
Palīdz padarīt pamattiesības par 
realitāti ikvienam Eiropas Savienībā

Pamattiesības ir minimālie cilvēciskas izturēšanās standarti , kas aizsargā ikvienas personas godu un 
cieņu. Tie ir noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kas ir juridiski saistoša ES iestādēm un visām 
27 ES dalībvalstīm ES normatīvo dokumentu īstenošanā. Hartas sadaļās, t.i. Cieņa, Brīvības, Vienlīdzība, 
Solidaritāte, Pilsoņu tiesības, Tiesiskums un Vispārīgi noteikumi, uzskaitītas ES atzītās tiesības, brīvības 
un principi.

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA), kas tika dibināta 2007. gadā, nodrošina Eiropas Savienību 
un tās dalībvalstis ar atbalstu un speciālajām zināšanām par pamattiesībām. 

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) 
Schwarzenbergplatz 11
1040 Vīne 
Austrija

Tālr:  +43 (1) 580 30 - 0
Fakss: +43 (1) 580 30 - 699
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facebook.com/fundamentalrights 
twitter.com/EURightsAgency 
youtube.com/user/EUAgencyFRA
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FRA…
… apkopo un analizē datus un informāciju par pamattiesībām 

Eiropas Savienībā un dalībvalstīs:

 ■ veicot salīdzināmu, sociāli juridiskās izpētes darbu;

 ■ vācot un analizējot uzticamus un salīdzināmus datus par situāciju uz vietas; 

 ■ nosakot daudzsološus prakses piemērus un pašreizējus izaicinājumus;

 ■ publicējot juridisko un/vai sociālo zinātņu analīzes par pamattiesību jautājumiem;

 ■  aģentūras gada pārskatā nodrošinot aktuālo vispusīgu ziņojumu par situāciju pamattiesību jomā 
visā Eiropā.

… nodrošina pieredzē balstītas konsultācijas par pamattiesību jautājumiem 

lēmumu pieņēmējiem: 

 ■ izstrādājot atzinumus un secinājumus par iegūtiem faktiem;

 ■  pēc ES iestāžu pieprasījuma nodrošinot normatīvo dokumentu projektu analīzi attiecībā 
uz pamattiesībām; 

 ■  izstrādājot rīkus un apmācības materiālus profesionāļiem, piemēram, pasniedzējiem, 
žurnālistiem, policijas darbiniekiem un praktizējošiem juristiem; 

 ■ sekmējot daudzsološās prakses apmaiņu.

… sadarbojas ar partneriem:

 ■ nodrošinot atbalstu un speciālās zināšanas ES iestādēm un dalībvalstīm;

 ■ sadarbojoties kopā ar valsts, reģionālajām un vietējām publiskās varas iestādēm ES mērogā;

 ■  sadarbojoties ar starptautiskajām organizācijām, jo īpaši Eiropas Padomi, Apvienoto Nāciju 
organizāciju un Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju; 

 ■ cieši sadarbojoties ar tiesībaizsardzības iestādēm un līdztiesības iestādēm;

 ■ vadot pamattiesību platformu – pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīklu.

… sekmē informētību par tiesībām:

 ■ darbojoties kā speciālo zināšanu un zināšanu par pamattiesībām centrs;

 ■  paaugstinot informētību par pamattiesībām, tai skaitā ar FRA tīmekļa vietnes, sociālo 
plašsaziņas līdzekļu, fi lmu, brošūru un pasākumu palīdzību.
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