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VIENLĪDZĪBAHELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS 
A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION

Personu ar invaliditāti 
tiesības uz politisko 
līdzdalību

Kopsavilkums

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 39. pantā 
ir garantētas ikviena ES pilsoņa tiesības balsot 
un kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
un 40. pantā ir garantētas tiesības balsot un 
kandidēt pašvaldību vēlēšanās. Pamattiesību 
hartas 21. pantā ir atzītas tiesības netikt 
diskriminētam, tostarp invaliditātes dēļ, un 
26. pantā ir atzītas un ievērotas personu ar 
invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas 
paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, 
sociālo un profesionālo integrāciju un dalību 
sabiedrības dzīvē.

Dzīvot demokrātiskā sabiedrībā pirmām kārtām 
nozīmē iespēju iesaistīties politiskajā dzīvē. Per
sonu, tostarp personu ar invaliditāti, tiesības uz poli
tisko līdzdalību ir cieši nostiprinātas starptautiskos 
tiesību aktos un paredzētas Apvienoto Nāciju Orga
nizācijas (ANO) Konvencijā par personu ar invaliditāti 

tiesībām (CRPD), Eiropas Padomes instrumentos 
un Eiropas Savienības (ES) primārajos un sekun
dārajos tiesību aktos. Eiropas Parlamenta vēlēša
nas 2014. gada maijā ir piemērots brīdis, lai izvēr
tētu, kā dalībvalstu attiecīgie juridiskie, politiskie 
un administratīvie akti veicina vai kavē personu ar 
invaliditāti piedalīšanos vēlēšanās.

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un 
Eiropas Komisija ar Eiropas Invaliditātes ekspertu 
akadēmiskā tīkla (ANED) starpniecību ir savāku
šas datus, kas aptver 28 ES dalībvalstis un sniedz 
priekšstatu par to, kā ES tiek ievērotas, aizsargā
tas, veicinātas un īstenotas CRPD 29. pantā pare
dzētās personu ar invaliditāti tiesības uz politisko 
līdzdalību. Atzinumos, kas izriet no šiem datiem, 
galvenā uzmanība ir pievērsta vēlēšanām un Eiro
pas Cilvēktiesību konvencijā (ECTK), ES Pamattie
sību hartā un ES līgumos garantētajām tiesībām bal
sot un tikt ievēlētam.

Galvenie konstatējumi un ar pierādījumiem 
pamatoti ieteikumi
Pirmais secinājums, kas izriet no FRA un ANED veik
tās analīzes ir pozitīvs, proti, ja tiek nodrošināta pie
ejama un draudzīga vide, personas ar invaliditāti ir 
aktīvi pilsoņi, kas ir ieinteresēti iesaistīties sabied
rības politiskajā dzīvē. Cilvēki ar invaliditāti ne vien 
piedalās vēlēšanās, bet plaši iesaistās arī citos poli
tiskās darbības veidos, piemēram, ir politisku partiju 
biedri, apmeklē politiskas sanāksmes un sazinās ar 
vēlētām amatpersonām. Līdzdalību vēl vairāk var 
palielināt, vajadzības gadījumā uzlabojot informācijas 

un procesu pieejamību, sniedzot lielāku atbalstu un 
veicot saprātīgus pielāgojumus, t. i., pārveidojumus, 
lai personas ar invaliditāti varētu baudīt cilvēktie
sības vienlīdzīgi ar citiem.

Otrais secinājums ir tāds, ka joprojām saglabājas 
ievērojamas problēmas, kas personām ar invaliditāti 
traucē īstenot tiesības uz politisko līdzdalību. Pastāv 
juridiski šķēršļi, piemēram, ir ierobežotas dažu per
sonu ar invaliditāti tiesības balsot, un saglabājas 
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neatbilstība starp tiesību aktu un politikas solījumiem 
un to faktisko īstenošanu, piemēram, nepieejami 
vēlēšanu iecirkņi un tīmekļa vietnes. Šie šķēršļi per
sonām ar invaliditāti var liegt iespēju ietekmēt to 
tiesību aktu un politikas izstrādi un īstenošanu, kas 
veido viņu ikdienas dzīvi. Pēc iespējas drīzākai šo 
problēmu novēršanai ir būtiska nozīme, lai palieli
nātu publisko iestāžu leģitimitāti un radītu vienlīdzī
gāku un iekļaujošāku sabiedrību, kuras dzīvē piln
vērtīgi var piedalīties ikviens tās loceklis.

Trešais secinājums — politiskās līdzdalības šķēršļi 
visas personas ar invaliditāti neietekmē vienādi. 
Ar nesamērīgiem šķēršļiem līdzdalībai politiskajā 
dzīvē saskaras personas ar smagākiem veselības 
traucējumiem un cilvēki ar konkrētiem traucējumu 
veidiem, piemēram, intelektuālās attīstības traucē
jumiem. Tā kā šīs personas bieži ir īpaši izolētas un 
atstumtas, politikas veidotājiem ir jāpieliek seviš
ķas pūles, lai šiem cilvēkiem nodrošinātu iespēju 
pilnvērtīgi piedalīties politiskajā procesā.

Atspoguļojot CRDP prasības šajā jomā un pamato
joties uz pētījuma rezultātiem, priekšplānā izvirzās 
pieci jautājumi:

•	 politiskās līdzdalības juridisko un administratīvo 
šķēršļu likvidēšana;

•	 balsošanas procedūru, objektu un vēlēšanu mate
riālu pieejamības uzlabošana;

•	 plašākas iespējas piedalīties politiskajā un sabied
riskajā dzīvē;

•	 izpratnes vairošana par personu ar invaliditāti tie
sībām uz politisko līdzdalību;

•	 datu vākšana personu ar invaliditāti politiskās līdz
dalības novērtēšanai.

Sīka informācija par šiem jautājumiem ir pieejama 
ziņojumā. FRA un ANED attiecībā uz katru no minē
tajiem jautājumiem ir formulējuši atzinumus, iero
sinot konkrētus pasākumus, ko var īstenot ES iestā
des un dalībvalstis.

Politiskās līdzdalības juridisko 
un administratīvo šķēršļu 
likvidēšana
ES dalībvalstis ir panākušas ievērojamu progresu, 
iekļaujot personu ar invaliditāti tiesības uz politisko 
līdzdalību savā tiesiskajā regulējumā un politikas 
pamatnostādnēs 1. Visas dalībvalstis, izņemot trīs, 
ir ratificējušas CRPD, un atrunu un deklarāciju skaits 
attiecībā uz konvencijas galvenajiem noteikumiem 
ir samērā mazs. Atlikušās trīs dalībvalstis ir konven
ciju parakstījušas un gatavojas to ratificēt 2. Vairā
kas dalībvalstis turklāt ir izstrādājušas CRPD īste
nošanas valsts stratēģijas vai rīcības plānus, kuros 
ir risināts jautājums par tiesībām uz politisko līdz
dalību saskaņā ar Eiropas stratēģiju invaliditātes 
jomā 2010.–2020.  gadam. Personu ar invaliditāti 
tiesību komiteja (ANO līguma struktūra, kas pār
rauga CRPD īstenošanu) konvencijas dalībvalstīm 

1 Sk. FRA 2013. gada publikāciju Fundamental rights: 
challenges and achievements in 2012, Annual Report 
2012, Luksemburga, Publikāciju birojs, un FRA 2012. gada 
publikāciju Fundamental rights: challenges and 
achievements in 2011, Annual Report 2011, Luksemburga: 
Eiropas Savienības Publikāciju birojs.

2 Sk.  5.  un 10.  nodaļu FRA 2014.  gada publikācijā 
Fundamental rights: challenges and achievements 
in 2013, Annual Report 2013, Luksemburga: Eiropas 
Savienības Publikāciju birojs.

Atzinumu pierādījumu bāze
Šajā kopsavilkumā sniegtās analīzes un atzinumu 
pamatā ir FRA un Eiropas Komisijas finansētā Eiro
pas Invaliditātes ekspertu akadēmiskā tīkla (ANED) 
savāktie dati. Dati tika vākti, pamatojoties uz FRA 
un Eiropas Komisijas izstrādātajiem cilvēktiesību 
rādītājiem, kuros ir izmantots ANO Augstā cilvēk
tiesību komisāra biroja izveidotais rādītāju mode
lis “struktūra — process — rezultāts”.

FRA un ANED vāca informāciju, izmantojot doku
mentālo avotu izpēti, t.  i., apkopojot katrā ES 

dalībvalstī publiski pieejamo informāciju, un nosū
tīja samērā nelielu skaitu datu pieprasījumu pub
liskām iestādēm. Ziņojumā izmantotos statistikas 
datus FRA un ANED ieguva no pastāvošiem ES 
mēroga sociālajiem apsekojumiem.

Pētījuma konstatējumu pilns teksts ir publicēts 
ziņojumā “Personu ar invaliditāti tiesības uz poli
tisko līdzdalību  — cilvēktiesību rādītāji” (The 
right to political participation of persons with 
disabilities: human rights indicators) (sk.  iedaļu 
“Papildinformācija”).
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adresētos noslēguma apsvērumos oficiāli novērtēs 
konvencijas īstenošanā panākto progresu ES dalīb
valstīs, kuras ir ratificējušas CRPD, un ES kopumā.

Tomēr analīzes konstatējumi liecina, ka joprojām 
pastāv juridiski un administratīvi šķēršļi, kas dažām 
personām ar invaliditāti liedz piedalīties politiskajā 
dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. Šie šķēršļi ir šādi:
•	 juridiski	ierobežojumi	attiecībā	uz	dažu	personu	ar	

invaliditāti (jo īpaši ar psihosociāliem traucējumiem 
un garīgās veselības problēmām) tiesībām balsot;

•	 nepieejami	un	apgrūtinoši	administratīvie	procesi,	
kas personām ar invaliditāti var liegt tiesības 
piedalīties vēlēšanās, t. i., procesi, kas personām 
ar invaliditāti faktiski var atņemt balsstiesības;

•	 grūtības	piekļūt	sūdzību	izskatīšanas	mehānismiem	
gadījumos, kad personas ar invaliditāti, īstenojot 
balsstiesības, saskaras ar problēmām.

Runājot par juridiskiem šķēršļiem, galvenā prob
lēma ir tiesību balsot un kandidēt vēlēšanās lieg
šana personām, kam atņemta rīcībspēja. Vairumā 
ES dalībvalstu lēmums atņemt personai rīcībspēju 
nozīmē, ka šai personai automātiski tiek liegta 
iespēja piedalīties vēlēšanās. Valstīs, kur ir veiktas 
reformas, lai personām ar invaliditāti piešķirtu tie
sības piedalīties vēlēšanās, tās reizēm neattiecas 
uz visu veidu vēlēšanām, jo daudzās ES dalībvalstīs 

dažādām vēlēšanām ir piemērojami atšķirīgi tiesību 
akti. Pastāvošajos noslēguma apsvērumos 3 un vis
pārējā komentāra projektā par CRPD 12. pantu 4 ir 
skaidri pausts CRPD komitejas viedoklis, ka valsts 
tiesiskais regulējums, kas cilvēkiem liedz tiesības 
piedalīties vēlēšanās invaliditātes vai aizgādnības 
dēļ, piemēram, pamatojoties uz “spējas” novērtē
jumu, būtu jāreformē.

Personu ar invaliditāti līdzdalību var kavēt arī ar 
vēlēšanām saistīti nepieejami administratīvie pro
cesi. Dažās ES dalībvalstīs personām ar invaliditāti 
nav pieejamas spēkā esošās procedūras attiecībā 
uz atbalsta vai palīdzības lūgšanu balsošanā. Līdzīgā 
kārtā tādu mehānismu trūkuma dēļ, kas nodrošina 
iespēju balsot, piedalīšanās vēlēšanās var būt liegta 
personām, kuras dzīvo ilgstošas aprūpes iestādēs.

No tiesībām piedalīties vēlēšanās izriet iespēja 
sūdzēties gadījumā, ja šīs tiesības netiek īsteno
tas. Analīze liecina, ka lielākajā daļā ES dalībvalstu 
personas, kam atņemta rīcībspēja, nav juridiski tie
sīgas iesniegt ar politisko līdzdalību saistītas sūdzī
bas. Turklāt tikai aptuveni ceturtajā daļā ES dalīb
valstu ir apzināti gadījumi, kad tiesas un ārpustiesas 
sūdzību izskatīšanas struktūras ir izskatījušas sūdzī
bas, kas attiecas uz personu ar invaliditāti politisko 
līdzdalību. Kā liecina FRA pētījumi citās jomās, viens 
no iemesliem, kāpēc sūdzību izskatīšanas struktū
rām iesniegto sūdzību skaits ir tik mazs, varētu 

3 Visi CRDP noslēguma apsvērumi ir pieejami: http://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4.

4 ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas 2013. gada 
publikācija Draft General Comment on Article 12 of 
the Convention — Equal Recognition before the Law, 
pieejama: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/
Pages/DGCArticles12And9.aspx. 

1. attēls. Vai personas, kam atņemta rīcībspēja, var piedalīties vēlēšanās (sadalījumā pa ES dalībvalstīm)?
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7 Uz tiesībām balsot attiecas 
daži juridiski ierobežojumi

Tiesības balsot nav 
juridiski ierobežotas

Avots: FRA, 2014. g., Waddington 2014. g.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGCArticles12And9.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGCArticles12And9.aspx
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būt pieejamas informācijas trūkums par to, kur un 
kā sūdzēties 5. Taču atsevišķas lietas ir nonākušas 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) un CRPD komitejā 

5 Sk. FRA 2009. gada publikāciju EU‑MIDIS European Union 
Minorities and Discrimination Survey. Main Results Report, 
Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, un 
FRA 2012. gada publikāciju Access to justice in cases 
of discrimination in the EU — Steps to further equality, 
Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 

saskaņā ar CRPD fakultatīvo protokolu, kurā ir pare
dzēta iespēja iesniegt individuālas sūdzības un kuru 
pašlaik ir ratificējusi 21 ES dalībvalsts.

Atzinumi

ES ir parakstījusi CRPD un tās tiesību aktiem un politikai ir jāatbilst ES Pamattiesību hartai. Eiropas Komisija 
regulāri ziņo par to, kā tiek īstenota Padomes Direktīva 93/109/EK un Padomes Direktīva 94/80/EK, kas 
nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēša‑
nās izmantošanai. Turpmākajos ziņojumos par abu direktīvu īstenošanu būtu jāiekļauj novērtējums par to, 
vai direktīvas tiek interpretētas saskaņā ar CRPD 29. pantā paredzētajām tiesībām uz politisko līdzdalību.

FRA 2013. gada ziņojumā un ziņojumos, ko kopš 2010. gada ir sagatavojusi Augsta līmeņa darba grupa inva‑
liditātes jautājumos, ir minēts, ka daudzas ES dalībvalstis ir ieviesušas vai izstrādā valsts plānus vai stratē‑
ģijas personu ar invaliditāti tiesību jomā. Šajos politikas dokumentos būtu jāiekļauj īpaši pasākumi personu 
ar invaliditāti politiskās līdzdalības veicināšanai, paredzot konkrētus uzdevumus un starpposma mērķus, lai 
novērtētu attiecīgo CRPD noteikumu īstenošanā sasniegto progresu.

Tiesību balsot un rīcībspējas atsaistīšana

Daudzās ES dalībvalstīs tiesības balsot joprojām ir saistītas ar rīcībspēju, līdz ar to personas, kam atņemta 
rīcībspēja, nevar piedalīties Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās. FRA 2010. gada ziņojumā “Tiesī‑
bas uz politisko līdzdalību personām ar garīgās veselības problēmām un personām ar intelektuālās attīstības 
traucējumiem” (The right to political participation of persons with mental health problems and persons with 
intellectual disabilities), kas atjaunināts FRA turpmākajos gada ziņojumos, ir atzīts, ka dažām dalībvalstīm būs 
jāreformē savs tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu atbilstību CRPD standartiem. Saskaņā ar CRPD komi‑
tejas noslēguma apsvērumiem ES dalībvalstīm būtu jāgroza valsts tiesību akti, kas cilvēkiem liedz tiesības 
piedalīties vēlēšanās invaliditātes vai aizgādnības dēļ, piemēram, pamatojoties uz “spējas” novērtējumu.

Kā norādīts Eiropas stratēģijā invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam, Eiropas Komisija cenšas panākt, lai 
dalībvalstu tiesiskais regulējums attiecībā uz personu rīcībspēju atbilstu CRPD. Šis process varētu turpinā‑
ties Augsta līmeņa darba grupā invaliditātes jautājumos, kur ES dalībvalstu pārstāvji var apmainīties ar pie‑
redzi par tiesisku reformu izstrādi un īstenošanu šajā jomā.

Administratīvo šķēršļu likvidēšana

Dalībvalstu publiskajām iestādēm būtu jānodrošina, lai prasība reģistrēties balsošanai vai veikt saprātīgus 
pielāgojumus nenovestu pie personu ar invaliditāti izslēgšanas no piedalīšanās vēlēšanās. Rīcība šajā jomā 
varētu ietvert pasākumus, lai nodrošinātu reģistrācijas procesa pieejamību, pārveidojot attiecīgās tīmekļa 
vietnes saskaņā ar ES standartu EN 301549, kas atbilst starptautiski atzītiem pieejamības standartiem (piemē‑
ram, Globālā tīmekļa konsorcija Tīmekļa satura pieejamības vadlīniju (WCAG) 2.0 AA versijai), un gādājot par 
informācijas pieejamību alternatīvos formātos, piemēram, viegli lasāmos veidos, palielinātā vai Braila rakstā.

Personām, kas dzīvo ilgstošas aprūpes iestādēs un nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, būtu jāpiedāvā alternatī‑
vas balsošanas iespējas. Šīm balsošanas metodēm ir jānodrošina balsošanas slepenība un personām ar invali‑
ditāti ir jābūt iespējai brīvi, bez citu cilvēku nevēlamas ietekmes izvēlēties kandidātus un partijas, par ko balsot.

Sūdzību izskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošana

Būtu jāuzlabo tiesas un ārpustiesas sūdzību izskatīšanas mehānismu pieejamība personām ar invaliditāti. 
Svarīgs solis šajā virzienā varētu būt tādu tiesību ierobežojumu atcelšana, kas personām, kurām atņemta 
rīcībspēja, liedz iesniegt sūdzības neatkarīgi no aizbildņiem. Tomēr būtu jāveic arī pasākumi, lai nodrošinātu, 
ka informācija par to, kur un kā sūdzēties, ir pieejama ikvienai personai ar invaliditāti, izstrādājot informatī‑
vus materiālus dažādos formātos. Šī informācija būtu jāizplata ar personu ar invaliditāti atbalsta un aizstā‑
vības organizāciju, tostarp organizāciju, kas pārstāv personas ar invaliditāti (DPO), starpniecību.
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Balsošanas procedūru, 
objektu un vēlēšanu materiālu 
pieejamības uzlabošana

Lielākajā daļā ES dalībvalstu ir spēkā pieejamības 
standarti attiecībā uz publisku ēku būvniecību un 
renovāciju, bet aptuveni pusē dalībvalstu — attiecībā 
uz vēlēšanu iecirkņiem. Daudzas ES dalībvalstis turklāt 
ir noteikušas juridiskas pieejamības prasības, kas 
jāievēro informācijas sniedzējiem internetā un 
raidošajiem medijiem, tomēr ļoti daudzos gadījumos 
šīs prasības attiecas tikai uz publiskiem informācijas 
sniedzējiem. Lielākajā daļā ES dalībvalstu vēlēšanu 
tiesiskajā regulējumā ir noteikts, ka personām ar 
invaliditāti ir jābūt pieejamai palīdzībai balsošanā, tomēr 
dažās dalībvalstīs palīdzība ir pieejama tikai personām 
ar fiziskiem un sensoriem veselības traucējumiem.

Lielākajā daļā ES dalībvalstu ir spēkā pieejamības 
standarti attiecībā uz publisku ēku būvniecību un 
renovāciju, bet aptuveni puse dalībvalstu ir ievie
sušas pieejamības standartus attiecībā uz vēlē
šanu iecirkņiem. Tomēr ir ļoti sarežģīti novērtēt, 
cik lielā mērā šie standarti tiek pienācīgi ievēroti, 
jo trūkst robustu, salīdzināmu datu par ēku faktisko 

pieejamību. Datu trūkums nozīmē, ka nav iespējams 
noteikt, cik vēlēšanu iecirkņu un publisku ēku ir pie
ejamas personām ar invaliditāti. Turklāt arī gadīju
mos, kad dati ir pieejami, to ticamību mazina apstāk
lis, ka trūkst konsekventu pieejamības novērtēšanas 
kritēriju un galvenā uzmanība tiek pievērsta per
sonu ar fiziskiem veselības traucējumiem vajadzī
bām, atstājot novārtā citas personas ar invaliditāti.

Svarīgs pieejamības uzlabošanas aspekts ir saprā
tīgu pielāgojumu nodrošināšana. Lai gan lielākajā 
daļā ES dalībvalstu vēlēšanu tiesiskajā regulējumā 
ir noteikts, ka personām ar invaliditāti ir jābūt pie
ejamai palīdzībai balsošanā, dažās dalībvalstīs palī
dzība ir pieejama tikai personām ar fiziskiem un 
sensoriem veselības traucējumiem. Turklāt cilvē
kiem ar invaliditāti ne vienmēr ir iespējams izvē
lēties personu, kuras palīdzību viņi vēlētos saņemt.

Iesaistīšanās vēlēšanu procesā ir atkarīga no pie
kļuves informācijai — visbiežāk radio, televīzijā un 
internetā, kā arī drukātos materiālos publicētajai 
informācijai. Daudzas ES dalībvalstis ir noteikušas 
juridiskas pieejamības prasības ne vien attiecībā uz 
radītu vidi, bet arī attiecībā uz informācijas sniedzē
jiem internetā un raidošajiem medijiem, tomēr ļoti 
daudzos gadījumos šīs prasības ir piemērojamas 
tikai publiskiem informācijas sniedzējiem. Apko
potie dati liecina, ka ar vēlēšanām saistītie mediji 

2. attēls. Vai tīmekļa vietnē, kas sniedz norādījumus par balsošanu un informāciju par kandidātiem, ir 
norādīts, ka tā atbilst pieejamības standartiem (sadalījumā pa ES dalībvalstīm)?
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6 Jā, tīmekļa vietne atbilst 
WCAG 2.0 AA versijai

Daļēji, ir ieviesti daži pieejamības 
uzlabošanas pasākumi

Nē / Nav apzināti dati

Avots: FRA, 2014. g.

Visbeidzot, kā minēts FRA 2011. gada ziņojumā “Iespēja griezties tiesā Eiropā: pārskats par izaicinājumiem 
un iespējām” (Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities) un FRA 2012. gada 
ziņojumā “Tiesu pieejamība diskriminācijas lietās ES — pasākumi vienlīdzības paplašināšanai” (Access to 
justice in cases of discrimination in the EU: steps to further equality), piešķirot pilsoniskās sabiedrības orga‑
nizācijām, tostarp DPO, tiesības iesniegt prasības tiesā, iespējams, tiktu sperts svarīgs solis politisko tiesību 
īstenošanas virzienā. Stingri noteikumi attiecībā uz juridisko statusu pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
bieži liedz uzņemties tiešāku lomu tiesas procesos par pamattiesību pārkāpumiem.
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Atzinumi

Lai gan daudzās ES dalībvalstīs ir spēkā juridiski pieejamības standarti, vides pieejamības novērtēšanu 
kavē kopēju ES kritēriju trūkums attiecībā uz to, kas ir pieejamas ēkas. Ievērojot CRPD 9. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētos pienākumus, konvencijas dalībvalstīm — tiklab ES, kā tās dalībvalstīm — būtu 
jāizstrādā un jāievieš minimālie standarti un vadlīnijas par iedzīvotājiem atvērto objektu un sniegto pakal‑
pojumu, tostarp publisku iestāžu ēku, pieejamību un jāpārrauga to īstenošana. Nosakot šos kritērijus, būtu 
jāņem vērā pieejamības vajadzības, kas attiecas ne vien uz personām ar fiziskiem traucējumiem, bet uz 
visām personām ar invaliditāti. Eiropas Komisija turpina atbalstīt un papildināt dalībvalstu pasākumus, tostarp 
īstenojot standartizācijas pilnvaru M/420 par radītas vides pieejamību otro posmu.

Tiesību aktos būtu jāparedz, ka gadījumos, kad personām ar invaliditāti ir vajadzīgs atbalsts balsošanā, 
viņām var palīdzēt pašu izvēlētas personas. Šādai palīdzībai pēc pieprasījuma būtu jābūt pieejamai ikvie‑
nai personai ar invaliditāti.

ES dalībvalstīm būtu jācenšas panākt, lai mediju pakalpojumu sniedzēji uzlabo savas produkcijas pieejamību. 
Tīmekļa vietnes būtu jāizstrādā saskaņā ar ES pieejamības standartu EN 301549, bet mediju produkciju var 
padarīt pieejamāku, izmantojot subtitrus, tulkojumu zīmju valodā un audio aprakstus, vēlams, atbilstoši ES 
standartiem. Šajā nolūkā dalībvalstis varētu apsvērt iespēju pastiprināt juridiskos un politiskos pasākumus 
mediju pieejamības jomā, piemēram, nosakot izmērāmus pieejamības mērķus un paplašinot spēkā esošo 
tiesību aktu darbības jomu, lai aptvertu tiklab privātus, kā publiskus pakalpojumu sniedzējus. ES var sek‑
mēt šo procesu, palīdzot īstenot Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu, kurā dalībvalstis ir aicinātas 
mudināt mediju pakalpojumu sniedzējus gādāt, lai to pakalpojumi būtu labāk pieejami cilvēkiem ar redzes 
un dzirdes traucējumiem.

Priekšvēlēšanu laikā komunikācijas materiālos, kuros ir sniegti norādījumi par balsošanu un informāciju par 
kandidātiem, būtu jāiekļauj precīzi skaidrojumi vienkāršā valodā un šiem materiāliem būtu jābūt viegli pie‑
ejamiem dažādos formātos. Dalībvalstīm turklāt būtu jāgādā par finansējumu, lai nodrošinātu pieejamas 
informācijas sniegšanu visā vēlēšanu procesā.

Manifesti un citi kampaņu materiāli politiskajām partijām būtu jāsagatavo alternatīvos formātos, piedāvā‑
jot viegli lasāmus tekstus, video materiālus ar subtitriem vai surdotulkojumu, materiālus Braila un palieli‑
nātā rakstā, lai apmierinātu personu ar dažādu veidu veselības traucējumiem vajadzības. Politiskās parti‑
jas turklāt var uzlabot personu ar invaliditāti iespējas piedalīties partiju rīkotajos pasākumos, gādājot, lai 
pasākumi būtu pieejamāki, piemēram, pārbaudot sanāksmju norises vietu pieejamību un nodrošinot tul‑
kojumu zīmju valodā.

personām ar invaliditāti praksē joprojām ir lielā mērā 
nepieejami. Vairumā dalībvalstu oficiālajās tīmekļa 
vietnēs, kas sniedz norādījumus par balsošanu un 
informāciju par kandidātiem, nav norādīts, ka tās 
atbilst interneta pieejamības standartam saskaņā 
ar Globālā tīmekļa konsorcija Tīmekļa satura pie
ejamības vadlīniju (WCAG) 2.0 AA versiju 6, tomēr 
lielākā daļa ir veikušas dažus pasākumus, lai pada
rītu informāciju labāk pieejamu. Vairāk tiek izman
tota subtitrēšana, padarot televīzijas programmas, 
kas sniedz ar vēlēšanām saistītu informāciju, labāk 
pieejamas daudziem cilvēkiem ar dzirdes traucēju
miem, taču audio apraksti un surdotulkojums valsts 
valodā ir mazāk izplatīti.

6 Globālā tīmekļa konsorcija (W3C) 2008. gada publikācija 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, 
W3C Recommendation, 11 December 2008, pieejama: 
http://www.w3.org/TR/2008/RECWCAG2020081211.

Svarīgs uzdevums ir panākt, lai politiskās partijas, kas 
ir galvenais politikas veidošanas virzītājspēks visos 
pārvaldes līmeņos, sagatavotu kampaņu materiā
lus tā, lai tie būtu pieejami personām ar invaliditāti. 
Pusē ES dalībvalstu ir apzināti gadījumi, kad partiju 
manifesti ir bijuši sagatavoti pieejamos formātos, 
tomēr šajā ziņā trūkst konsekvences — vairākās 
dalībvalstīs tikai viena vai divas partijas ir sniegu
šas informāciju pieejamos formātos un bieži vienīgi 
personām ar konkrētiem veselības traucējumiem 
piemērotā formātā. Jāatzīmē, ka Eiropas politisko 
partiju apņemšanās attiecībā uz 2014. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu kampaņu materiālu sagatavo
šanu lielā mērā izrietēja no vēlēšanu pieejamības 
uzlabošanai veltītajām kampaņām, kuras rīkoja orga
nizācijas, kas pārstāv personas ar invaliditāti (DPO).

http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211
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Atzinumi

ES dalībvalstīm un ES iestādēm būtu cieši jāiesaista personas ar invaliditāti (tostarp ar šo personu pārstāvī‑
bas organizāciju starpniecību) lēmumu pieņemšanas procesos par jautājumiem, kas attiecas uz personām 
ar invaliditāti. Šajā nolūkā dalībvalstīm un ES iestādēm būtu jāstiprina pastāvošie DPO iesaistīšanas mehā‑
nismi, tostarp veidojot padomdevējas un konsultatīvas struktūras. Tajās būtu jāiekļauj ievērojama daļa 
DPO, atspoguļojot dažādas personu ar invaliditāti grupas. Personu ar invaliditāti pārstāvjiem būtu jābūt šo 
struktūru pilntiesīgiem locekļiem vienlīdzīgi ar citiem un viņu rīcībā būtu jābūt vajadzīgajiem resursiem, lai 
atbalstītu šo personu jēgpilnu līdzdalību, neapdraudot viņu neatkarību.

ES dalībvalstīm un ES iestādēm būtu jāgādā, lai informācija par personu ar invaliditāti iespējām piedalīties 
konsultāciju procesos par tādu tiesību aktu un politikas izstrādi, kas šīs personas ietekmē, tiktu skaidri un 
plaši publicēta, izmantojot pieejamus komunikācijas veidus. Dalībvalstīm būtu jāgādā, lai DPO būtu iespēja 
sniegt atsauksmes citos formātos, piemēram, Braila rakstā vai viegli lasāmos veidos. Atklātas izskatīšanas 
un komiteju sanāksmes, kurās tiek apspriesti tiesību aktu priekšlikumi, būtu jāpadara pieejamas, piemē‑
ram, likvidējot fiziskus šķēršļus un nodrošinot surdotulku pakalpojumus.

ES dalībvalstis varētu apsvērt iespēju izstrādāt shēmas, lai nodrošinātu, ka kandidātiem un potenciāliem kan‑
didātiem [ar invaliditāti] ir tādas pašas iespējas balotēties vēlētiem amatiem kā citiem. Šīs shēmas varētu 
ietvert finansiālu un citādu atbalstu, lai ņemtu vērā papildu resursus, kas personām ar invaliditāti varētu 
būt vajadzīgi, lai to kampaņas būtu efektīvas, kā arī pasākumus, lai likvidētu fiziskus un citādus šķēršļus, 
kas traucē piekļūt ēkām, kur notiek politiski pasākumi. Pēc ievēlēšanas amatpersonām ar invaliditāti būtu 
jānodrošina vajadzīgie saprātīgie pielāgojumi, lai tās varētu pildīt savus pienākumus vienlīdzīgi ar citiem.

Saprātīgi pielāgojumi atbilstoši konkrētu indivīdu vajadzībām var būt nepieciešami arī pieejamā vidē. Lai 
veiktu šos pielāgojumus, ir jāzina ievēlēto amatpersonu vajadzības. Taču jāatceras, ka, vācot šādus datus, 
ir jāievēro juridiski noteiktie aizsargpasākumi, lai nodrošinātu konfidencialitāti un ievērotu personu ar inva‑
liditāti tiesības uz privātumu.

Plašākas iespējas piedalīties 
politiskajā dzīvē

Personu ar invaliditāti aktīva iesaistīšana politikas 
izstrādē un likumdošanas procesā (tostarp ar šo 
personu pārstāvības organizāciju starpniecību) vēl 
nav oficiāli apstiprināta kā prasība un ieviesta praksē 
visās ES dalībvalstīs. Turklāt ir maz informācijas par 
to, cik vēlētu amatpersonu sevi identificē kā personas 
ar invaliditāti.

Pētījumā ir analizētas arī personu ar invaliditāti un šo 
personu pārstāvības organizāciju iespējas piedalīties 
politiskajā dzīvē plašāk, ne tikai balsojot vēlēšanās.

Cieša konsultēšanās ar personām ar invaliditāti un 
viņu aktīva iesaistīšana (ar šo personu pārstāvības 

organizāciju starpniecību) politikas izstrādē un likum
došanas procesā saskaņā ar CRPD ir dalībvalstu pie
nākums, taču tas vēl nav oficiāli apstiprināts kā pra
sība un sistemātiska prakse visās ES dalībvalstīs. 
Analīze liecina, ka publiskās iestādes, veicot CRPD 
īstenošanas pasākumus, arvien vairāk konsultējas 
ar DPO un tās iesaista, — tā ir daudzsološa Eiro
pas mēroga prakse, kas būtu vēl vairāk jāpaplašina 
un jāpadziļina. Ir daudz iespēju iesaistīt personu ar 
invaliditāti pārstāvības organizācijas šajā ziņojumā 
minēto problēmu izvērtēšanā un risināšanā.

Svarīgs rādītājs, kas raksturo personu ar invaliditāti 
iespējas piedalīties sabiedriskajā dzīvē, ir valsts ama
tos ievēlētu personu ar invaliditāti skaits. Šis pētī
jums parāda, ka trūkst skaidru pierādījumu par to, 
cik lielā mērā cilvēki ar invaliditāti ir spējuši izmantot 
iespēju tikt ievēlētiem Eiropas Parlamentā, dalībval
stu parlamentos un vietējās pašvaldībās.
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Izpratnes vairošana par 
personu ar invaliditāti 
tiesībām uz politisko 
līdzdalību

FRA un ANED veiktā analīze liecina, ka netiek pieliktas 
pūles, lai nodrošinātu svarīgu dalībnieku, piemēram, 
vēlēšanu amatpersonu, politisko partiju, publisku 
iestāžu un mediju pakalpojumu sniedzēju apmācību 
un izpratnes vairošanu par to, kā īstenot personu ar 
invaliditāti tiesības uz politisko līdzdalību. Turklāt ir 
jāstiprina attiecīgo dalībnieku spēja apmierināt per
sonu ar invaliditāti vajadzības.

Lai panāktu, ka tiesības kļūst par realitāti, publiskām 
amatpersonām un citiem svarīgiem darbiniekiem 
ir jābūt labi informētiem par vienlīdzīgu attieksmi 
pret personām ar invaliditāti vispārīgā izpratnē un 
par tādiem CRPD pamatprincipiem kā pieejamība 
un pienākums veikt saprātīgus pielāgojumus. Dati 
liecina, ka tikai vienas ES dalībvalsts tiesību aktos 
ir paredzēta vēlēšanu amatpersonu apmācība, kas 
aptver tādus jautājumus kā diskriminācijas aizlie
gums invaliditātes dēļ, pieejamība un saprātīgi pie
lāgojumi. Būtiska loma publisku iestāžu darbinieku 
izpratnes vairošanā par personu ar invaliditāti tiesī
bām ir DPO, un tās var turpināt pildīt šo funkciju — 
šajā nolūkā ir tālāk jāattīsta konsultāciju mehānismi 
visos pārvaldes līmeņos.

Izpratnes vairošanas nozīme neaprobežojas ar pub
liskām iestādēm un citiem vēlēšanās iesaistītiem 
dalībniekiem. Arī pašām personām ar invaliditāti, 
jo īpaši personām ar smagākiem veselības trau
cējumiem, kuras mēdz būt visvairāk atstumtas no 
politiskās dzīves, ir svarīgi būt informētām par tiesī
bām balsot un piedalīties politiskajā dzīvē. Personas 
ar invaliditāti, kas ir informētas par šīm tiesībām, 
pašas var efektīvāk apzināt praksi un procedūras, 
kuras tām traucē īstenot šīs tiesības.

Līdztekus izpratnes vairošanai svarīgs uzdevums ir 
stiprināt iesaistīto dalībnieku spēju apmierināt bal
sotāju ar invaliditāti vajadzības. Dati par informāci
jas un kampaņu materiālu pieejamību liecina, ka ir 
jāpalielina politisko partiju un mediju organizāciju 
spēja padarīt savu produkciju pieejamāku. Tāpat arī 
informācija par vēlēšanu iecirkņu un publisko iestā
 žu  ēku nepieejamību norāda uz vajadzību palie
lināt attiecīgo publisko iestāžu spēju veikt pārbau
des, lai pārliecinātos, kā tiek īstenoti būvnoteikumi 
par pieejamību, un izstrādāt detalizētas un stan
dartizētas vadlīnijas par ēku faktiskās pieejamības 
novērtēšanu.

Atzinumi

ES dalībvalstīm būtu jāveic konkrēti pasākumi, 
lai palielinātu publisko iestāžu spēju efektīvi pār‑
raudzīt, kā tiek īstenoti būvnoteikumi par pieeja‑
mību, gādājot, lai par pieejamības prasību izpil‑
des nodrošināšanu atbildīgajām struktūrām tiek 
piešķirti pietiekami resursi. Eiropas Komisijai šajā 
procesā būtu jāpalīdz dalībvalstīm, turpinot atbal‑
stīt standartizētu ES vadlīniju izstrādi par ēku pie‑
ejamības novērtēšanu, ņemot vērā visu personu 
ar invaliditāti vajadzības.

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai vēlēšanu amat‑
personas un amatpersonas, kam jāuzrauga vēlē‑
šanas vietējā līmenī, saņemtu vispusīgu apmā‑
cību par diskriminācijas aizliegumu invaliditātes 
dēļ, pieejamību un saprātīgiem pielāgojumiem. 
Apmācībai būtu jāaptver arī attiecīgās valsts 
tiesību normas par palīdzības sniegšanu perso‑
nām ar invaliditāti balsošanā, kā arī palīdzības 
un atbalsta lūgšanas procedūras. Lai nodroši‑
nātu, ka apmācībā tiek aplūkoti šķēršļi, ar kādiem 
saskaras personas ar invaliditāti, mācību pasā‑
kumu izstrādē un īstenošanā būtu jāiesaista DPO, 
tostarp ar vēlēšanu amatpersonu un DPO kopīgu 
iniciatīvu starpniecību.

Dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, lai personu 
ar invaliditāti vidū palielinātu izpratni par vēlē‑
šanu procesu. Šajā nolūkā var izmantot iedzī‑
votāju izglītības projektus, lai personas ar inva‑
liditāti izglītotu par viņu politiskajām tiesībām, 
kā arī pašaizstāvības grupu veidošanu. Izprat‑
nes vairošanas pasākumiem būtu jāattiecas arī 
uz ilgstošas aprūpes iestādēm, kur dzīvo perso‑
nas ar invaliditāti.

Lai palielinātu politisko partiju un mediju orga‑
nizāciju spēju padarīt savu produkciju pieejamu 
personām ar invaliditāti, dalībvalstis kopā ar DPO 
varētu izstrādāt praktiskas vadlīnijas par pieejamu 
manifestu, komunikācijas materiālu un pārraižu 
sagatavošanu.
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Datu vākšana personu 
ar invaliditāti politiskās 
līdzdalības novērtēšanai

Pētījuma pamatā ir pastāvoši dati, kas iegūti no 
publiski pieejamiem avotiem 28 ES dalībvalstīs. Datu 
vākšanas un analīzes procesā atklājās trīs galvenās 
problēmas:
•	 nenotiek	sistemātiska	datu	vākšana;
•	 trūkst	 standartu	 un	 vadlīniju	 pieejamības	

novērtēšanai, jo īpaši veidā, kas ļautu iegūt visā 
ES salīdzināmus rezultātus;

•	 bažas	 rada	metodika,	kas	pašlaik	 tiek	 izmantota	
datu par personu ar invaliditāti pieredzi vākšanai.

Kopumā pētījums liecina, ka pašlaik nav iespējams 
precīzi novērtēt situāciju personu ar invaliditāti poli
tiskās līdzdalības jomā ES, jo trūkst ticamu un salī
dzināmu datu. Dalībvalstu un ES līmenī ir maz sis
temātiski apkopotu datu par personu ar invaliditāti 
pieredzi, piedaloties vēlēšanās.

Arī gadījumos, kad dati ir pieejami, valstu savstar
pēja salīdzināšana ir apgrūtināta, jo trūkst vieno
tas izpratnes par invaliditāti un nav saskaņotu ES 
standartu pieejamības novērtēšanai. Pastāvošie dati 
bieži attiecas galvenokārt uz personu ar fiziskiem 
traucējumiem situāciju, atstājot novārtā citas per
sonas ar invaliditāti, kas, iespējams, saskaras ar ne 
tik acīmredzamiem politiskās līdzdalības šķēršļiem.

Ticamu un precīzu statistikas datu iegūšana par per
sonu ar invaliditāti pieredzi ir sarežģīts uzdevums. 
Tas, ka dažas personas ar invaliditāti (piemēram, 
personas, kas dzīvo aprūpes iestādēs, vai perso
nas, kas nesazinās ar verbālu runu) pašlaik faktiski 
tiek izslēgtas no apsekojumiem, uzsver nepiecie
šamību pilnveidot pastāvošo metodiku un piešķirt 
pietiekamus resursus, lai nodrošinātu, ka mērķorien
tēti, neapkopoti un salīdzināmi dati precīzi un ticami 
atspoguļo šo cilvēku pieredzi. Pasaules mērogā šo 
jautājumu jau risina Vašingtonas Invaliditātes statis
tikas grupa, kuras darbā piedalās arī FRA un Eiropas 
Komisija, bet ES līmenī — citu starpā Eurostat. FRA 
turpinās sadarboties ar Eiropas Komisiju, ANED un 
iesaistītajiem dalībniekiem, lai atbalstītu uzlaboju
mus attiecīgu datu vākšanas jomā.

Atzinumi

Ievērojot CRPD 31. pantā paredzētos pienāku‑
mus, ES un dalībvalstīm būtu jāapņemas vākt 
atbilstošu informāciju, tostarp statistikas un pētī‑
jumu datus, lai tās varētu izstrādāt un īstenot 
politiku ar politisko līdzdalību saistīto konvenci‑
jas noteikumu piemērošanai.

Atspoguļojot Eiropas stratēģijā invaliditātes jomā 
2010.–2020. gadam paredzētās darbības un stra‑
tēģijas “Eiropa 2020” sociālās iekļaušanas mērķi, 
Eiropas Komisijai būtu jācenšas saskaņot infor‑
māciju par invaliditāti, kas savākta ES sociālajos 
apsekojumos (apsekojuma “ES statistika par ienā‑
kumiem un dzīves apstākļiem”, darbaspēka apse‑
kojumu ad hoc moduļu, Eiropas veselības apseko‑
juma datus), ar regulāru salīdzināmu datu vākšanu 
par šķēršļiem, kuri kavē personu ar invaliditāti 
sociālo iekļaušanu, tostarp politisko līdzdalību.

Lai nodrošinātu, ka dati visā ES ir salīdzināmi, ES 
iestādes un dalībvalstis varētu sadarboties, izstrā‑
dājot saskaņotas vadlīnijas personu ar invalidi‑
tāti situācijas novērtēšanai pamattiesību jomā. 
Šo procesu varētu sākt, tālāk attīstot kopīgās 
pieejamības novērtēšanas vadlīnijas.

ES iestādēm, kuru uzdevums ir vākt datus, būtu 
jāatbalsta un jāpapildina dalībvalstu centieni 
apkopot statistiku un datus, kas atspoguļo šķērš‑
ļus, kuri personām ar invaliditāti neļauj pilnvēr‑
tīgi piedalīties politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. 
Šim procesam būtu jāietver tādu datu vākšanas 
metožu turpmāka izstrāde un īstenošana, kas 
aptver visas personas ar invaliditāti, tostarp cil‑
vēkus ar smagākiem veselības traucējumiem.





Šajos piecos FRA ziņojumos tiek padziļināti analizēti jautājumi 
par cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesībām.
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Dzīvot demokrātiskā sabiedrībā pirmām kārtām nozīmē iespēju iesaistīties 
politiskajā dzīvē — balotēties vēlētiem amatiem, iestāties politiskās partijās, 
sekot politikas aktualitātēm medijos. Ziņojumā ir analizēti Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūras (FRA) un Eiropas Komisijas finansētā Eiropas Invalidi
tātes ekspertu akadēmiskā tīkla (ANED) apkopotie dati par personu ar invalidi
tāti stāvokli politiskās līdzdalības jomā 28 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. 
Ziņojumā izmantotie cilvēktiesību rādītāji atklāj, ka juridiski un administratīvi 
šķēršļi, nepieejami procesi un informācija, kā arī izpratnes trūkums par politis
kajām tiesībām personām ar invaliditāti var liegt iespēju piedalīties sabiedrības 
politiskajā dzīvē. Pētījumā atklājas arī ticamu un salīdzināmu datu trūkums par 
personu ar invaliditāti pieredzi, piedaloties vēlēšanās ES. Pēc iespējas drīzākai 
šo problēmu novēršanai ir būtiska nozīme, lai palielinātu publisko iestāžu leģi
timitāti un radītu vienlīdzīgāku un iekļaujošāku sabiedrību, kuras dzīvē pilnvēr
tīgi var piedalīties ikviens tās loceklis.
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Papildinformācija
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