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FRA paziņojums presei 

Vīne / Brisele, 2012. gada 20. jūnijs 

 

Nākamie daži mēneši ir ārkārtīgi svarīgi nozīmīgāko pamattiesību 

uzlabošanā 

Saistība starp drošības jautājumiem un datu aizsardzību, nepieciešamība vienoties par jauniem 

kopīgiem noteikumiem par patvērumu un Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešana 

ir tikai daži no daudziem pamattiesību jautājumiem, kas šobrīd tiek apspriesti ES līmenī. Faktisko 

diskusiju rezultāts ir ārkārtīgi svarīgs pamattiesību uzlabošanai, kā tas ir uzsvērts Eiropas Savienības 

Pamattiesību aģentūras [European Union Agency for Fundamental Rights] (FRA) 2011. gada 

ziņojumā, kas šodien iesniegts Eiropas Parlamentā. 

Lai Eiropas Savienībā (ES) tiktu nodrošinātas un aizsargātas ikviena pamattiesības, ES un tās 

27 dalībvalstis 2011. gadā nāca klajā ar dažādiem priekšlikumiem. ES pieņēma nozīmīgus tiesību 

aktus un politikas pasākumus, piemēram, cietušo aizsardzības, cilvēku tirdzniecības un romu 

integrācijas jomās. Dažādas ES dalībvalstis, citu pasākumu starpā, reformēja bērnu aizsardzības 

sistēmas un veica pasākumus, lai saīsinātu tiesas prāvu ilgumu. 

Tomēr problēmas paliek. 2011. gads sniedza absolūtus un traģiskus atgādinājumus, cik liela var būt 

ārkārtējas neiecietības galējība, ja tā netiek kontrolēta. Tādejādi vienlīdzība un nediskriminācija 

paliek pamata jautājumi. ES un tās dalībvalstīm jāturpina būt modrām, lai nodrošinātu, ka 

dominējošais ekonomikas vājums neapdraud pamattiesību ievērošanu ikvienam ES. 

“Tomēr šajos grūtajos ekonomikas apstākļos Eiropas Savienībai vairāk nekā jebkad jāgarantē, ka 

nenotiek atkāpšanās no šīs aizsardzības. Nav laiks pašapmierinātībai”, šodien Eiropas Parlamentam 

teica FRA valdes priekšsēdētāja Ilze Brands Kehris. 

Daži šī gada ziņojuma nozīmīgi jautājumi: 

• Datu aizsardzība: Neseni centieni un diskusijas atrast līdzsvaru starp no pamattiesībām 

izrietošām saistībām un drošības jautājumiem, ņemot vērā jauno ES datu aizsardzības 

tiesisko regulējumu; 

• Romi: Kā izmantot Romu integrācijas stratēģijas kā nākotnes stratēģijas, lai labāk iekļautu un 

integrētu sabiedrībā grupas, kas atrodas mazāk labvēlīgā stāvoklī; 

• Nelikumīga statusa migranti: juridiskas un praktiskas barjeras, kas aizkavē tos izmantot 

visbūtiskākās cilvēktiesības; 

• Daudzkārtēja diskriminācija: ES institūcijas, valstu tiesas un vienlīdzību veicinošās iestādes 

aizvien vairāk atzīst nepieciešamību nodarboties ar diskrimināciju, kas balstās ne tikai uz 

tādiem pamatiem kā dzimums un etniskā izcelsme. 

 

Gada ziņojums aptver tādas jomās kā patvērums un robežu kontrole, datu aizsardzība, bērnu 

tiesības, vienlīdzība un nediskriminācija, rasisms un etniskā diskriminācija, Savienības 
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demokrātiskā darbība, piekļuve efektīvai un neatkarīgai tiesai un noziegumos cietušo personu 

tiesības. 

Piezīmes redaktoriem: 
 

• FRA 2011. gada ziņojums sniedz konkrētus un salīdzināmus datus par pamattiesību faktisko 

situāciju 27 ES dalībvalstīs un Horvātijā. Tajā, balstoties uz konstatētajiem pierādījumiem, ir 

sniegti arī ieteikumi ES institūcijām un dalībvalstīm. Ziņojumā ir identificētas “svarīgākās 

tendences”, “daudzsološas darba metodes” un tuvākās nākotnes problēmas un aprakstīti 

FRA pēdējie darbi šajā sakarā. 

• Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) ir pilnvarota sniegt palīdzību un zināšanas ES 

un valstu lēmumu pieņēmējiem, tādejādi veicinot informētākas, pamatoti formulētākas un 

kontekstualizētākas diskusijas un politikas saistībā ar pamattiesībām. Tai ir trīs 

pamatfunkcijas: vākt informāciju un datus par pamattiesībām; sniegt uz pierādījumiem 

balstītus ieteikumus ES un tās dalībvalstīm; un veicināt dialogu ar pilsonisko sabiedrību, lai 

paaugstinātu sabiedrības izpratni par pamattiesībām. Skat. http://fra.europa.eu 

• Ziņojums EN un FR 

• Ziņojuma kopsavilkums EN, FR un DE .  

 

Papildu informācijai, lūdzu, sazinieties ar FRA preses sekretāri Blanca Tapia 
no FRA plašsaziņas līdzekļu grupas 
E-pasts: media@fra.europa.eu  
Tel.: +43 1 580 30 642 

 

 


