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FRA paziņojums presei 

Vīne/Brisele, 2013. gada 18. jūnijs 

ES Pamattiesību aģentūra (FRA) sniedz gada ziņojumu 

Šā gada FRA ziņojumā ir uzsvērti sasniegumi un problēmas pamattiesību jomā visā Eiropas 

Savienībā. Tajā ir arī aplūkota pašreizējās krīzes ietekme uz tiesiskumu un uz darbībām, ko 

dalībvalstis veic, lai nodrošinātu to tiesu sistēmu uzticamību. 

“„Gadu gaitā ES un tās dalībvalstis ir veiksmīgi izveidojušas spēcīgu pamattiesību infrastruktūru. 

Tomēr daudzās jomās gan ES, gan dalībvalstis var veikt uzlabojumus, un tām tas arī ir jādara,” 

uzskata FRA direktors Morten Kjaerum. “Mūsu jaunākais gada ziņojums rāda, ka pašreizējā krīze ir 

pārbaudījums arī pamattiesību jomai, turklāt tā ietekmē demokrātisko leģitimitāti un tiesiskumu.” 

Šā gada ziņojumā cita starpā ir apskatīti šādi jautājumi: 

 ES direktīvas pieņemšana noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālo 

standartu jomā. Dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu cietušajiem piekļuvi 

konfidenciāliem cietušo atbalsta dienestiem; 

 Budžeta samazinājumu ietekme uz izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu 

jomu neaizsargātajām grupām, piemēram, bērniem; 

 Diskriminācija un sociālā atstumtība, ar ko joprojām saskaras romi. Daudzi no viņiem dzīvo 

lielā nabadzībā bez piekļuves veselības aprūpei un pienācīgas pajumtes; 

 ES centieni, kas vērsti uz ES datu aizsardzības sistēmas reformēšanu. Tā ir vistālejošākā 

ES datu aizsardzības tiesību aktu reforma 20 gadu laikā; 

 Datubāzu un IT rīku aktīvākas izmantošanas veicināšana ES plašākas pārvaldības un vīzu 

pieteikumu apstrādes jomā un veiksmīgās vienošanās, ko ES panākusi attiecībā uz 

patvēruma instrumentiem, kuriem bija piemērota pārskatīšanas procedūra. Pēc Atgriešanas 

direktīvas ieviešanas vairākas ES dalībvalstis savos tiesību aktos ir paredzējušas alternatīvas 

aizturēšanai. Tomēr rādītāji liecina, ka praksē alternatīvas tiek efektīvi izmantotas tikai dažās 

valstīs. Pārējās valstīs aizturēšana ir visbiežāk izmantotais mērs personām, attiecībā uz kurām 

sākta atgriešanas procedūra; 

 Papildu pasākumi, kas tika veikti dažās dalībvalstīs ar mērķi cīnīties pret rasismu un 

ksenofobiju, izmantojot krimināltiesības. Ar šiem pasākumiem tika arī nodrošināts, ka 

kriminālkodeksā ir noteikti sīkāk izstrādāti noteikumi attiecībā uz noziedzīgiem 

nodarījumiem, kuru motīvs ir rasisms, ksenofobija vai līdzīga neiecietība, vai arī ir noteikts 

stingrāks sods par noziegumiem, kurus motivējuši šādi aizspriedumi; 

 Tā kā 2012. gads bija Eiropas Aktīvu vecumdienu gads, ES uzmanība bija pievērsta arī 

problēmām un šķēršļiem, ar ko saskaras veci cilvēki, tostarp invalīdi. 

FRA gada ziņojums: “„Pamattiesības — problēmas un sasniegumi 2012. gadā” un „Galvenie 

jautājumi. Pamattiesības — jaunākās tendences tieslietu un politikas jomā 2012. gadā”.  

 

Kontaktinformācija sīkākas informācijas saņemšanai 

media@fra.europa.eu 

Tālr. +43 1 580 30 858 
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 Gada ziņojumā ir aplūkotas jaunākās tendences saistībā ar pamattiesībām šādās jomās: 

patvērums, imigrācija un integrācija; robežkontrole un vīzu politika; informācijas sabiedrība 

un datu aizsardzība; bērna tiesības un bērnu aizsardzība; vienlīdzība un nediskriminācija; 

rasisms un etniskā diskriminācija; ES pilsoņu līdzdalība Eiropas Savienības demokrātiskā 

darbībā; efektīvas un neatkarīgas tiesas pieejamība; noziegumos cietušo tiesības. Galvenā 

nodaļa ir “Eiropas Savienība kā vērtību sabiedrība — pamattiesību aizsardzība krīzes laikā”. 

 FRA 2012. gada ziņojumā ir sniegti konkrēti un salīdzinoši dati par pašreizējo stāvokli 

pamattiesību jomā 27 ES dalībvalstīs un Horvātijā. Ziņojumā ir apzinātas jaunākās tendences, 

daudzsološie prakses piemēri un problēmas, kas varētu rasties tuvākajā nākotnē, kā arī 

uzsvērti paši pēdējie FRA darbi šajā jautājumā. 

 Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) ir pilnvarota sniegt ar pierādījumiem 

pamatotus padomus ES un dalībvalstu lēmumu pieņēmējiem, tādējādi veicinot labāku 

informētību un mērķtiecību debatēs un politikā par pamattiesību jautājumiem, kā arī attiecīgās 

politikas veidošanā. 


