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Vīne/Brisele, 2015. gada 25. jūnijs

FRA uzskata, ka migrantu traģēdijas ir tikai viena no
daudzajām pamattiesību problēmām, kas jārisina
2014. gadā rekordliels migrantu skaits aizgāja bojā, cenšoties šķērsot
Vidusjūru, lai sasniegtu Eiropu. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja
piedāvāt cilvēkiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība,
vairāk tiesisku iespēju iekļūt ES, kā dzīvotspējīgu alternatīvu pretstatā
riskantai neregulārai iekļūšanai. Tas ir viens no secinājumiem šā gada
ES Pamattiesību aģentūras (FRA) gada ziņojumā, kurā apskatītas
attīstības tendences visā ES daudzās jomās 2014. gada laikā.
“2014. gadā pastāvēja vairākas problēmas attiecībā uz pamattiesībām, kā par to
liecina FRA jaunākais gada ziņojums. Bet ir novērots arī progress,” saka FRA
pagaidu direktors Constantinos Manolopoulos. “Ziņojuma pierādījumi un
secinājumi var kalpot par norādēm politikas veidotāju rīcībām visā Eiropā, lai
labāk veicinātu un aizstāvētu pamattiesības. Tie var kalpot par atbalsta punktu,
lai palīdzētu nodrošināt, ka politikas un likumi var labāk ieviest pamattiesības
praksē ikvienam ES.”
Tāpat kā visos iepriekšējos gados FRA 2014. gada ziņojumā ir izceltas problēmas
un sasniegumi daudzās pamattiesību jomās visā Eiropā. Piemēram:


Migrantu stāvoklis turpina pasliktināties. Vidusjūrā nomira rekordliels
migrantu skaits; izglābto vai jūrā aizturēto personu skaits pieauga
četrkārtīgi; dažās dalībvalstīs pasliktinājās situācija attiecībā uz
migrantiem pie robežas; publiskais diskurss ap migrantu integrāciju
turpina būt par izaicinājumu. Tomēr 2014. gadā izveidoja ES
finansēšanas mehānismus, lai palīdzētu dalībvalstīm ieviest ES migrācijas
un patvēruma likumu, uzlabotu solidaritāti dalībvalstu starpā un palīdzētu
cīnīties pret pārrobežu noziedzību. Kopumā patreizējā migrācijas situācija
ES norāda uz vajadzību pēc visaptverošas ES mēroga politikas, kurā
risināti visi migrācijas aspekti no cēloņa līdz sekām. Jaunākā ES darba
kārtība migrācijai ir nozīmīgs solis šajā sakarā.



Pastāvošās problēmas naida noziegumu ziņošanas un reģistrēšanas jomā.
FRA plašā apsekojuma par vardarbību pret sievietēm rezultāti norādīja uz
plaši izplatītu vardarbību pret sievietēm mājās, darbā, sabiedrībā un arī
tiešsaistē visā ES. Tāpat kā iepriekšējos FRA apsekojumos, piemēram, par
antisemītismu un par diskrimināciju pret lesbietēm, gejiem, biseksuāliem
un transseksuāliem cilvēkiem, arī šis apsekojums atklāja vispārējās baiļu
izjūtas un augsta līmeņa neziņošanu cietušo vidū. Tomēr dažas
dalībvalstīs ir veikušas pasākumus, lai labāk aizsargātu noziedzības
upurus, pārskatot savus likumus un politikas, jo 2015. gada novembra
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ES Cietušo direktīvas transponēšanas termiņš tuvojas. FRA gada
ziņojumā ir norādīts, ka dalībvalstīm būtu jāpieņem turpmāki pasākumi,
lai izveidotu visaptverošus cietušo palīdzības dienestus, nodrošinātu
cietušajiem piekļuvi šādiem pakalpojumiem un apmācītu policijas
darbiniekus un tiesiskos praktiķus attiecībā uz palīdzības sniegšanu
cietušajiem.


Daudzās valstīs bērnu aizsardzībai aizvien pietrūkst resursu, tā kavējot to
centienus labāk aizsargāt bērnu tiesības praksē. Dati liecina, ka bērnu
nabadzības un sociālās atstumtības līmeņi saglabājas augsti. Tajā pašā
laikā dažās dalībvalstis uzlabo bērnu-cietušo vai bērnu bez vecāku
aprūpes tiesisko aizsardzību. Tomēr, kā rāda FRA gada ziņojums,
dalībvalstīm būtu jāuzlabo koordinēšanas mehānismi un jāizstrādā
kvalitātes standarti, kā arī efektīvi pārbaužu un uzraudzības mehānismi,
lai nodrošinātu, ka šie pakalpojumi atbilst pienākumam ievērot bērna
tiesības.

Tāpat kā iepriekš gada ziņojumā ir iekļauta arī kādam īpašam tematam veltīta
sadaļa. Šogad ziņojumā tuvāk ir aplūkoti pamattiesību rādītāji kā rīks, lai
stiprinātu un novērtētu ES un valstu saistības aizsargāt tiesības.
Lai lasītu ziņojumu, sk. šeit: Pamattiesības: problēmas un sasniegumi 2014.
gadā.
Papildu informācijas iegūšanai lūdzam sazināties, izmantojot šo e-pasta
adresi: media@fra.europa.eu / Tālr.: +43 1 580 30 642
Piezīmes redaktoriem:
 Jaunā izskata FRA 2014. gada ziņojumā sniegta konkrēti un salīdzinoši
dati par pamattiesību situāciju, kāda pastāv 28 ES dalībvalstīs. Ziņojumā
ir noteiktas galvenās attīstības tendences, daudzsološās prakses, kā arī
problēmas dažādās jomās, piemēram, līdztiesība un nediskriminācija;
rasisms, ksenofobija un ar to saistītā neiecietība; romu iekļaušana;
patvērums, vīzas, migrācijas, robežas un integrācija; informācijas
sabiedrība, datu aizsardzība; bērna tiesības; piekļuve taisnīgumam,
ietverot noziedzīgos nodarījumos cietušo tiesības. Katrā nodaļā uzsvars ir
likts uz trīs galvenajiem elementiem, kas saistīti ar nodaļas tematu;
nobeigumā ir FRA secinājumu saraksts. Daži no secinājumiem un
konstatējumiem pirmo reizi ir atspoguļoti arī ES Padomes secinājumos par
ES Pamattiesību hartas piemērošanu, ko pieņēma 23. jūnijā.
 Ziņojumā ir arī nodaļa, kas veltīta tematam "Pamattiesību iekļaušana:
pāriešana no vārdiem pie darbiem", un nodaļa, kas veltīta ES
Pamattiesību hartai un tam, kā dalībvalstis to lieto.
 FRA ir tiesības sniegt ar pierādījumiem pamatotus ieteikumus ES un valstu
lēmumu pieņēmējiem, tādējādi veicinot informētākas un mērķtiecīgākas
debates un pamattiesību politiku.
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