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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0642/2011, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā 
Melissa Valentin, par tiesību aktu saskaņošanu jautājumos, kas attiecas uz 
bērniem 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pārstāv 60 bērnu grupu no Itālijas, Zviedrijas un Francijas, kuri 
piedalās Comenius starptautiskajā izglītības un sadarbības programmā „Eiropa bērniem: 
tiesības un pienākumi”. Lūgumraksta iesniedzēja min dažādas jomas, kurās, pēc viņas un 
bērnu, kuriem viņa palīdz, domām, Eiropas Savienībā būtu vajadzīgi vienoti tiesību akti. Šo 
jomā vidū ir internets, izglītība, narkotiskās vielas (alkohols, tabaka un narkotikas) un 
seksualitāte. Šis ierosinājums izriet no dalībvalstu tiesību aktu salīdzinoša pētījuma, kas ir 
pievienots lūgumrakstam. Tāpēc viņa jautā, vai Eiropas Savienība varētu apspriest šo 
ierosinājumu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 17. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzēja pārstāv 60 bērnu grupu no Itālijas, Zviedrijas un Francijas, kuri 
piedalās Comenius starptautiskajā izglītības un sadarbības programmā „Eiropa bērniem: 
tiesības un pienākumi”. Lūgumraksta iesniedzēja min dažādas jomas, kurās, pēc viņas un 
bērnu, kuriem viņa palīdz, domām, Eiropas Savienībā būtu vajadzīgi vienoti tiesību akti. Šo 
jomā vidū ir internets, izglītība, narkotiskās vielas (alkohols, tabaka un narkotikas) un 
seksualitāte. Runājot konkrētāk, lūgumraksta iesniedzēja aicina ieviest ES tiesību aktus, kuros 
būtu paredzēti šādi pasākumi:
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 „interneta ID kartes” ieviešana piekļuvei interneta vietnēm. Tādā veidā bērnu piekļuvi 
dažām vietnēm varētu bez grūtībām bloķēt; 

 skolotāju atestācijas sistēmas izstrāde un obligātas seksuālās izglītības ieviešana;
 izglītības programmu ieviešana, kuru ietvaros tiktu sniegta informācija par riskiem, 

kas jauniešus apdraud saistībā ar narkotiku vai alkohola lietošanu, kā arī atļaujas 
paredzēšana 16 gadus veciem bērniem restorānos iegādāties vieglo alkoholu; ES 
tiesību aktos būtu jāparedz arī tiesības 18 gadus vecām personām iegādāties alkoholu 
veikalos;

 tiesību piešķiršana 16 gadus vecām meitenēm, kuras ir stāvoklī, lemt par aborta 
veikšanu;

 saistību noteikšana dalībvalstīm sniegt finansiālu atbalstu nepilngadīgiem vecākiem.

„Interneta ID kartes” vai ar tām saistītas koncepcijas kā vecuma pārbaudes mehānisms, kā arī 
saistībā ar citiem pārbaužu jautājumiem, jau ir apspriestas iepriekš. Neviens no risinājumiem, 
izņemot vienu iespēju, līdz šim nav atzīts par efektīvu. Vispirms, tā kā internets ir globāls un 
tā pakalpojumiem ir iespējams piekļūt no jebkuras vietas pasaulē, katru ieviesto risinājumu, 
kas netiek ievērots visā pasaulē, var apiet, piemēram, izmantojot ārvalstu adresi, lai piekļūtu 
konkrētam saturam. Neviena valsts, pat ne ES, nevar bez grūtībām ieviest globāla mēroga 
risinājumu, ja to neatbalsta visa interneta infrastruktūra un ja nav noslēgts globāla aptvēruma 
nolīgums. Turklāt daudzi no aplūkotajiem tehniskajiem risinājumiem rada papildu problēmas, 
piemēram, saistībā ar milzīga apjoma iespējami sensitīvu personas datu apkopošanu, kas 
varētu kļūt par ļaunprātīgas izmantošanas un uzbrukumu mērķi.

ES finansētā projekta STORK1 mērķis bija atrast praktisku risinājumu drošai pārrobežu 
elektroniskajai identifikācijai (eID). Bet eID ir tikai daļa no uzdevuma; otra daļa attiecas uz 
autentifikāciju. Cilvēks var sevi identificēt kā konkrētu personu, bet kā mēs varam zināt, ka šī 
cilvēka sniegtā informācija ir patiesa? Sniegtā informācija par identitāti tiek pārbaudīta ar 
autentifikācijas procesa palīdzību. Praksē tas nozīmē, ka jūs, piemēram, ievietojat kartes 
nolasītājā savu eID (identifikācija) un ievadāt PIN kodu (autentifikācija). Tad tiek pārbaudīts, 
vai sniegtā informācija ir patiesa.

Viens no STORK testiem bija pasākums ar nosaukumu „Drošāka tērzēšana”, kas īpaši interesē 
bērnus un jauniešus. „Drošāka tērzēšana” sniedz iespēju droši sarunāties ar draugiem, kas 
pieder vienai vecuma grupai, nepieļaujot tādu personu iejaukšanos, kuras pārsniedz iekļūšanai 
tērzēšanas telpā noteikto vecuma robežu. Vecuma pārbaudei tiek izmantota eID. Nav 
vajadzīgs ne personas vārds, ne adrese vai citi dati. „Drošāka tērzēšana” apliecina, ka ir 
iespējams atklāt tikai to informāciju, kas ir vitāli nepieciešama, lai piekļūtu tiešsaistes 
pakalpojumam. 

Komisija līdz 2012. gada vasarai ierosinās tiesisko regulējumu par elektronisko identifikāciju, 
autentifikāciju un parakstu. Viens no šī regulējuma galvenajiem elementiem būs elektroniskās 
ID atzīšana un pieņemšana un pārrobežu autentifikācija. Šādā veidā iedzīvotājiem būtu 
jānodrošina iespēja izmantot viņu valsts eID, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem ne tikai 
savā mītnes valstī, bet arī citās dalībvalstīs. eID būs iespējams izmantot arī to pakalpojumu un 
                                               
1 Droša elektroniskā identifikācija visā Eiropā: https://www.eid-stork.eu/
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lietojumprogrammu izmantošanai, kurās ir vajadzīga droša identifikācija un autentifikācija. 
Tērzēšanas telpu pakalpojumu sniedzēji varētu piedāvāt labāk aizsargātu vidi, savās sistēmās 
integrējot ES mērogā atzītu un pieņemtu eID. 

Komisijas izstrādātā “Drošāka interneta programma” veicina drošu un atbildīgu interneta un 
mobilo ierīču izmantošanu jauniešu vidū.  Drošāka interneta centros 30 Eiropas valstīs notiek 
informētības uzlabošana un palīdzības sniegšana bērniem, skolotājiem un vecākiem1.

Komisija ir izveidojusi 28 vadošu uzņēmumu (tostarp Facebook, Google u. c.) apvienību2, un 
tās dalībnieki ir apliecinājuši apņēmību nodrošināt bērniem un jauniešiem drošāku un labāku 
internetu. Uzņēmumi ir apsolījuši veikt prioritārus pasākumus, piemēram, atvieglot ziņošanu 
par kaitīgu saturu un nodrošināt, lai konfidencialitātes iestatījumi būtu atbilstoši vecumam, 
sniedzot plašākas vecāku kontroles un satura klasifikācijas iespējas. Turklāt Komisija nesen 
pieņēma stratēģisko dokumentu, kurā ir noteikti vairāki pasākumi, kas jāveic, lai:

 mudinātu Eiropas uzņēmumus izstrādāt kvalitatīvu bērniem paredzētu tiešsaistes 
saturu,

 radītu bērniem drošu tiešsaistes vidi,
 uzlabotu informētību par riskiem, ar kuriem bērni var saskarties tiešsaistē, un 

nodrošinātu viņiem pašaizsardzības instrumentus un stratēģijas, attīstītu viņu kritisko 
domāšanu un digitālās prasmes,

 laikā līdz 2013. gadam skolu izglītības programmās ieviestu apmācību par tiešsaistes 
drošību.

Runājot konkrētāk par ierosināto ES izglītības jomu regulējošo tiesību aktu saskaņošanu, 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. pantā ir noteikts, ka mācību saturs un izglītības 
sistēmu organizācija ir dalībvalstu kompetencē. Tāpēc ES nevar ierosināt tiesību aktus 
saistībā ar skolu izglītības programmām, piemēram, attiecībā uz skolotāju atestācijas sistēmu 
un obligātu seksuālo izglītību vai izglītošanu par narkomāniju. Tomēr Lūgumrakstu komiteja 
vēlētos norādīt, ka Eiropas Padome un Parlaments 2006. gadā pieņēma Ieteikumu 
(2006/962/EK), kurā ir noteiktas astoņas pamatprasmes, kurām būtu jāpiemīt visiem Eiropas 
iedzīvotājiem. Sociālo un pilsonisko prasmju sadaļā ir iekļauti vairāki lūgumraksta 
iesniedzējas izceltie jautājumi: "(..) Sociālā prasme ir saistīta ar personisko un sociālo 
labklājību, kam nepieciešama izpratne par to, kā nodrošināt optimālu fizisko un garīgo 
veselību, kas tostarp ir paša cilvēka, viņa ģimenes un tuvākās sociālās vides resursi, kā arī 
zināšanas par to, kā veselīgs dzīvesveids var veicināt to. Veiksmīgai starppersonu un sociālai 
līdzdalībai ir būtiski izprast dažādās sabiedrībās un vidēs (piemēram, darbavietā) 
vispārpieņemtos uzvedības un izturēšanās kodeksus. Tikpat svarīgi ir apzināties 
pamatkoncepcijas saistībā ar indivīdiem, grupām, darba organizācijām, dzimumu līdztiesību 
un nediskrimināciju, sabiedrību un kultūru. Eiropas sabiedrību multikulturālās un sociāli 
ekonomiskās dimensijas izpratne un izpratne par to, kā nacionālās kultūras identitāte 
mijiedarbojas ar Eiropas identitāti, ir būtiska. ..." 

Attiecībā uz informācijas nodrošināšanu par nelegālu narkotisko vielu lietošanu īpašā 
programmā „Narkomānijas novēršana un informēšana par narkomāniju” (2007.–2013. g.) ir 
                                               
1 http://ec.europa.eu/saferinternet
2 http://bit.ly/KFXd7k
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paredzēts finansējums inovatīviem pārrobežu projektiem par narkomānijas novēršanu, kas var 
ietvert kampaņas, informētības uzlabošanas projektus un objektīvas informācijas sniegšanu 
jauniešiem par riskiem, kas saistīti ar nelegālu narkotisko vielu lietošanu. 

Plašāku informāciju par programmu skatīt http://ec.europa.eu/justice/anti-
drugs/programme/drug-prevention-information/index_en.htm

Attiecībā uz ierosinājumu par abortu regulējumu Komisija norāda, ka šis jautājums ietilpst 
dalībvalstu kompetencē.

Saistībā ar lūgumraksta iesniedzējas priekšlikumu par finansiālas palīdzības sniegšanu 
nepilngadīgajiem vecākiem ir jānorāda, ka par šo jautājumu atbild dalībvalstis. Pašlaik 
Komisija gatavo ieteikumu, lai veicinātu dalībvalstu un ES centienus nolūkā novērst bērnu 
nabadzību. Ieteikums par bērnu nabadzības novēršanu paredzēs kopīgus principus attiecībā uz 
efektīvu intervenci svarīgākajās jomās, tostarp saistībā ar atbalstu ģimenēm, vecāku labāku 
piekļuvi darbavietām, pabalstu nodrošināšanas pasākumiem un uzlabotu piekļuvi bērnu 
aprūpes, veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem, kas ar integrētas pieejas palīdzību 
varētu uzlabot nepilngadīgo vecāku situāciju. 

Secinājums

Eiropas Savienība var pieņemt tikai tādus tiesību aktus, kas ietilpst Līgumā par Eiropas 
Savienību un Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktajās ES pilnvarās.

Attiecīgi pasākumi saistībā ar izglītību, narkomānijas novēršanu, abortiem un finanšu 
palīdzību jaunajām ģimenēm galvenokārt ir jāveic dalībvalstīm.  Tomēr dažās no šīm jomām 
Komisija gatavo konkrētas iniciatīvas, tostarp ieteikumus par finansējumu.

Attiecībā uz elektronisko ID karti ES līdzfinansētais lielapjoma eksperimentālais projekts 
STORK1 piedāvā ES mēroga elektronisko pakalpojumu pārrobežu autentifikācijas platformu. 
Komisija līdz šā gada vasarai arī ierosinās tiesisko regulējumu par elektronisko identifikāciju, 
autentificēšanu un parakstu. 

                                               
1 Droša elektroniskā identifikācija visā Eiropā.


