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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlaments ir bijusi viena no ES iestādēm, kas visaktīvāk iestājusies par pamattiesību 
un cilvēktiesību ievērošanas veicināšanu un aizsardzību gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās.
Pēc ilgas kavēšanās Aģentūru beidzot izveidoja 2007. gada februārī.  Taču Aģentūra nevar 
efektīvi strādāt, jo nav pieņemta daudzgadu programma un tās direktora amats vēl aizvien ir 
vakants. Nekavējoties jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiek iecelts Aģentūras direktors, 
šajā procesā iesaistot Eiropas Parlamentu. Ārlietu komiteja aicina Komisiju veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai novērstu pašreizējo situāciju.

Kā teikts Padomes 2007. gada 15. februāra rezolūcijā (EK Nr. 16872007), Aģentūras 
galvenais uzdevums ir palīdzēt ES iestādēm un dalībvalstīm, darbojoties Kopienas tiesību 
aktos noteiktajās darbības jomās, izpildīt ES un Kopienas tiesību aktos noteikto pienākumu –
savā politikā ievērot pamattiesības.  Šīs pamattiesības jo īpaši ir atspoguļotas Eiropas 
pamattiesību hartā, ņemot vērā tās statusu un tai pievienotos paskaidrojumus. Saskaņā ar 
regulas 5. pantu Aģentūras darbības tematiskās jomas noteiks Padome, iekļaujot tās 
daudzgadu programmā.

Galvenie atzinuma sagatavotāja mērķi:

atsaucas uz rezolūciju par pamattiesību un cilvēktiesību ievērošanas veicināšanu un 
aizsardzību: valstu un Eiropas Savienības iestāžu, tostarp Pamattiesību aģentūras, lomu un jo 
īpaši priekšlikumiem par cilvēktiesību aizsardzības principu popularizēšanu ārpus Eiropas 
Savienības;

atbalsta pasākumus, kas tiek veikti, lai izvairītos no darbības dublēšanās un nodrošinātu 
pienācīgu darbības saskaņošanu ar šajā jomā aktīvajām starptautiskajām organizācijām 
(piemēram, EDSO, ANO un jo īpaši Eiropas Padomi);

uzskata, ka dialogs par cilvēktiesībām ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības attiecībām ar trešām 
valstīm; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūras darbībā var iesaistīties kandidātvalstis; atkārto, ka 
stabilitātes, drošības un labklājības telpu nav iespējams izveidot bez dialoga ar kaimiņvalstīm 
par cilvēktiesību un demokrātijas jautājumiem un ka dažādām iestādēm, kas darbojas šajā 
jomā, ir jāizveido efektīvāka sadarbība;

uzskata, ka, tiklīdz Reformu līgums stāsies spēkā un šis amats būs izveidots, Aģentūrai ir 
jāsniedz atbalsts Eiropas Savienības Augstajam pārstāvim kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas jomā, īpaši attiecībā uz sadarbību ar trešām valstīm tādos jautājumos kā dialogs par 
cilvēktiesībām, imigrācija, organizētā noziedzība un cilvēku tirdzniecība. 

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 
savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Padomes ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
7.a apsvērums (jauns)

(7.a) Aģentūra regulāri sniedz ziņojumus 
Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr. 2
2. panta f) punkts

f) patvērums; f) patvērums, tostarp piespiedu izraidīšanas 
jautājums;

Grozījums Nr. 3
2. panta ja) punkts (jauns)

(ja) pretterorisma pasākumu ietekme uz 
pamattiesībām Eiropas Savienībā;

Grozījums Nr. 4
2. panta jb) punkts (jauns)

(jb) cilvēktiesību jautājums ES 
tirdzniecības un attīstības politikā un 
attiecībās ar trešām valstīm.

Grozījums Nr. 5
3. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Pamattiesību jomā Aģentūra aktīvi 
sadarbojas ar kandidātvalstīm, lai sekmētu 
šo valstu pielāgošanos Kopienas tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 6
3. panta 3. punkts
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3. Jautājumi par diskrimināciju dzimuma dēļ 
Aģentūrai ir jārisina mērķtiecīgi un tikai
darba ietvaros, ko tā veic saistībā ar 
diskriminācijas vispārējiem jautājumiem, 
kas minēti 2. panta b) punktā, ņemot vērā to, 
ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta, 
kas izveidots ar Regulu (EK) Nr. 1922/2006, 
vispārējiem mērķiem ir jāveicina un 
jāstiprina dzimumu vienlīdzība, tostarp 
dzimumu vienlīdzības nodrošināšana visās 
Kopienas politikas jomās un valstu politikas 
attiecīgajās jomās, kā arī jāveicina cīņa pret 
diskrimināciju dzimuma dēļ un jāpalielina 
ES pilsoņu izpratne par dzimumu 
vienlīdzību, sniedzot tehnisku palīdzību 
Kopienas iestādēm, jo īpaši Komisijai un 
dalībvalstu iestādēm.

3. Jautājumi par diskrimināciju dzimuma dēļ 
Aģentūrai ir jārisina mērķtiecīgi un darba 
ietvaros, ko tā veic saistībā ar 
diskriminācijas vispārējiem jautājumiem, 
kas minēti 2. panta b) punktā, un ievērojot 
vajadzību iekļaut dzimumu līdztiesības 
jautājumu ES vispārējā pieejā 
pamattiesībām, ņemot vērā to, ka Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūta, kas izveidots 
ar Regulu (EK) Nr. 1922/2006, vispārējiem 
mērķiem ir jāveicina un jāstiprina dzimumu 
vienlīdzība, tostarp dzimumu vienlīdzības 
nodrošināšana visās Kopienas politikas 
jomās un valstu politikas attiecīgajās jomās, 
kā arī jāveicina cīņa pret diskrimināciju 
dzimuma dēļ un jāpalielina ES pilsoņu 
izpratne par dzimumu vienlīdzību, sniedzot 
tehnisku palīdzību Kopienas iestādēm, jo 
īpaši Komisijai un dalībvalstu iestādēm.
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