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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām
(2007/2093(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktu,

– ņemot vērā 2007. gada 21. un 22. jūnija Briseles Eiropadomes sanāksmes secinājumus par 
Līgumu reformu,

– ņemot vērā Līguma par ES 3. panta jauno formulējumu, kuru pieņēma 2007. gada 21. un 
22. jūnija Briseles Eiropadomes sanāksmē un kurā ir norādīts, ka „Eiropas Savienība 
apkaro […] diskriminācijas izpausmes un veicina […] bērnu tiesību aizsardzību”, un kurā 
ir arī teikts, ka „attiecībās ar pārējo pasauli Eiropas Savienība […] veicina […] 
cilvēktiesību aizsardzību, jo īpaši bērnu tiesību aizsardzību”,

– ņemot vērā 2007. gada 21. un 22. jūnija Briseles Eiropadomes sanāksmes lēmumu padarīt 
juridiski saistošu Pamattiesību hartu, kuras 24. pants attiecas tieši uz „bērnu tiesībām” un 
cita starpā nosaka, ka „visās darbībās, kas attiecas uz bērniem, neatkarīgi no tā, vai tās 
veic valsts iestādes vai privātas iestādes, pirmkārt jāņem vērā bērna intereses”,

– ņemot vērā Eiropas Savienības lēmumu pievienoties 1950. gada Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijai (ECK), kas paredz sankcijas gadījumā, ja to 
neievēro,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērnu tiesībām un tās 
fakultatīvos protokolus, kuru 1989. gada 20. novembrī pieņēma Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālā Asambleja,

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru1,

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 4. jūlija paziņojumu „Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu 
tiesībām” (COM(2006)0367),

– ņemot vērā apspriešanās rezultātus, ko organizācijas „Glābiet bērnus” un „Plan 
International” veica par Komisijas paziņojumu2;

– ņemot vērā Forumu, kuru Komisija izveidoja pēc sava paziņojuma „Ceļā uz ES stratēģiju 
par bērnu tiesībām” un kura pirmā sanāksme notika Berlīnē 2007. gada 4. jūnijā,

– ņemot vērā politisko deklarāciju, kuru pieņēma Berlīnē 2007. gada 4. jūnijā pirmajā 
Foruma sanāksmē un kurā ir atkārtota vēlme, lai bērnu tiesības tiktu sistemātiski ņemtas 
vērā Eiropas Savienības iekšpolitikā un ārpolitikā,

  
1 OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. jūnija rezolūciju par nediskrimināciju un 
iespēju vienlīdzību visiem1,

– ņemot vērā Pamattiesību ekspertu tīkla tematisko ziņojumu par bērnu tiesībām Eiropas 
Savienībā2,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ziņojumu par vardarbību pret bērniem, kas 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajai asamblejai tika sniegts 2006. gada 9. oktobrī,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 22. decembra Pamatlēmumu 2004/68/JAI par bērnu 
seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu3,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 22. maija paziņojumu „Vispārīga politika cīņai ar 
kibernoziedzību” (COM(2007)0267),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību 
un dzimumu līdztiesības komitejas, Ārlietu komitejas, Attīstības komitejas, 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Kultūras un izglītības komitejas un Juridisko 
jautājumu komitejas atzinumu (A6-0000/2007),

A. tā kā Komisijas paziņojuma „Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām” galvenais mērķis ir 
veicināt bērnu tiesību pozitīvu apstiprināšanu, tostarp, pirmkārt, tiesību uz ģimeni, tiesību 
uz rūpēm un uz rotaļām, tiesību uz veselību, izglītību, sociālo integrāciju un iespēju 
vienlīdzību un tiesību uz sportu un piemērotu un aizsargātu vidi apstiprināšanu, lai 
nodrošinātu pamatus tādas sabiedrības izveidei, kura būtu labvēlīga bērniem un būtu tiem 
piemērota un kurā bērni justos aizsargāti un būtu tās dalībnieki,

B. tā kā saskaņā ar Pamattiesību hartas 24. pantu ir svarīgi bērniem nodrošināt tiesības uz 
„līdzdalību”, lai vienmēr ņemtu vērā viņu pieredzi un viņu viedokli par visiem 
jautājumiem, kas skar viņu intereses,

C. tā kā ir svarīgi bērnu tiesības iekļaut un aizsargāt visās Eiropas Savienības politikās, kas 
skar viņu intereses (mainstreaming),

STRATĒĢIJAS PAMATNOSTĀDNES

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu, kurā tiek apstiprināta ļoti skaidra vēlme atzīt bērnu 
tiesībām īpašu raksturu, nošķirot tās no pamattiesību vispārējiem jautājumiem, kuru 
sastāvdaļa tomēr ir arī bērnu tiesības;

2. konstatē, ka arvien vairāk jomu, kas ir ES kompetencē, gan tiešā, gan netiešā veidā skar 
bērnu tiesības, un prasa, lai Komisija savā ietekmes novērtējumā, kas paredzēts tās 
2005. gada 27. aprīļa paziņojumā par „Pamattiesību hartas ievērošanu Komisijas 
likumdošanas iniciatīvās – Metodoloģija sistemātiskai un stingrai uzraudzībai” 

  
1 OV C 300E, 9.12.2006., 259. lpp.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 OV L 13, 20.1.2004., 44. lpp.
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(COM(2005)0172), iekļauj sadaļu, kas būtu veltīta tam, kā juridiskā ziņā jāņem vērā bērnu 
tiesības;

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir izveidojusi Forumu, kas apvieno pārstāvjus no 
dalībvalstīm, Eiropas Parlamenta un Komisijas, no nevalstiskajām organizācijām (NVO) 
un starptautiskajām organizācijām, kuras nodarbojas ar bērnu tiesību jautājumiem, kā arī 
pašus bērnus;

4. prasa, lai Komisija iesniedz priekšlikumu par bērnu tiesību jautājumiem paredzētas 
budžeta pozīcijas izveidošanu, kas ļautu finansēt gan Forumu, gan tādus izmēģinājuma 
projektus kā Eiropas agrīnās brīdināšanas sistēma „Bērnu nolaupīšana”;

5. atzinīgi vērtē to, ka Komisija izveidojusi starpdienestu grupu, kā arī norīkojusi 
koordinatoru nepilngadīgo tiesību jautājumos, un vēlas, lai arī Eiropas Parlamentā tiktu 
izveidota koordinācijas struktūrvienība, lai tādējādi saistītu un koordinētu visas 
Parlamenta darbības un iniciatīvas attiecībā uz bērnu tiesībām; vēlas, lai šīs struktūras cita 
starpā varētu nodrošināt arī informācijas un labas prakses apmaiņas tīklu;

6. ar interesi gaida, kad Komisija 2008. gadā publicēs apspriešanās dokumentu ar mērķi 
noteikt stratēģijas pamatnostādnes ES turpmākajai rīcībai bērnu tiesību jomā, un lūdz, lai 
tā ņem vērā rezultātus konsultācijām, ko organizācijas „Glābiet bērnus” un „Plan 
International” veica 2007. gada sākumā, iztaujājot tūkstoš bērnu, un kas parādīja, ka 
temati, kurus bērni uzskata par prioritāriem, ir vardarbība pret bērniem, diskriminācija, 
sociālā atstumtība un rasisms, no kā viņi cieš, narkotiku, alkohola un smēķēšanas sekas, 
prostitūcija un tirdzniecība ar bērniem, kā arī vides aizsardzība1;

7. prasa, lai bērnu tiesību aizsardzību iekļautu starp Pamattiesību aģentūras daudzgadu plāna 
prioritātēm un lai tā pēc iespējas ātrāk izveidotu sadarbības tīklu ar starptautiskajām 
institūcijām un NVO, kas veic darbību šajā jomā, lai tādējādi pilnībā izmantotu to pieredzi 
un informāciju, kas ir to rīcībā;

8. prasa, lai Komisija, Pamattiesību aģentūra un dalībvalstis censtos uzlabot statistikas datu 
vākšanu par bērnu stāvokli Eiropas Savienībā, vajadzības gadījumā paplašinot Eurostat 
pilnvaras, lai iekļautu vairāk rādītāju attiecībā tieši uz bērniem;

9. prasa, lai tiktu paredzēta ES pievienošanās Eiropas Padomes konvencijām, kas attiecas uz 
bērnu tiesībām, piemēram, konvencijām par bērnu tiesību īstenošanu, adopciju, seksuālo 
ekspluatāciju un izmantošanu, un vēlas, lai Padome pieņemtu principiālu nostāju, kas ES 
nākotnē ļautu piedalīties sarunās par turpmākajām konvencijām tieši par bērnu 
aizsardzību;

10. vēlas, lai tiktu izskatīta iespēja attiecībā uz ES pievienošanos Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijai par bērnu tiesībām;

11. aicina visas dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, izveidot bērnības un jaunības 
garantijas, kas paredzētas ANO 1989. gada Konvencijā par bērnu tiesībām;

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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DAŽI PRIORITĀRI ASPEKTI

Vardarbība

12. apstiprina, ka nav pieļaujama nekāda veida vardarbība pret nepilngadīgajiem, un atgādina, 
ka viens no ieteikumiem, kas formulēts Apvienoto Nāciju Organizācijas pētījumā par 
vardarbību, aicina priekšroku dot profilaksei, un tas nozīmē, ka ir jāpastiprina tiesu iestāžu 
un policijas sadarbība starp dalībvalstīm, Eiropolu un Eirojustu;

13. prasa, lai visas iestādes un dalībvalstis iesaistās cīņā pret bērnu nelikumīgu tirdzniecību, 
pedofīliju un bērnu pornogrāfiju interneta tīklā, jo īpaši ar jauniem normatīvajiem 
instrumentiem, kas paredz visu ieinteresēto subjektu, gan publisko, gan privāto, 
līdzdalību, kā norādīts arī Komisijas paziņojumā „Vispārīga politika cīņai ar 
kibernoziedzību”;

14. pauž atbalstu Komisijas iniciatīvai, kas kopā ar lielākajām sabiedrībām, kuras izsniedz 
kredītkartes, izvērtē, vai ir iespējams tehniski izslēgt no tiešsaistes maksājumu sistēmas 
tīmekļa vietnes, kas elektroniskā veidā pārdod bērnu pornogrāfiju;

15. iesaka ieviest atbilstošu un efektīvu tiesisko regulējumu attiecībā uz piekļuves 
nodrošinātājiem, sabiedriskajām un privātajām televīzijas sabiedrībām un dažādu nozaru 
uzņēmumiem, lai aizliegtu kaitīgu attēlu un kaitīga satura pārraidīšanu (tostarp 
elektroniskās uzmākšanās parādību) un vardarbīgu videospēļu tirdzniecību, kas nodara 
kaitējumu bērnu psihofizioloģiskajai attīstībai, jo veicina vardarbību;

16. prasa pieņemt profilakses plānu ar mērķi novērst nepilngadīgo noziedzību un uzmākšanos 
skolā, pirmkārt iesaistot ģimenes un skolas;

17. vēlas, lai dalībvalstis paredzētu sistēmu, ar kuru varētu piekļūt informācijai par 
notiesājošiem spriedumiem, kas pieņemti saistībā ar ļaunprātīgiem nodarījumiem pret 
bērniem, lai nepieļautu, ka personas, kuras pēc notiesājoša sprieduma par seksuālu 
izmantošanu jāuzskata par nepiemērotām darbam ar bērniem, varētu strādāt noteiktās 
profesijās, un lai pēc iespējas efektīvāk novērstu recidīvu gadījumus; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē progresu, kas Padomē panākts attiecībā uz 

18. prasa, lai seksa tūrismu, kurā ir iesaistīti bērni, uzskatītu par noziegumu visās dalībvalstīs, 
lai to reglamentētu ekstrateritoriāli krimināltiesiski likumi un lai Eiropols tiktu pienācīgi 
pilnvarots sadarbībai ar dalībvalstu un to valstu policijas spēkiem, kuras skar šāda veida 
tūrisms, lai varētu veikt izmeklēšanas ar mērķi identificēt šādu noziegumu izdarītājus;

19. prasa, lai nepilngadīgajiem proporcionāli izdarītā noziedzīgā nodarījuma smagumam 
paredzētu sodus, kas aizstātu ieslodzīšanu, un lai visos gadījumos tiktu garantēti 
pāraudzināšanas pasākumi šo personu sociālajai un profesionālajai iekļaušanai nākotnē, 
ņemot vērā nepieciešamību nepilngadīgajiem mācīt, ka viņiem ir ne vien tiesības, bet arī 
pienākumi;

20. prasa, lai tiktu risināta nepilngadīgu personu starptautisku nolaupīšanu problēma, kuras 
bieži vien ir saistītas ar konfliktiem starp vecākiem, kad tie vairs nedzīvo kopā vai šķir 
laulību;



PR\676846LV.doc 7/19 PE 390.381v02-00

 Ārējais tulkojums LV

21. prasa, lai nekavējoties tiktu ieviesti atbilstoši pasākumi pazudušu bērnu meklēšanai un 
atrašanai;

Nabadzība/diskriminācija

22. atgādina, ka Eiropas Savienībā 19 % bērnu dzīvo zem nabadzības sliekšņa un ka tāpēc ir 
jāparedz atbilstoši palīdzības pasākumi, jo īpaši viņu ģimenēm;

23. uzstāj, ka cīņa pret bērnu nabadzību ir jāpadara par vienu no stratēģijas galvenajām 
prioritātēm – (jo īpaši ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas tūkstošgades mērķus) -, 
jo tā bieži vien ir cēlonis sociālās atstumtības parādībai un daudziem diskriminācijas 
gadījumiem;

24. prasa, lai Komisija iesniedz direktīvas priekšlikumu, aptverot visus diskriminācijas 
veidus, kas minēti EK līguma 13. pantā, un visas nozares, kas minētas Padomes 
2000. gada 29. jūnija Direktīvā 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret 
personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības1;

25. prasa, lai Komisija un dalībvalstis nodrošinātu, ka tiek izveidoti apstākļi, kas visiem 
bērniem ļautu piekļūt visiem studiju un izglītības veidiem un līmeņiem, vajadzības 
gadījumā veicot pozitīvus pasākumus, lai visneaizsargātās grupas varētu piekļūt skolu, 
augstskolu un profesionālās izglītības cikliem, kas pretējā gadījumā viņiem nebūtu 
pieejami2;

26. prasa, lai mērķtiecīgus pasākumus veiktu jo īpaši attiecībā uz romu bērniem, lai tādējādi 
izbeigtu diskrimināciju, sociālo un ar izglītību saistīto atstumtību, kā arī ekspluatāciju, 
kuras upuri viņi bieži kļūst; turklāt vēlas, lai tiktu veicinātas izglītošanas kampaņas un 
pasākumi ar mērķi kompensēt lielo izkliedētību pa skolām, kā arī profilakses un palīdzības 
projekti veselības jomā, tostarp vakcinācijas;

27. prasa, lai tiktu paredzēti atbilstoši pasākumi, lai palīdzētu ielas bērniem, kas bieži vien ir 
spiesti ubagot un kas var viegli kļūt par ekspluatācijas un bērnu tirdzniecības upuriem;

28. prasa, lai starp stratēģijas prioritātēm būtu tādu saskaņotu pasākumu kopums, kas būtu 
vērsti uz to, ka bērnus ar invaliditāti uzskatītu par bērniem ar „atšķirīgu veselību”, lai 
tādējādi novērstu jebkādus diskriminācijas veidus un veicinātu viņu izglītības, sociālo un 
profesionālo integrāciju visos viņu dzīves posmos;

29. vēlas pārbaudīt iespēju izstrādāt Kopienas instrumentu adopcijas jomā, ņemot vērā to, ka 
visas starptautiskās konvencijas attiecībā uz bērnu tiesību aizsardzību atzīst pamestiem 
bērniem vai bāreņiem tiesības uz ģimeni un tiesības būt aizsargātiem;

30. aicina visas dalībvalstis noteikt efektīvus risinājumus, lai novērstu pamestu bērnu vai 
bāreņu ievietošanu bērnu namos, piemēram, izmantojot adopciju valsts vai, ja vajadzīgs, 
starptautiskā līmenī, un šajā sakarībā nodrošināt Eiropas Savienībā brīvu pārvietošanos 

  
1 OV L 180, 19.7.2000., 22. lpp.
2 Sk. 11. punktu Eiropas Parlamenta rezolūcijā par nediskrimināciju un iespēju vienlīdzību visiem 
(2005/2191(INI))  - P6_TA(2006)0261.
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bērniem, kas ir ieguvuši statusu, kurš viņus atļauj adoptēt, saskaņā ar Eiropas Savienības 
valstu normām un starptautiskajām konvencijām;

31. aicina dalībvalstis paredzēt pasākumus par labu jauniešiem, kas nāk no bērnu namiem un 
aprūpes struktūrām, lai viņi varētu izmantot palīdzību, kas ļautu sagatavot viņu 
profesionālās nākotnes plānus un atvieglotu viņu integrāciju sabiedrībā;

32. prasa, lai ar lielāku apņēmību tiktu risināti jautājumi, kas saistīti ar izglītošanu par uzturu, 
alkohola pārmērīgu lietošanu un narkotiku tirdzniecību;

Migrantu bērni

33. prasa, lai īpaša uzmanība tiktu pievērsta migrantu bērnu stāvoklim, kuru vecāki ir 
patvēruma meklētāji, bēgļi vai nelegālie imigranti, lai šiem bērniem nebūtu jācieš no 
negatīvām sekām, ko radījusi situāciju, par kuru viņi nav atbildīgi;

34. vēlas, lai, pieņemot jaunos instrumentus - ar koplēmuma procedūru -, uz kuriem balstīsies 
kopējā patvēruma sistēma, bērnu tiesību aizsardzība būtu priekšplānā un lai attiecībā uz 
viņiem tiktu izstrādāti īpaši pasākumi, kuros ņemtu vērā viņu neaizsargātību;

35. vērš uzmanību uz bērniem bez pavadības, apatrīdiem, kā arī bērniem, kuru dzimšana nav 
reģistrēta, attiecībā uz kuriem ir nepieciešami īpaši pasākumi, kuros tiktu pastāvīgi ņemtas 
vērā bērnu intereses, ko noteicis Apvienoto Nāciju Organizācijas augstais komisārs bēgļu 
jautājumos;

0

0            0

36. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju iesniegt Padomei, Komisijai un dalībvalstīm, kā arī 
„Bērnu Eiropas” starpvaldību grupai, Nacionālo novērošanas centru bērnu jautājumos 
Eiropas tīklam (ChildONEurope), Eiropas Padomei, Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Bērnu tiesību komitejai, organizācijai UNICEF, Starptautiskajai Darba organizācijai un 
Starptautiskajai Veselības organizācijai.
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PASKAIDROJUMS

I. IEVADS

Vispirms referente vēlas paust gandarījumu par to, ka Komisija publicējusi paziņojumu, kurā 
paziņots par bērnu tiesību aizsardzības stratēģijas izveidi. Tas liecina par patiesu vēlmi šo 
jautājumu padarīt par vienu no ES rīcības prioritātēm, atzīt bērnus par patstāvīgiem tiesību 
subjektiem, kuru intereses ir konkrētā veidā jāņem vērā visās politiskajās nostādnēs un 
pasākumos, ko pieņem Eiropas Savienības līmenī1, un izveidot instrumentus, kas paredzēti
bērnu tiesību ievērošanas veicināšanai.

Šī ziņojuma mērķis ir atbildēt uz minēto paziņojumu, paužot nostāju par dažiem tajā 
iekļautajiem ierosinājumiem un formulējot citus. Papildus „stratēģiskiem”, vispārīgākas 
nozīmes aspektiem, kas tiks minēti vispirms, ziņojumā tiek aplūkotas dažas īpašas jomas, 
kuras ir Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas kompetencē un kurās attiecībā uz 
bērnu tiesībām ir nepieciešama mērķtiecīga rīcība.

Stratēģijas veicināšanai un izstrādei jānotiek, pozitīvi apstiprinot bērnu tiesības, tostarp 
tiesības uz dzīvi ģimenē, uz izglītību, uz sociālo integrāciju, uz veselības aprūpi, uz iespēju 
vienlīdzību, uz nodarbošanos ar sportu, lai radītu pamatu tādas sabiedrības izveidei, kura būtu 
labvēlīga un piemērota bērniem un kurā bērni justos aizsargāti, un kuras dzīvē tie varētu 
piedalīties.

Šajā sakarībā referente vēlas uzsvērt, ka šis ziņojums nekādā gadījumā nav iecerēts kā visu to 
problēmu saraksts, kuras jāatrisina, vai to tiesību saraksts, kurām ir jāpiešķir prioritāte. 
Jāprecizē, ka šis ziņojums tiek piedāvāts kā instruments pārdomām par Komisijas 
paziņojumu, ņemot vērā ļoti daudzās debates, kuras notika Eiropas Parlamentā (sanāksmes ar 
„fiktīviem” referentiem, ar darba grupu, kurā iekļauti referenti no dažādajām komitejām, 
kurām lūgts atzinums, un tikšanās ar ekspertiem), un jo īpaši kopīgo uzklausīšanu, kura notika 
2007. gada 17. aprīlī, un pirmo Eiropas Forumu par bērnu tiesībām, kurš 4. jūnijā notika 
Berlīnē. 

Turklāt galvenās prioritātes Eiropas Savienības turpmākai rīcībai tiks noteiktas (pēc plašas 
apspriešanās, ko Komisija ir paredzējusi uzsākt), pamatojoties uz dokumentu, kuru paredzēts 
publicēt 2008. gadā. 

II. BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS STRATĒĢIJAS PAMATNOSTĀDNES

1. Tiesiskais regulējums

Bērnu tiesības ir daļa no cilvēktiesībām, ko ES un tās dalībvalstīm ir pienākums ievērot 
saskaņā ar 1950. gada Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju 

  
1 Kā UNICEF pētniecības centra direktore Sanos Pais uzsvēra savā inaugurācijas runā 17.aprīļa uzklausīšanā: 
„Bērniem ir nepieciešama atsevišķa un sistemātiska uzmanība, un tos nevar neņemt vērā vai atstāt novārtā, kad 
tiek izstrādātas politiskās nostādnes un tiek sadalīts budžets”.
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(ECTK), kas ir minēta Līguma par Eiropas Savienību (ESL) 6. panta 2. punktā. Turklāt visas 
dalībvalstis ir ratificējušas Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērnu tiesībām, 
kas ir galvenais atsauces dokuments bērnu aizsardzības jomā. Tomēr šajā sakarībā ir 
jāpiebilst, ka, lai gan pēdējā minētā konvencija ir konkrētāka, tā neparedz nekādu sankciju
mehānismu, kas ļautu nodrošināt tās ievērošanu, kā tas ir, piemēram, ECTK gadījumā.

Eiropas Savienībai līdz šim nav bijis neviens īpašs juridiskais pamats attiecībā uz bērnu 
tiesībām. 
Tomēr jāuzsver, ka tad, ja pieņemtu Konstitucionālo līgumu, tas Eiropas Savienībai būtu 
daudz piemērotāks juridiskais pamats bērnu tiesību jomā: Konstitucionālā līguma I-3. pantā 
(„Savienības mērķi”) ir tiešas atsauces uz bērnu tiesībām, un Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 24. pantam (kas attiecas tikai uz bērnu tiesībām) tādēļ būtu saistošs raksturs. Ja 
Eiropadome tuvākajā laikā nolems sasaukt jaunu starpvaldību konferenci, Parlamentam 
saskaņā ar ESL 48. pantu būs jāsniedz savs atzinums. Tad būs jānodrošina, lai bērnu tiesību 
jomas acquis tiktu nevis pārskatīts, bet gan, tieši pretēji, tiktu apstiprināts un pat nostiprināts.

Papildus tam ir vietā apsvērt iespēju, ka ES varētu kļūt ne vien par ECTK dalībnieci, kā tas ir 
paredzēts, bet arī dažādo Eiropas Padomes konvenciju līgumslēdzēju pusi, kā 17. aprīļa 
uzklausīšanā ierosināja Eiropas Padomes pārstāve1. Tāpēc ir jāizskata iespēja, ka Kopiena 
un/vai Eiropas Savienība varētu pēc noteikta laika pievienoties Konvencijai par 
kibernoziedzību2, Konvencijai par bērnu tiesību īstenošanu3, Konvencijai par adopciju4 vai 
Konvencijai par seksuālo izmantošanu5. Būtu lietderīgi arī izskatīt līdzekļus, kas vēlākā 
posmā varētu ļaut pievienoties Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par bērna 
tiesībām.

Tomēr, lai gan nav konkrētu juridisko pamatu, Eiropas Savienības līmenī ir pieņemti daudzi 
instrumenti, kas gan tiešā, gan netiešā veidā skar bērnu tiesības. Tāpēc, pieņemot un 
transponējot šos instrumentus, ir svarīgi izveidot kontroles un pārraudzības mehānismu, lai 
nodrošinātu, ka bērna tiesības tiek pienācīgi ņemtas vērā un ievērotas. Tas ir tas, ko saprot ar 
vārdu „iesaistīšana”.

2. Iesaistīšana

  
1 V. Taylor paziņoja: „Mēs ļoti vēlamies, lai Eiropas Savienība kļūtu par atbilstošu konvenciju līgumslēdzēju 
pusi, tādējādi pastiprinot mūsu politisko un praktisko sadarbību šajā kontekstā un radot papildu stimulu tam, lai 
dalībvalstis tās ratificētu.” Runas tekstu var atrast šajā vietnē: 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Kuras 9. pantā ir minēti noziegumi, kas saistīti ar bērnu pornogrāfiju.
3 Šajā konvencijā, kuras mērķis ir aizsargāt bērna „galvenās intereses”, ir paredzēti procesuāli pasākumi, kas 
bērniem ļauj īstenot savas tiesības tiesu iestādēs ierosinātās procedūrās, kuras saistītas ar ģimeni (aizbildnība, 
saskares tiesības, radniecība, aizgādnība). 
4 Pašlaik šī konvencija tiek pārskatīta, lai tā atbilstu juridiskajām un sociālajām pārmaiņām, jo īpaši attiecībā uz 
apspriešanos ar bērnu, kuru paredzēts adoptēt, gadījumos, kad tas ir iespējams, minimālo vecumu personām, 
kuras adoptē bērnus, personu tiesībām zināt savu identitāti un izcelsmi. Pārskatīto konvenciju par adopciju 
Ministru komitejai iesniegs 2007. gadā.
5 Šī konvencija pašlaik ir pieņemšanas procesā, un Padomē tiek izskatīta iespēja, ka tai varētu pievienoties 
Kopiena un/vai Eiropas Savienība.
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2005. gada aprīlī Komisija pieņēma paziņojumu, kura mērķis bija uzlabot tās normatīvo 
priekšlikumu saderību ar Pamattiesību hartas noteikumiem1. Jāsecina, ka Komisijai ir 3 mērķi: 
jebkādu normatīvo priekšlikumu izstrādes laikā veikt sistemātisku un stingru kontroli par visu 
pamattiesību ievērošanu; veicināt „pamattiesību kultūru”; pamattiesību ievērošanas kontroles 
rezultātus padarīt pārskatāmākus pārējām iestādēm un sabiedrībai.
Ziņojumā, ko Eiropas Parlaments sagatavoja par šo paziņojumu2, tas pauda vēlmi, lai savā 
ietekmes novērtējumā Komisija paredzētu nodaļu, kas būtu veltīta tieši pamattiesībām. Šķiet, 
ka šī prasība būtu jāatkārto un jāprecizē, jo attiecībā uz dažiem normatīvajiem priekšlikumiem 
būtu lietderīgi, ka Komisija jo īpaši apsvērtu atsevišķu noteikumu iespējamo ietekmi uz 
nepilngadīgajiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka par šādiem priekšlikumiem būtu jādod iespēja paust 
savu viedokli tiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas ir specializējušies attiecīgajā jomā. 
Tas kļūst vēl svarīgāk tad, ja ņem vērā pievienoto vērtību, ko veido tiešā un konkrētā 
pieredze, kuru pilsoniskās sabiedrības pārstāvji var piedāvāt Komisijas dienestiem, lai tiem 
palīdzētu konstatēt potenciālos riskus, kurus pat šķietami nenozīmīgi priekšlikumi var radīt 
attiecībā uz bērnu tiesībām3.
Eiropas Parlamentā būtu jāizveido īpaša struktūra, kuras sastāvs vēl būtu jānosaka, vai bērnu 
tiesību pārstāvja/aizstāvja amats, kas varētu uzturēt saziņu ar pilsonisko sabiedrību vai citām 
organizācijām, kuras specializējušās bērnu tiesību aizsardzībā. Bērni varētu pie šāda pārstāvja 
vērsties gadījumos, kad tie vēlētos iesniegt ierosinājumus attiecībā uz bērnu tiesību 
ievērošanas veicināšanu (sk. infra).

3. Līdzdalība  
Bērnu tiesību jomā „līdzdalība” ir atslēgvārds, kas caurvij ANO un šajā jomā specializējušos 
iestāžu un starptautisku organizāciju brošūras un deklarācijas. Pēc referentes domām, šis 
jēdziens ir cieši saistīts ar vienu no demokrātijas pamatprincipiem, kas paredz, ka pilsoņiem ir 
tiesības piedalīties to lēmumu pieņemšanā, kas uz viņiem attiecas.
Tomēr ikdienā šim līdzdalības principam bieži vien piešķir otršķirīgu nozīmi, lai gan 
nepilngadīgie dažreiz ir vienīgie, kam ir vērtīga informācija, jo īpaši par dažiem aspektiem 
skolā, uz ielas, jauniešu klubos vai pat ģimenē, un viņiem netrūkst ieteikumu par to, kā tos 
uzlabot. Šī ziņojuma mērķis ir uzsvērt un parādīt to, ka tad, ja bērniem ir iespēja brīvi paust 
savu viedokli par jautājumiem, kas viņus interesē4, viņi to labprāt dara un iegūtie rezultāti ir 
lieliski.
Šāds solis pirmo reizi tika īstenots praksē ar plašu apspriešanos, kuru organizācija „Glābiet 
bērnus” veica par Komisijas paziņojumu un kuras rezultāti tika paziņoti 2007. gada 17. aprīļa 
kopīgajā uzklausīšanā. 
Referente vēlas, lai atbilstoši tam, kas minēts Komisijas paziņojumā, pamatojoties uz 
struktūrām un personām, kas bērniem ir vistuvāk, Komisija izveidotu ātru, efektīvu un 
lietderīgu mehānismu, ar kuru var apspriesties ar bērniem vai tos iesaistīt un kuru varētu 
izmantot visiem jautājumiem, kas tieši attiecas uz bērniem.

  
1 Par Pamattiesību hartas ievērošanu Komisijas likumdošanas iniciatīvās. Metodoloģija sistemātiskai un stingrai 
uzraudzībai, COM (2005) 172 galīgā redakcija, 27.04.2005.
2 Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. marta rezolūcija par Pamattiesību hartas ievērošanu Komisijas 
likumdošanas iniciatīvās. Metodoloģija sistemātiskai un stingrai uzraudzībai (2005/2169(INI)).
3 Šajā sakarībā sk. 2005. gada kopsavilkuma ziņojumu, ko sniedza pamattiesību jautājumu neatkarīgo ekspertu 
tīkls, 17. lpp.
4 Konvencijas par bērnu tiesībām 12. pants.
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4. Iestāžu dinamikas izveide

Lai bērnu tiesību aizsardzība būtu uzskatāmāka un efektīvāka, būtu lietderīgi uzlabot to 
struktūru darbību, ko šim nolūkam jau ir izveidojušas dažādās iestādes, un pastiprināt to 
savstarpējo saziņu un sadarbību. Ja nepieciešams, būtu jāveido arī jaunas struktūras.

Komisijas administrācijā nesen tika iecelts bērna tiesību koordinators, kura darbības pamatā 
tomēr ir nepieciešama struktūrvienība ar pietiekamu darbinieku skaitu. Turklāt, turpinot 
pašreizējās komisāru grupas „Pamattiesības” darbu, varētu paredzēt, ka, nosakot nākamās 
Komisijas sastāvu, tiks izveidots cilvēktiesību komisāra amats, kam būtu konkrēti uzdota arī 
bērnu tiesību aizsardzība1 un kam būtu jācentralizē un jākoordinē visas darbības —
normatīvās, administratīvās, plašsaziņas līdzekļu un citas —, kas saistītas ar bērnu tiesību 
aizsardzību.

Pēdējo gadu laikā ir izveidotas arī citas struktūras, piemēram, 2000. gadā Padomē —
Pastāvīgā starpvaldību grupa bērnu un jauniešu jautājumos ar nosaukumu „Bērnu Eiropa”2, ko 
paredzēts izmantot kā forumu apmaiņām un datu salīdzināšanai par jautājumiem, kuri saistīti 
ar bērniem, un kas ik pēc pusgada rīko neoficiālas sanāksmes pēc tās valsts ielūgumu, kura
uzņemas ES prezidentūru.

Arī Eiropas Parlamentam ir struktūra debatēm par jautājumiem, kuri saistīti ar bērniem, —
„Bērnu tiesību alianse”, ko veido deputāti no dažādiem politiskiem un ģeogrāfiskiem 
līmeņiem, kuri tiekas reizi divos mēnešos, kā arī sadarbības grupa „Ģimene”. 

Lai gan šīs dažādās iniciatīvas ir jāvērtē atzinīgi, tās tomēr var būt nepietiekamas, jo īpaši 
tāpēc, ka tām trūkst pārskatāmības un savstarpējas koordinācijas. Tāpēc, pēc referentes 
domām, būtu jākoordinē darbības, ko veic šīs dažādās struktūras, tās jāpastiprina un 
jānodrošina to publicitāte, vajadzības gadījumā izstrādājot kopēju tīmekļa vietni.

Attiecībā uz Eiropas Parlamentu varētu arī paredzēt, kā minēts iepriekš, izveidot struktūru, 
kas koordinētu ar bērnu tiesību aizsardzību saistītās darbības, piemēram, izveidojot bērnu 
tiesību aizstāvi vai tiesībsargu, kam būtu sava administratīvā struktūrvienība tās darbības 
atbalstam. 

Jāatgādina, ka ir svarīgi arī veidot ciešākas saiknes ar dažādām starptautiskām organizācijām, 
piemēram, ar Eiropas Padomi, kas bērnu tiesību jomā izvērš daudzas iniciatīvas, sākot no tādu 
kampaņu īstenošanas, kuras vērstas pret vardarbību3, līdz dažādu ieteikumu, rezolūciju un 
Konvenciju pieņemšanai, tādējādi kļūstot par vienu no svarīgākajiem partneriem attiecībā uz 
bērnu tiesību stratēģijas izstrādi. Tas pats attiecas uz dažām Apvienoto Nāciju Organizācijas 
aģentūrām, jo īpaši uz UNICEF, ko sevišķi raksturo kvalitāte, kura piemīt tās veiktajiem 
pētījumiem par visdažādākajiem bērnu tiesību aizsardzības aspektiem.

  
1 Eiropas Parlaments jau ir agrāk prasījis izveidot augsta līmeņa pārstāvja amatu, kam būtu uzdota bērnu tiesību 
aizsardzība. Sk., piemēram, Eiropas Parlamenta rezolūciju par tirdzniecību ar bērniem un par bērniem karavīriem 
( B-5-0320/2003), ko pieņēma 2003. gada 3. jūlijā.
2 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm
3Kopš 2006. gada janvāra Eiropas Padomei ir koordinācijas struktūrvienība, kas nodarbojas ar bērnu tiesību 
ievērošanas veicināšanu un ar bērnu aizsardzību pret vardarbību; www.coe.int/children
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Šajā sakarībā arī jaunizveidotajai Pamattiesību aģentūrai būtu jāsāk sadarboties ar šīm 
organizācijām, ar Eiropas Padomes augsto komisāru cilvēktiesību jautājumos, kā arī ar 
pilsonisko sabiedrību vai ar tādām specializētām struktūrām kā Eiropas Bērnu tiesībsargu tīkls 
(ENOC), lai pilnveidotu savu pētniecisko darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā, izmantotu 
citu struktūru gūto pieredzi un uzkrātās zināšanas un informāciju un lai tādējādi nepieļautu 
darbības pārklāšanos. 

5. Statistikas datu vākšana

Savā paziņojumā Komisija pauž ieceri veikt plašu analīzi par šķēršļiem, kas bērniem traucē 
pilnībā izmantot savas tiesības. Šo analīzi būtu jāizmanto par pamatu publiskai apspriedei, kas 
notiks 2008. gadā, un jāpalīdz noteikt Eiropas Savienības turpmākās rīcības galvenās 
prioritātes. Ir skaidrs, ka šādai analīzei, kā arī tādu stratēģiju, politiku un programmu 
īstenošanai un novērtēšanai, kuras attiecas uz bērniem, un jo īpaši uz visneaizsargātākajiem 
bērniem, ir nepieciešama uzticama, pilnīga, precīza un atjaunināta statistika.

Tomēr izrādās, ka Eiropas Savienībā šajā jomā pastāv nopietni trūkumi1, tāpēc ir jāveic 
noteikti pasākumi, lai uzlabotu statistikas datu vākšanu. Eiropas Komisija tādējādi varētu 
paredzēt EK Statistikas biroja mandāta paplašināšanu, lai iekļautu lielāku skaitu tādu rādītāju, 
kas attiecas tieši uz bērniem, un tas būtu jādara ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, kurām arī būtu 
jāpastiprina savi statistikas instrumenti. Šajā kontekstā liela nozīme ir arī bērnu līdzdalībai, un 
būtu jāizskata iespējas sistemātiskā veidā vākt informāciju par viņu viedokli dažos 
jautājumos. Varētu arī uzskaitīt informāciju, kas savākta ar telefona palīdzības līnijām 
bērniem. Ir skaidrs, ka šim nolūkam būtu jāparedz pietiekami līdzekļi. Šajā sakarībā atzinīgi 
jāvērtē tas, ka Komisija savā paziņojumā uzņemas konkrētas saistības „iedalīt šīs stratēģijas 
īstenošanai vajadzīgos personāla un finanšu resursus”2.

Šajā jautājumā ievērojama nozīme būs arī Pamattiesību aģentūrai. Tieši tāpat kā tās 
priekštecim, Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centram (EUMC), tai būs 
sadarbībā ar Komisiju un dalībvalstīm jāizstrādā metodes un standarti, lai Eiropas mērogā 
uzlabo datu salīdzināmību, objektivitāti un uzticamību.3

6. Sadarbības pastiprināšana ar iesaistītajām pusēm: FORUMS

Analoģiski tam, ko nosaka regula par Pamattiesību aģentūru, kuras 10. pantā ir paredzēts 
izveidot „Pamattiesību platformu”, kas iecerēta kā mehānisms, lai apmainītos ar informāciju 
un apkopotu zināšanas, un kas apvieno dažādas struktūras, kuru darbība ir veltīta cilvēktiesību 
ievērošanas veicināšanai, Komisijas paziņojumā ir paredzēts izveidot „Forumu”.

Šim forumam, par kuru varētu paredzēt, ka tas savu darbību veiks Aģentūras aizbildnībā, pēc 
Komisijas domām, vajadzētu piedalīties Eiropas Savienības darbību plānošanā un 
uzraudzīšanā un ļaut apmainīties ar pieredzi un labu praksi. Forumam būtu jāapvieno gan 

  
1 Šajā sakarībā sk. Euronet brošūru „Children Rights in the EU”, 36. lpp.
2 Iepriekš minētais paziņojums, 13. lpp.
3 Padomes 2007. gada 15. februāra Regulas (EK) NR. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību 
aģentūru, 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts.
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dalībvalstis, gan Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūras, Eiropas Padomi, pilsonisko 
sabiedrību un pašus bērnus.

Komisijai būs jārīko forums, lai visiem daudzajiem iesaistītajiem dalībniekiem sniegtu 
pienācīgas iespējas piedalīties, vienlaikus nodrošinot efektīvu organizāciju.

Lai to varētu panākt, vajadzētu, iespējams, izveidot augsta līmeņa ekspertu konsultatīvu grupu 
ar ierobežotu sastāvu, un viena no šīs grupas funkcijām varētu būt līdzdalība foruma 
sanāksmju darba kārtības sagatavošanā. Šajā ekspertu grupā būtu jāiekļauj juristi, kas spētu 
izvirzīt konkrētus priekšlikumus par tiesību aktiem, kurus varētu pieņemt Kopienas līmenī, lai 
īstenotu foruma priekšlikumus. Turklāt būtu jāprecizē foruma uzdevumi un pilnvaras. Ja ir 
paredzēts, ka forumam būs jāizstrādā ieteikumi, tad iekšējā reglamentā būtu jānosaka veids, 
kādā šie ieteikumi tiks īstenoti, un jāizraugās struktūras, kam uzdos minēto ieteikumu 
īstenošanu. Šajā kontekstā Parlamenta komitejām varētu būt aktīva „pārraudzības” loma.
Ir skaidrs, ka, lai forums varētu strādāt labos apstākļos un efektīvi, tas būtu jāiekļauj Kopienas 
budžetā.

7. Panāktā progresa uzraudzības mehānisma izveide 

Ir atzinīgi jāvērtē Komisijas lēmums katru gadu sniegt ziņojumu par ierosinātās stratēģijas 
īstenošanā panāktā progresa gaitu. Šādam ziņojumam vajadzētu būt instrumentam, kas 
Parlamentam — jo īpaši saistībā ar tā ikgadējiem ziņojumiem par cilvēktiesību stāvokli —
ļautu īstenot sistemātisku un precīzu kontroli par to, kā Kopienas līmenī tiek ņemtas vērā 
bērnu tiesības.

Saskaņā ar vienu no UNICEF ieteikumiem1 Eiropas Parlamentam savukārt vajadzētu veikt 
iegūto rezultātu kontroli, periodiski rīkojot uzklausīšanas, kas būtu veltītas bērnu tiesību 
ievērošanas veicināšanas konkrētiem aspektiem.

Arī šajā ziņā Pamattiesību aģentūrai būtu svarīga loma un būtu jārūpējas, lai bērnu tiesību 
ievērošanas kontrolei būtu pienācīga vieta daudzgadu darba programmā, kas tai būs jāizstrādā 
savas darbības sākumā un par ko tai tuvākajā laikā būs jāapspriežas ar Eiropas Parlamentu2.

III. DAŽAS PRIORITĀRĀS NOZARES, KURAS JĀŅEM VĒRĀ, VEIDOJOT 
STRATĒĢIJU

l. Cīņa pret jebkura veida vardarbību

Pret bērniem vērsta vardarbība nav attaisnojama nevienā gadījumā. Tāda ir galvenā ideja 
profesora P. S. Pinheiro ziņojumā, kas iesniegts 17. aprīļa noklausīšanās sanāksmē, un tā 
ietverta arī šajā ziņojumā3. 
Šī iemesla dēļ ir jāsoda ne vien vardarbībā vainīgie, bet arī jāizstrādā pret bērniem vērstas 

  
1 Sk. Santos Pais runu 2007. gada 17. aprīļa uzklausīšanā, 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Padomes 2007. gada 15. februāra Regulas (EK) NR. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību 
aģentūru, 5. panta 1. punkts.
3 Sergio Paulo Pinhero tika iecelts par vadītāju ANO pētījumam par vardarbību pret bērniem. Ar šo pētījumu var 
iepazīties vairākās tīmekļa vietnēs, piemēram, http://www.unicef.org.
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vardarbības novēršanas stratēģija.

Eiropas Savienība jau ir ieviesusi vairākus svarīgus instrumentus cīņā ar vardarbību, kuras 
upuri ir bērni, proti, DAPHNE un AGIS programmas1; rīcības plānu par cilvēku tirdzniecības 
apkarošanu2: Padomes 2002. gada 19. jūlija Pamatlēmumu 2002/629/JAI par cilvēku 
tirdzniecības apkarošanu3; Padomes 2000. gada 29. maija lēmumu par to, kā apkarot bērnu 
pornogrāfiju interneta tīklā4; Padomes 2003. gada 22. decembra Pamatlēmumu 2004/68/JAI 
par bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu5; kā arī dažādus 
apkarošanas pasākumus attiecībā uz seksa tūrismu, kurā ir iesaistīti bērni.

Attiecībā uz šo pēdējo aspektu komisārs F. Frattini pagājušā gada 17. aprīļa noklausīšanās 
laikā paziņoja, ka Komisija sadarbībā ar tūrisma braucienu operatoriem ir strādājusi, lai 
pastiprinātu tos pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot seksa tūrisma plūsmu no dalībvalstīm; 
referente to vērtē atzinīgi un izsaka vēlmi, lai tiktu īstenotas procedūras, kuras ļauj efektīvāk 
eksteritoriāli koordinēt kriminālvajāšanu. Turklāt komisārs F. Frattini informēja par 
2007. gada 22. maijā pieņemto paziņojumu par noziedzību internetā.

Saistībā ar bērnu seksuālu izmantošanu ir jāatgādina, ka Eiropas Padome gatavojas pieņemt 
Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību, kurai 
atbilstīgi ES dalībvalstis ir saskaņojušas savu nostāju saistībā ar 36. pantā minēto komiteju. 
Šajā saistībā ir izskatīts jautājums par Kopienas un/vai ES pievienošanos minētajai 
konvencijai. Referente var vienīgi atbalstīt šādu pievienošanos, un viņa vēlētos, lai šajā 
jautājumā pieņemtu principiālu nostāju, kas Eiropas Savienībai turpmāk ļautu piedalīties 
sarunās par nākamajām konvencijām, kuras attiecas uz krimināltiesību aspektiem, jo īpaši par 
tām konvencijām, kuru mērķis ir aizsargāt bērnus, kā arī tās ratificēt. 

Turklāt steidzīgi ir jāizveido sistēma bērnu aizsardzībai pret seksuālu vardarbību, kas paredz 
ieviest efektīvus un saskaņotus kontroles mehānismus, lai personām, kuras sodāmības dēļ 
jāuzskata par nepiemērotām darbam ar bērniem, efektīvā veidā aizliegtu pieeju noteiktām 
profesijām. Referente iesaka Padomei pastiprināt tiesu iestāžu sadarbību dalībvalstu starpā 
attiecībā uz bērnu seksuālu izmantošanu un bērnu pornogrāfiju, uzlabojot sadarbību 
informācijas apmaiņas jomā attiecībā uz ES mēroga tiesu praksi un nosakot minimālās 
prasības citām dalībvalstīm. Šāds pasākums ir jāievieš, lai nodrošinātu, ka aizliegums veikt ar 
bērniem saistītu darbu attiecas uz personām, kuras sodītas par seksuālu vardarbību kādā no 
dalībvalstīm, un lai juridiskās sekas būtu spēkā pārējās dalībvalstīs. 

Attiecībā uz bērnu pornogrāfiju interneta tīklā Eiropas Komisija sadarbībā ar vairākām banku 
nozares iestādēm un tām galvenajām struktūrām, kas izsniedz kredītkartes, novērtē iespēju no 
tiešsaistes maksājumu sistēmām izslēgt tās tīmekļa vietnes, kurās tiek pārdoti bērnu 
pornogrāfijas materiāli. Tā ir teicama iniciatīva, kurai mums pilnībā jāpievēršas.

  
1 Šīs programmas mērķis ir palīdzēt tieslietu speciālistiem, tiesībaizsardzības iestāžu inspektoriem un to dienestu 
pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par palīdzības sniegšanu ES dalībvalstu un kandidātvalstu upuriem, izveidot Eiropas 
tīklus, kā arī īstenot informācijas un labas prakses apmaiņu.
2 ES plāns par labāko praksi, standartiem un procedūrām cilvēku tirdzniecības apkarošanai un novēršanai, OV C 
311, 09.12.2005.
3 OV L 203, 01.08.2002.
4 OV L 138, 9.06.2000.
5 OV L 13/44, 20.01.2004.
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Jo īpaši, ņemot vērā bērna intereses, jābūt iespējai, ka citām kredītiestādēm informāciju sniedz 
banka, kas anulē ar tādu pārdevēju noslēgtu līgumu, kurš tiešsaistē pārdod bērnu pornogrāfijas 
materiālus pēc tam, kad to ir informējusi institūcija, kas pēc veiktajām pārbaudēm izsniedz 
kredītkarti. Šajā nolūkā jāizveido pastāvīgi atjaunināma datubāze ar tiem pārdevējiem, kas 
tirgo bērnu pornogrāfijas materiālus. Turklāt informācija par šāda veida pārdevējiem 
nekavējoties ir jāpaziņo attiecīgās dalībvalsts policijai, Eiropolam un Interpolam. Saistībā ar 
cīņu pret bērnu pornogrāfiju tiešsaistē ir jāīsteno informatīvas un sabiedrību izglītojošas 
kampaņas, lai aizsargātu bērnus un sodītu noziedzniekus.

Attiecībā uz internetā publicēto vardarbību ir jāizstrādā efektīva pašregulācijas sistēma tām 
tīmekļa vietnēm, kurās tiek izplatīti tādi attēli vai videomateriāli, kuros redzama nežēlīga 
izturēšanās. Interneta pārvaldītājiem jāpievērš uzmanība saturam, kas tiek ievietots viņu 
tīmekļa vietnē un jāaizliedz nežēlīga izturēšanās kibertelpā, kas veicina vardarbību 
nepilngadīgo starpā un aizvainojumus starp skolniekiem un pasniedzējiem. Šajā saistībā 
referente uzsver Kopienas programmas „Safer Internet Plus” (2005.–2008. gadam) lietderību; 
tās mērķis ir veicināt interneta drošāku izmantošanu un jaunās tiešsaistes tehnoloģijas, kurās ir 
izveidoti tālruņu numuri un „karstā telefona” līnijas, lai palīdzētu tiem bērniem, kas 
saskārušies ar nelikumīgu un bīstamu saturu. 
Ir svarīgi pievērst uzmanību arī citiem komunikācijas veidiem, jo īpaši televīzijai, lai 
uzraudzītu un ierobežotu vardarbību saturošu attēlu un materiālu vai bērniem nepiemērotas 
informācijas pārraidīšanu.
Cits nopietns vardarbības veids, kam jāpievērš uzmanība, ir dzimumorgānu sakropļošana. 
Pieaugot migrācijas plūsmai, līdz ar kuru ne vienmēr notiek patiesa integrācija, šī parādība 
ievērojami izplatās pat Eiropas Savienībā. Bieži vien pretimnākoši ārsti nelegāli veic šāda 
veida operācijas. Vēl biežāk bērni tiek pakļauti šādām operācijām, ja viņi tiek aizvesti uz savu 
izcelsmes valsti, lai tur viņus izkropļotu, nesniedzot ne informāciju, ne specifisku medicīnisko 
palīdzību. Gūtie bojājumi ir neatgriezeniski un tie nopietni ietekmē upura fizisko un 
psiholoģisko veselību.

Šajā jautājumā ir jāparedz sadarbība ar izcelsmes valstīm.

Cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā1 referente vēlas uzsvērt pievienoto vērtību, ko var 
sniegt sadarbība ar Eiropolu un Eirojustu, turklāt viņa uzskata, ka šo struktūru darba 
uzlabošanā ir jāievieš visi līdzekļi, lai aizsargātu bērnus pret šīm briesmām, kā arī pret jebkura 
cita veida, ne tikai seksuālu, vardarbību un izmantošanu. Bērnu izmantošanai tiešām var būt 
visdažādākie veidi, piemēram, bērnu izmantošana ubagošanā, kas nepārprotami ir bērna cieņu 
aizskaroša un rada nopietnu psiholoģisku kaitējumu; šāda prakse ir jāaizliedz visās 
dalībvalstīs. Referente tādēļ vēlas, lai dalībvalstis sniegtu Eiropolam un Eirojustam jebkādu 
lietderīgu informāciju, kas varētu uzlabot to darba efektivitāti, un lai Eiropols pastiprinātu 
savu sadarbību ne vien ar Interpolu, bet arī ar Frontex. 

Uzklausīšanā, kas notika 17. aprīlī, komisārs F. Frattini uzsvēra vēlmi ciešā sadarbībā ar 
nozares pārstāvjiem cīnīties pret vardarbīgām videospēlēm, un referente šādu ideju var vienīgi 
pilnībā atbalstīt.

2. Cīņa pret nabadzību un diskrimināciju un tiesības uz izglītību

  
1 Attiecībā uz to komisārs F. Frattini paziņoja, ka 17. oktobrim jākļūst par šīs parādības simbolisko dienu.



PR\676846LV.doc 17/19 PE 390.381v02-00

 Ārējais tulkojums LV

Pašreizējās stratēģijas mērķis ir atbalstīt to tūkstošgades mērķu sasniegšanu, kuri nosaka visu 
pasaules iedzīvotāju, bet, visupirms – bērnu, vispārējās prioritātes. Šie mērķi jo īpaši ir cīņa 
pret galēju nabadzību, vispārējā pamatizglītība, mātes veselības uzlabošana, bērnu mirstības 
līmeņa samazināšana, HIV/AIDS profilakses kampaņas un vakcinēšanās kampaņas.
Turklāt bērni ir jāaizsargā pret visnelabvēlīgākajiem, jo īpaši bērnu, darba veidiem, pret bērnu 
iesaistīšanu konfliktos (bērni karavīri) un verdzību mājas darbos.

Nabadzība bieži vien rada sociālo atstumtību un diskrimināciju.

Savā paziņojumā Komisija dara zināmu savu nodomu no 2007. gada veicināt kopu veidošanu 
darbībām ES līmenī attiecībā uz bērnu nabadzību. 

Tāpēc ir būtiski, lai ES risinātu šīs problēmas ciešā saistībā ar Konvencijas par bērnu tiesībām 
noteikumiem, kuras 27. un 28. pantā ir atzītas katra bērna tiesības uz tādu dzīves līmeni, kāds 
nepieciešams bērna fiziskajai, intelektuālajai, garīgajai, tikumiskajai un sociālajai attīstībai, kā 
arī bērna tiesības uz izglītību. Turklāt tiesības uz izglītību ir paredzētas Pamattiesību hartas 
14. pantā. 

Eiropas Savienībai ir arī jānodrošina, lai netiktu pieļauta nekāda veida diskriminācija attiecībā 
uz piekļuvi izglītībai. Tomēr šajā posmā vienīgi Padomes 2000. gada 29. jūnija 
Direktīva 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no 
rasu vai etniskās piederības, nosaka, ka dalībvalstīm ir pienākums izglītības jomā aizliegt 
jebkāda veida tiešu vai netiešu diskrimināciju. Konkrētāk runājot, tas nozīmē, ka pašreizējā 
likumdošanas situācijā pret diskrimināciju izglītības jomā tiek aizsargātas vienīgi etniskās 
minoritātes, savukārt reliģiskām un valodu minoritātēm šādas aizsardzības nav. Tādēļ 
referente uzskata, ka būtu jāpieņem jauni noteikumi, lai paplašinātu piemērošanas jomu 
aizsardzībā pret diskrimināciju attiecībā uz piekļuvi izglītībai1. 2007. gads ir Vienlīdzīgu 
iespēju gads. Referente vēlas, lai Komisija sāktu izstrādāt tādu direktīvu, kuras piemērošanas 
joma attiecas uz visām tām jomām, kas minētas direktīvā, ar ko ievieš vienādas attieksmes
principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (3. pants), un lai tā attiektos 
uz visiem EK līguma 13. pantā minētajiem diskriminācijas veidiem, proti, diskrimināciju 
dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, pārliecības dzimumorientācijas un invaliditātes 
dēļ.

Bērni ar invaliditāti jānosaka par vienu no galvenajām prioritātēm turpmākajos Eiropas 
Savienības īstenotajos pasākumos bērnu tiesību jomā.
Šajā nolūkā ir jāuzsver, ka bērni ar invaliditāti ir jāuzskata par bērniem ar „atšķirīgu veselību” 
un ka tāpēc ir jāveicina šo bērnu attīstība un jāievēro cieņa pret viņiem.

Turklāt referente uzskata, ka atsevišķos gadījumos, jo īpaši attiecībā uz čigānu bērniem, ir 
jāparedz konkrēti diskriminācijas apkarošanas pasākumi.  Šķiet, ka tas tiešām ir vienīgais 
veids, kā risināt nošķiršanas jautājumu, ar ko reizēm saskaras šie bērni2. 

Jo īpaši jāveicina izglītošanas kampaņas, kuras ir lietderīgas, lai cīnītos pret augsto 

  
1 Šajā saistībā skatīt Pamattiesību ekspertu tīkla 2006. gada 25. maija tematisko ziņojumu Nr. 4, 45. lpp. 
2 Labas prakses piemērus šajā jomā skatīt iepriekš minētajā ziņojumā, 46. lpp.
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analfabētisma līmeni, kā arī īstenot īpašus pasākumus, lai rastu problēmas risinājumu attiecībā 
uz romu bērnu izkliedētību pa skolām.
Paralēli tam būtu jānodrošina, ka veselības aprūpes iestādes veicina vakcinēšanās programmas 
un medicīnisko palīdzību romu jaundzimušajiem un bērniem, kuri ir sabiedrības grupa ar 
paaugstinātu patoloģiju risku.

Turklāt vajadzētu veikt mērķtiecīgus pasākumus ielas bērnu labā, par kuriem dati ir vairāk 
nekā nepilnīgi, kaut gan šīs bērnu grūtības ir pierādījušas vajadzību veikt īpaši mērķtiecīgus 
pasākumus.

3. Migrantu bērnu tiesības

Savā paziņojumā Komisija uzsver, ka „vēl viens uzdevums ir nodrošināt, lai ES un dalībvalstu 
tiesību aktos un politikā pilnībā tiktu ievērotas bērnu kā migrantu, patvēruma meklētāju un 
bēgļu tiesības”1. Referente var vienīgi atbalstīt šādas problēmas risināšanu. 

Patvēruma politikas jomā nākamo mēnešu laikā Komisijai ir jāiesniedz jauni instrumenti 
Eiropas Parlamentam un Padomei, lai izveidotu kopēju patvēruma sistēmu.  Referente 
turpmāk pievērš uzmanību tam, ka bērnu īpašais stāvoklis vairāk jāņem vērā visos šajā 
saistībā apstiprinātajos pasākumos. Kaut gan pašreizējie instrumenti ietver noteikumus, kuru 
mērķis ir aizsargāt bērnus, tie joprojām ir nepietiekami un to piemērošanā ir problēmas2. 
Tāpēc vajadzētu, piemēram, nodrošināt, ka tie ierēdņi, kuri ir atbildīgi par šo lietu izskatīšanu, 
saņem īpašu izglītību un ka bērns tiek uzklausīts tādos apstākļos, kas ir piemēroti viņa 
vecumam, kuru jānosaka ar iespējami lielāku precizitāti, kā arī iespēju atrast alternatīvas 
ieslodzījumam, jo ieslodzījums nozīmē tikai to, ka bērnam tiek radītas papildu traumas. 
Precīzi jādefinē arī „bērna interešu” jēdziens, cieši sadarbojoties ar Augsto komiteju bēgļu 
jautājumos (UNHCR), kura ir izstrādājusi oficiālu noteikšanas procedūru attiecībā uz 
interešu jēdzienu („BID”, Best Interests Determination)3.

Šim jēdzienam ir īpaša nozīme attiecībā uz nepilngadīgajiem bez pavadības, kuru 
neaizsargātība vairs nav jāpierāda4. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai šīs personas tiktu pienācīgi 
informētas par savām tiesībām un par to, kādā veidā viņas var sevi aizsargāt, kā arī lai viņas 
iespējami drīzāk saņemtu likumīgā pārstāvja atbalstu.
Turklāt daudzi jaundzimušie nav reģistrēti. Bērniem, kuru dzimšana nav reģistrēta, nav 
tiesības uz identitāti, vārdu, tautību, izglītību un veselības aprūpi. Situācijā, kad bērni nav 
iekļauti reģistros, ir jāveic konkrēti pasākumi, jo nereģistrētam nepilngadīgajam nepiešķir 
juridisko statusu, un tas rada šķēršļus kontrolei, preventīviem pasākumiem un reaģēšanai šo 
tiesību pārkāpšanas gadījumā. Bērni, kas nav reģistrēti, tiešām kļūst par tirdzniecības un 

  
1 COM 2006 (367), 7. lpp.
2 Šajā saistībā skatīt Augstās komitejas bēgļu jautājumos pārstāvja uzstāšanos, kas notika 17. aprīļa 
noklausīšanās laikā http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
3 Interešu oficiāla noteikšana (BID) ir oficiāla procedūra, kas ietver attiecībā uz atsevišķiem bērniem ieviestas 
īpašas drošības procedūras un dokumentu prasības, kas izriet no Augstās komitejas bēgļu jautājumos 
kompetences. Lēmuma pieņēmējam ir jāapsver un jālīdzsvaro visi attiecīgie faktori katrā konkrētā gadījumā, kā 
arī jāpievērš atbilstīga uzmanība tiesībām un pienākumiem, kuri atzīti Konvencijā par bērnu tiesībām un citos 
cilvēktiesību jomas instrumentos; tas jādara tāpēc, lai pieņemtu galīgo lēmumu, kas sniedz vislabāko aizsardzību 
bērna tiesībām. 
4 Pēc UNHCR aplēsēm 4–5 % no tiem patvēruma meklētājiem, kas ierodas ES teritorijā, ir nepilngadīgie bez 
pavadības; 2006. gadā tie bija 8000–10 000 nepilngadīgie.
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seksuālās izmantošanas upuriem, viņi nokļūst verdzībā vai tiek nodarbināti piespiedu kārtā.

IV. SECINĀJUMS

Iepriekš aplūkotās nozares, kurās īpaši jāņem vērā bērna tiesības, ir tikai daži no jautājumiem, 
kas ir jāņem vērā, lai panāktu patiesu „iesaistīšanu”. Lai veiktu konkrētus pasākumus, ir 
jāņem vērā arī citas problēmas, piemēram, izglītošana par uzturu, alkohola pārmērīga 
lietošana un narkotiku tirdzniecība, kas saskaņā ar „Glābiet bērnus” aptauju ir dažas no 
lielākajām problēmām, kuru paši bērni vēlētos atrisināt. 
Vairākas citas bērnu tiesības netiek ievērotas un tām nav nodrošinātas atbilstīgas garantijas. Ir 
visdažādākās neatliekami risināmas situācijas, kas saistītas ar bērniem. Piemēram, 
starptautiskās bērnu tirdzniecības eksponenciāls pieaugums; birokrātijas slogs, kas rada 
šķēršļus starptautiskai adopcijai; piespiedu laulību traģēdija; ievērojams to pazudušo bērnu 
skaits, par kuriem nav nekādas jaunas informācijas.
Kā referente to jau ir norādījusi ievadā, Komisijas piedāvātās stratēģijas prioritārās nozares 
vēlāk ir jāapspriež padziļinātā diskusijā dažādos starptautiskos forumos; viens no šādiem 
forumiem pirmo reizi notika Berlīnē.

Tomēr svarīgi būtu novērtēt turpmākajā ES stratēģijā iekļauto informāciju, lai saglabātu 
ģimeni un dzimstības līmeni, kā arī, lai garantētu bērna tiesības.
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