu kontaktgrupa jautājumos par romiem, sinti un 

klejotājiem. Tāpat Aģentūra rīkoja konsultatīvu sanāksmi ar augsta līmeņa grupas 

priekšsēdētāju sociāli mazaizsargātu etnisko minoritāšu lietās.

Aģentūra turpināja arī sadarboties ar Eiropas Komisiju, veidojot partnerī-

bas ar Kopienas aģentūrām Euromed pasākumu kontekstā un piedaloties sanāk smēs 

par plašsaziņas līdzekļiem un kultūras daudzveidību. Šo sanāksmju rezultātā Aģen-

tūra kopā ar Eiropas Komisiju un Austrijas valdību 2006. gada maijā rīkoja konfe-

renci “Rasisms, ksenofobija un plašsaziņas līdzekļi — virzībā uz visu reliģiju un 

kultūru cieņu un izpratni”.

Sadarbība ar Padomi un dalībvalstīm 

Katra dalībvalsts ir iecēlusi valdības amatpersonu, kas ir Aģentūras gal-

venā kontaktpersona attiecīgajā dalībvalstī (valsts sadarbības koordinators jeb saī-

sināti — VSK). Tika rīkotas divas sanāksmes ar VSK, lai vienotos par turpmākās 

sadarbības kārtību. Valsts sadarbības koordinatori cita starpā var iesniegt Aģentū-

ras direktoram atzinumus par FRA gada darba programmas projektu.

2007. gada novembrī FRA piedalījās sanāksmē, ko rīkoja ES Padomes 

darba grupa EDSO un Eiropas Padomes lietu (COSCE) jautājumos. Pamattiesību 

aģentūru, EDSO Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja (ODIHR) direktoru 

Kristianu Štroalu (Christian Strohal) un Eiropas Padomes komisāru cilvēktiesību 

jautājumos Tomasu Hammarbergu (Th omas Hammarberg) aicināja apspriest 

ie spējamo sadarbību. 

Aģentūra sadarbojās arī ar Eiropas Savienības prezidentvalstīm — Vāciju 

(prezidentūra 2007. gada pirmajā pusē) un Portugāli (prezidentūra tā paša gada 

otrajā pusē). Tā iesaistījās vairākos prezidentvalstu pasākumos, piemēram, “Vien-

līdzības sammitā” (2007. gada janvārī), ar ko aizsākās Eiropas gads par iespēju vien-
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līdzību visiem (2007. g.) un kurā, izmantojot informācijas paneli, iepazīstināja ar 

Pamattiesību aģentūru.

2007. gada oktobrī Pamattiesību aģentūru uzaicināja arī Tieslietu un iekš-

lietu padomē.

Sadarbība ar starpvaldību organizācijām

Pārņemot EUMC nodibinātās attiecības, FRA turpināja sadarboties ar 

starpvaldību organizācijām rasisma apkarošanas jomā, jo īpaši Eiropas Padomes 

Eiropas Komisiju pret rasismu un neiecietību (ECRI), EDSO Demokrātisko iestāžu 

un cilvēktiesību biroju (ODIHR) un ANO Augsto komisiju cilvēktiesību jautājumos 

(OHCHR). Lai arī šo organizāciju mandāti atšķiras, tām ir kopīgi mērķi rasis ma 

apkarošanas ziņā. Kopš 2004. gada notiek regulāras starpaģentūru sanāksmes 

nolūkā noteikt sinerģismu, nepieļaut darba pārklāšanos un veikt papildu pasāku-

mus. 2007. gadā norisinājās viena no starpaģentūru sanāksmēm.

FRA galvenās starpaģentūru darbības jomas bija saistītas ar: 1) informāci-

jas apmaiņu; 2) piedalīšanos savstarpējos pasākumos; 3) paveiktā darba savstarpēju 

salīdzināšanu un atsaucēm; 4) vienotiem pasākumiem, piemēram, kopīgu ziņojumu 

Starptautiskajai dienai cīņai pret rasu diskrimināciju. Dažu pēdējo gadu laikā šī 

starpaģentūru sadarbība ir palīdzējusi īstenot projektus un iniciatīvas dalībvalstu 

atbalstam, cīnoties pret naida/rasistiskiem noziegumiem, veidojot politiku romu 

labā un izskaužot noteiktus neiecietības veidus, piemēram, antisemītismu un isla-

mofobiju. Tā ir arī guvusi panākumus kopīgajos centienos atspoguļot, cik nozīmīgi 

ir pilnveidot datu vākšanu par rasistiskiem noziegumiem un rasu vienlīdzību.

Sadarbība ar Eiropas Padomi 

FRA ir saistīta ar Eiropas Padomi tādā veidā, ka sadarbojas ar tām Eiropas 

Padomes iestādēm, kas nodarbojas ar cilvēktiesību un sociālās kohēzijas jautāju-

miem, jo īpaši ar Augstā komisāra biroju cilvēktiesību jautājumos, Eiropas Komi-

siju pret rasismu un neiecietību, Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu 

aizsardzību sekretariātu, Romu un klejotāju kopienu nodaļu un ekspertu komiteju 

romu, čigānu un klejotāju jautājumos (MG–S–ROM). Turklāt Aģentūra Eiropas 

Padomes aizgādībā piedalās Eiropas romu un klejotāju kopienu foruma sanāksmēs. 

Aģentūras ieteikumi politikas veidošanai ir iestrādāti šo iestāžu sagatavotajos poli-

tikas ieteikumos un pārskatos.

Aģentūra piedalījās stratēģijas sanāksmē ar Eiropas Padomes Augsto 

komisāru cilvēktiesību jautājumos. Šīs sanāksmes mērķis bija noteikt galvenos cil-

vēktiesību problēmjautājumus Eiropā un nodrošināt efektīvu un mērķtiecīgu tur-

pmāko darbu cilvēktiesību jomā. Aģentūra nemitīgi saskaņo savu informāciju un 

politikas ieteikumus ar Augsto komisāru, nodrošinot valstu apmeklējumiem un 

pārskatiem datus par rasismu, ksenofobiju, antisemītismu un islamofobiju.
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Aģentūra turpināja sadarbību ar Eiropas Padomes Eiropas Komisiju pret 

rasismu un neiecietību, papildinot tās Vispārējās politikas ieteikumu Nr. 10 par 

rasisma un rasu diskriminācijas apkarošanu skolu izglītībā un ar tās palīdzību, kā arī 

Vispārējās politikas ieteikumu Nr. 11 par rasisma un rasu diskriminācijas apkaro-

šanu kārtības uzturēšanas jomā. Aģentūra sniedza datus un informāciju Vispārējās 

konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību sekretariātam un 2007. gadā 

novērotājas statusā piedalījās cilvēktiesību un daudzkultūru sabiedrības jautājumu 

darba grupas sanāksmēs.

Sadarbība ar Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju

Aģentūra turpināja iesaistīties Eiropas Drošības un sadarbības organizāci-

jas (EDSO) pasākumos iecietības un nediskriminācijas jomā. 2007. gada jūnijā FRA 

nosūtīja programmatisku runātāju uz EDSO augsta līmeņa konferenci diskriminā-

cijas apkarošanā un savstarpējas cieņas un sapratnes veicināšanā, kas norisinājās 

Bukarestē. Viņš iepazīstināja ar tiesību piemērošanas un datu vākšanas nozīmi, lai 

apkarotu naida noziegumus. NVO sagatavošanas sanāksmes laikā FRA izveidoja 

arī pilsoniskās sabiedrības darba grupu. 2007. gada oktobrī EDSO Spānijas priekš-

sēdētājs aicināja Pamattiesību aģentūru uz savu rīkoto konferenci par neiecietību 

pret musulmaņiem un to diskrimināciju. Aģentūra iepazīstināja ar sava pārskata 

“Musulmaņi Eiropas Savienībā — diskriminācija un islamofobija” rezultātiem 

(2006. g. decembrī). 

FRA aktīvi sadarbojās arī ar ES dalībvalstu delegācijām EDSO. EDSO kon-

ferencēs un sanāksmēs izteiktajos ES paziņojumos bieži vien atsaucas uz Aģentūras 

darba rezultātiem. 2007. gada septembra EDSO sanāksmes laikā par cilvēkfaktora 

īstenošanu FRA sadarbībā ar Portugāles delegāciju EDSO organizēja ES tikšanos par 

Aģentūras darba un mandāta jautājumiem. Tāpat tā sadarbībā ar ODIHR kontakt-

personu romu un sinti jautājumos un Eiropas Padomes Romu un klejotāju kopienu 

nodaļu rīkoja tikšanos par tēmu “Romu, sinti un klejotāju kopienu politikas īsteno-

šana”.

Sadarbība ar Apvienoto Nāciju Organizāciju 

Atsaucoties aicinājumam Ženēvā piedalīties Eiropas Komisijas delegā-

cijā starptautiskās organizācijās, FRA iepazīstināja Apvienoto Nāciju Organizācijas 

(ANO) starpvaldību darba grupu Durbanas deklarācijas un rīcībprogrammas efek-

tīvai īstenošanai ar savu mandātu. Iepazīstināšanas laikā tika uzsvērts, ka cīņa pret 

rasismu un ksenofobiju būs Aģentūras plašā mandāta galvenais mērķis.

2007. gada aprīlī Aģentūru apmeklēja ANO īpašais ziņotājs mūsdienu 

rasisma, rasu diskriminācijas, ksenofobijas un ar to saistītas neiecietības izskauša-

nas jautājumos Dudu Diene (Doudou Diène). Tikšanās mērķis bija apmainīties ar 

idejām, kā risināt pasaules mēroga problēmas rasisma un ksenofobijas jomā. Aģen-

tūra ir arī aktīvi iesaistījusies UNESCO Eiropas pilsētu koalīcijā pret rasismu un 

kļuvusi par šīs vadības grupas dalībnieci.
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Ieteikumi politikas veidotājiem par konkrētiem 
jautājumiem

Musulmaņu kopienas 

Projektu īstenoja no 2000. gada decembra līdz 2001. gada jūnijam ar mērķi 

vākt datus par pilsētu pieejām pret diskrimināciju reliģijas dēļ un tos salīdzināt. Pro-

jektā pievērsās paraugpraksei, kas palīdz veicināt iecietību un vienlīdzīgu attieksmi 

saistībā ar reliģiju tādās nozīmīgās sabiedriskās dzīves jomās kā nodarbinātība, 

sabiedriskie pakalpojumi un izglītība. Šim projektam bija vēl kāds iznākums — 

vietējo kopienu tīkla (VKT) izveide, apvienojot tajā iesaistītās pilsētas un Reģionu 

komiteju. 2007. gadā notika vairākas VKT sanāksmes, lai izstrādātu pārskatu par 

vietējo iniciatīvu piemēriem, ar ko risina musulmaņu kopienu vajadzības.

Nante (Francijā) kļuva par jaunu VKT dalībnieci, un Manheimā nori-

sinājās VKT sanāksme nolūkā apspriest jaunajam pārskatam paredzētās informāci-

jas atjaunināšanu un papildināšanu.

Romu kopiena 

FRA darbs romu un klejotāju kopienu labā ir divējāds — pirmkārt, 

pastāvīgs darbs romu sieviešu labā un saistībā ar viņu piekļūšanu sabiedrības veselī-

bas aprūpei un saistītiem pakalpojumiem, otrkārt, vienlīdzīgas piekļuves un attiek-

smes jautājumi valsts izglītības jomā, jo īpaši pievēršoties cīņai pret diskrimināciju 

un segregāciju.

Darbs romu sieviešu labā tika pievērsts dzimumu jautājumu risināšanas 

pasākumiem. Pamattiesību aģentūra rīkoja apaļā galda konferenci ar Starptau-

tisko romu sieviešu tīklu (IRWN) un Vienoto romu sieviešu iniciatīvu Stokholmā. 

Aģentūra izpētīja iespēju paplašināt jautājumu par veselības aprūpes pieejamību, 

iekļaujot tajā romu bērnu situācijas un bērnu tiesību kontekstu. FRA sekmēja romu 

sieviešu dalību starptautiskajā konferencē “Amare glasura ashunde jeb “Mēs esam 

uzklausītas” — konference par romu sieviešu tiesībām”, kas norisinājās 2007. gada 

3. un 4. decembrī Stokholmā (Zviedrijā). Šo konferenci kopīgi rīkoja FRA, Eiro-

pas Padome un Zviedrijas valdība nolūkā apspriesties par piekļūšanu sabiedrības 

veselības aprūpei un cilvēktirdzniecības apkarošanu, kā arī dalīties paraugpraksē 

šajā jomā. Aģentūrai šī konference bija secīgs turpinājums 2003. gada publikācijai 

“Šķēršļu novēršana — romu sievietes un viņu piekļūšana sabiedrības veselības aprū-

pei”, kas ir EUMC, Eiropas Padomes un EDSO Augstā komisāra nacionālo minori-

tāšu jautājumos kopīgo pūliņu rezultāts.

Aģentūra sadarbībā ar Eiropas Padomi un EDSO Varšavā rīkoja kopīgu 

pasākumu saistībā ar EDSO sanāksmi par cilvēkfaktora īstenošanu. Šīs tikšanās 

mērķis bija apspriest vajadzību uzsākt romu politikas īstenošanu. Aģentūra pie-

dalījās arī neformālās starpvaldību organizāciju un iestāžu kontaktgrupas jautāju-
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mos par romiem, sinti un klejotājiem rīkotajā koordinācijas sanāksmē, ko sasauca 

ES prezidentvalsts.

Citi pasākumi

Atbildot uz ieinteresēto grupu prasībām, Aģentūra pieņēma darba doku-

mentus par diskriminācijas apkarošanu mājokļu jomā, bērnu tiesībām un migrāciju, 

kā arī pozitīvu rīcību. Šos dokumentus vai nu izmantos galveno problēmjautājumu 

noteikšanai minētajās politikas jomās, vai arī tie kalpos kā īsi kopsavilkumi iepazīs-

tināšanai ar tematu un nodrošinās ieteikumus politikai. 
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Sadarbība un zināšanu 
vairošanas pasākumi

2007. gadā pievērsās jaunu sakaru veidošanai ar ieinteresētajām grupām un 

Aģentūras darba pārorientēšanai uz konsultāciju sniegšanu un atbilstīgas informā-

cijas un pamattiesību ieteikumu vākšanu, lai tos vēlāk varētu iekļaut Aģentūras gada 

darba programmas pasākumos. Tas bija jāpaveic līdz 2007. gada beigām, kad Aģen-

tūra vēl nebija pieņēmusi daudzgadu nostādnes. Nozīmīgs, bet grūts uzdevums bija 

sagatavošanās Pamattiesību platformas (FRP) izveidošanai, un Aģentūra vairākkārt 

apspriedās ar pilsonisko sabiedrību — gan klātienē, gan internetā ar savas tīmekļa 

vietnes palīdzību. Paredzams, ka Pamattiesību platformu izveidos 2008. gadā. Aģen-

tūra iesāka iekļaušanās procesu gan valstu cilvēktiesību birojos, gan Kopienas aģen-

tūrās un iestādēs, jo tie visi ir svarīgi elementi Aģentūras struktūrā.

Galvenais zināšanu vairošanas pasākums bija saistīts ar Eiropas gadu 

par iespēju vienlīdzību visiem. Šī tēma deva Aģentūrai iespēju apkopot galvenos 

elementus tiem pasākumiem, ko tā veic jaunatnes izglītošanas jomā, un uzlabot 

attiecības ar savu mītnes pilsētu. Aģentūra uzskatīja, ka abi minētie elementi atbal-

stīja arī mērķi panākt plašāku komunikāciju Eiropas Savienībā, lai ES pietuvinātu tās 

iedzīvotājiem un apliecinātu ES darba atbilstību vietējām vajadzībām.

Sadarbība ar pilsonisko sabiedrību

FRA turpināja nostiprināt sadarbību ar pilsoniskās sabiedrības organizā-

cijām. Aprīlī — neilgi pēc Aģentūras darbības sākuma — tā vairākkārt apsprie-

dās ar pilsonisko sabiedrību par savu sadarbību ar to. Apspriedes norisinājās laikā 

no aprīļa līdz decembrim. To mērķis bija saņemt ieteikumus uzlabotas pilsoniskās 

sabiedrības stratēģijas sagatavošanai, kas visumā paredzēta Aģentūrai, precīzāk, — 

Pamattiesību platformas izveidei.

Apspriedes norisinājās dažādos veidos. Galvenā daļa bija atklāta konsul-

tācija tīmekļa vietnē, kur respondentus aicināja aizpildīt aptauju. Šī aptauja, kas 

pieejama angļu, franču un vācu valodā, bija paredzēta visu ieinteresēto pilsoniskās 

sabiedrības pārstāvju uzskatu un viedokļu apkopošanai. Konsultāciju publicēja 

FRA tīmekļa vietnē un par to izziņoja FRA biļetenā. Turklāt Pamattiesību aģentūra 

nosūtīja tiešu e-pasta ziņojumu visām adresātu sarakstos iekļautajām pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām. Kopumā tika saņemtas 87 atbildes. Apspriedes internetā 

norisinājās divos posmos: no 2007. gada 18. aprīļa līdz 18. maijam un no 3. oktobra 

līdz 3. novembrim. FRA tīmekļa vietnē bija publicēts ikviens atsevišķs ieteikums.

Pārējie apspriežu viedokļi tika uzklausīti divās ekspertu sanāksmēs, kurās 

piedalījās vairākas izvēlētas nevalstiskas organizācijas (NVO) un kas norisinājās 

jūnijā un jūlijā Vīnē, kā arī decembrī Briselē rīkotajā atklātā konsultatīvā konferencē 

ieinteresētajām pilsoniskās sabiedrības grupām. Abu ekspertu sanāksmju mērķis 

bija apkopot tādu Eiropas līmeņa organizāciju uzskatus un viedokļus, kurām piemīt 
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ilggadēja pieredze un prakse, vadot Eiropas mēroga tīklus dažādās pamattiesību 

jomās, kuros iesaistījušies pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. 

Eiropas apaļā galda konference

Eiropas apaļā galda konferenci rīkoja oktobra beigās, un tā norisinājās 

Lisabonā — Portugāles ES prezidentūras paspārnē. Apaļā galda konferences tēma 

bija “Vienlīdzīgas piekļūšanas izglītībai un nodarbinātībai nodrošināšana migrantu 

jauniešiem”. Šajā pasākumā sapulcējās vairāk nekā 80 pilsoniskās sabiedrības, val-

dību, starptautisku un Eiropas līmeņa organizāciju pārstāvji.

FRA līdzdalība pilsoniskās sabiedrības pasākumos

FRA darbinieki piedalījās vairākos pilsoniskās sabiedrības pasākumos 

dalībvalstīs, lai iepazīstinātu ar FRA, tās mandātu un faktisko stāvokli attiecībā 

uz jaunu Aģentūras struktūrvienību izveidošanu, kā arī, lai uzklausītu pilsoniskās 

sabiedrības pārstāvju viedokļus saistībā ar iespējamu sadarbības veidu iedibināšanu 

starp FRA un pilsonisko sabiedrību.

Sadarbība ar Kopienas aģentūrām un citiem

Aģentūra pilnveidoja sadarbību ar ES Eiropas Dzīves un darba apstākļu 

uzlabošanas fondu (EUROFOUND), rīkojot sanāksmes, aicinot uz savstarpējiem 

pasākumiem un apmainoties ar informāciju. Sadarbība ar EUROFOUND ļoti lielā 

mērā kalpo Aģentūrai par paraugu sadarbības attīstīšanai ar citām ES aģentūrām 

saskaņā ar tās daudzgadu nostādnēm.

FRA piedalījās sanāksmē ar Eiropas valsts cilvēktiesību biroju koordinē-

šanas komiteju, ko Dublinā rīkoja Īrijas Valsts cilvēktiesību komisija. Aģentūra ar 

valsts cilvēktiesību biroju pārstāvjiem apsprieda kopīgi interesējošus jautājumus, 

iespējamās sadarbības jomas un ieguldījumu Aģentūras gada darba programmā.

Zināšanu vairošana

Aģentūra iesaistījās Eiropas gadā par iespēju vienlīdzību visiem, veidojot 

virkni pasākumu.

Aģentūra sadarbībā ar Vīni un šīs pilsētas Izglītības pārvaldi īstenoja 

pasākumu jauniešiem, lai tos piesaistītu šī tematiskā gada mērķiem. Ievērojot moto 

chanchen=gleich (iespējas nodrošina vienlīdzību), aptuveni 2000 skolēnu 14. novem-

brī piedalījās FRA Daudzveidības dienas pasākumos Vīnē. Vietējās NVO, skolas un 

Eiropas iestādes Vīnē, sadarbojoties ar FRA, izstrādāja interaktīvu programmu, lai 

piesaistītu jauniešus. 
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Turpinot darbu ar jauniešiem, Aģentūra rīkoja Vīnes jauniešiem divas 

videokonferences ar Izraēlas holokausta memoriālu Yad Vashem, lai nodrošinātu 

tiešu saskarsmi ar holokaustu pārdzīvojušajiem un tādējādi vairotu zināšanas par 

holokaustā gūto vispārīgo mācību neatkārtot tās pašas kļūdas, mudinot cīnīties 

pret mūsdienu rasismu, antisemītismu un ksenofobiju. Sadarbība ar Yad Vashem 

izrietēja no Aģentūras dalības Eiropas Komisijas un Izraēlas semināros par rasisma, 

ksenofobijas un antisemītisma problēmu. Aģentūra novērotājas statusā iesaistījās 

darba grupā starptautiskajai sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 

un apspriedās ar attiecīgajām ieinteresētajām grupām par savu projektu “Pamat-

tiesību izglītība Eiropas Savienībā”. Ar to pētīs izglītošanu holokausta jautājumā, 

visā Eiropas Savienībā veicot normatīvo noteikumu un pamattiesību izglītības pasā-

kumu salīdzinošo analīzi. Projektu pabeigs 2008. gadā.

Visbeidzot, Aģentūra 2007. gadā publicēja savu pirmo zināšanu vairoša-

nas materiālu, kas paredzēts jauniešiem. Skolēnu plānotājā S’cool Agenda iekļauts 

kalendārs ar nozīmīgākajiem datumiem rasisma apkarošanas un kultūras atšķirību 

jomā, kā arī informācija par vienlīdzīgu attieksmi un diskrimināciju seksuālās orien-

tācijas, reliģijas vai ticības, vecuma un invaliditātes dēļ. Plānotāja mērķis ir vairot 

jauniešu zināšanas par rasisma, ksenofobijas un antisemītisma problēmu, diskri-

mināciju dažādu iemeslu dēļ un to, cik nozīmīga ir cieņa un iecietība pret daudz-

veidīgām kultūrām un reliģijām. Gan ES, gan citu valstu jaunieši bija ļoti iecienījuši 

S’cool Agenda, jo tika pieprasīti vairāk nekā 10 000 plānotāja eksemplāru.

Sabiedrības informēšana un komunikācija

Pamatt iesību aģentūras darbības sākums

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas pasākumi lielākoties bija pie-

vērsti Pamattiesību aģentūras izveidošanai Vīnē un tās darbības sākšanai 1. martā. 

Ar Eiropas Komisijas un Austrijas valdības atbalstu sagatavoja darbības sākšanas 

programmu, kurā bija ieplānoti pasākumi gan plašsaziņas līdzekļiem, gan viesiem, 

gan plašai sabiedrībai. Runājot par sabiedrībai paredzēto informatīvo materiālu, 

Aģentūrai bija jānodrošina, ka 1. martā ir pieejama tīmekļa vietne un tajā paredzē-

tie informatīvie materiāli sabiedrībai, piemēram, Regula, jautājumu un atbilžu lapa, 

faktu lapa, materiāli plašsaziņas līdzekļiem un tīmekļa vietnes teksts.

Žurnāls Equal Voices un FRA biļetens 

Equal Voices ir Pamattiesību aģentūras žurnāls par tematiskiem jau-

tājumiem, kas saistīti ar tās mandātu. 2007. gadā FRA publicēja divus izdevumus: 

1) par dažādiem diskriminācijas veidiem, ar ko sastopas sievietes (“Vienlīdzība un 

diskriminācija dzimumu šķērsgriezumā”); 2) par Pamattiesību aģentūras darbības 

sākšanu. Šis pēdējais izdevums bija veltīts Aģentūras inaugurācijai, un tajā iekļau-

tas Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Hosē Manuela Barozu (José Manuel Barroso), 

Austrijas kanclera Alfrēda Gūzenbauera (Alfred Gusenbauer) un daudzu citu runas. 
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Sadarbība un zināšanu vairošanas pasākumi

Tajā publicēti arī Eiropas Padomes, pilsoniskās sabiedrības, vienlīdzības iestāžu un 

valstu cilvēktiesību biroju izteiktie viedokļi par Aģentūras iespējamo ietekmi.

Aģentūra izveidoja sešus FRA biļetena izdevumus. Šajā elektroniskajā 

informatīvajā izdevumā sniegta aktuālā informācija par FRA darbību, atbilstīgām 

ES un starptautiskām izstrādēm, kā arī jaunumi par situāciju dalībvalstīs saistībā ar 

rasismu, ksenofobiju un līdzīgām problēmām.

Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem

Lai plašai sabiedrībai paziņotu par sava darba rezultātiem, Aģentūra publi-

cēja vairākus paziņojumus presei un atbildēja uz daudziem jautājumiem, ko uzdeva 

žurnālisti visā Eiropā. Sākumā galvenā tematika bija saistīta ar Aģentūras darbības 

sākumu martā. FRA bija jāapliecina, ka tās darbs arī turpmāk būs veltīts cīņai pret 

rasismu, ksenofobiju un ar to saistīto neiecietību, kā arī tādu jautājumu risināšanai 

kā diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ un bērnu tiesības, ko attiecīgi pieprasīja 

Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija. Turklāt Aģentūra attaisnoja plašsaziņas 

līdzekļos izteiktās cerības, t. i., sāka darboties jaunās pamattiesību jomās jau uzreiz 

pēc Aģentūras darbības sākšanas martā. Sniedzot plašsaziņas līdzekļiem objektīvu 

un ticamu informāciju, Aģentūra atbalsta precīzu ziņošanu par tiem jautājumiem, 

kas ietilpst tās mandātā.

Turklāt FRA turpināja atbalstīt CIVIS — Eiropas plašsaziņas līdzekļu 

balvu par integrāciju un kultūras daudzveidību, ko piešķir tām radio un televīzijas 

programmām, kas Eiropas Savienībā veicina daudzu kultūru līdzāspastāvēšanu un 

starpkultūru izpratni. Šī atbalsta mērķis ir paraugprakses sekmēšana plašsaziņas 

līdzekļos.

Lai panāktu ilgtspējīgu ietekmi uz plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, Aģen-

tūra atbalstīja arī Eiropas Raidorganizāciju apvienību (EBU), izveidojot žurnālis-

tiem paredzētu uzskates līdzekli par kultūru daudzveidību. Ar šo uzskates līdzekli 

publiski iepazīstināja Eiropas plašsaziņas līdzekļu konferencē par migrāciju un inte-

grāciju, ko 2007. gada novembrī rīkoja Francijas Televīzija. To publicēs 2008. gada 

sākumā, un tajā būs apkopoti individuālai uzziņai un lietošanai paredzēti praktiski 

līdzekļi (pārbaudes saraksti, atsauces) un paraugprakses ieteikumi.

FRA tīmekļa vietne (htt p://fra.europa.eu)

2007. gadā tīmekļa vietne bija iedarbīgs līdzeklis FRA un bijušās EUMC 

sagatavoto publikāciju un pārskatu izplatīšanai. Tīmekļa vietni apmeklēja mēnesī 

vidēji 54 246 interesenti, bet visā gadā kopumā — 650 949 interesenti. 2007. gadā 

par 75 % palielinājās FRA tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits, salīdzinot ar 

371 200 apmeklējumiem 2006. gadā.
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2007. gadā FRA sāka savas tīmekļa vietnes atjaunināšanas projektu. To 

īstenojot, tiks veikti nozīmīgi dizaina uzlabojumi un nodrošināta labāka tīmekļa 

viet nes funkcionalitāte un piekļuve tai. Projektu turpinās 2008. gadā.

Atsaucoties uz statistiku par lejupielāžu skaitu (sk. pielikumus), neatslāba 

lielā interese par Aģentūras darbu musulmaņu kopienu labā un cīņā pret islamofo-

biju. Tas atspoguļojas Aģentūras nemitīgi īstenotajos pasākumos šai jomā — vai nu 

patstāvīgi, vai partnerībā ar svarīgākajām organizācijām. Aģentūras gada pārskats 

par tiem problēmjautājumiem, kuri ietilpst tās mandātā, kalpo par nozīmīgāko 

dokumentu zināšanu vairošanai par šiem problēmjautājumiem un to apkarošanas 

veidiem. Otrs būtiskākais sasniegums bija Aģentūras veidotais skolēnu plānotājs 

S’cool Agenda, kuru jaunieši — pilnīgi jauna Aģentūras mērķgrupa — ik mēnesi 

pieprasīja gandrīz 7000 eksemplāru lielā skaitā.
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PIELIKUMI
Vadības struktūra un personāls

Valde

Aģentūras valde kā plānošanas un uzraudzības struktūra8 pieņem Aģen-

tūras gada darba programmu saskaņā ar daudzgadu nostādnēm pēc tam, kad Komi-

sija un zinātniskā komiteja ir sniegusi atzinumu par Aģentūras direktora iesniegto 

projektu. Valde arī pieņem FRA budžetu, ieceļ Aģentūras direktoru un zinātnisko 

komiteju un pieņem gada pārskatus. 2007. gadā notika divas sanāksmes, kurās pie-

dalījās jūnijā ieceltā valde. 

FRA valdē ir personas ar attiecīgu pieredzi valsts vai privātā sektora orga-

nizāciju vadībā un piedevām ar zināšanām pamattiesību jomā. Katra dalībvalsts 

ieceļ vienu neatkarīgu personu, kam ir augsti pienākumi valsts līmeņa neatkarīgā 

cilvēktiesību iestādē vai kādā citā valsts vai privātā sektora organizācijā; Eiropas 

Padome ieceļ vienu neatkarīgu personu; Eiropas Komisija ieceļ divus pārstāvjus. 

FRA valdes locekļi no 2008. gada 4. marta

Locekļi

Dalībvalsts Loceklis Aizstājējs 

Beļģija (BE) Jozef De Witte Edouard Delruelle 

Bulgārija (BG) Emil Konstantinov Irena Ilieva 

Čehija (CZ) Jitka Seitlová Filip Glotzmann 

Dānija (DK) Claus Gulmann Linda Nielsen 

Vācija (DE) Heidrun Merk Eckart Klein 

Igaunija (EE) Nele Parrest Tanel Mätlik 

Īrija (IE)
Anastasia Crickley 
(priekšsēdētāja)

Rory O’Donnell

Grieķija (EL) Linos-Alexandros Sicilianos
Sophia Koukoulis-
Spiliotopoulos

Spānija (ES) Gema Martín Muñoz Nav vēl iecelts

Francija (FR) Jean-Marie Coulon Philippe Mettoux

Itālija (IT) Elena Paciotti Marina Calloni

Kipra (CY) Christos Clerides Xenis Xenofontos

Latvija (LV) Ilze Brands-Kehris Mārtiņš Mits

Lietuva (LΤ) Gintaras Švedas Stasys Šedbaras

8 Regulas 12. panta 6. punkts.
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Dalībvalsts Loceklis Aizstājējs 

Luksemburga (LU) Victor Weitzel Patrick Kinsch 

Ungārija (HU) Gábor Halmai András Kádár

Malta (MT) Austin G. Bencini Stefan Frendo

Nīderlande (NL) Jenny E. Goldschmidt 
Jan Gerco Cornelis 
Wiebenga

Austrija (AT)
Hannes Tretter 
(priekšsēdētājas vietnieks)

Christian Strohal

Polija (PL) Maciej Dybowski Nav vēl iecelts

Portugāle (PT) Rui Pires Nav vēl iecelts

Rumānija (RO) Nav vēl iecelts Simina Tănăsescu

Slovēnija (SI) Blaž Ivanc Janez Kranjc 

Slovākija (SK) Beata Oláhová Nav vēl iecelts

Somija (FI) Mikko Puumalainen Ulla Katarina Frostell 

Zviedrija (SE) Anna-Karin Lundin Christina Johnsson

Apvienotā Karaliste (UK) Marie Staunton Sarah Cooke

Eiropas Padome Guy De Vel Rudolf Bindig

Eiropas Komisija Francisco Fonseca Morillo Stefan Olsson

Eiropas Komisija Emmanuel Crabit José Alegre Seoane

Izpildvalde

Valdei darbā palīdz izpildvalde9, kura 2007. gadā rīkoja trīs sanāksmes. 

Izpildvaldē ir valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, un divi citi valdes 

locekļi, ko ievēlējusi valde, kā arī viens no Eiropas Komisijas pārstāvjiem. Pārstāvis, 

ko Eiropas Padome iecēlusi valdē, var piedalīties izpildvaldes sanāksmēs. Izpildvaldi 

sasauc priekšsēdētājs ikreiz, kad jāsagatavo valdes lēmumi un jāpalīdz vai jāsniedz 

konsultācijas direktoram.

FRA izpildvaldes locekļi

Priekšsēdētāja Anastasia Crickley /Īrija/

Priekšsēdētājas vietnieks Hannes Tretter /Austrija/

Valdes locekle Elena Paciotti /Itālija/

Eiropas Padomes loceklis Guy De Vel 

Eiropas Komisijas loceklis Francisco Fonseca Morillo 

Valdes locekle Ilze Brands-Kehris /Latvija/

9 Regulas 13. panta 1. punkts.
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Direktors

Pamattiesību aģentūru vada direktors, ko ieceļ valde. Saskaņā ar Regulas 

15. panta 4. punktu direktors ir atbildīgs par:

Aģentūras uzdevumu veikšanu, jo īpaši par Aģentūras pārskatu, pētījumu u. c. • 

sagatavošanu un publicēšanu, kas izstrādāti sadarbībā ar zinātnisko komiteju;

Aģentūras gada darba programmas sagatavošanu un īstenošanu;• 

visiem jautājumiem, kas saistīti ar personālu un administratīvo vadību ikdienā;• 

Aģentūras budžeta īstenošanu;• 

efektīvu Aģentūras darbības uzraudzības un izvērtēšanas procedūru īstenošanu, • 

kā arī ikgadēja pārskata sniegšanu valdei par uzraudzības sistēmas rezultātiem;

sadarbību ar valstu sadarbības koordinatoriem;• 

sadarbību ar pilsonisko sabiedrību, tostarp Pamattiesību platformas koordinā-• 

ciju.

Direktors par darbību sniedz pārskatu valdei un piedalās tās sanāksmēs. 

Direktors piedalās arī izpildvaldes sanāksmēs. 

FRA personāls

Aģentūra pieņem darbā personālu no visas ES, turklāt tādu, kas atbilst 

normatīvo aktu prasībām par Eiropas Kopienu amatpersonām un citiem darbi-

niekiem. 2007. gadā, kad Aģentūra vēl nebija iecēlusi direktoru, to vadīja pagaidu 

direktore Beāte Vinklere (Beate Winkler) un pēc viņas — rīkotājdirektors Konstan-

tīns Manolopoloss (Constantinos Manolopoulos).

2007. gadā Aģentūra pirmo reizi piedāvāja gados jauniem absolventiem 

gūt praktisku darba pieredzi Aģentūras darbības jomās, nodrošinot padziļinātu un 

apmaksātu apmācības programmu. 2007. gada 31. jūlijā apmācību pabeidza deviņi 

praktikanti, bet 2007. gada 29. februārī — vēl deviņi. Piecpadsmit jaunu praktikantu 

sāka apmācību laikposmā no 2008. gada marta līdz 2008. gada jūlijam. Gan darba 

vadītāju, gan praktikantu atsauksmes liecina, ka šī programma ir ļoti veiksmīga.
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Gada beigās vadības struktūra bija šāda: 

Direktors

Administrācija Pētījumi un datu 

vākšana

Komunikācija un 

ārējie sakari

2007. gadā Pamattiesību aģentūras dibināšanas plānā bija paredzētas 

46 pagaidu aģentu amata vietas. Šā paša gada laikā divas amata vietas kļuva vakan-

tas. 2008. gada martā vienu no tām aizpildīja, veicot darbā pieņemšanas procedūru, 

bet otru vietu tādā pašā veidā paredzēts aizpildīt 2008. gada otrajā pusē.

Pagaidu štata darbinieku skaita izmaiņu atspoguļojums

 2007. 2006.

 Decembris Janvāris Decembris Janvāris

AD10 13 15 15 15

AST 21 20 20 20

Kopā 34 35 35 35

2007. gadā veica 11 darbā pieņemšanas procedūras, lai izveidotu rezerves 

sarakstus pastāvīgo aģentu nolīgšanai. Tādējādi tiks samazināts pagaidu personāla 

skaits. 9 no 11 minētajām darbā pieņemšanas procedūrām ir paveiktas. Turklāt 

joprojām notiek darbā pieņemšanas procedūra pagaidu aģentu amata vietām. 

10

10 AD — administrators; AST — asistents.
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Sadalījums pēc dzimuma (ieskaitot pagaidu un pastāvīgos aģentus)

VECUMS Kopā pēc dzimuma

DZIMUMS 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69

Sievietes 1 15 2 1 0 19

Vīrieši 0 9 6 5 0 20

Kopā pēc vecuma 1 24 8 6 0 39
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 VALSTS PIEDERĪBA

DZI-MUMS AT BG BE CZ DE FI FR UK ΕL IT LU PT RO Kopā

Sievietes 8 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 0 1 19

Vīrieši 3 0 1 0 4 0 0 4 5 1 1 1 0 20

Kopā 11 1 1 1 6 1 2 5 6 2 1 1 1 39
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Finanses un uzskaite

Ieņēmumi

Aģentūras ieņēmumu avots ir subsīdija, kas tiek maksāta no Eiropas 

Kopienas vispārējā budžeta. Aģentūras subsīdija no ES budžeta 2007. gadā bija 

14 000 000 eiro. Saskaņā ar PHARE RAXEN projektiem 2007. gadā FRA saņēma vēl 

281 093 eiro līdztekus tiem 483 908 eiro, ko saņēma 2006. gadā, lai varētu atbalstīt 

ES paplašināšanās procesu.

Nākamajos gados pakāpeniski palielinās Aģentūras fi nanšu resursus un 

cilvēkresursus. Eiropas Komisijas paredzamais fi nanšu plāns Pamattiesību aģentū-

rai no 2007. līdz 2012. gadam ir šāds:

Gads 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

Budžets,

milj. eiro 14 15 17 20 20 22

Izdevumi

2007. gadā vispārējais piešķirto līdzekļu (t. i., 2007. gadā izmaksāto līdzekļu 

un uz 2007. gadu pārnesto apropriāciju) patēriņš palielinājās par 4 %, 2007. gadā 

sasniedzot 98 % no kopējām apropriācijām. Turklāt III sadaļai piešķirto apropriāciju 

īpatsvars palielinājās par 6 %, atspoguļojot to, ka FRA joprojām lielu vērību pievērš 

budžeta izpildes uzlabošanai.

2007. gada budžeta izpilde (EUR)

Sākotnējais 
budžets*

Galīgais 
budžets**

Izmaksāts 
2007. g.

Pārnests 
uz 2008. g.

Procentuālā 
daļa***

I sadaļa (personāls) 3 838 500 4 880 000 3 902 307 109 660 98,22 %

II sadaļa ( ēkas, 

iekārtas un dažādi 

ekspluatācijas 

izdevumi) 751 500 2 531 000 750 233 1 586 610 98,41 %

III sadaļa ( operatīvie 

izdevumi) 4 386 000 6 589 000 1 809 704 5 620 555 98,54 %

Kopā 8 976 000 14 000 000 6 462 584 7 316 825 98,42 %

PHARE RAXEN 

projekti **** - 281 093 392 295 133 784

Pavisam kopā 8 976 000 14 281 093 6 854 879 7 450 609

* kā tas tika pieņemts gada sākumā.

** ar visiem grozījumiem gada beigās pēc vajadzīgajiem pārdalījumiem.

*** (izmaksāts 2007. g. + pārnesumi uz 2007. g.) / galīgais budžets.

**** daudzgadu apropriācijas — 2007. g. maksājumi sastāv no iepriekšējos fi nanšu gados saņemtajām summām.



- 35 -

P I E L I K U M I

FRA bilances projekts uz 2007. gada 31. decembri

EUR EUR

AKTĪVI 2007. g. 2006. g.

A. ILGTERMIŅA AKTĪVI

Nemateriālie pamatlīdzekļi 109 324 83 678

Materiālie pamatlīdzekļi 333 108 387 745

Finanšu ieguldījumi - -

Īstermiņa aizdevumi - -

Ilgtermiņa iepriekšējs finansējums - -

Ilgtermiņa debitori - -

ILGTERMIŅA AKTĪVI KOPĀ 442 432 471 423

B. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi - -

Īstermiņa iepriekšējs finansējums - 70 000

Īstermiņa debitori 291 067 452 883

Īstermiņa finanšu ieguldījumi - -

Nauda un tās ekvivalenti 8 195 805 2 287 953

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ 8 486 872 2 810 836

AKTĪVU KOPSUMMA 8 929 304 3 282 260

PASĪVI
C. ILGTERMIŅA KREDITORI

Atlīdzība darbiniekiem - -

Uzkrājumi riskiem un maksājumiem - -

Finanšu saistības - -

Citas ilgtermiņa saistības - -

ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ - -

D. ĪSTERMIŅA KREDITORI

Atlīdzība darbiniekiem - - 

Uzkrājumi riskiem un maksājumiem 48 373 47 552

Finanšu saistības - -

Maksājamie parādi 1 588 052 1 534 837

ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 1 636 425 1 582 389

PASĪVU KOPSUMMA 1 636 425 1 582 389

E. NETO AKTĪVI/PASĪVI 7 292 879 1 699 871

Rezerves - -

Uzkrātais pārpalikums/deficīts 7 292 879 1 699 871

Mazākuma līdzdalību - -

NETO AKTĪVI/PASĪVI KOPĀ 7 292 879 1 699 871
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Publikācijas 2007. gadā

Pārskats par rasisma un ksenofobijas situāciju ES dalībvalstīs

Pārskatā iekļautas ziņas par 2006. gadā panāktajiem uzlabojumiem 

rasis ma un ksenofobijas apkarošanas jomā ES dalībvalstīs. Tajā sniegta informā-

cija un dati piecās tematiskās jomās: tiesiskie jautājumi, nodarbinātība, izglītība, 

mājokļu joma un rasistiskā vardarbība un noziegumi. Saskaņā ar Eiropas Savienī-

bas Pamattiesību aģentūras (FRA) savāktajiem datiem nodarbinātības, mājokļu un 

izglītības jomā joprojām vērojama nevienlīdzīga attieksme. Rasistisko noziegumu 

rādītāji 2005.–2006. gadā vairākās ES valstīs ir palielinājušies. Kaut arī ir aizvien 

vairāk pazīmju, ka ES pretdiskriminācijas tiesību akti labvēlīgi ietekmē situāciju, 

diskriminācijas upuriem joprojām nav pietiekamu zināšanu par jauno regulējumu. 

Šie ir daži no galvenajiem secinājumiem, kas izteikti pārskatā, ar kuru Eiropas Par-

lamentu iepazīstināja 2007. gada 27. augustā.

Tendences un att īstība 1997.–2005. g. — etniskās un rasu diskriminācijas 
apkarošana un vienlīdzības veicināšana Eiropas Savienībā

Šajā publikācijā apkopoti un analizēti RAXEN vāktie dati un informācija 

(kopš 2000. gada), kas atbilst tematikai. Tajā sniegts īss pārskats par vairāku gadu 

tendencēm rasisma apkarošanā Eiropas Savienībā, meklējot pēdas rasisma un līdzī-

gas diskriminācijas attīstībai laikā no 1997. līdz 2005. gadam. Tajā izvērtēti ES un 

dalībvalstu iniciatīvu panākumi šo parādību apkarošanā. 

2007. gada pārskats — FRA darbība 2007. gadā

Šajā pārskatā aplūkota Aģentūras darbība 2007. gadā.

EUMC pasākumi datu vākšanas un pētījumu jomā saistībā ar rasismu un ksenofobiju 
(2000.–2006. g.) — gūtā pieredze ES Pamatt iesību aģentūras darbam

Šo publikāciju izstrādāja, ņemot vērā to, ka Aģentūrai jāturpina cīņa pret 

rasismu un ksenofobiju, vienlaikus paplašinot savu darba lauciņu un iekļaujot jau-

nas pamattiesību jomas. Tādēļ svarīgi ir atsaukties uz metodēm, kas jau iepriekš 

izmantotas datu vākšanas un pētījumu pasākumiem, ar ko varēja aprakstīt EUMC 

darba gaitu un virzību kopš 2000. gada, tāpat būtiski svarīgi ir atspoguļot šo teh-

niku un metodoloģiju devumu datu ticamības un salīdzināmības nodrošināšanā un 

izklāstīt gūto pieredzi nolūkā uzlabot turpmākās datu vākšanas metodoloģijas. Īpaši 

jāuzsver, ka šis nav stratēģijas dokuments un ka tā pamatā ir tikai un vienīgi EUMC 

pieredze. ES Pamattiesību aģentūra pārskatīs datu vākšanas un pētīšanas metodo-

loģijas atbilstīgi tās konkrētajām vajadzībām.
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Imigranti un to iesaistīšanās politikā — vēsturiska informācija, teorija un empīriski 
ieteikumi

Šajā dokumentā apspriests jautājums par imigrantu iesaistīšanos politikā. 

Iepazīstinot ar vēsturisku pārskatu, dokumentā iztirzāts pamatojums imigrantu 

dalībai vēlēšanās, kā arī apspriesti dažādi metodoloģijas jautājumi saistībā ar imig-

rantu iesaistīšanos politikā, lai varētu ierosināt dažus empīriskus novērojumus, kuru 

pamatā ir praktiski vietējas nozīmes piemēri, ar ko, iespējams, ir panākta lielāka 

imigrantu iesaistīšanās politikā.

“Kopsavilkums par pretdiskriminācijas direktīvām un daudzveidības pārvaldību”

Šī publikācija ir Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu 

komitejas pieprasīts kopsavilkums. Ar to iepazīstināja 2007. gada novembra Eiropas 

Parlamenta izskatīšanas sēdē par panākumiem vienlīdzīgu iespēju un pretdiskri-

minācijas jomā Eiropas Savienībā.

“Kopsavilkums par pamatlēmumu par rasisma un ksenofobijas apkarošanu” 

Šī publikācija ir Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komitejas pieprasīts kopsavilkums. Ar to iepazīstināja 2007. gada marta Eiropas 

Parlamenta attiecīgā izskatīšanas sēdē.

Žurnāls Equal Voices

Žurnālu Equal Voices parasti publicē trīs reizes gadā, un tajā iekļauti raksti 

un pastāvīgās rubrikas ar padziļinātu tēmas izklāstu, tostarp analīze, jauni pētījumi, 

apsekojumi, ekspertu viedokļi un veiksmīgas integrācijas koncepcijas. 2007. gadā 

cilvēkresursu trūkuma dēļ Aģentūra publicēja tikai divus izdevumus. 2007. gada 

decembra izdevumā Nr. 22 “Vienlīdzība un diskriminācija dzimumu šķērsgrie-

zumā” sniegts pārskats par galvenajiem jautājumiem attiecībā uz dažādiem diskri-

minācijas veidiem, kas izveidots, pamatojoties uz interviju ar ANO Augsto komisāri 

cilvēktiesību jautājumos Luīzi Arbūru (Louise Arbour). Izdevumā Nr. 21 “ES izveido 

jaunu Pamattiesību aģentūru”, kas publicēts 2007. gada oktobrī, sniegta informā-

cija par FRA darbības sākšanu Vīnē un Aģentūras pievienoto vērtību.

FRA biļetens un skrejlapas

FRA biļetenā sniegta aktuālā informācija par Aģentūras mandātā iekļautām 

jomām. Tā mērķis ir lasītājus regulāri informēt par nozīmīgākajiem — un FRA man-

dātam atbilstīgiem — politikas uzlabojumiem un iniciatīvām visās ES dalībvalstīs, ES 

iestādēs un tās struktūrās, kā arī tādiem, ko iesākušas starptautiskas organizācijas un 

pilsoniskā sabiedrība. Šo elektroniskā formāta biļetenu publicē sešas reizes gadā, un 

tas iznāk angļu, franču un vācu valodā. 2007. gadā FRA publicēja 6 biļetenus (2007. g. 
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marta izdevumu Nr. 01/2007, 2007. g. maija izdevumu Nr. 02/2007, 2007. g. jūlija 

izdevumu Nr. 03/2007, 2007. g. augusta izdevumu Nr. 04/2007, 2007. g. oktobra 

izdevumu Nr. 05/2007 un 2007. g. novembra izdevumu Nr. 06/2007). Šos izdevumus 

nosūtīja pa e-pastu konkrētām ES iestādēm, starpvaldību organizācijām, dalībvalstu 

valdībām un NVO.

Visas publikācijas var lejupielādēt no FRA tīmekļa vietnes www.fra.europa.eu 

vai bez maksas pasūtīt pa e-pastu: information@FRA.europa.eu.
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Pasākumi un sanāksmes, ko FRA rīkoja vai palīdzēja rīkot 
2007. gadā

Janvāris 

26. janvāris   Austrijas valsts apaļā galda konference par EUMC 

mandāta paplašināšanu, lai izveidotu Pamattiesību 

aģentūru, Vīne (Austrija).

Rīkoja EUMC valdes loceklis no Austrijas sadarbībā ar 

Austrijas Federālo kanclera biroju, Ludwig Boltzmann 

institūtu un EUMC.

Februāris

28. februāris   EUMC valdes 27. sanāksme (ārkārtas kopsapulce), Vīne 

(Austrija).

EUMC izpildvaldes 46. sanāksme, Vīne (Austrija).

Marts

1. marts   Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) 

darbības sākums, Vīne (Austrija).

Atbalstīja Austrijas Republikas Federālā kanceleja, 

Austrijas Republikas Federālā Eiropas un starptautisko 

lietu ministrija un Vīnes pilsēta.

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) 

pirmā pagaidu valde, Vīne (Austrija).

Aprīlis 

16. aprīlis   Sadarbībā ar Yad Vashem organizēta videokonference, 

Vīne (Austrija).

19. un 20. aprīlis   2007. gada RAXEN valstu koordinācijas centru 

sanāksme, Vīne (Austrija).

Maijs

11. maijs   Pirmā sanāksme darba grupai FRA pagaidu valdes 

jautājumos, Vīne (Austrija).

30. maijs   Otrā sanāksme darba grupai FRA pagaidu valdes 

jautājumos, Vīne (Austrija).

Jūnijs

11. un 12. jūnijs   Seminārs par Rasu vienlīdzības direktīvu “Zināšanu 

vairošana par Kopienas noteikumiem par rasu 

nediskrimināciju”, Zagreba (Horvātija).
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25. un 26. jūnijs   Seminārs par Rasu vienlīdzības direktīvu “Zināšanu 

vairošana par Kopienas noteikumiem par rasu 

nediskrimināciju”, Stambula (Turcija).

25. jūnijs   Trešā sanāksme darba grupai FRA pagaidu valdes 

jautājumos, Vīne (Austrija).

Jūlijs

12. un 13. jūlijs  FRA valdes pirmā sanāksme, Vīne (Austrija).

16. un 17. jūlijs   FRA valstu sadarbības koordinatoru sanāksme, Vīne 

(Austrija).

Septembris

21. septembris   FRA izpildvaldes pirmā sanāksme, Vīne (Austrija).

26. septembris   EDSO sanāksme par cilvēkfaktora īstenošanu “Romu, 

sinti un klejotāju kopienu politikas īstenošana”, 

Varšava (Polija).

EDSO ODIHR kontaktpersonas romu un sinti 

jautājumos, ES Pamattiesību aģentūras (FRA) un Eiropas 

Padomes Romu un klejotāju kopienu nodaļas kopīgi 

rīkota tikšanās.

27. un 28. septembris  FRA apaļā galda konference ar vietējo kopienu tīklu, 

Manheima (Vācija).

Oktobris

15. un 16. oktobris  FRA valstu sadarbības koordinatoru sanāksme, Vīne 

(Austrija).

22. oktobris   FRA izpildvaldes otrā sanāksme, Vīne (Austrija).

22. un 23. oktobris  FRA valdes otrā sanāksme, Vīne (Austrija).

29. un 30. oktobris  2007. gada FRA Eiropas apaļā galda konference, 

Lisabona (Portugāle).

Vienlīdzīgas piekļūšanas izglītībai un nodarbinātībai 

nodrošināšana migrantu jauniešiem.

Novembris

14. novembris   FRA Daudzveidības diena (Tag der Vielfalt), Vīne 

(Austrija).

Decembris

10. un 11. decembris  FRA konsultatīvā konference ar pilsoniskās 

sabiedrības ieinteresētajām grupām par Pamattiesību 

platformas izveidi, Brisele (Beļģija).

Valstu, Eiropas līmeņa un starptautisko pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju plēnuma un paneļdiskusijas. 
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Konferencē gūtie secinājumi iestrādāti 2007. gada 

pārskatā par konsultācijām tādās jomās kā Pamattiesību 

aģentūras platformas izveide un Aģentūras vispārīgā 

sadarbība ar pilsonisko sabiedrību.

Pasākumi un sanāksmes, kurās FRA piedalījās 2007. gadā

Aprīlis 

8. aprīlis  Starptautiskā romu diena.

Maijs

10. maijs   Konference CIVIS–Preisveleihung 2007, Berlīne 

(Vācija).

Novembris 

28. un 29. novembris  Konference “Virzībā uz Eiropas stratēģiju pret 

vardarbību sportā”, Brisele (Beļģija).

Decembris 

2. decembris   FRA apaļā galda konference ar Starptautisko romu 

sieviešu tīklu, Stokholma (Zviedrija).

3. un 4. decembris   “Amare glasura ashunde jeb “Mēs esam uzklausītas” — 

konference par romu sieviešu tiesībām”, Stokholma 

(Zviedrija).
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Visvairāk lejupielādētās FRA publikācijas 2007. gadā

Nosaukums Izdoš. datums
Lejupielāžu 
skaits

Musulmaņi Eiropas Savienībā — diskriminācija un islamofobija
2006. g. 

decembris
154 454

Pārskats par rasisma un ksenofobijas situāciju ES dalībvalstīs 2007. g. augusts 150 178

2006. gada pārskats, 2. daļa
2006. g. 

novembris
90 605

Diskriminācijas un islamofobijas uztvere — Eiropas Savienībā 
mītošo musulmaņu kopienu pārstāvju viedoklis

2006. g. 
decembris

27 294

Romu un klejotāju kopienas valsts izglītībā 2006. g. maijs 20 334

Kultūru daudzveidība un līdztiesība nodarbinātībā 2005. g. augusts 17 993

2005. gada 7. jūlijā Londonā notikušo bumbu sprādzienu ietekme 
uz ES musulmaņu kopienām

2005. g. 
novembris

17 768

Migranti, minoritātes un izglītība 2005. g. janvāris 17 594

Tendences un attīstība 1997.–2005. g. — etniskās un rasu 
diskriminācijas apkarošana un vienlīdzības veicināšana Eiropas 
Savienībā

2007. g. jūlijs 16 711

Kopsavilkuma pārskats par situāciju Eiropas Savienībā 2001.–
2005. gadā

2006. g. maijs, 
atjaun. — 2006. g. 

decembris
12 503

Migrantu pieredzētās rasisma un diskriminācijas izpausmes ES 2006. g. maijs 8610

Programmas skrejlapa 2007. g. oktobris 8529

Sabiedrības vairākuma attieksme pret minoritātēm (1.–4. pārskats) 2005. g. marts 7563

2005. gada pārskats, kopsavilkumi
2005. g. 

novembris
7509

2007. gada pārskats, FRA darbība 2007. gadā 2007. g. jūlijs 7062

Žurnāls Equal Voices 2005. g. jūnijs 6755

Skolēnu plānotājs S’cool Agenda
2007. g. 

novembris
6741

Migranti, minoritātes un mājokļu joma 2006. g. janvāris 5107

2005. gada pārskats, 2. daļa
2005. g. 

novembris
4933

Cīņa pret antisemītismu un islamofobiju — kopienu apvienošana 
(Eiropas apaļā galda sanāksmes), 3. sanāksme

2005. g. janvāris 4393

Migranti, minoritātes un nodarbinātība
2003. g. 

novembris
4084

Rasistiskā vardarbība 15 ES dalībvalstīs 2006. g. jūnijs 4046

Migranti, minoritātes un tiesību akti 2002. g. maijs 2257

Antisemītisma defi nīcijas 2005. g. marts 1902

2006. gada pārskats, kopsavilkumi
2006. g. 

novembris
1649

Antisemītisma izpausmes ES 2002. un 2003. gadā 2005. g. janvāris 1277

Sabiedrības vairākuma attieksme pret minoritātēm, kopsavilkums 2005. g. marts 865

Kārtības uzturēšanas iestāžu darbs ar rasistiskiem noziegumiem 
un vardarbību (2005. gada septembris)

2005. g. 
septembris

305







Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Darbība 2007. gadā

Dizains un datorsalikums: red hot ’n’ cool, Vīne

2009 — 42 lpp. — 21 x 29,7 cm

ISBN 978-92-9192-232-1

Liela daļa informācijas par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru

ir pieejama interneta resursos. Tai var piekļūt no FRA tīmekļa vietnes (http://fra.europa.eu).

Kā saņemt ES izdevumus

Maksas izdevumi:

• iepērkoties EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• grāmatnīcās, norādot nosaukumu, izdevēju un/vai ISBN numuru;

•  tieši sazinoties ar vienu no mūsu pārdošanas punktiem. Informāciju saziņai varat 
iegūt šādā interneta adresē: http://bookshop.europa.eu vai sūtot faksu uz +352 
2929-42758.

Bezmaksas izdevumi:

• izmantojot EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  Eiropas Komisijas pārstāvniecībās un delegācijās. Informāciju saziņai varat iegūt 
šādā interneta adresē: http://ec.europa.eu vai sūtot faksu uz +352 2929-42758.
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