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IT: tiesību aizsardzība pret tiesību pārkāpumiem?
IT sistēmas var palīdzēt izsekot pazudušus migrantu bērnus un cīnīties pret
identitātes zādzībām. Bet pastāv arī nozīmīgi riski attiecībā uz cilvēku
pamattiesībām, piemēram, negodīga attieksme patvēruma procedūrā. Eiropas
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) to konstatē jaunā ziņojumā. Tā kā
iestādes arvien vairāk paļaujas uz šīm sistēmām, ziņojumā tiek ieteikti veidi
labākai cietušo tiesību aizsardzībai.
“IT paātrina efektivitāti, bet kādi riski pastāv attiecībā uz pamattiesībām?” vaicā FRA
direktors Michael O’Flaherty. “Šim bieži uzdotajam, bet reti izpētītajam jautājumam ir
stingri jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu ES Pamattiesību hartā noteikto tiesību
aizstāvību. Ar adekvātiem aizsardzības pasākumiem var samazināt tiesību pārkāpumus un
palielināt uzticību IT sistēmu plašākai izmantošanai augstākai drošībai un vienmērīgākām
migrācijas plūsmām.”
Tā kā migrācijai un drošībai arvien vairāk izmanto IT sistēmas, ziņojumā “Zem vērīgām
acīm — biometriskie dati, ES IT sistēmas un pamattiesības” tiek pētīta šo sistēmu ietekme.
Tajā ir arī izklāstīts, kā aizsargāt cilvēku pamattiesības.




Apmēram 50 % FRA intervēto Eiropas robežsargu un vīzu izsniedzēju minēja datu
ievades kļūdas viņu IT sistēmās. Šādas kļūdas var rasties nepareiza pieraksta, tulku
trūkuma dēļ, vai arī dēļ pirkstu nospiedumu pierakstīšanas nepareizai personai. Tas
nozīmē, ka ES un tās dalībvalstīm ir jāliek lielāks uzsvars uz kvalitātes nodrošināšanu.
Tāpat ir jānodrošina cilvēku informētība, kāpēc datus apkopo un kā ērti labot vai dzēst
neprecīzus personas datus.
Datus var nozagt. Despotiski režīmi var piekļūt to cilvēku datiem, kuri meklē
patvērumu. Ar bērnu datiem var viņus nomelnot, kad viņi ir pieauguši. Tādēļ ir
nepieciešami stingri drošības pasākumi, ar kuriem kontrolē piekļuvi datiem, kā arī
uzrauga datu izmantošanas veidu.

No IT sistēmām var arī gūt lielu labumu. Gandrīz trešā daļa robežsargu ir saskārušies ar
bērniem, kuri izsludināti par pazudušiem. Tas norāda, kā ar IT sistēmām var palīdzēt
izsekot pazudušus un bērnu tirdzniecībā iesaistītus bērnus. No IT sistēmām var arī gūt
informāciju par cilvēkiem, kuri ierodas bez ceļošanas dokumentiem, ja viņi jau ir sistēmā.
Tādējādi ar tām var nodrošināt, ka cilvēkiem nelikumīgi neatsaka piekļuvi.
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Piezīmes redaktoriem
 Eiropas Savienībā jau ir plaša mēroga robežu pārvaldības sistēmas (Vīzu informācijas
sistēma, Šengenas informācijas sistēma un EURODAC sistēma patvēruma pieprasītāju
identificēšanai), un ir plāni izveidot vēl vairāk šādu sistēmu. Paziņojumā arī piedāvā
veidot šīs un turpmākās IT sistēmas kā savstarpēji izmantojamas, lai kopīgotu
informāciju.
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