FRA paziņojums presei
Vīne, 2017. gada 30. maijs

Plaisas mazināšana starp politiku un realitāti:
FRA 2017. gada ziņojums par pamattiesībām
Pēdējo desmit gadu laikā ir pieņemti jauni pamattiesību akti un izveidotas
speciālistu iestādes. Bet joprojām pastāv pamattiesību problēmas, un šīs
tiesības tiek pārkāptas, uzsverot pamattiesību kultūras trūkumu iestādēs un
sabiedrībās, kā ES Pamattiesību aģentūra parāda savā 2017. gada ziņojumā par
pamattiesībām.
“Mums ir tiesību akti un struktūras cilvēktiesību aizsardzībai ES, bet mēs zaudējam
cilvēku uzticību to īstenošanai,” saka FRA direktors Michael O’Flaherty. “Mums ir jādod
pārliecinoša atbilde tiem, kuri apšauba pašu tiesībaizsardzības sistēmu, un jāparāda
cilvēkiem, ka ar cilvēktiesībām veidojas ikvienam labāka sabiedrība. Mums ir vajadzīgas
tiesības, lai cīnītos pret milzu nevienlīdzību, kas grauj sabiedrību, piemēram, bērnu
nabadzību un vardarbību pret sievietēm, kā arī nodrošinātu visiem taisnīgumu.”
Desmit gadus pēc FRA izveides šā gada Ziņojumā par pamattiesībām ir atspoguļoti
cilvēktiesību aizsardzības svarīgākie rezultāti un nepilnības ES pēdējo desmit gadu laikā.
Ziņojumā ir apkopoti un analizēti galvenie sasniegumi cilvēktiesību jomā ES 2016. gadā,
sniedzot rīcības priekšlikumus attiecībā uz ES Pamattiesību hartu un tās lietošanu
dalībvalstīs; vienlīdzību un nediskrimināciju; rasismu; ksenofobiju un ar to saistīto
neiecietību; romu integrāciju; patvērumu, robežām un migrāciju; informācijas
sabiedrību, privātumu un datu aizsardzību; bērnu tiesībām; tiesu pieejamību; kā arī ANO
Konvencijas par invaliditāti īstenošanu.
Ziņojumā ir izteikti priekšlikumi tiesību aizsardzības veicināšanai ES, tostarp:






pamattiesību hartas izmantošanas pilns potenciāls valsts tiesību aktos un tiesu
praksē, kā arī ES politikas ciklos, piemēram, Eiropas pusgadā, lai vērtētu vienlīdzību
un taisnīgumu visā ES. Ar ES iekšēja stratēģiskā satvara izveidi attiecībā uz
pamattiesībām un ES pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai varētu vairāk
stiprināt tiesībaizsardzību ES;
pretdarbība apņēmības mazināšanai attiecībā uz pamattiesībām un
vērtībām. Uz augošās neiecietības un ksenofobiskās retorikas, zemas uzticības
valsts iestādēm un konkrētu tiesiskuma aspektu pasliktināšanās fona ir jāmeklē
jauni veidi, kā izskaidrot, kāpēc tiesības ikvienam ir būtiskas;
cilvēktiesību aizstāvju atbalsts. Tā kā pamattiesības ir apdraudētas, cilvēktiesību
aizstāvjiem ir jāuztic pilnvaras un jādod viņiem iespējas. Ir jāsaglabā pilsoniskās
sabiedrības īpaši svarīgā nozīme tiesību nostiprināšanā un aizsardzībā. Valstu
cilvēktiesību iestāžu un atbalsta tīklu atbalstīšana ar attiecīgiem resursiem var arī
palielināt pamattiesību kolektīvo piederību.

Plašākai informācijai sazinieties: media@fra.europa.eu / Tālr.: (+43) 1 580 30 642

