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Migrācijas krīze liek šaubīties par Eiropas Savienības
pamattiesību aizsardzību, konstatēts FRA 2016. gada
ziņojumā par pamattiesībām
Vairāk nekā viens miljons cilvēku 2015. gadā meklēja patvērumu Eiropas
Savienībā — pieckārt vairāk nekā gadu iepriekš. Eiropas Savienības Pamattiesību
aģentūras (FRA) 2016. gada ziņojumā par pamattiesībām analizēts problēmas
mērogs un raksturs, kā arī ierosināti pasākumi, lai nodrošinātu pamattiesību
ievērošanu visā Eiropas Savienībā.
“Pagājušā gadā Eiropas Savienības pamattiesību aizsardzību sāpīgi pārbaudīja uzbrukumi
daudzām brīvībām, tiesībām un vērtībām, kas ir Eiropas Savienības pamatā," apgalvo FRA
direktors Michael O’Flaherty. “Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ir jābūt nelokāmām,
aizstāvot tiesības, ko var likumīgi baudīt visi neatkarīgi no tā, vai paaudžu paaudzēs ir
dzīvojuši Eiropas Savienībā vai tikko izkāpuši Eiropas krastos."
Šajā gada ziņojumā par cilvēktiesībām galvenā uzmanība ir pievērsta problēmām un
sasniegumiem Eiropas Savienībā plašā pamattiesību jautājumu lokā. Daudzus šā gada
ziņojumā iekļautos jautājumus plašāk apspriedīs 2016. gada Forumā par pamattiesību
jautājumiem, kas notiks 20.–23. jūnijā Vīnē.


Šobrīd, kad pasaulē piespiedu kārtā ir pārvietoti vairāk nekā 60 miljoni cilvēku,
situācija migrācijas jomā joprojām ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības
darba kārtības jautājumiem. Lielākā daļa bēgļu, tostarp, daudz bērnu, ierodas Eiropā,
riskējot ar savām dzīvībām, un maksā kontrabandistiem, lai šķērsotu jūru pārpildītās
un jūras apstākļiem nepiemērotās laivās.



Daudzās dalībvalstīs ir bijuši rasistisku un ksenofobisku incidentu uzplūdi, ko
izraisīja ar migrācijas situāciju saistītas bailes un teroristu uzbrukumu uzliesmojumi.
FRA ziņojumā konstatēts, ka tas ir jo īpaši ietekmējis musulmaņu un ebreju kopienas.



Teroristu uzbrukumi vēlreiz pievērsa uzmanību grūtībām atrast pareizo līdzsvaru starp
personas datu un privātuma aizsardzību, kā arī iekšējās drošības uzturēšanu.
Vairākās ES dalībvalstis notiek process ar izlūkošanu saistītā tiesiskā regulējuma
reformēšanai, kas var palielināt dienestu iejaukšanās pilnvaras.
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Piezīmes redaktoriem
 2016. gada ziņojumā par pamattiesībām sniegts kopsavilkums un analīze par
galvenajām aktualitātēm pamattiesību jomā Eiropas Savienībā 2015. gadā, kā arī
ir sniegti priekšlikumi rīcībai šādās jomās: līdztiesība un nediskriminācija;
rasisma, ksenofobija un ar to saistītā neiecietība; romu integrācija; informācijas



sabiedrība, privātums un datu aizsardzība; bērnu tiesības; piekļuve tiesu
iestādēm, tostarp, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.
FRA sniedz uz pierādījumiem balstītu palīdzību un ieteikumus ES un valstu
lēmumu pieņēmējiem, tādējādi veicinot informētākas un mērķtiecīgākas debates
un politiku attiecībā uz pamattiesībām.

