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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 168/2007 attiecībā 
uz Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras vairākgadu pamatprogrammas 
laikposmam no 2007. līdz 2012. gadam pieņemšanu
(COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0515),

– ņemot vērā Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 5. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru 
Padome ir apspriedusies ar Parlamentu,

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas 
un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A6–0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
5. apsvērums

(5) Pamatprogrammā jāiekļauj noteikumi, 
kas nodrošinātu to, ka tā papildina citu 
Kopienas un Eiropas Savienības struktūru, 
biroju un aģentūru, kā arī Eiropas Padomes 
un citu starptautisko organizāciju 
uzdevumus, kas darbojas pamattiesību 
jomā. Saistībā ar šo vairākgadu 

(5) Pamatprogrammā jāiekļauj noteikumi, 
kas nodrošinātu to, ka tā papildina citu 
Kopienas un Eiropas Savienības struktūru, 
biroju un aģentūru, kā arī Eiropas Padomes 
un citu starptautisko organizāciju 
uzdevumus, kas darbojas pamattiesību 
jomā. Saistībā ar šo vairākgadu 
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pamatprogrammu nozīmīgākās Kopienas 
aģentūras un struktūras ir Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūts, kas 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu 
(EK) Nr. 1922/2006 par Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūta izveidi, un Eiropas 
datu aizsardzības uzraudzītājs, kas 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu 
(EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu datu brīvu apriti, un tādējādi ir 
jāņem vērā to mērķi.

pamatprogrammu nozīmīgākās Kopienas 
aģentūras un struktūras ir Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūts, kas 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu 
(EK) Nr. 1922/2006 par Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūta izveidi, Eiropas datu 
aizsardzības uzraudzītājs, kas izveidots ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu datu brīvu apriti, un Eiropas 
ombuds, un tādējādi ir jāņem vērā to 
mērķi.

Pamatojums

Eiropas ombuds sūdzības saņem tieši no iedzīvotājiem, un bieži vien sūdzību iemesls ir 
pamattiesību un pamatbrīvību pārkāpumi. Tādēļ Eiropas ombuds ir jāiekļauj to Kopienas un 
Eiropas Savienības iestāžu sarakstā, kuru darbība papildina Pamattiesību aģentūras darbību.

Amendment 2
6.a apsvērums (jauns)

(6a) Neierobežojot Regulas (EK) 
Nr. 168/2007 4. un 5. pantu, Aģentūrai, 
īstenojot Kopienas tiesību aktus, vajadzētu 
būt tiesīgai — neskarot Līgumā noteiktās 
likumdošanas un tiesas procedūras — vai 
nu pēc pašas ierosmes, vai Eiropas 
Parlamenta, Padomes vai Komisijas 
lūguma izstrādāt atzinumus Eiropas 
Savienības iestādēm un dalībvalstīm. 
Iestādēm tomēr būtu jādod iespēja lūgt 
atzinumus par to ierosinātiem tiesību 
aktiem vai juridisko procedūru laikā 
ieņemto nostāju, ciktāl tas attiecas uz 
atbilstību pamattiesībām.

Pamatojums

Ir būtiski atkārtot Regulas (EK) Nr. 168/2007 13. apsvērumu, kurā nepārprotami norādīts, ka 
iestāžu un pašas Aģentūras darbība var būt pietiekami elastīga, lai atsevišķos gadījumos 
pārsniegtu 2. pantā minētās tematiskās jomas.
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Grozījums Nr. 3
7.a apsvērums (jauns)

(7a) Aģentūrai būtu jāveic pasākumi, lai 
uzlabotu plašas sabiedrības izpratni par 
pamattiesībām un iespējām un dažādiem 
mehānismiem to piemērošanai vispār, 
tomēr neizskatot konkrētas sūdzības.

Pamatojums

Ir būtiski atkārtot Regulas (EK) Nr. 168/2007 15. apsvērumu, kurā norādīts, ka Aģentūrai tās 
darbībā jābalstās uz pašiniciatīvu.

Grozījums Nr. 4
7.b apsvērums (jauns)

(7b) Visi cilvēki piedzimst vienlīdzīgi, 
tādēļ cilvēktiesības ir nedalāmas un 
neaizskaramas.

Pamatojums

Aizstāvot un veicinot pamattiesību ievērošanu, ir būtiski paturēt prātā šo pasaulē un Eiropā 
atzīto pamatvērtību.

Grozījums Nr. 5
7.c apsvērums (jauns)

(7c) Ir jānodrošina, lai ES iestādes un 
visas dalībvalstis ievērotu visas 
starptautiskās cilvēktiesību konvencijas, 
kas ir kopīgas dalībvalstīm.

Pamatojums

Ir būtiski atkārtoti paust spēkā esošās saistības, ko dalībvalstis un ES iestādes ir uzņēmušās 
cilvēktiesību jomā.

Grozījums Nr. 6
1. panta 1.a punkts (jauns)
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1.a Ne agrāk kā vienu gadu pēc 
vairākgadu pamatprogrammas 
pieņemšanas Komisija vai nu pēc savas, 
vai pēc Padomes, Eiropas Parlamenta vai 
Aģentūras valdes iniciatīvas var ierosināt 
pamatgrogrammas pārskatīšanu saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 168/2007 5. panta 
1. punktā paredzēto procedūru.

Pamatojums

Piecu gadu pamatprogramma nodrošina Aģentūras darba stabilitāti, taču šo piecu gadu laikā 
ir jābūt iespējai pamatprogrammu atjaunināt vai pārskatīt, jo cilvēktiesību aizsardzības jomā 
var rasties jauni uzdevumi.

Grozījums Nr. 7
1. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Izņēmuma gadījumos, ja pastāv 
pārliecinoši iemesli, Aģentūra var veikt 
pasākumus tematiskajās jomās, kas nav 
ietvertas 2. punktā. Šādos gadījumos par 
veiktajiem pasākumiem ziņo Komisijai, 
Padomei un Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr. 8
1. panta 2.b punkts (jauns)

2.b Komisija, Padome un Eiropas 
Parlaments var lūgt Aģentūru veikt īpašus 
pasākumus vai izmeklēt konkrētas lietas.

Grozījums Nr. 9
1.a pants (jauns)

1.a pants
Uzdevumi

1. Lai sasniegtu Regulas (EK) 
Nr. 168/2007 2. pantā minētos mērķus, un 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 168/2007 
3. pantā paredzētajām pilnvarām 
Aģentūra:
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a) vāc, reģistrē, analizē un izplata būtisku, 
objektīvu, uzticamu un salīdzināmu 
informāciju un datus, tostarp izpētes un 
uzraudzības rezultātus, par ko tai ziņo 
dalībvalstis, Savienības iestādes, kā arī 
Kopienas un Savienības struktūras, biroji 
un aģentūras, izpētes centri, valstu 
struktūras, nevalstiskās organizācijas, 
trešās valstis un starptautiskās 
organizācijas,un jo īpaši Eiropas 
Padomes kompetentās struktūras;
b) sadarbībā ar Komisiju un dalībvalstīm 
izstrādā metodes un standartus, lai 
Eiropas mērogā uzlabotu datu 
salīdzināmību, objektivitāti un 
uzticamību;
c) veic zinātniskus pētījumus un 
apsekojumus, iepriekšējus pētījumus un 
izstrādā tehniskus un ekonomiskus 
pamatojumus, sadarbojas ar to veicējiem 
vai veicina šādus pasākumus, tostarp —
ja tas ir lietderīgi un saderīgi ar tās 
prioritātēm un gadskārtējo darba 
programmu — pēc Eiropas Parlamenta, 
Padomes vai Komisijas lūguma;
d) vai nu pēc savas ierosmes, vai pēc 
Eiropas Parlamenta, Padomes vai 
Komisijas lūguma izstrādā secinājumus
un atzinumus par konkrētiem tematiem 
Savienības iestādēm un dalībvalstīm, 
īstenojot Kopienas tiesību aktus; 
e) publicē gadskārtēju pārskatu par 
pamattiesību jautājumiem, kas ietilpst 
Aģentūras darbības jomā, vienlaikus 
izceļot labas prakses piemērus;
f) publicē tematiskus pārskatus, 
pamatojoties uz Aģentūras veikto analīzi, 
izpēti un aptaujām;
g) publicē gadskārtējus pārskatus par 
darbībām; un
h) veido saziņas stratēģiju un veicina 
dialogu ar pilsonisko sabiedrību, lai 
paaugstinātu sabiedrības izpratni par 
pamattiesībām un lai aktīvi izplatītu 
informāciju par savu darbību.
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2. Secinājumi, atzinumi un pārskati, kas 
minēti 1. punktā, var attiekties uz 
Komisijas priekšlikumiem saskaņā ar 
Līguma 250. pantu vai iestāžu 
ieņemtajām nostājām likumdošanas 
procedūru laikā tikai tad, ja attiecīgās 
iestādes lūgums ir izteikts atbilstīgi 
1. punkta d) apakšpunktam. Tajos neskar 
jautājumus par tiesību aktu likumīgumu 
Līguma 230. panta nozīmē vai jautājumu 
par to, vai dalībvalsts nav izpildījusi 
Līgumā noteiktās saistības Līguma 
226. panta nozīmē.

Pamatojums

Izstrādājot vairākgadu programmu, ir jācitē Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. pants, kurā skaidri 
izklāstīti Pamattiesību aģentūras uzdevumi.

Grozījums Nr. 10
1.b pants (jauns)

1.b pants
Darbības jomas

Aģentūra veic uzdevumus tematiskajās 
jomās, kas noteiktas vairākgadu 
pamatprogrammā. Šis noteikums 
neattiecas uz pasākumiem, ko Aģentūra 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 168/2007 
4. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktu 
pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai 
Komisijas lūguma veic ārpus šīm 
tematiskajām jomām, ja to ļauj tās 
finanšu un cilvēku resursi.

Pamatojums

Šis teksts, ko sākotnēji iekļāva Regulā (EK) Nr. 168/2007, atgādina par Pamattiesību 
aģentūras pilnvarām atsevišķos gadījumos veikt pasākumus ārpus vairākgadu programmā 
noteiktajām jomām. 

Grozījums Nr. 11
2. pants
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Tematiskās jomas ir šādas: Neskarot 1. panta 2.a un 2.b punktu un 
1.b pantu, tematiskās jomas ir šādas:

Pamatojums

Šis grozījums izriet no iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 12
2. panta b) apakšpunkts

b) diskriminācija dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, vai minoritātēm 
piederošu personu diskriminācija;

b) diskriminācija dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, vai minoritātēm 
piederošu personu diskriminācija un 
jebkādu šo diskriminācijas veidu 
kombinācija (vairākkārtēja 
diskriminācija);

Pamatojums

Ir būtiski, lai Aģentūra analizētu un detalizēti aplūkotu jautājumu par vairākkārtēju 
diskrimināciju. Cilvēkus ir grūti iedalīt noteiktās sabiedrības kategorijās. Bieži vien cilvēki 
jūtas diskriminēti, taču nespēj minēt precīzu diskriminācijas veidu.

Grozījums Nr. 13
3. panta 1. punkts

1. Lai īstenotu šo pamatprogrammu, 
Aģentūrai ir jānodrošina darbību atbilstīga 
saskaņošana ar saistītām Kopienas 
struktūrām, iestādēm un aģentūrām, 
dalībvalstīm, starptautiskām organizācijām 
un pilsonisko sabiedrību, ievērojot 
noteikumus, kas paredzēti Regulas 
Nr. 168/2007 7., 8. un 10. pantā.

1. Lai īstenotu šo pamatprogrammu, 
Aģentūrai ir jānodrošina atbilstīga 
sadarbība un darbību saskaņošana ar 
saistītām Kopienas struktūrām, iestādēm un 
aģentūrām, dalībvalstīm, starptautiskām 
organizācijām un pilsonisko sabiedrību, 
ievērojot noteikumus, kas paredzēti 
Regulas Nr. 168/2007 7., 8. un 10. pantā.

Pamatojums

Sadarbība, salīdzinot ar sasvstarpēju saskaņošanu, nodrošina papildu ieguvumus 
cilvēktiesību aizsardzības iestāžu kopīgajā darbībā.
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PASKAIDROJUMS

Referents, kā arī Eiropas Parlaments kopumā atzinīgi vērtē Pamattiesību aģentūras (FRA) 
izveidošanu šā gada sākumā. Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra pārveide 
par pilntiesīgu Pamattiesību aģentūru nodrošinās ES iestādes ar būtiskiem instrumentiem, lai 
likumdevējiem un Eiropas Komisijai palīdzētu aizstāvēt un veicināt pamattiesību ievērošanu 
visā ES.

Atzinīgi vērtējot un apliecinot teicamo sadarbību starp iestādēm, kā rezultātā pieņēma Regulu 
(EK) Nr. 168/2007, ar kuru ieveidoja Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, referents 
tomēr ir vīlies, ka šāda sadarbība, šķiet, nav sagaidāma no citām iestādēm, kad sāksies darbs 
pie aģentūras vairākgadu pamatprogrammas (MAF). Nedaudz ironisks šķiet Komisijas un 
Padomes prezidentūras mudinājums Eiropas Parlamentam iesniegt savu nostāju līdz 
2007. gada beigām (ļoti īss termiņš, ņemot vērā kavēšanos ar priekšlikuma iesniegšanu un 
izklāstu), kad ne Komisija, ne Padome, iespējams, neuztver vienošanās noslēgšanu šajā 
jautājumā un direktora izvirzīšanu kā visaugstākajā mērā svarīgu prioritāti.

Ilgstošo pārrunu dēļ par Regulu (EK) Nr. 168/2007 aģentūru oficiāli izveidoja tikai 
2007. gada 1. martā (bija paredzēts, ka tā būs izveidota līdz 2007. gada 1. janvārim un sākusi 
darboties). Neskatoties uz oficiālo nodibināšanu, Pamattiesību aģentūra ir darboties nespējīga, 
jo joprojām nav pamatnosacījumu, kas ļautu tai kļūt pilnībā darboties spējīgai (proti, nav 
direktora un vairākgadu pamatprogrammas).

Referents atzīst, ka ir svarīgi, lai Pamattiesību aģentūra nekavējoties pieņemtu vairākgadu
pamatprogrammu un izraudzītos direktoru, lai tā beidzot varētu kļūt pilnībā darboties spējīga 
un sāktu sniegt pakalpojumus ES iestādēm un pilsoņiem. Tādēļ viņa ziņojums ir skaidrs 
mēģinājums grozīt tikai dažas MAF jomas. Cerams, ka šis referenta cerību pilnais signāls 
veicinās ES iestāžu strauju vienošanos par MAF. To sakot, referents vēlas mudināt Komisiju 
un Padomi darīt visu iespējamo, lai paātrinātu kandidātu atlases procesu direktora postenim, 
kā arī lai paātrinātu darbu pie MAF. Pēc referenta domām, tas ir būtiski svarīgi, ja mums 
jāpanāk, lai Pamattiesību aģentūra varētu kļūt aktīva iespējami drīz (tieši to vēlas gan 
referents, gan EP).

Referents, protams, atbalstīs un mudinās pārējās iestādes šajā procesā pēc iespējas vairāk 
iesaistīt Eiropas Parlamentu. Ja Pamattiesību aģentūras programma tiks akceptēta, tad 
leģitimitāte tiks palielināta gan sarunām par MAF, gan Pamattiesību aģentūrai kā 
organizācijai.

Komisija un Padomes prezidentūra ir iestādes, kurām jārāda sava pietāte pret pamattiesībām, 
uzņemoties iniciatīvu un vadību šajā jautājumā. Tā kā Eiropas Parlaments ir tikai konsultants 
šajā jautājumā, referents vēlas atgādināt visu pamattiesību nedalāmību un neaizskaramību kā 
vissvarīgākās pamatvērtības Eiropas Savienībā, kuru aizstāvību Eiropas Parlaments uztver ļoti 
nopietni. Eiropas Parlaments turpinās rūpīgi pārbaudīt citu iestāžu nozīmi Pamattiesību 
aģentūras, tās MAF un pamattiesību aizsardzības un veicināšanas jomā uzsāktā darba 
pilnveidošanā. Mūsu pilsoņi nepieļaus mūsu pamatvērtību degradēšanu vai nonivelēšanu
īstermiņa politisku, ekonomisku vai sociālu apsvērumu dēļ.
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Referenta grozījumi

Kā iepriekš minēts, referents ir skaidri nolēmis skaitliski ierobežot savus grozījumus, lai 
veicinātu ātru vienošanos šajā jautājumā ar citām iestādēm. Tas nozīmē, ka viņa ziņojumā ir 
iekļauti Eiropas Parlamentam paši svarīgākie grozījumi.

Referents šajā ziņojumā kā grozījumus ir ietvēris precīzi pārkopētas atsevišķas Regulas 
EK Nr. 168/2007 daļas, kas pēc viņa uzskatiem ir galvenās. Pēc viņa domām, ir vērts vēlreiz 
skaidri atkārtot ziņojumā par Pamattiesību aģentūru dažus FRA pilnvaru pamatnosacījumus 
un veicamos uzdevumus.

Tādēļ ir jauns 6. a apsvērums, kas precīzi atkārto Regulas EK Nr. 168/2007 13. apsvērumu. 
Arī apsvērums 7. a, kas ir Regulas EK Nr. 168/2007 15. apsvēruma citāts. Atkārtojot šos 
punktus vēlreiz šajā ziņojumā, referents mēģina atgādināt iestādēm un pašai Pamattiesību 
aģentūrai par elastīgumu un iespējām, kas tai paredzēta papildus 2. pantā minētajām 
tematiskajām jomām. Šis elastīgums ir būtiski svarīgs, ja aģentūra vēlas uzņemties iniciatīvu, 
kā arī novērst pēkšņu, nelabvēlīgu situāciju vai cilvēktiesību degradāciju noteiktos sektoros 
vai ģeogrāfiskās teritorijās.

Referenta nedaudzie pantu grozījumi ir iesniegti ar tādu pašu nodomu kā grozījumi 
apsvērumiem, proti, lai atgādinātu regulas galvenos aspektus, veidojot aģentūru. Tādējādi 1. a 
pants (jauns) ir Regulas EK Nr. 168/2007 4. panta citāts. Referents uzskata, ka ir būtiski 
ziņojumā, kas apskata Pamattiesību aģentūras vairākgadu pamatprogrammu, atgādināt 
aģentūras pamatuzdevumus.

Līdzīgā veidā 1. b pants (jauns) ir ņemts no Regulas EK Nr. 168/2007 5. panta 3. punkta. Arī 
šis ir atgādinājums visiem, ka Pamattiesību aģentūra spēj uzņemties pienākumus papildus 
tiem, kas norādīti tematiskajā programmā (2. pants) pēc ES iestāžu pieprasījuma.

Pārējie 1. panta grozījumi papildina šo tematu. Referents cenšas līdzsvarot tematiskās 
programmas stingro raksturu, pieļaujot elastīgāku pieeju noteiktos apstākļos. Elastīgums ir 
galvenais nosacījums, kas ļauj aģentūrai pilnībā īstenot tās pilnvaras.

Attiecībā uz 2. pantu (tematiskās jomas) referents apzināti nav izvirzījis nereālas prasības 
Pamattiesību aģentūrai vai iestādēm. Šā iemesla dēļ (neskatoties uz daudziem aicinājumiem 
paplašināt 2. panta tvērumu, pievienojot jaunas kompetences jomas) referents ir izvēlējies 
iekļaut tikai vienu nelielu, bet svarīgu papildinājumu sarakstam. Pie b) punkta referents ir 
pievienojis jēdzienu „vairākkārtēja diskriminācija”. Diemžēl diskriminācijai atkal pieaugot 
ES, ir svarīgi, ka aģentūra analizē un konkrēti apskata vairākkārtējas diskriminācijas jēdzienu. 
Cilvēkus nevar viegli iedalīt dažādās sabiedrības grupās (un tas arī nebūtu jādara, ņemot vērā 
pamattiesību nedalāmību visiem pilsoņiem). Tomēr cilvēki bieži jūt diskrimināciju pret sevi 
un nav droši par tās precīzo iemeslu. Tas varētu būt viens no vairākiem iemesliem vai šo 
iemeslu kombinācija (piemēram, diskriminācija pret ebrejieti dzimuma dēļ vai reliģijas —
jūdaisma — dēļ, vai abu iemeslu dēļ; vai diskriminācija pret homoseksuālu kurdu viņa 
etniskās dēļ vai viņa homoseksualitātes dēļ, vai abu iemeslu dēļ). Arī MAF būtu jāietver šāda 
vairākkārtēja diskriminācija, lai novērtētu problēmas plašumu un censtos atrast veidus, kā 
rīkoties ar šo komplekso diskriminācijas formu.
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Ir arī vērts pieminēt, ka referents un LIBE komiteja noturēja sanāksmi 2007. gada 18. oktobrī, 
kurā uzklausīja NVO, kas darbojas pamattiesību jomā. Referents gribēja uzklausīt pilsoniskās 
sabiedrības uzskatus un domas pirms sava ziņojuma projekta iesniegšanas. Referents atzīmē, 
ka sanāksmē bija pārstāvēti daudzveidīgi un visaptveroši viedokļi. Izskanēja daudzas kritiskas
piezīmes par darbības tematiskajām jomām (2. pants), kā arī par vispārējo mērķtiecības un 
kopsakara trūkumu (trūkst globāla skatījuma vai visaptverošas pamatnostādnes) ES līmenī, 
runājot par koordinētas, mērķim piemērotas pamattiesību politikas esību.

Referents un klātesošās NVO minēja, cik nesaskaņoti un neloģiski ir uzliktie stingrie 
pamattiesību noteikumi, kas jāievēro kandidātvalstīm (kā Kopenhāgenas kritēriju daļa), ja nav 
reāla efektīva pēcpārbaudes/pārskata mehānisma pēc pievienošanās ES, lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstis turpina īstenot un ievēro cilvēktiesību tiesību aktus un normas, kas jāpiemēro 
pievienojoties ES.

Visi sanāksmes dalībnieki tomēr piekrita, ka vislabākais veids, kā kalpot pilsoņiem, sargājot 
pamattiesības, ir darīt visu iespējamo, lai veicinātu vienošanos par MAF, un iespējami drīz 
izveidot pilnībā darboties spējīgu Pamattiesību aģentūru.

Secinājumi

Referents atzinīgi vērtē Pamattiesību aģentūras izveidi un mudina visas iestādes un 
ieinteresētās puses veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka iespējami drīz tiek 
izveidota saskaņota un visaptveroša aģentūras programma. Līdz ar aģentūras direktora drīzu 
izvirzīšanu Eiropas Parlaments cer, ka Pamattiesību aģentūra spēs beidzot sākt svarīgo un 
nepieciešamo darbu pamattiesību laukā ES vistuvākajā laikā.

Eiropas Parlaments vēlas pildīt savu pienākumu gan MAF izstrādē, gan direktora izvirzīšanā. 
LIBE komiteja plāno organizēt atlasīto kandidātu uzklausīšanu pirms gada beigām, lai 
Eiropas Parlaments varētu teikt savu vārdu kandidāta izvirzīšanā šim svarīgajam darbam. 
Līdzīgā veidā LIBE komiteja ir sākusi gatavot visaptverošu pārskatu par visām EP 
rezolūcijām, ko Parlaments pieņēmis pamattiesību jomā. Galvenais mērķis ir nodrošināt, ka ar 
Pamattiesību aģentūru Parlaments var efektīvi pārraudzīt un kontrolēt tās problēmu jomas, ko 
Eiropas Parlaments ir izvirzījis iepriekš. Cerams, ka Pamattiesību aģentūra konstruktīvi 
sadarbosies ar EP šajā jomā, ja EP pieprasīs, lai aģentūra risina iespējamus pamattiesību 
pārkāpumus vai to neievērošanu, pamatojoties uz nesen pieņemtajām rezolūcijām.
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