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Šāgada FRA gada pārskata 
ziņojuma kopsavilkums aptver 
vairākas ES Pamattiesību hartas 
tēmas. Tekstā tās apzīmētas ar 
šādiem krāsu kodiem. 
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FRA gada pārskats „Pamattiesības: 
problēmas un sasniegumi 
2010. gadā” ir veidots atbilstoši 
aģentūras galvenajām darbības 
jomām laikposmā no 2007. līdz 
2012. gadam. Pārskats ir sadalīts 
10 nodaļās, un tajā ir iekļauta arī 
īpaša sadaļa par romiem un to 
situāciju pamattiesību jomā Eiropā. 
 
Īpašā sadaļa: romi Eiropas 
Savienībā — jautājums par 
pamattiesību īstenošanu 
 

1. Patvērums, imigrācija un 
integrācija 

2. Robežkontrole un vīzu 
politika 

3. Informācijas sabiedrība un 
datu aizsardzība 

4. Bērna tiesības un bērnu 
aizsardzība 

5. Vienlīdzība un 
diskriminācijas aizliegums 

6. Rasisms un etniskā 
diskriminācija 

7. ES pilsoņu līdzdalība 
Savienības demokrātiskas 
darbības nodrošināšanā 

8. Efektīvas un neatkarīgas 
tiesas pieejamība 

9. Cietušo personu aizsardzība 

10. Starptautiskās saistības 
 
Šajā 27 lappušu kopsavilkumā ir 
aplūkoti vairāki īpaši izvēlēti šā gada 
FRA gada pārskata ziņojumā 
iekļautie jautājumi. Lejupielādēt pilnu 
ziņojumu, kā arī atsevišķas tā 
nodaļas angļu, franču un vācu 
valodā ir iespējams tīmekļa vietnē 
fra.europa.eu.  
Visas bibliogrāfiskās atsauces ir 
pieejamas katras galvenā ziņojuma 
nodaļas beigās. 

Šā kopsavilkuma uzmanības centrā ir vairāki 
īpaši izvēlēti Eiropas Savienības Pamattiesību 
aģentūras (FRA) 2011. gada pārskata 
ziņojumā aplūkotie svarīgākie jautājumi. 
Izdevuma lappušu malās ir sniegtas atsauces 
uz attiecīgām FRA 2010. gada publikācijām, 
kuras pieejamas FRA tīmekļa vietnē 
fra.europa.eu. 

Šajā gada pārskata ziņojumā ir apskatītas 
problēmas un sasniegumi pamattiesību jomā 
laikposmā no 2010. gada janvāra līdz 
decembrim (sk. tekstlodziņu). Pilnajā pārskata 
ziņojumā sniegtā analīze par virzību 
pamattiesību jomā liecina, ka, neraugoties uz 
būtiskiem 2010. gadā panāktiem 
sasniegumiem, nav pamata ieslīgt 
pašapmierinātībā. 

Eiropas Savienību (ES) un tās dalībvalstis 
satrauc dažādi ar pamattiesībām saistīti 
jautājumi, jo īpaši romu kopienu pastāvīga un 
galēja nabadzība, kā arī sociālā atstumtība; 
patvēruma meklētāju apstākļu pasliktināšanās 
atsevišķās dalībvalstīs; neatrisinātais 
jautājums par migrantu integrēšanu; jaunas 
problēmas datu aizsardzības jomā; bērnu 
tiesību pārkāpumi; vienlīdzības trūkums, ko 
apliecina reāli un atkārtoti rasisma un 
diskriminācijas gadījumi; nepietiekamas 
iespējas griezties tiesu iestādēs un 
nepietiekami izstrādāta cietušo personu 
aizsardzības sistēma. 

Tāpēc nav pārsteigums, ka Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa (ECT) 2010. gadā 
pasludināja 795 spriedumus pret gandrīz 
visām 27 ES dalībvalstīm un kandidātvalsti 
Horvātiju — 657 no šiem spriedumiem Tiesa 
konstatēja vismaz vienu pamattiesību 
pārkāpumu (sk. 1. tabulu). Vairums šo lietu 
neietilpst ES tiesību aktu darbības jomā. 
Tomēr, ņemot vērā to pamattiesību 
pārkāpumu skaitu, par kuriem nav paziņots, 
tiesā izskatītās lietas atklāj tikai „aisberga 
redzamo daļu”. Jāuzsver arī tas, ka ES un tās 
dalībvalstīm ir pienākums ievērot 
starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, jo 
ES tiesību akti ir cieši saistīti ar 
starptautiskajiem tiesību aktiem par 
pamattiesībām. Gandrīz visas ES dalībvalstis 
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2010. gadā tika uzraudzītas saskaņā ar vienu vai vairākiem Eiropas (Eiropas 
Padomes) un starptautiskajiem (ANO) līgumu mehānismiem. Patiesībā 
2010. gadā atbilstīgi svarīgākajiem līgumiem par ES dalībvalstīm tika 
sagatavoti vairāk nekā 50 uzraudzības ziņojumi (sk. 3. tabulu par 
starptautiskās uzraudzības pasākumiem 2010. gadā). 

ES 2010. gadā 
2010. gads bija pirmais gads, kurā ES darbojās, pamatojoties uz savu juridiski 
saistošu tiesību hartu — Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Ar 
Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, tika izveidots 
jauns ES juridiskais pamats. Laika gaitā tas nodrošinās ES pilsoņiem lielāku 
tiesiskuma pieejamību un plašākas demokrātiskas līdzdalības iespējas. Lai 
gan ar ES Pamattiesību hartu netiek paplašinātas ES pilnvaras, Eiropas 
Parlaments savā 2010. gada 15. decembra rezolūcijā par pamattiesību 
stāvokli un efektīvu īstenošanu ES uzsvēra vajadzību ņemt vērā šo hartu gan 
lēmumu pieņemšanas procesos, gan tiesību aktu īstenošanā. 

 

 

„Cilvēku ieinteresētība hartas piemērošanā un īstenošanā ir ļoti liela, 
turklāt cilvēki ar to saista lielas cerības. Tomēr harta nav piemērojama 
visās situācijās, kad Eiropas Savienībā tiek aizskarts pamattiesību 
jautājums. Komisija 2010. gadā saņēma vairāk nekā 4000 vēstuļu no 
sabiedrības par pamattiesību jautājumiem. Gandrīz trīs ceturtdaļas no 
šīm vēstulēm bija saistītas ar jautājumiem, kas ir ārpus ES tiesību 
robežām. Tas norāda, ka bieži vien tiek pārprasta hartas nozīme un nav 
skaidrības par to, kādos gadījumos harta ir piemērojama. […] Harta ir 
piemērojama visu ES iestāžu un struktūru rīcībai. Jo īpaši tā attiecas uz 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas likumdošanas darbu, kam 
jābūt saderīgam ar hartu, lai būtu ievērotas ES tiesību prasības. […] 
Dalībvalstu rīcībai harta ir piemērojama tikai tad, ja tās īsteno ES 
tiesību aktus.” 
Eiropas Komisija, 2010. gada ziņojums par ES Pamattiesību hartas piemērošanu, 3. lpp. 

 

Ņemot vērā jauno tiesisko vidi, Eiropas Komisija savā paziņojumā par 
stratēģiju pamattiesību īstenošanai 2010. gada rudenī secināja, ka „[tātad] ir 
apvienoti visi elementi vērienīgai politikai pamattiesību jomā” 
(COM(2010) 573 galīgā redakcija). Visas ES iestādes 2010. gadā uzsvēra un 
no jauna apstiprināja, ka ir apņēmušās attiecīgajās savas kompetences jomās 
ievērot pamattiesības. 

Ievērības cienīgs piemērs ir Eiropas Savienības Padomes jaunā pastāvīgā 
darba grupa Pamattiesību, pilsoņu tiesību un personu brīvas pārvietošanās 
jautājumos, kas sāka darbu 2009. gada decembrī. Jaunās darba grupas 
uzdevums ir risināt jautājumus, kas saistīti ar pamattiesībām un pilsoņu 
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1. tabula. ECT 2010. gada spriedumi, kuros 
konstatēts vismaz viens 
pamattiesību pārkāpums; 
iedalījums pa valstīm 

 

Valsts Spriedumu skaits 

Austrija 16 
Beļģija 4 

Bulgārija 69 
Kipra 3 

Čehijas Republika 9 
Dānija 0 

Igaunija 1 

Somija 16 
Francija 28 

Vācija 29 
Grieķija 53 

Ungārija 21 
Īrija 2 

Itālija 61 
Latvija 3 

Lietuva 7 
Luksemburga 5 

Malta 3 
Nīderlande 2 

Polija 87 
Portugāle 15 
Rumānija 135 
Slovākija 40 
Slovēnija 3 

Spānija 6 
Zviedrija 4 

Apvienotā Karaliste 14 
Horvātija 21 

Kopā 657 

Informācijas avots: ECT, 2010. gada pārskats, Strasbūra, 
Eiropas Padome, 2011. gads 

 

tiesībām, tostarp personu tiesībām uz brīvu 
pārvietošanos, piedalīties sarunās par ES 
pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai 
(ECTK), kā arī īstenot pasākumus saistībā ar 
FRA ziņojumiem. 

2010. gads bija arī pavērsiena punkts, kas 
iezīmēja ES pirmās darbības starptautiskajā 
mērogā pēc Lisabonas līguma ratificēšanas — 
sākās diskusijas par ES pievienošanos diviem 
starptautiskiem līgumiem par cilvēktiesībām, 
proti, Eiropas Padomes ECTK un ANO 
Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām 
(KPIT). 
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Svarīgākie notikumi patvēruma, 
imigrācijas un integrācijas jomā: 
 

• Eiropas Savienības Tiesa (EST) 
savos spriedumos precizēja 
Kvalifikācijas direktīvas 
(2004/83/EK) noteikumus par 
atbilstību bēgļa statusam, tā 
piešķiršanu un anulēšanu; 

• ievērojama migrantu pieplūduma 
dēļ dalībvalstīm pie ES ārējām 
robežām bija grūtības garantēt 
pamattiesību ievērošanu, jo īpaši 
attiecībā uz nelegālo imigrantu 
aizturēšanas apstākļiem; 

• patvēruma meklētāju pārsūtīšana 
uz Grieķiju saskaņā ar 
Dublinas II regulu; lai 
neapdraudētu pārsūtīto personu 
pamattiesību ievērošanu, tika 
pārtraukta Dublinas 
II regulas (343/2003/EK) 
piemērošana; 

• nelegālo imigrantu, tostarp to, kuru 
patvēruma pieprasījumi tika 
noraidīti, aizturēšanas apstākļi 
radīja jautājumus par cilvēktiesību 
aizsardzību; 

• no nolīgumiem par 
atpakaļuzņemšanu izrietošie 
aizsardzības pasākumi radīja 
bažas par neizraidīšanas principa 
īstenošanu; 

• vairākas dalībvalstis par 
pastāvīgas uzturēšanās atļauju 
piešķiršanas priekšnosacījumu 
izvirzīja integrācijas prasības; 

• dažas dalībvalstis apsprieda 
lielāku politisko tiesību piešķiršanu 
migrantiem. 

 

Patvērums, imigrācija un 
integrācija 
 
Uzmanības centrā migrācijas 
plūsmas un uzņemšanas 
apstākļi  
Ir saņemtas ziņas, ka, piemēram, Beļģijai, 
Grieķijai un Itālijai ir grūtības nodrošināt 
patvēruma meklētājiem pienācīgus 
uzņemšanas apstākļus. Tāpēc valstis 
bieži īsteno pasākumus, lai ierobežotu 
kopējo patvēruma meklētāju skaitu. Taču 
tas var nelabvēlīgi ietekmēt aizsardzības 
standartus. Turklāt tādi faktori kā 
pārmērīgais cilvēku skaits var pasliktināt 
arī dzīves apstākļus. To apliecina 
situācija Grieķijā, kurai kritiku izteikušas 
dažādas starptautiskās iestādes, tostarp 
Eiropas Padomes Komiteja 
spīdzināšanas un necilvēcīgas vai 
pazemojošas rīcības vai soda novēršanai 
(KSN). Grieķijai ir nācies piedzīvot milzīgu 
migrācijas plūsmu radītu spiedienu — 
2009. gadā aptuveni 75 % no visiem 
nelegālo imigrantu arestiem pie ES 
zemes robežas notika Grieķijā, bet 
2010. gadā šis skaitlis sasniedza gandrīz 
90 %. Savukārt Grieķijas patvēruma un 
migrācijas pārvaldības sistēma ir tikai 
attīstības sākumstadijā, tādējādi tās 
robežu patrulēšanas, aizturēšanas un 
uzņemšanas spējas ir visai ierobežotas. 
Ņemot to vērā, atsevišķas dalībvalstis 
nolēma īslaicīgi apturēt patvēruma 
meklētāju pārsūtīšanu uz Grieķiju. 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
Access to effective remedies: The asylum-seeker 
perspective (Piekļuve efektīvai tiesību aizsardzībai — 
patvēruma meklētāju izredzes), 2010. gada 
septembris. 
The duty to inform applicants about asylum 
procedures: The asylum-seeker perspective 
(Pienākums informēt pieteikumu iesniedzējus — 
patvēruma meklētāju izredzes), 2010. gada 
septembris. 
Sk. tīmekļa vietnē http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm   
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Uzmanības centrā atgriešanas procedūras — migrantu 
aizturēšana 

ECT 2010. gadā atzina Rumāniju, Grieķiju un Maltu par vainīgām nelegālo 
migrantu un patvēruma meklētāju nelikumīgā aizturēšanā un necilvēcīgā 
rīcībā pret tiem. Šie ECT spriedumi liecina, ka izturēšanās pret migrantiem to 
aizturēšanas un atgriešanas laikā joprojām ir jutīgs pamattiesību aspekts. 
Atgriešanas direktīvā (2008/115/EK) ir noteikts, ka maksimālais aizturēšanas 
ilgums ir seši mēneši un ka konkrētos apstākļos to var pagarināt līdz 
18 mēnešiem. Saskaņā ar direktīvu tās transponēšana bija jāpabeidz līdz 
2010. gada decembrim. Astoņas ES dalībvalstis, proti, Apvienotā Karaliste, 
Dānija, Igaunija, Kipra, Lietuva, Malta, Somija, un Zviedrija, 2010. gada 
novembrī savos tiesību aktos vēl nebija noteikušas maksimālo aizturēšanas 
termiņu pirms izraidīšanas vai arī termiņu atsevišķiem šādas aizturēšanas 
veidiem. 

 

Uzmanības centrā pārsūtīšana 
saskaņā ar Dublinas regulu 

Dalībvalstis, kuras saskaņā ar 
Dublinas II regulu pārsūta patvēruma 
meklētājus atpakaļ uz migrantu pārslogotajām 
valstīm, lai tur tiktu apstrādāti to pieteikumi, 
riskē pakļaut pieteikumu iesniedzējus 
cilvēktiesību pārkāpumiem. Dublinas II regula 
gluži tāpat kā visi pārējie ES tiesību akti 
jāpiemēro, nepārkāpjot pamattiesības. Regulā 
dalībvalstīm tiek sniegta iespēja individuāli pārtraukt pārsūtīšanu uz 
atbildīgajām dalībvalstīm. Šī iespēja būtu jāizmanto gadījumos, kad šāda 
pārsūtīšana neatbilstu saistībām cilvēktiesību jomā. 

 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
Detention of third-country nationals in return 
procedures (Trešo valstu valstspiederīgo 
aizturēšana atgriešanas procedūrās,) 
2010. gada septembris. 
 
Sk. tīmekļa vietnē 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
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1. attēls. Maksimālais aizturēšanas ilgums; iedalījums pa valstīm (mēneši) 

 
 

Fr
an

ci
ja

 

N
īd

er
la

nd
e 

S
pā

ni
ja

 

Īri
ja

 

P
or

tu
gā

le
 

Lu
ks

em
bu

rg
a 

Č
eh

ija
s 

R
ep

ub
lik

a 

U
ng

ār
ija

 

Itā
lij

a 

S
lo

vā
ki

ja
 

B
eļ

ģi
ja

 

A
us

tri
ja

 

B
ul

gā
rij

a 

Po
lij

a 

S
lo

vē
ni

ja
 

V
āc

ija
 

G
rie

ķi
ja

 

La
tv

ija
 

R
um

ān
ija

 

 
Piezīme.  * Aizturēšanas ilgums, kas valstu tiesību aktos ir izteikts dienās vai nedēļās, grafikā ir norādīts 

mēnešos. Attiecībā uz valstīm, kurās pastāv vairāki ilguma ierobežojumi, ir izvēlēts garākais 
iespējamais aizturēšanas periods. Sarakstā ir iekļautas arī valstis, kurās maksimālais laikposma 
ierobežojums ir noteikts tikai atsevišķām ar pirmsizraidīšanas aizturēšanu saistītām situācijām — 
tādas valstis ir Nīderlande un Rumānija. 

Informācijas avots:  FRA (2010.), Trešo valstu valstspiederīgo aizturēšana atgriešanas procedūrās, Vīne, 
FRA. 

ECT virspalāta 2011. gada sākumā nolasīja savu spriedumu lietā „M.S.S. pret 
Beļģiju un Grieķiju”. Šī lieta attiecās uz afgāņu patvēruma meklētāju, kuru 
Beļģija, piemērojot Dublinas II regulu, pārsūtīja atpakaļ uz Grieķiju. ECT 
atzina, ka gan Grieķija, gan Beļģija ir pārkāpušas ECTK 3. pantu 
(necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums) un 13. pantu (tiesības 
uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu). 
Līdz 2010. gada beigām izskatīšanu ECT 
gaidīja 1000 lietu par Dublinas II regulas 
piemērošanu patvēruma meklētājiem. 
Lielākoties tās bija prasības pret Beļģiju, 
Somiju, Franciju un Nīderlandi, apstrīdot 
pārsūtīšanu atpakaļ uz Grieķiju un Itāliju. 

 

 

 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
Coping with a fundamental rights emergency 
– The situation of persons crossing the Greek 
land border in an irregular manner (Rīcība 
pamattiesību ārkārtas situācijā — personas, 
kas nelikumīgi šķērso Grieķijas sauszemes 
robežu),  
2011. gada februāris. 
 
Sk. tīmekļa vietnē 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm 
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Svarīgākie noteikumi robežkontroles 
un vīzu politikas jomā: 

• ES dalībvalstu un trešo valstu 
sadarbības nolīgumi, kuros atļauta 
migrantu pārtveršana un 
atgriešana pie jūras robežām, 
riskējot cilvēkiem, kuriem 
vajadzīga starptautiskā 
aizsardzība, liegt iespēju prasīt 
patvērumu; 

• tika īstenoti pasākumi, lai 
nodrošinātu pamattiesību 
ievērošanu Frontex koordinētajos 
pasākumos pie ES ārējām 
robežām; 

• Frontex pēc Grieķijas pieprasījuma 
pie zemes robežas ar Turciju 
pirmoreiz izvietoja ātrās 
reaģēšanas robežapsardzes 
vienības (Rabit); 

• biometrisko pasu turētājiem no 
Albānijas, Bosnijas un 
Hercegovinas, kā arī Taivānas 
pasu turētājiem tika piemērots 
bezvīzu režīms. 

 

Robežkontrole un vīzu politika 
Uzmanības centrā Frontex pilnvaru 
pārskatīšana 

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā tika 
īstenoti vairāki pasākumi, lai uzlabotu 
cilvēktiesību ievērošanu kopējos pasākumos pie 
ES ārējām robežām, ko veic vairākas ES 
dalībvalstis un koordinē Eiropas Aģentūra 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas 
Savienības dalībvalstu ārējām robežām 
(Frontex). Eiropas Komisija 2010. gada februārī 
ierosināja grozījumus Frontex dibināšanas regulā 
(COM(2010) 61 galīgā redakcija). Grozījumos ir 
ietverta arī īpaša atsauce uz cilvēktiesībām, jo 
īpaši robežsargu apmācībā un kopēju pasākumu 
īstenošanā. Piemēram, grozījumos ir prasīts 
izstrādāt rīcības kodeksu piespiedu izraidīšanas 
jomā, kas jāievēro, īstenojot kopējus izraidīšanas 
lidojumus. Pēc Eiropas Savienības Padomes 
pieprasījuma priekšlikums tika grozīts, piešķirot 
Frontex pilnvaras apstrādāt to cilvēku personas 
datus, kam piemēro kopējus atgriešanas 
pasākumus. Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājs (EDAU) norādīja, ka, lai to izdarītu, 
regulā būtu jāiekļauj skaidrs juridiskais pamats, 
kā arī datu aizsardzības garantijas. 2010. gada 
beigās priekšlikumu turpināja apspriest Eiropas 
Parlaments un Padome.   

 

Uzmanības centrā Šengenas Robežu 
kodeksa reforma 

Eiropas Savienības Padome 2010. gada aprīlī pieņēma lēmumu, kas 
papildināja Šengenas Robežu kodeksu un paredzēja noteikumus un 
pamatnostādnes par Frontex koordinētajām jūras uzraudzības operācijām 
(2010/252/ES). Pamatnostādnes attiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar 
meklēšanas un glābšanas operācijām, kā arī jebkādu izglābtu vai pārtvertu 
personu izsēdināšanu krastā, par prioritāti izvirzot personu izsēdināšanu 
krastā tajā valstī, no kuras tās ieradušās. Ja izglābtās vai pārtvertās personas 
nav iespējams izsēdināt krastā tajā valstī, no kuras tās ieradušās, personas 
jāizsēdina krastā operācijas uzņēmējā valstī. Reaģējot uz jauno noteikumu 
kopumu, kuru pārskata Eiropas Savienības Tiesa, Malta paziņoja, ka tā 
neuzņems kopējās Frontex operācijas. 
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Svarīgākie notikumi informācijas 
sabiedrības un datu aizsardzības 
jomā: 
 

• jaunās tehnoloģijas radīja pamatu 
jaunām ar pamattiesībām saistītām 
bažām un to rezultātā tika izteikti 
aicinājumi modernizēt ES datu 
aizsardzības tiesību aktus; 

• pieauga vienprātība par to, ka datu 
aizsardzība ir būtiskākais 
starptautisko nolīgumu aspekts, jo 
īpaši nolīgumos par pasažieru datu 
reģistriem (PDR) un Vispasaules 
Starpbanku finanšu 
telekomunikāciju sabiedrību 
(SWIFT); 

• politiskā un tiesiskā līmenī tika 
paustas bažas par to, ka ir 
pieaudzis saziņas datu apjoms, kas 
obligāti jāsaglabā 
privātuzņēmumiem (tālruņu un 
interneta uzņēmumiem); 

• datu aizsardzības iestāžu 
neatkarība kļuva par jautājumu, ko 
izskatīja Eiropas Savienības Tiesā; 

• turpinājās politiskās debates par 
sekām, ko rada ķermeņa skeneru 
kā drošības ierīču izmantošana 
lidostās; 

• kļuva aktuāls jautājums par datu 
aizsardzības aspektu un tiesību uz 
informāciju sabalansētību, un tas 
tika izskatīts Eiropas Savienības 
Tiesā. 

 

Informācijas sabiedrība un datu 
aizsardzība 
 

Uzmanības centrā Datu saglabāšanas direktīvas īstenošana   

2010. gadā turpinājās debates par Datu 
saglabāšanas direktīvas (2006/24/EK) 
atbilstību pamattiesībām. Saskaņā ar šo 
2006. gadā pieņemto direktīvu tālruņu 
un interneta pakalpojumu uzņēmumiem 
ir jāvāc dati par visu savu klientu saziņu. 
Vairāk nekā 100 organizāciju no 23 ES 
dalībvalstīm 2010. gada 22. jūnijā 
kopējā vēstulē lūdza ES komisāres 
Sesīliju Malmstrēmu, Vivjenu Redingu 
un Nēliju Krēsu „ierosināt atcelt ES 
prasības par datu saglabāšanu, 
nomainot tās ar paātrinātas 
saglabāšanas un mērķtiecīgas 
datplūsmas apkopošanas sistēmu”. 
Vairākās dalībvalstīs, piemēram, 
Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā un Vācijā, 
notika valsts līmeņa kampaņas pret 
minētās direktīvas īstenošanu. 
Rumānijas Konstitucionālā tiesa (Curtea 
Constituţională) 2009. gada oktobrī 
Lēmumā Nr. 1258 pasludināja valsts 
tiesību aktu, ar ko īsteno šo direktīvu, 
par antikonstitucionālu. Ar Vācijas 
Federālās konstitucionālās tiesas 
(Bundesverfassungsgericht, BVerfG) 
nolēmumu 2010. gada martā tika 
anulēts Vācijas tiesību akts, ar ko īsteno 
Datu saglabāšanas direktīvu, 
Nolēmumā BvR 256/08 atzīstot, ka tas 
„nopietni apdraud” cilvēku tiesības uz 
privātumu. Savukārt Eiropas Komisija 
paziņoja, ka 2006. gadā pieņemtā Datu 
saglabāšanas direktīva tiek pārskatīta. 
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Uzmanības centrā jaunās tehnoloģijas un ar tām saistītās 
iespējamās problēmas 

Jauno tehnoloģiju radītā ietekme tika izskatīta dažādās Eiropas Padomes 
deklarācijās. Kā piemēru tehnoloģijas 
sasniegumam, kas rada konkrētas bažas, 
var minēt Google Street View. Šis 
pakalpojums piedāvā aplūkot panorāmas 
skatus, kas no dažādām pozīcijām 
uzņemti daudzu pasaules pilsētu ielās. 
Tāpēc uzņēmuma Google uzdevumā pa 
pilsētām pārvietojas īpaši pielāgotas 
automašīnas. Šis pakalpojums izraisīja 
diskusijas un vairākās ES dalībvalstīs, 
tostarp Austrijā, Vācijā, Spānijā, Slovēnijā 
un Itālijā, arī tiesvedību. Vācijā federālais 
Datu aizsardzības un informācijas brīvības komisārs (Bundesbeauftragter für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit, BfDI) pieprasīja izveidot 
centralizētu reģistru sūdzībām par personas datu publicēšanu internetā, 
tostarp tādos pakalpojumos kā Google Street View. Lai nodrošinātu personas 
datu labāku aizsardzību attiecībā uz tādiem ģeogrāfiskās informācijas 
pakalpojumiem internetā kā Google Street View, Federālā padome 
(Bundesrat) pieņēma likumprojektu par grozījumiem federālajā Likumā par 
datu aizsardzību (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). 

ES līmenī tika detalizēti apspriests jautājums par ķermeņa skeneru 
izmantošanu. Eiropas Komisija 2010. gada 15. jūnijā publicēja Paziņojumu 
par drošības skeneru izmantošanu ES lidostās (COM(2010) 311). Tā 
apgalvoja, ka harmonizāciju var nodrošināt tikai kopēja Eiropas pieeja, kurā 
ņemti vērā uz šādu skeneru izmantošanu attiecināmie ES standarti 
pamattiesību jomā. 

 

Uzmanības centrā datu aizsardzības iestāžu statuss 

2010. gadā satraukumu radīja jautājums par ES dalībvalstu datu aizsardzības 
iestāžu neatkarību, pilnvarām un resursiem. Lietā „Komisija pret Vāciju” 
(C-518/07) Eiropas Savienības Tiesa 
pirmoreiz izteicās par datu aizsardzības 
uzraudzības iestāžu neatkarību. Tā 
noteica stingrus kritērijus un secināja, ka 
Vācijas federālo zemju (Länder) datu 
aizsardzības iestādes, kuru pienākums ir 
uzraudzīt, kā nevalstiskās iestādes 
apstrādā personas datus, nav pietiekami 
neatkarīgas, jo atrodas valsts pārraudzībā. 
Eiropas Komisija 2010. gada jūnijā 
pieprasīja, lai Apvienotā Karaliste 
nostiprinātu savas valsts datu 
aizsardzības iestādes — Informācijas komisāra biroja (IKB) — pilnvaras un 
tādējādi nodrošinātu atbilstību ES tiesību aktiem. Eiropas Komisija 

 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
Data protection in the EU: the role of National 
Data Protection Authorities (Datu aizsardzība 
ES — valstu datu aizsardzības iestāžu loma), 
2010. gada maijs. 
 
Sk. tīmekļa vietnē 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_data_protection_en.htm 

 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
The use of body scanners: 10 questions and 
answers (Ķermeņa skeneru izmantošana — 
10 jautājumi un atbildes), 2010. gada jūlijs.  
 
Sk. tīmekļa vietnē http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/ 
opinions/op-bodyscanner_en.htm 
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Svarīgākie notikumi bērnu tiesību 
jomā: 
 

• Eiropas Komisija 2011. gada sākumā 
pieņēma ES plānu par bērnu 
tiesībām, kurā iekļauti 11 rīcības 
punkti; 

• ES līmenī tika panākta vienošanās 
par direktīvas par cilvēku 
tirdzniecības novēršanu un 
apkarošanu un cietušo aizsardzību 
galīgo saturu, kurā īpaša uzmanība 
veltīta bērnu aizsardzībai; 

• Eiropas Padome pieņēma 
pamatnostādnes par bērniem 
draudzīgu tiesu sistēmu un ieteikumu 
par bērnu ar invaliditāti aprūpes 
deinstitucionalizāciju un dzīvi 
sabiedrībā; 

• Eiropas karstais tālrunis, pa kuru 
paziņot par pazudušiem bērniem — 
116 000 —, darbojās tikai 13 ES 
dalībvalstīs; 

• dažādās ES dalībvalstīs veiktās 
aptaujās tika gūti satraucoši rezultāti 
par vardarbību, ar ko bērni saskaras 
iestādēs vai ko pret viņiem vērš šo 
iestāžu darbinieki; 

• FRA secinājumos tika uzsvērts, ka no 
ģimenes nošķirti bērni migrācijas vai 
patvēruma meklēšanas laikā bieži 
netiek pienācīgi izmitināti, ierodoties 
galamērķī tiem ne vienmēr ir 
pieejama medicīniskā apskate, 
patvēruma noteikšanas procedūrās 
tie nereti saskaras ar nelaipnu 
attieksmi un aizbildnības kvalitāte ES 
dalībvalstīs ievērojami atšķiras; 

• joprojām nebija visaptverošu un 
detalizēti sadalītu datu par bērnu 
tirdzniecību seksuālai izmantošanai 
vai izmantošanai darbā; gadījumos, 
kad šādi dati bija reģistrēti, 
identificēto cilvēku tirdzniecības 
upuru skaits bija ļoti zems. 

 

2010. gada decembrī vērsās Eiropas 
Savienības Tiesā pret Austriju par tās 
datu aizsardzības iestādes neatkarības 
trūkumu. Saskaņā ar FRA apkopotajiem 
datiem laikposmā no 2007. līdz 
2010. gadam Francijā, Vācijā un Spānijā 
datu aizsardzības iestādēm tika 
nodrošināts ievērojams cilvēkresursu un 
finanšu resursu pieaugums. Savukārt 
Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā un 
Slovākijā situācija šajā jomā ievērojami 
pasliktinājās. 

Bērna tiesības 
un bērnu 
aizsardzība 
 

Uzmanības centrā seksuālas 
vardarbības pret bērniem un 
bērnu seksuālas izmantošanas 
apkarošana 

Lai pārskatītu pašreizējo tiesisko 
regulējumu, Eiropas Komisija 
2010. gada martā pieņēma priekšlikumu 
direktīvai par seksuālās vardarbības 
pret bērniem, bērnu seksuālās 
izmantošanas un bērnu pornogrāfijas 
apkarošanu (COM(2010) 94 galīgā 
redakcija). Priekšlikumā ir iekļautas 
krimināltiesības, tostarp ES tiesību 
aktos pašlaik neiekļautu smagu pret 
bērniem vērstas vardarbības un bērnu 
seksuālās izmantošanas veidu atzīšana 
par kriminālsodāmiem; 
kriminālizmeklēšana un kriminālprocesa 
uzsākšana; kā arī informācijas 
tehnoloģiju vides sasniegumi, tostarp 
jaunu interneta veicinātu seksuālās 
vardarbības un seksuālās izmantošanas 
veidu atzīšana par kriminālsodāmiem. 
Priekšlikumā ir arī paredzēts izveidot 
valstu mehānismus, ar kuriem bloķēt 
pieeju tīmekļa vietnēm, kurās izvietota 
bērnu pornogrāfija, kā arī dzēst attiecīgā 
avota saturu juridisko dienestu vai 
policijas uzraudzībā. 
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2010. gada jūlijā stājās spēkā Eiropas Padomes Konvencija par bērnu 
aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību (Eiropas 
Padomes līgumu sērija (CETS) Nr. 261). Šī konvencija ir pirmais 
starptautiskais instruments visu veidu seksuālās vardarbības pret bērniem 
apkarošanai. Konvencijā ir iekļauts arī seksa tūrisms un uzmākšanās bērniem 
seksuālos nolūkos, izmantojot informācijas un saziņas tehnoloģijas (saukta arī 
par „iedraudzēšanos ar bērnu”). Vienīgās ES dalībvalstis, kas līdz 2010. gada 
beigām bija ratificējušas šo konvenciju, bija Dānija, Francija, Grieķija un 
Nīderlande. 

   

Uzmanības centrā nepavadītu un 
no ģimenes nošķirtu bērnu 
tiesības 

No abiem vecākiem vai galvenajiem 
aprūpētājiem nošķirti bērni ir sevišķi 
neaizsargāti, jo īpaši ar migrāciju saistītās 
situācijās. Komisijas 2010. gada 6. maijā 
pieņemtajā Rīcības plānā par 
nepavadītiem nepilngadīgajiem 
(2010.–2014. gads) ir apzinātas vairākas 
problēmas un ierosināti risinājumi 
(COM(2010) 213 galīgā redakcija). 
Galvenie rīcības virzieni ir preventīvi 
pasākumi nedrošas migrācijas un cilvēku 
tirdzniecības jomā; uzņemšanas un 
procesuālās garantijas Eiropas Savienībā 
— iekļaujot arī vecuma noteikšanu un ģimenes locekļu meklēšanu; kā arī 
ilgtspējīgu risinājumu noteikšana, tostarp ar ģimenes atkalapvienošanos 
saistīti jautājumi. Šie centieni jāīsteno, veicot pasākumu kopumu, ar kuru 
pievērsties ne tikai imigrācijas politikai, bet arī meklēt risinājumus migrācijas 
pamatcēloņiem. Rīcības plānā ir pausts atbalsts kopēju aizbildnības un 
juridiskās pārstāvības standartu pieņemšanai un ieteikts nodrošināt, lai 
kompetentās iestādes lēmumu par katra nepavadītā nepilngadīgā nākotni 
pieņemtu pēc iespējas ātrāk, vēlams sešu mēnešu laikā. Pieņemot lēmumu, 
būtu jāņem vērā dalībvalstu pienākums mēģināt atrast ģimenes locekļus un 
izpētīt citas iespējas, kā nodrošināt bērna reintegrēšanu tā izcelsmes valstī, 
izvērtējot, kurš risinājums vislabāk atbilstu bērna interesēm. Šāds risinājums 
varētu būt arī starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršana un pārvietošana 
Eiropas Savienībā. Komisijas paziņojumā tiek secināts, ka bērnu atgriešanās 
ir tikai viens no iespējamiem risinājumiem, „jo jautājums ir ievērojami 
sarežģītāks un daudzpusīgāks, un dalībvalstu rīcības brīvība ir skaidri 
ierobežota attiecībā uz izturēšanos pret nepavadītiem nepilngadīgiem”. 

 

 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
Separated, asylum-seeking children in European 
Union Member States, Summary Report (No 
ģimenes nošķirti bērni, kas meklē patvērumu 
Eiropas Savienības dalībvalstīs, Kopsavilkuma 
ziņojums), 2010. gada aprīlis. 

Separated, asylum-seeking children in European 
Union Member States, Comparative report (No 
ģimenes nošķirti bērni, kas meklē patvērumu 
Eiropas Savienības dalībvalstīs, Salīdzinošais 
ziņojums), 2010. gada decembris. 
 
Sk. tīmekļa vietnē http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/  
publications_per_year/2010/pub_sep_asylum_en.htm 
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Vienlīdzība un diskriminācijas 
novēršana 
 

 
Svarīgākie notikumi vienlīdzības un diskriminācijas novēršanas jomā: 

• Eiropas Savienības Padomē turpinājās sarunas par horizontālo direktīvu; 

• ES dalībvalstis turpināja ieviest jaunus tiesību aktus, kā arī grozīt jau ieviestos, lai transponētu 
vienlīdzības direktīvas, proti, Rasu vienlīdzības direktīvu (2000/43/EK), Nodarbinātības 
vienlīdzības direktīvu (2000/78/EK), Preču un pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības direktīvu 
(2004/113/EK) un Dzimumu vienlīdzības direktīvu (pārstrādātā redakcija) (2006/54/EK); 

• vienlīdzības veicināšanas iestāžu saņemto sūdzību līmenis ES joprojām bija atšķirīgs. Lai gan 
iesniegto sūdzību skaits bija pieaudzis 12 ES dalībvalstīs, kopējie skaitļi bija zemi. Tika 
paplašinātas atsevišķu vienlīdzības veicināšanas iestāžu pilnvaras, iekļaujot tajās vairāk 
diskriminācijas veidu; 

• tika pieņemta direktīva par bērna kopšanas atvaļinājumu (2010/18/ES) un pašnodarbinātu vīriešu 
un sieviešu vienlīdzību (2010/41/ES), kā arī sieviešu un vīriešu vienlīdzības veicināšanas piecu 
gadu stratēģija 2010.–2015. gadam. Turpinājās sarunas par Direktīvu par strādājošām 
grūtniecēm; 

• tika oficiāli atklāts Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE); 

• ES ratificēja ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (KPIT), 2010. gadā to izdarīja 
vēl četras dalībvalstis, palielinot konvenciju ratificējušo dalībvalstu skaitu līdz 16. Eiropas Komisija 
publicēja Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (COM(2010) 636 galīgā redakcija), un atsevišķas 
dalībvalstis īstenoja centienus, lai cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu neatkarīgu dzīvi un 
iekļaujošu izglītību; 

• Eiropas Padomes Ministru komiteja pieņēma tālejošu ieteikumu par diskrimināciju seksuālās 
orientācijas un dzimuma identitātes dēļ ((CM/Rec(2010) 5), savukārt Parlamentārā asambleja par 
šo tematu pieņēma ieteikumu un rezolūciju (Ieteikums Nr. 1915 un Rezolūcija Nr. 1728). ECT 
judikatūra un vairākās dalībvalstīs īstenoti pasākumi veicināja sasniegumus viendzimuma pāru un 
transseksuāļu tiesību jomā, kā arī „praida” gājienus; 

• saistībā ar reliģisku simbolu izrādīšanu darbā un reliģiskām nodarbībām skolās tiesu lēmumos 
tika skatīta diskriminācija reliģiskās pārliecības dēļ; 

• Eiropas Komisijas iniciatīvās tika pievērsta uzmanība gan vecāka gadu gājuma cilvēku, gan 
jauniešu līdzdalības darba tirgū veicināšanai; 

• vairāku dalībvalstu tiesās un vienlīdzības veicināšanas iestādēs bija vērojams progress dažādu 
iemeslu izraisītas diskriminācijas novēršanā. 
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Uzmanības centrā (ne)vienlīdzīgs aizsardzības līmenis un 
vienlīdzības veicināšanas iestāžu 
reforma 

ES līmenī Padomē turpinājās sarunas par 
horizontālo direktīvu. Ieviešot šādu direktīvu, 
aizsardzība pret etnisko diskrimināciju, ko 
garantē pašreizējie ES tiesību akti, tiktu 
piemērota arī pret visām pārējām 
diskriminācijas formām. Valstu līmenī 
dažādās dalībvalstīs tika atcelta „hierarhija”, 
kas pret diskrimināciju rases vai etniskās 
piederības dēļ nodrošina lielāku aizsardzību 
nekā pret citiem diskriminācijas veidiem. Tādējādi 2010. gadā pret dažādiem 
diskriminācijas veidiem nodrošinātais aizsardzības līmenis atšķīrās tikai 
deviņās dalībvalstīs. 2010. gadā svarīgas pārmaiņas notika arī saistībā ar 
vienlīdzības veicināšanas iestādēm. Divpadsmit ES dalībvalstīs no 
21 dalībvalsts — jomās, kurās bija pieejami dati par 2010. gadu,— pieauga 
sūdzību vai palīdzības pieprasījumu skaits. Dānijā, Francijā un Igaunijā tika 
īstenota institucionāla esošo mehānismu reforma, tostarp paplašinātas to 
pilnvaras, iekļaujot tajās arī citus diskriminācijas veidus. Turklāt vienlīdzības 
veicināšanas iestāžu darbību periodiskajā pārskatīšanā arvien vairāk sāk 
uzraudzīt arī ANO līgumiestādes, jo īpaši Rasu diskriminācijas izskaušanas 
komiteja (RDIK). 

 

Uzmanības centrā pastiprināta cīņa pret diskrimināciju 
invaliditātes dēļ 

ES 2010. gada decembrī pirmoreiz kopā ar dalībvalstīm pievienojās ANO 
cilvēktiesību konvencijai — ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti 
tiesībām (KPIT). 2010. gadā to ratificēja vēl četras dalībvalstis, proti, Francija, 
Latvija, Lietuva un Slovākija, palielinot kopējo konvenciju ratificējušo 
dalībvalstu skaitu līdz 16 no 27 dalībvalstīm. Valstu līmenī tika turpināts ziņot 
par diskrimināciju invaliditātes dēļ. Tas atspoguļo arī nostāju, ko Eiropas 
Padomes Ministru komiteja 2010. gada februārī pieņēma savā Ieteikumā par 
bērnu ar invaliditāti aprūpes deinstitucionalizāciju un dzīvi sabiedrībā 
(CM/Rec(2010) 2). 

 

Uzmanības centrā jauni sasniegumi ar seksuālo orientāciju 
saistītu tiesību un transseksuāļu tiesību jomā 

Eiropas Padomes Ministru komiteja 2010. gadā pieņēma Ieteikumu par 
pasākumiem, lai apkarotu diskrimināciju seksuālās orientācijas vai dzimuma 
identitātes dēļ, tādējādi izsakot līdz šim vistālejošāko starpvaldību līmeņa 
politisko apņemšanos nodrošināt lesbiešu, geju, biseksuālu un transseksuāļu 
(LGBT) tiesību aizsardzību (CM/Rec(2010) 5). Savukārt tiesiskā līmenī ECT 
lietā „Schalk un Kopf pret Austriju” uzsvēra, ka jautājums par to, vai atļaut 
viendzimuma laulības, ietilpst valstu pilnvarās. Vienlaicīgi Tiesa arī atzina, ka 

 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
EU-MIDIS Data in Focus 3: Rights awareness 
and equality bodies (EU-MIDIS dati 
uzmanības centrā Nr. 3: tiesību apzināšanās 
un vienlīdzības iestādes), 2010. gada maijs.  
 
Sk. tīmekļa vietnē http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/ 
publications/publications_per_year/pub_dif3_en.htm 
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„sabiedrības attieksme pret 
viendzimuma pāriem strauji mainās” 
un ka viendzimuma pāra kopdzīve 
stabilās de facto partnerattiecībās 
atbilst jēdzienam „ģimenes dzīve”. 

2010. gadā tika panākti būtiski 
sasniegumi arī transseksuāļu tiesību 
jomā. Francijā transseksualitāte tika 
izslēgta no „ilgstošu garīgo 
traucējumu” saraksta. Portugālē tika 
pieņemts jauns tiesību akts par 
dzimumu maiņas juridisku atzīšanu. 
Savukārt Vācijā saskaņā ar 
Federālās konstitucionālās tiesas 
(Bundesverfassungsgericht, BVerfG) 
spriedumu tika likvidēta prasība par laulības šķiršanu kā priekšnosacījumu 
reģistrētā dzimuma mainīšanai oficiālajos dokumentos. Austrijā tiesas atzina, 
ka operāciju nedrīkst izvirzīt par priekšnosacījumu personas vārda un 
dzimuma mainīšanai attiecīgos dokumentos. Visbeidzot, Maltas 
Konstitucionālās tiesas spriedumā tika atzīts, ka, nepiešķirot transseksuālai 
sievietei tiesības precēties ar viņas partneri vīrieti, tiek pārkāpts ECTK 
12. pants par tiesībām precēties. Patvēruma tiesību aktu jomā sešas ES 
dalībvalstis — Latvija, Malta, Polija, Portugāle, Somija un Spānija — 
paplašināja lesbiešu, geju un biseksuāļu (LGB) aizsardzību, palielinot 
dalībvalstu, kurās ir tieši paredzēta LGB aizsardzība pret vajāšanu, kopējo 
skaitu līdz 23 valstīm. 

 

 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
 
Homophobia, transphobia and discrimination 
on grounds of sexual orientation and gender 
identity, 2010 Update – Comparative legal 
analysis (Homofobija, transfobija un 
diskriminācija seksuālās orientācijas un 
dzimuma identitātes dēļ, 2010. gads, 
Atjaunināta salīdzinoša juridiskā analīze), 
2010. gada novembris. 
 
Sk. tīmekļa vietnē 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-lgbt-2010-update_en.htm. 
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Svarīgākie notikumi rasisma un 
etniskās diskriminācijas jomā: 

• turpināja dominēt diskriminācija 
nodarbinātības jomā, kas izpaudās 
kā diskrimināciju darba 
sludinājumos, darbā pieņemšanas 
procedūrās, darba apstākļos un 
atlaišanas procedūrās; 

• lai nodrošinātu veselības aprūpes 
pieejamību, joprojām bija jāpārvar 
valodas barjeras un jāpielāgojas 
kultūru daudzveidībai. Nelegālo 
imigrantu gadījumā aprūpes 
pieejamība bija atkarīga no tā, vai 
veselības aprūpes speciālistiem 
bija jāpaziņo iestādēm par 
personām, kurām nav dokumentu; 

• lai gan tikai dažās dalībvalstīs 
sociālo mājokļu pieejamībai bija 
oficiāli juridiski un administratīvi 
šķēršļi, pieejamie pierādījumi 
liecina, ka mazākumtautību 
pārstāvji gan tiešas, gan netiešas 
diskriminācijas rezultātā joprojām 
dzīvo zemas kvalitātes mājokļos; 

• šķiet, ka atsevišķās dalībvalstīs 
joprojām problēmas sagādāja 
segregācija izglītības jomā, kas 
galvenokārt ietekmēja romu 
bērnus. Dažās dalībvalstīs, kurās 
skolu iestādēm ir jāapkopo 
informācija un jāziņo par audzēkņu 
un to vecāku juridisko statusu, 
imigrantu bērni, kuru vecākiem nav 
dokumentu, turpināja saskarties ar 
šķēršļiem attiecībā uz izglītības 
pieejamību; 

• vairākas dalībvalstis sāka virzību 
uz tādu datu apkopošanu, kas 
iedalīti pēc rases vai etniskās 
piederības. Tas ir nozīmīgs 
sasniegums iespējamas 
diskriminējošas rīcības 
noteikšanas un reģistrēšanas 
jomā; 

• vairumā dalībvalstu, kurās apkopo 
datus par rasistiski motivētiem 
noziegumiem, tika konstatēts 
reģistrēto noziegumu pieaugums. 

 

Rasisms un etniskā diskriminācija 
 

Uzmanības centrā etniskā 
diskriminācija un vajadzība apkopot 
datus 
Šķiet, ka daudzās ES dalībvalstīs pieaug 
pārliecība par vajadzību apkopot datus. 
Piemēram, Francijā, neraugoties uz 2010. gada 
augustā atkārtoti izteiktu RDIK ieteikumu, 
statistikā netiek iekļauti dati par etnisko piederību. 
Tomēr Francijas daudzveidības un vienlīdzīgu 
iespēju komisāre (Commissaire à la diversité et à 
l’égalité des chances) izveidoja Daudzveidības un 
diskriminācijas noteikšanas un novērtēšanas 
komiteju (Comedd). Komiteja 2010. gada februārī 
publicēja savus konstatējumus, sniedzot vairākus 
ieteikumus, tostarp par pētniecības un 
eksperimentālu aptauju veikšanu, izmantojot 
alternatīvas diskriminācijas noteikšanas metodes, 
piemēram, uzvārdu izmantošanu, novērojumus uz 
vietas, kā arī, iespējams, jautājumus par 
identificēšanos ar etnisko piederību. Svarīgus 
datus ir iespējams apkopot arī veicot 
diskriminācijas pārbaudi. 2010. gada februārī tika 
publicēti rezultāti sistemātiskam diskriminācijas 
pārbaudes pētījumam, kas Vācija tika veikts 
pirmoreiz kopš 90. gadu vidus. Rezultāti liecināja, 
ka kandidāti, kuru vārdi izklausījās pēc turku 
vārdiem, meklējot darbu, saskārās ar 
diskriminējošiem šķēršļiem. Pētnieki pārbaudīja 
528 publiski reklamētas studentu prakses vietas 
un atklāja, ka kandidātiem ar turku vārdu ir par 
14 % mazākas izredzes, ka darba devējs viņam 
atzvanīs, nekā „vācu” pētniekiem un ka 
diskriminācijas līmenis mazos uzņēmumos ir 
ievērojami augstāks. 
 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
Racism, ethnic discrimination and exclusion of ethnic minorities 
in sport: a comparative view of the situation in the European 
Union (Rasisms, etniskā diskriminācija un etnisko 
mazākumtautību atstumtība sportā: salīdzinošs pārskats par 
situāciju Eiropas Savienībā, 2010. gada oktobris). 
Sk. tīmekļa vietnē http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-racism-in-sport_en.htm 
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Uzmanības centrā Padomes 
Pamatlēmums par rasismu un 
ksenofobiju 

ES dalībvalstīm līdz 2010. gada 
28. novembrim bija jātransponē šis ES 
pasākums, kurā paredzēts tuvināt 
dalībvalstu tiesību aktus par 
noziegumiem, kas saistīti ar rasismu un 
ksenofobiju (2008/913/JHA). Rasistiska 
un ksenofoba rīcība visās dalībvalstīs ir 
jāatzīst par noziedzīgu un sodāmu ar 
efektīvu, samērīgu un preventīvu sodu, 
piespriežot cietumsodu, kura ilgums 
nepārsniedz no vismaz viena līdz trim 
gadiem. Dalībvalstis 2010. gada beigās 
ziņoja par tajās veiktajiem īstenošanas 
pasākumiem. Kad paziņošanas process 
būs pabeigts un būs pieejami tulkojumi, 
Eiropas Komisija sāks analīzi par 
pamatlēmuma transponēšanu. 
  

 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
The impact of the Racial Equality Directive - Views of 
trade unions and employers in the European Union 
(Rasu vienlīdzības direktīvas radītā ietekme — 
Eiropas Savienības arodbiedrību un darba devēju 
viedokļi), 2010. gada novembris. 
 
Sk. tīmekļa vietnē http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_racial_equal_directive_en. htm 
 

 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
 
Experience of discrimination, social 
marginalisation and violence: A comparative 
study of Muslim and non-Muslim youth in three 
EU Member States (Pieredze saistībā ar 
diskrimināciju, sociālo marginalizāciju un 
vardarbību — salīdzinošs pētījums par 
musulmaņu un citiem jauniešiem trīs ES 
dalībvalstīs), 2010. gada oktobris. 
 
Sk. tīmekļa vietnē http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-racism-marginalisation_en.htm 
 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
 
 
Understanding and preventing discriminatory 
ethnic profiling: A Guide (Izprotot un novēršot 
diskriminējošu etnisko profilēšanu — 
rokasgrāmata), 2010. gada oktobris. 
 
Sk. tīmekļa vietnē http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_ethnic-profiling_en.htm 
 
EU-MIDIS Data in Focus 4: Police stops and 
minorities ( EU-MIDIS Dati uzmanības centrā 
Nr. 4: policijas veiktās aizturēšanas un 
minoritātes), 2010. gada oktobris. 
 
Sk. tīmekļa vietnē http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_dif4_en.htm 
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Svarīgākie notikumi līdzdalības 
jomā: 

 

• zemais to ES pilsoņu, kas ir citas 
valsts valstspiederīgie, līdzdalības 
rādītājs pašvaldību un Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās izraisīja 
diskusijas par vēlēšanu sistēmas 
reformu šajā jomā; 

• ECT paplašināja judikatūru par 
tiesībām uz brīvām vēlēšanām 
(ECTK 1. protokola 3. pants); 

• pēc politiskās vienprātības 
panākšanas par Pilsoņu iniciatīvas 
regulu 2010. gada beigās regula tika 
oficiāli pieņemta 2011. gada februārī 
un to var piemērot no 2012. gada 
1. aprīļa. 

 

ES pilsoņu līdzdalība Savienības 
demokrātiskas darbības 
nodrošināšanā 
 

Uzmanības centrā personu ar 
invaliditāti balsstiesību 
ierobežošana 

Saskaņā ar FRA pētījumu rezultātiem vairumā 
ES dalībvalstu personām ar invaliditāti, kas ir 
zaudējušas savu tiesībspēju un rīcībspēju, ir 
liegtas balsstiesības. Ņemot vērā šos 
rezultātus, rodas jautājums par atbilstību ANO 
standartiem un ANO Konvencijas par personu 
ar invaliditāti tiesībām 29. pantā noteiktajām 
garantijām. Līdzīgas bažas tika iesniegts 
izskatīt ECT. Lietā „Alajos Kiss pret Ungāriju” 
(Nr. 38832/06) Tiesa atzina, ka tādas 
personas, kas garīgās veselības traucējumu 
dēļ atrodas aizbildnībā, automātiska 
nonākšana nelabvēlīgā situācijā ir ECTK 
1. protokola 3. panta pārkāpums. Saskaņā ar 
Ungārijas Konstitūciju personai, kas atrodas 
aizbildnībā, nav balsstiesību. ECT atzina, ka 
pilnīgs balsošanas aizliegums, kas noteikts 
personām, kuras atrodas daļējā aizbildnībā, 
neatkarīgi no personas faktiskajām spējām, ir 
nelikumīgs. ECT tiesneši uzskatīja, ka likumīgu prasītāja balsstiesību 
ierobežojumu varētu noteikt tikai individuālā 
tiesiskā novērtējumā. 

 

Uzmanības centrā Eiropas pilsoņu 
iniciatīva 

Iekļaujot Lisabonas līgumā Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu, ES tika ieviests jauns sabiedrības 
līdzdalības veids. Līguma par Eiropas 
Savienību 11. panta 4. punktā noteikts, ka 
„Savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks 
par vienu miljonu un kas pārstāv ievērojamu dalībvalstu skaitu, var izrādīt 
iniciatīvu un aicināt Eiropas Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt 
atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu 
īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts.” Detalizēta informācija 
par šā jaunā tiešās demokrātijas instrumenta darbību ir izklāstīta Eiropas 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
 
The right to political participation of persons 
with mental health problems and persons with 
intellectual disabilities (Personu ar garīgās 
veselības traucējumiem un personu ar 
intelektuālu invaliditāti tiesības uz politisko 
līdzdalību), 2010. gada novembris. 
 
Sk. tīmekļa vietnē http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-vote-disability_en.htm. 
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Svarīgākie notikumi tiesas iestāžu 
pieejamības jomā: 

• kā pirmais pasākums, lai īstenotu ES 
Ceļvedi aizdomās turētu vai apsūdzētu 
personu procesuālo tiesību 
nostiprināšanai kriminālprocesā 
(„Ceļvedi”), tika pieņemta ES Direktīva 
par rakstisko un mutisko tulkojumu 
(2010/64/ES); 

• vairākas ES dalībvalstis sāka īstenot 
savu tiesu sistēmu reformu, tostarp 
pasākumus tiesvedības ilguma 
samazināšanai un tiesu neatkarības 
palielināšanai; 

• vairākas dalībvalstis veica pasākumus, 
lai nostiprinātu vai izveidotu 
cilvēktiesību valsts aizsardzības 
iestādes (CVAI). 

 

Parlamenta regulā, par kuru 2010. gada beigās tika panākta vienošanās ar 
Eiropas Savienības Padomi. Regula tika oficiāli pieņemta 2011. gada 
14. februārī. Tajā noteikts, ka prasītajam vienam miljonam parakstītāju ir 
jāpārstāv vismaz ceturtā daļa dalībvalstu. 

Efektīvas un neatkarīgas tiesas 
pieejamība 
 
Uzmanības centrā jaunās ES 
iniciatīvas kriminālprocedūru 
jomā 

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 
bijušajam trešajam pīlāram — policijas 
un tiesu iestāžu sadarbībai 
krimināllietās — tika piemērota parastā 
likumdošanas procedūra un, 
vissvarīgākais, Eiropas Savienības 
Tiesas jurisdikcija. 2010. gadā tika 
iesniegtas dažādas likumdošanas 
iniciatīvas, kas zināmā mērā ietekmē 
tiesu iestāžu pieejamību valstu līmenī. 
2010. gada oktobrī tika pieņemta 
Direktīva par mutisko un rakstisko 
tulkojumu (2010/64/ES). Tā aizdomās 
turētajām un apsūdzētajām personām 
garantē tiesības uz visu būtisko 
dokumentu svarīgo daļu rakstisku 
tulkojumu, visu uzklausīšanu un 
nopratināšanu mutisku tulkojumu, kā arī 
uz mutisku tulkojumu, tiekoties ar 
advokātiem. No šīm tiesībām drīkst 
atteikties tikai tad, ja par to ir saņemta 
juridiska konsultācija vai sniegta pilnīga 
informācija par šādas rīcības sekām. To, 
vai mutiskās un rakstiskās tulkošanas 
kvalitāte un apmērs ir bijis pietiekams, 
nosaka attiecīgās lietas tiesnesis. Lai 
ieviestu kopējus minimālos standartus par 
tiesībām uz informāciju kriminālprocesā, 
Eiropas Komisija 2010. gada jūlijā 
pieņēma priekšlikumu par „paziņojumu 
par tiesībām”, kas jāsaņem personām, ko 
tur aizdomās par kriminālnoziegumu (COM(2010) 392 galīgā redakcija). Citu 
priekšlikumu vidū bija arī septiņu dalībvalstu iniciatīva par Eiropas 
izmeklēšanas rīkojumu (JAI(2010) 3). 

 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
 
FRA Opinion on the draft Directive regarding 
the European Investigation Order (FRA 
atzinums par Direktīvas par Eiropas 
izmeklēšanas rīkojumu projektu),  
2011. gada februāris. 
 
Sk. tīmekļa vietnē http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/ 
op-eio_en.htm 
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Uzmanības centrā tiesas iestāžu pieejamība kā būtiska ar 
pamattiesībām saistīta problēma 

Tiesas iestāžu pieejamība pati par sevi ir tiesības, un tā ir būtisks līdzeklis, ar 
kuru nodrošināt citu svarīgu pamattiesību ievērošanu. Taču neatkarīgas un 
efektīvas tiesas pieejamība ne vienmēr tiek 
garantēta. ECT 2010. gadā konstatēja 
pārkāpumus 636 lietās pret 26 ES 
dalībvalstīm, 115 no tām bija saistītas ar 
tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpšanu. 
Apzinoties problēmas mērogu, Eiropas 
Padomes Ministru komiteja pieņēma 
Ieteikumu dalībvalstīm par efektīvām 
metodēm pārmērīga tiesvedības ilguma 
novēršanai (CM/Rec(2010) 3). Ieteikums tika 
papildināts ar Labas prakses ceļvedi. FRA 
gada pārskatā ir apzināti pasākumi, ar kuriem 
šī problēma tiek risināta dažādās dalībvalstīs, 
tostarp Bulgārijā („rezerves advokātu” izveide), Kiprā (iespēja visos tiesas 
līmeņos iesniegt sūdzības par procedūru ilgumu), Vācijā (likumprojekts, ar ko 
garantē kompensāciju par materiāliem un nemateriāliem zaudējumiem, kas 
radušies kavēšanās dēļ) un Latvijā (ja tiesvedība netika pabeigta saprātīgā 
laika periodā, tiesām tika atļauts pasludināt zemāka līmeņa spriedumus). 
Pārskatā ir arī uzsvērti vairāki dalībvalstu īstenotu tiesu neatkarības 
palielināšanas pasākumu piemēri. 

 

Uzmanības centrā cilvēktiesību valsts aizsardzības iestādes 
un vienlīdzības veicināšanas iestādes 

Cilvēktiesību valsts aizsardzības iestādēm 
(CVAI) kopā ar vienlīdzības veicināšanas 
valsts iestādēm ir plašas iespējas sekmēt 
vai nodrošināt tiesu iestāžu tiešu 
pieejamību. Lielākas iespējas paveikt šo 
uzdevumu ir tām CVAI, kas pilnīgi atbilst 
Parīzes principiem, proti, iestādēm, kam 
piešķirts A statuss. Parīzes principi, ko 
1993. gadā pieņēma ANO Ģenerālā 
asambleja, ir autoritatīvi norādījumi par 
pilnvarām, kas vajadzīgas neatkarīgām un 
efektīvām iestādēm, kuru pienākums ir 
aizsargāt un veicināt cilvēktiesību 
ievērošanu valsts mērogā. 

Pēc A statusa piešķiršanas Skotijas CVAI 2010. gadā kopējo CVAI ar 
A statusu skaits ES sasniedza 12 iestādes (trīs no tām atrodas Apvienotajā 
Karalistē) 10 dažādās dalībvalstīs. Četrās dalībvalstīs, kurās nav akreditētu 
iestāžu — Itālijā, Kiprā, Somijā, un Zviedrijā —, 2010. gadā tika īstenoti 
konkrēti pasākumi, lai izveidotu tādas CVAI, kas varētu saņemt A statusu. 

 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
 
Access to effective remedies: The 
asylum-seeker perspective (Piekļuve efektīvai 
tiesību aizsardzībai — patvēruma meklētāju 
izredzes), 2010. gada septembris. 
 
Sk. tīmekļa vietnē 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm 
 

 

FRA PUBLIKĀCIJAS 
 
National Human Rights Institutions in the EU 
Member States (Cilvēktiesību valsts 
aizsardzības iestādes ES dalībvalstīs), 
2010. gada maijs. 
 
 Sk. tīmekļa vietnē : 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_national_hr_inst_en.htm 
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2. tabula. CVAI ES dalībvalstīs un Horvātijā; 
iedalītas pēc akreditācijas statusa 

 

Statuss Valsts 

A Apvienotā Karaliste*, 
Dānija, Francija, 
Grieķija, Horvātija, 
Īrija, Luksemburga, 
Polija, Portugāle, 
Spānija, Vācija 

B Austrija, Beļģija, 
Nīderlande, 
Slovākija, Slovēnija 
 

C Rumānija 

Neakreditētas Bulgārija, Čehijas 
Republika, Kipra, 
Igaunija, Itālija, 
Latvija, Lietuva, 
Malta, Somija, 
Ungārija un 
Zviedrija 

Piezīmes: * Apvienotās Karalistes Vienlīdzības un 
cilvēktiesību komitejai, Ziemeļīrijas 
Cilvēktiesību komisijai un Skotijas Cilvēktiesību 
komitejai ir kopēja vieta Starptautiskajā CVAI 
koordinēšanas komitejā. 
Treknrakstā norādītajās valstīs tiek plānots 
tuvākajā laikā mainīt CVAI akreditācijas 
statusu. 

Informācijas avots: Starptautiskā CVAI 
koordinācijas komiteja, Valstu iestāžu statusa 
tabula, 2010. gada 1. janvāris. 
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Svarīgākie notikumi cietušo aizsardzības 
jomā: 

• ES mērogā tika īstenotas iniciatīvas, 
lai uzlabotu cietušo tiesisko 
aizsardzību, piemēram, Direktīva par 
cilvēku tirdzniecību 
(COM(2010) 95 galīgā versija), 
ierosinātais Eiropas aizsardzības 
rīkojums (JAI(2010) 2), kā arī 
diskusijas par jauno Cietušo direktīvu; 

• tika noteikti stingrāki cietušo 
aizsardzības standarti — tika 
pieņemtas Eiropas Padomes 
Pamatnostādnes par bērniem 
draudzīgu tiesu sistēmu, un vairākas 
dalībvalstis ratificēja Konvenciju par 
cīņu pret cilvēku tirdzniecību; 

• valstu mērogā tika strādāts pie cietušo 
situācijas uzlabošanas, tostarp 
kompensācijas un informācijas par to 
tiesībām tiesvedībā pieejamības; 

• gan Eiropas Savienības Padome, gan 
Eiropas Komisija īstenoja centienus, 
lai novērstu vardarbību pret sievietēm; 

• tika īstenoti pasākumi, lai ES un valstu 
līmenī uzlabotu datu apkopošanu par 
cietušajiem. 

 

Cietušo personu aizsardzība 
 

Uzmanības centrā cietušo personu 
tiesību standartu izstrāde Eiropas 
līmenī 

Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības 
Padome 2010. gada beigās apsprieda 
Eiropas Komisijas ierosināto Direktīvu par 
cilvēku tirdzniecību. Direktīvā paredzētā 
reakcija uz cilvēku tirdzniecību ietver trīs 
virzienus — novēršanu, aizsardzību un 
saukšanu pie kriminālatbildības. Direktīvā arī 
iekļauti pūliņi paplašināt cietušajiem sniegto 
palīdzību un atbalstu. Tas attiecas uz trim 
konkrētiem pantiem par cietušajiem bērniem. 
Šobrīd arī notiek sarunas par 12 dalībvalstu 
ierosināto Eiropas aizsardzības rīkojuma 
projektu (JAI(2010) 2). Tajā likts uzsvars uz 
cilvēku vardarbību pret citiem cilvēkiem, un 
tā mērķis ir nodrošināt cietušajiem 
aizsardzību ES pārrobežu lietās. Projekts 
2010. gada decembrī pirmajā lasījumā tika 
pieņemts Eiropas Parlamentā. Visbeidzot, 
2010. gadā arī tika diskutēts par to, kā varētu 
grozīt vai aizstāt pašreizējos ES tiesību 
aktus, lai padarītu tos atbilstošākus cietušo 
vajadzībām. Cietušo vajadzības šobrīd ir 
ietvertas Pamatlēmumā par cietušo personu 
statusu kriminālprocesā (2001/220/JHA) un 
Direktīvā par kompensāciju noziegumos 
cietušajiem (2004/80/EK). Saistībā ar 
Eiropas Padomes standartiem 2010. gadā 
vairākas ES dalībvalstis, tostarp Itālija, Īrija, 
Nīderlande un Zviedrija, ratificēja Eiropas 
Padomes 2005. gada Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību (KCCT). 
Eiropas Padomes Ministru komiteja arī pieņēma Pamatnostādnes par 
bērniem draudzīgu tiesu sistēmu, kuru mērķis ir aizsargāt bērna tiesības 
tiesvedībā. 
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Uzmanības centrā informācijas un kompensācijas 
sniegšana cietušajiem valstu mērogā 

Šā gada FRA gada pārskatā ir apzināti vairāki valstu mērogā panākti 
sasniegumi, tostarp Valsts Cietušo atbalsta tīkla izveide (Polijā), vienkāršāku 
un pārredzamāku cietušo personu kompensācijas procedūru izveide (Vācija), 
likumpārkāpēja pienākuma veikt iemaksas noziegumā cietušā fondā 
noteikšana (Somijā), kā arī iespējas tiešsaistē pieteikties kompensācijai 
(Zviedrijā). Īrijā tika publicēta Cietušo harta un Krimināltiesību sistēmas 
rokasgrāmata. Šajā jomā liela nozīme ir arī internetam — Zviedrija publicēja 
tās didaktiskās tiešsaistes informācijas par tiesām, kurās var vērsties 
noziegumos cietušie, versiju angļu valodā. 
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Nākotnes perspektīvas 
Aģentūras gada pārskatā Pamattiesības: problēmas un sasniegumi 
2010. gadā ir apzinātas problēmas virknē jomu, kurām vajadzīgs tūlītējs 
risinājums. 

Patvēruma jomā līdz 2012. gadam jāizveido Kopējā Eiropas patvēruma 
sistēma. Tāpēc nākamajā gadā būs jāpanāk ievērojams progress. Pēc ECT 
sprieduma M.S.S. lietā dalībvalstis, kuras, piemērojot Dublinas II regulu, vēl 
nav pārtraukušas patvēruma meklētāju pārsūtīšanu uz Grieķiju, to visticamāk 
darīs 2011. gadā. Joprojām pastāv neskaidrība par to, vai tiks izstrādātas 
jaunas iniciatīvas par solidaritāti un kolektīvo atbildību šajā jomā. Dalībvalstīm 
turpinot savos tiesību aktos pārņemt Atgriešanas direktīvu un to īstenot, tiks 
atrisinātas ar pamattiesībām saistītās problēmas imigrantu atgriešanas jomā. 

Attiecībā uz robežkontroli novērtējums par pirmo ātrās reaģēšanas 
robežapsardzes vienību (Rabit) izvietošanu Grieķijā sniegs noderīgus 
secinājumus, ko ievērot turpmākajos šāda veida pasākumos. Cieša Frontex, 
FRA un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja sadarbība, kā arī lielāka 
pamattiesību loma Frontex pilnvarās palīdz padarīt pamattiesības par 
neatņemamu robežu pārvaldības sastāvdaļu. 

Domājams, ka Datu aizsardzības jomā tuvākajā laikā aktualitāti saglabās 
jauno tehnoloģisko sasniegumu radītās sekas, un, visticamāk, tās sekmēs 
pašreizējās vispārējās debates par ES datu aizsardzības regulējuma 
modernizēšanu gan attiecībā uz ķermeņa skeneriem, gan pasažieru datu 
reģistriem, gan datu bāzēm vai citiem jautājumiem. Saistībā ar Lisabonas 
līgumu tuvākajā laikā galveno nozīmi iegūs divi jautājumi — atbilstība 
standartiem par pamattiesībām (piemēram, attiecībā uz datu saglabāšanu) un 
vispārējā datu aizsardzības regulējuma darbības jomas paplašināšana, 
iekļaujot tajā arī policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās. 

Bērnu tiesību jomā galvenā problēma ir neaizsargāto bērnu situācija. Tas 
attiecas uz bērniem, kuri aizgājuši no mājām un pazuduši, bērniem ar 
invaliditāti, romu bērniem, no ģimenes nošķirtiem bērniem, kuri ir imigranti vai 
patvēruma meklētāji, kā arī bērniem, kas cietuši no cilvēku tirdzniecības 
seksuālai izmantošanai un izmantošanai darbā. ES pasākumos šo bērnu 
aizsardzības uzlabošanai par galveno apsvērumu jāizvirza bērnu intereses. Ir 
jāuzklausa un jānovērtē viņu uzskati un viedokļi, pienācīgi ņemot vērā bērnu 
psiholoģisko un fizisko labsajūtu, kā arī to juridiskās, sociālās un ekonomiskās 
intereses. Komisijas plānā par bērna tiesībām ir iekļauta vērienīga rīcības 
programma šajā jomā. 

Vienlīdzības jomā dalībvalstīm turpmāko gadu laikā būs jauna iespēja arī 
citās jomās, ne tikai nodarbinātībā, nostiprināt aizsardzību pret diskrimināciju 
reliģijas vai uzskatu, seksuālās orientācijas, invaliditātes un vecuma dēļ. 
Noderīgus norādījumus šajā jomā nodrošinās tādi sasniegumi kā KPIT 
ratifikācija, Eiropas Padomes ieteikums par pasākumiem, lai apkarotu 
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diskrimināciju seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ, kā arī ES 
piecu gadu stratēģija par sieviešu un vīriešu vienlīdzības veicināšanu. Turklāt 
daudzējādā diskriminācija joprojām ir reāla parādība, kas ir nepietiekami 
atspoguļota ES un tās dalībvalstu tiesiskajā regulējumā, kā arī tiesu un 
vienlīdzības iestāžu īstenotajā pieejā. Turpmākajos gados būs jāstrādā pie 
izpratnes un informētības par daudzējādu diskrimināciju palielināšanas, kā arī 
šo aspektu iekļaušanas tiesiskajā procesā. 

Rasisma un etniskās diskriminācijas jomā atsevišķas dalībvalstis 
veiksmīgi izmantoja diskriminācijas pārbaudes metodi, lai uzraudzītu 
diskriminācijas izplatību un pierādītu, ka nodarbinātības un mājokļu nozarē 
pastāv diskriminējoša prakse. Tā kā šī pārbaude ir guvusi panākumus, 
sagaidāms, ka tās izplatība ES pieaugs. Daudzās dalībvalstīs neatrisināta 
problēma joprojām ir pēc rases vai etniskās izcelsmes sagrupētu datu 
apkopošana atbilstīgi ieteikumiem, ko sniegušas Eiropas Padomes Eiropas 
Komisija cīņai pret rasismu un neiecietību (ECRI) un ANO Rasu 
diskriminācijas izskaušanas komiteja. Tā kā daudzviet Eiropā vēl arvien tiek 
izdarīti rasistiski noziegumi, daudzām dalībvalstīm joprojām ir jāapņemas pret 
tiem vērsties arī krimināltiesību jomā atbilstīgi ES Pamatlēmumam un Eiropas 
Padomes Konvencijai par kibernoziegumiem. 

Savukārt attiecībā uz ES pilsoņu līdzdalību Eiropas Savienības 
demokrātiskas darbības nodrošināšanā būtisks sasniegums bija Regulas par 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu pieņemšana. Pēc regulas ieviešanas ES 
dalībvalstīm ir jāsakārto valsts līmeņa struktūras un procedūras, lai atvieglotu 
pilsoņu iniciatīvas sākšanai vajadzīgā viena miljona parakstu savākšanu. 
Tomēr pilsoņu iniciatīvai vajadzētu veicināt lielāku ES pilsoņu informētību par 
svarīgiem ar Eiropas integrāciju saistītiem jautājumiem. 

Tiesas iestāžu pieejamības jomā dalībvalstīs joprojām ir jāturpina tiesu 
sistēmu reformas, jo īpaši attiecībā uz tiesvedības pārmērīgo ilgumu. Šajā 
jomā jāņem vērā reformas, kas tiek īstenotas ECT, lai novērstu neizskatīto 
lietu pārmērīgo skaitu. Samazināt ECT noslogojumu izdosies tikai nodrošinot 
pienācīgas valstu tiesu sistēmas. Risināt sistēmiskas problēmas valstu līmenī 
var palīdzēt arī citu valsts mehānismu, jo īpaši vienlīdzības veicināšanas 
iestāžu un CVAI, nostiprināšana. Vēl nav zināms, vai laikā, kad dominē 
taupības pasākumi, ES dalībvalstis turpinās darbu pie CVAI nostiprināšanas. 

Visbeidzot, cietušo aizsardzības jomā ir panākti daudzsološi sasniegumi gan 
ES, gan dalībvalstu līmenī. Iniciatīvu par aizdomās turēto un apsūdzēto 
personu tiesībām (jo īpaši „Ceļveža”) īstenošanu veicinātu paralēli sasniegumi 
cietušo personu tiesību jomā, tādējādi veicinot skaidrāku un vispārējāku 
tiesību aktu izstrādi gan par aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesībām, 
gan par cietušo un liecinieku tiesībām. Gaidāmā „Eiropas drošības aptauja”, 
kā arī FRA aptauja par vardarbību pret sievietēm, tostarp vardarbību bērnībā 
un veidiem, kā cietušie paziņo par vardarbību, radīs priekšstatu par to, kā 
cietušie izmanto savas tiesības praksē. 
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3. tabula.  Pārskats par uzraudzības ziņojumiem par ES dalībvalstīm un 
Horvātiju, kas sagatavoti ANO un Eiropas Padomes īstenotajās 
uzraudzības procedūrās 2010. gadā; iedalījums pa valstīm 
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Austrija             3 
Beļģija             4 

Bulgārija             3 
Kipra             1 

Čehijas Republika             2 
Dānija             2 

Igaunija             3 
Somija             1 

Francija             3 
Vācija             1 

Grieķija             0 
Ungārija             3 

Īrija             0 
Itālija             3 

Latvija             0 
Lietuva             0 

Luksemburga             2 
Malta             1 

Nīderlande             3 
Polija             2 

Portugāle             0 
Rumānija             2 
Slovākija             3 
Slovēnija             2 

Spānija             2 
Zviedrija             1 

Apvienotā Karaliste             1 
Horvātija*             3 

Kopā 7 4 1 3 2 2 2 6 9 3 8 4 51 
 
Piezīme.  * Saskaņā ar FRA Dibināšanas regulas (EK) Nr. 168/2007 28. pantu Horvātija 

kā ES kandidātvalsts drīkst piedalīties aģentūras darbībā. 
  = uzraudzības ziņojums pieņemts 2010. gadā 

RDIK Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja (CERD) 
CTK Cilvēktiesību komiteja (Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 

politiskajām tiesībām (ICCPR) uzraudzības iestāde) (HRC) 
ESKTK Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja (CESCR) 
SDIK Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja (CEDAW) 
KPS Komiteja pret spīdzināšanu (CAT) 
BTK Bērna tiesību komiteja (CRC) 
BTK-FP-BT Bērna tiesību komiteja (uzrauga Fakultatīvā protokola par 

bērnu tirdzniecību ievērošanu) (CRC-OP-SC) 
VPP Vispārējais periodiskais pārskats (UPR) 
EKSN Eiropas Konvencija par spīdzināšanas novēršanu (ECPT) 
RMVEK Reģionālo un mazākumtautību valodu ekspertu komiteja (ECRML) 
PKNMJ Padomdevēja komiteja nacionālo minoritāšu jautājumos (FCNM) 
ECRI Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību (ECRI) 
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Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra 
Pamattiesības: galvenie sasniegumi tiesību aktu un politikas izstrādes jomā 2010. gadā 

2012 — 27 lpp. — 21 × 29,7 cm 
ISBN 978-92-9239-122-5 
doi: 10.2811/31788 

Liela daļa papildu informācijas par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru ir 
pieejama internetā. Tai var piekļūt FRA tīmekļa vietnē fra.europa.eu. 

 

 

 

Kā saņemt ES izdevumus 

Bezmaksas publikācijas: 
• izmantojot EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu/lv/home/); 

• Eiropas Savienības pārstāvniecībās un delegācijās. Informāciju saziņai varat 
iegūt internetā (http://ec.europa.eu) vai sūtot faksu uz +352 2929-42758. 

Maksas publikācijas: 
• izmantojot EU Bookshop (http://http://bookshop.europa.eu/lv/home/). 
Maksas abonementi (piemēram, ikgadējie Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša izdevumi un Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūras krājumi): 
• izmantojot Eiropas Savienības Publikāciju biroja tirdzniecības 

aģentus 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_lv.htm). 
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2010. gads bija pirmais gads, kurā Eiropas Savienība (ES) darbojās, pamatojoties uz savu juridiski saistošu 
tiesību hartu — ES Pamattiesību hartu. Šajā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras gada pārskata 
kopsavilkumā īpaši izceltas svarīgākās pārmaiņas politiskajā un tiesiskajā jomā ES un tās dalībvalstīs, kuras 
tiecas īstenot savas saistības pamattiesību jomā. 2010. gadā tika panākts progress daudzās jomās, tostarp 
tika nostiprināta pamattiesību pārbaude ES tiesību aktu priekšlikumos un pieņemta regula par pilsoņu 
iniciatīvu, kas ir jauns un nozīmīgs ES līdzdalības demokrātijas instruments. Sasniegumus papildināja arī 
vairāku dalībvalstu centieni nostiprināt vai izveidot cilvēktiesību aizsardzības iestādes, kā arī ANO 
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (KPIT) ratificēšana ES. 

Tomēr nav pamata ieslīgt pašapmierinātībā. Pamattiesību jomā ES joprojām pastāv dažādas satraucošas 
problēmas, piemēram, romu kopienu pastāvīga un galēja nabadzība un sociālā atstumtība, kā arī patvēruma 
meklētāju apstākļu pasliktināšanās atsevišķās dalībvalstīs. Eiropas Cilvēktiesību tiesa 2010. gadā 
pasludināja vairāk nekā 600 spriedumus par cilvēktiesību pārkāpumiem, pieņemot nolēmumus pret gandrīz 
visām 27 ES dalībvalstīm. 

Šajā kopsavilkumā ir aplūkoti īpaši izvēlēti svarīgākie pamattiesību jomas aspekti, pievēršoties šādiem 
tematiem: patvērums, imigrācija un integrācija; robežkontrole un vīzu politika; informācijas sabiedrība un 
datu aizsardzība; bērna tiesības un bērnu aizsardzība; vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums; rasisms un 
etniskā diskriminācija; ES pilsoņu līdzdalība Eiropas Savienības demokrātiskas darbības nodrošināšanā; 
efektīvas un neatkarīgas tiesas pieejamība; cietušo personu aizsardzība. 

 

 

 

 

 
EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU AĢENTŪRA 
Schwarzenbergplatz 11 - 1040 Vīne — Austrija 
Tālr.: +43 (1) 580 30-60 — Fakss: +43 (1) 580 30-693 
fra.europa.eu — info@fra.europa.eu  
facebook.com/fundamentalrights 
twitter.com/EURightsAgency  
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   HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION 
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