
ES tiesiskais ietvars

vienlīdzībai

Tiesībsarga biroja vecākā juriste Elīna Ūsiņa

Līgums par Eiropas Savienību

PREAMBULA

“IEDVESMOJOTIES no Eiropas kultūras, reliģijas un

humānisma mantojuma, kas ir bijis pamats tam, ka ir

izveidojušās cilvēka neaizskaramo un neatsavināmo tiesību,

demokrātijas, vienlīdzības, brīvības un tiesiskuma kopējas

vērtības,” [..]

IR NOLĒMUŠI dibināt Eiropas Savienību [..]

ir vienojušies par turpmāko.
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Līgums par Eiropas Savienību

2.pants:

Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē

cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un

cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības. Šīs vērtības

dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms,

tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas,

kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība.

Vienlīdzība kā:

ikvienam piemītoša, respektējama un 
aizsargājama 

vērtība
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ES tiesiskais ietvars vienlīdzības aizsardzībai

✓ES pamattiesību harta un ES līgumi;

✓ES vienlīdzīgas attieksmes direktīvas;

✓Starptautiskie instrumenti:

➢Eiropas Padome;

➢ANO;

➢Starptautiskā darba organizācija.

ES pamattiesību harta 

un 

ES līgumi
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ES līgumi

➢Eiropas Savienības pamatā ir tiesiskums. Tas nozīmē, ka it viss, ko

ES dara, pamatojas uz līgumiem, kurus brīvprātīgi un demokrātiski

parakstījušas visas ES dalībvalstis. Piemēram, ja kāda politikas joma

līgumos nav minēta, tad Eiropas Komisija nevar ierosināt tiesību aktu

projektus, kas attiecas uz šo jomu;

➢ES līgumi ir juridiski saistošas vienošanās starp visām ES

dalībvalstīm. Tajos noteikti ES mērķi, ES iestāžu darbības principi,

lēmumu pieņemšanas procedūras un attiecības starp ES un tās

dalībvalstīm.

Vienlīdzība un ES līgumi

➢Līgums par Eiropas Savienību

Preambula, 2., 3.pants (3), 9.pants, 21.pants (1), 26.protokola 1.pants (3);

➢Līgums par Eiropas Savienības darbību

8., 10., 53., 157.pants (3), (4), 26.protokola 1.pants (3);

Lisabonas līgums, ar ko groza līgumu par Eiropas Savienību un

Eiropas kopienas dibināšanas līgumu

Vienlīdzība = 16 x !!!
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ES pamattiesību harta: vēsture, saturs, vieta un

nozīme ES tiesību sistēmā:

➢ viens no modernākajiem un spēcīgākajiem cilvēktiesību un

līdztiesības aizsardzības instrumentiem;

➢ 2000.gada 7.decembrī Nicā Eiropas Padomes augstākā
līmeņa sanāksmē Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas
prezidenti proklamēja ES Pamattiesību hartu;

➢ Sākotnēji nebija juridiski saistoša. Tās mērķis - ES līmenī
piemērojamo pamattiesību apvienošana vienā tekstā;

➢pirmo reizi rakstiskā, visaptverošā un saprotamā formā vienā
pārnacionālā dokumentā ir izklāstītas ES līmenī spēkā
esošās pamattiesības, kas kā vispārējie tiesību pamatprincipi
izriet no Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un no tiesībām, kas
pārņemtas no Eiropas Savienības dalībvalstu konstitūcijām;

➢Harta ne tikai vienā tekstā apvieno visas ES aizsargātās
pamattiesības, bet arī ar paskaidrojumiem sniedz vadlīnijas
to tvēruma izpratnei, eventuāli padarot tās skaidri
izprotamas un piemērojamas;
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➢Hartā ir 54 panti, kas sagrupēti septiņās nodaļās. Pirmajās
sešās Hartas nodaļās (cieņa, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte,
pilsoņtiesības un juridiskās tiesības) ir apkopotas
pamattiesības: vispārējās cilvēktiesības, pilsoniskās tiesības,
ekonomiskās un sociālās tiesības;

➢savukārt pēdējā nodaļā ir noregulēti horizontālie jautājumi,
kas regulē Hartas interpretāciju un piemērošanu;

➢3.nodaļa “vienlīdzība” satur tiesības uz vienlīdzību likuma
priekšā, visa veida diskriminācijas aizliegumu, tostarp
dzimuma, rases, etniskās vai sociālās izcelsmes un politiskās
vai cita veida pārliecības dēļ. “Vienlīdzība” aptver arī bērna
tiesības un vecāka gadagājuma cilvēku tiesības.

➢līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009.gada decembrī
Harta kļuva par saistošu pamattiesību apkopojumu. Lisabonas
līgums mainīja tās statusu uz juridiski saistošu, piešķirot
tādu pašu juridisku vērtību, kādā ir ES līgumiem;

➢ES tiesiskajā regulējumā Hartai ir augstāks normatīvais
statuss nekā ES tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar
Līgumiem, un valstu nacionālajiem tiesību aktiem, ar kuriem
ieviesti ES tiesību akti. Tagad tai ir tāds pats statuss kā
Līgumiem;

➢tā kā Harta tagad ir daļa no primārajiem ES tiesību aktiem,
līdz ar to ES tiesību aktu, vai nacionālo tiesību aktu, ar kuriem
ievieš ES tiesību aktus, tiesiskais regulējums nav spēkā, ja tie
pārkāpj Hartu;
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➢saskaņā ar Hartas 51.panta 1.punktu tā ir attiecināma
tikai uz ES iestādēm un Dalībvalstīm, kad tās īsteno ES
tiesības;

➢Eiropas Savienības tiesa ir pielīdzinājusi vārdus “ES
tiesību aktu īstenošana” vārdiem “ietilpstošs ES tiesību
aktu darbības jomā”. Tas nozīmē, ka Harta ir piemērojama
tikai gadījumos, kad ES tiesību akti ir piemērojami;

➢Harta nodrošina, ka ES tiesību aktu un Dalībvalstu
nacionālo tiesību akti, ar kuriem tiek ieviesti ES tiesību
akti, interpretācija ir saskaņā ar pamattiesībam un ES
tiesiskās kārtības vispārējiem principiem.

ES vienlīdzīgas attieksmes 

direktīvas - pārskats un tvērums
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• Direktīvas ir:

➢ ES tiesību akti, kas paredzēti, lai saskaņotu un koordinētu dalībvalstu tiesību

aktus;

➢ saistošas dalībvalstīm, kurām tās adresētas, attiecība uz rezultātu, ko šīm

dalībvalstīm ir pienākums sasniegt;

• Direktīvas nav tieši piemērojamas, to normas kļūst saistošas tad, kad tās ir

ieviestas dalībvalsts tiesību aktos;

• Direktīvu ieviešana:

➢ Dalībvalsts iestādēm tiek atvēlēta zināma rīcības brīvība izvēlēties formu un

metodes, kas izmantojamas, lai sasniegtu noteikto rezultātu;

➢ Direktīvu ieviešanai dalībvalstīm tiek atvēlēts laiks, kas ir paredzēts direktīvas

tekstā.

ES vienlīdzīgas attieksmes direktīvas
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➢ Direktīva aizliedz jebkādu tiešu vai netiešu diskrimināciju dzimuma dēļ (tostarp atsauci uz

ģimenes stāvokli, mazāk labvēlīgu attieksmi pret sievietēm saistībā ar grūtniecību vai

grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, aizliedz uzmākšanos, neatkarīgi no tā, vai tā ir

seksuāla rakstura vai ne, norādījumus diskriminēt);

➢ izmanto Rasu vienlīdzības direktīvai līdzvērtīgas juridiskās definīcijas tiešai un netiešai

diskriminācijai, uzmākšanās, viktimizācijai, pozitīvai rīcībai, pierādīšanas pienākuma sadalei,

tiesībām sūdzēties un sankcijām;

➢ neparedz labvēlīgāku noteikumu aizliegumu attiecībā uz sieviešu aizsardzību saistībā ar

grūtniecību un maternitāti.

➢ šo direktīvu piemēro attiecībā uz: visām personām, kas piegādā preces un sniedz

pakalpojumus, pieeja kuriem ir publiska un nav atkarīga no iesaistītās personas,

gan publiskajā, gan privātajā sektorā, ietverot valsts struktūras, un kurus piedāvā

ārpus privātās un ģimenes dzīves, kā arī darījumiem, ko veic šajā kontekstā;

➢ šī direktīva neskar: indivīda tiesības izvēlēties līguma partneri, ja vien šī indivīda

veiktā līguma partnera izvēle nepamatojas uz attiecīgās personas dzimumu;

➢ šī direktīva neattiecas uz: plašsaziņas līdzekļu un reklāmas saturu, ne arī uz

izglītību.

➢ šo direktīvu nepiemēro:

➢ nodarbinātības un profesionālās darbības jomās;

➢ pašnodarbinātības jautājumiem, ciktāl uz šiem jautājumiem attiecas citi

Kopienas tiesību akti.
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✓ šo direktīvu piemēro visām personām gan valsts, gan privātajā sektorā, attiecībā uz:

➢ nosacījumiem darba, pašnodarbinātības un profesijas iegūšanai, to skaitā
atlases kritērijiem un darbā pieņemšanas nosacījumiem, lai kāda būtu darbības
nozare, un visos profesionālās hierarhijas līmeņos, ietverot paaugstināšanu amatā;

➢ pieeju visu veidu un visu līmeņu profesionālajai informācijai, profesionālajai
izglītībai, papildu profesionālajai izglītībai un pārkvalificēšanās iespējām, tai
skaitā praktiskā darba pieredzei;

➢ nodarbinātību un darba nosacījumiem, tai skaitā atlaišanu un atalgojumu;

➢ līdzdalību un iesaistīšanos kādā darba ņēmēju vai darba devēju organizācijā vai
jebkādā organizācijā, kuras biedri ir nodarbināti konkrētā profesijā, tai skaitā uz
šādu organizāciju piešķirtajiem pabalstiem.

Šī direktīva neattiecas uz:

➢ tādu atšķirīgu attieksmi pilsonības dēļ, kura neierobežo noteikumus
un nosacījumus attiecībā uz trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku
iebraukšanu un uzturēšanos dalībvalstīs, un jebkuru attieksmi, kas
izriet no attiecīgo trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku juridiskā
statusa;

➢nekādiem maksājumiem, ko veic saistībā ar valsts vai līdzīgām
sistēmām, tostarp valsts sociālā nodrošinājuma vai sociālās
aizsardzības sistēmām;

Dalībvalstis var paredzēt, ka šo direktīvu tiktāl, cik tā attiecas uz
diskrimināciju invaliditātes un vecuma dēļ, nepiemēro bruņotajiem
spēkiem.
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Direktīvas tvērums vienlīdzības jautājumos:

➢ Vienāda darba samaksa;

➢ Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības sociālā nodrošinājuma sistēmās;

➢ Vienlīdzīga attieksme attiecībā uz darba iespējām, profesionālo

apmācību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba apstākļiem.

Direktīva:

✓ nodrošina aizsardzību pret vīriešu un sieviešu diskrimināciju attiecībā uz

piekļuvi darbam (ieskaitot atlases kritērijus), pašnodarbinātību, profesijas,

profesionālo apmācību, karjeras izaugsmi un darba apstākļus (ieskaitot

atlaišanu);

✓ aizliedz jebkādu tiešu vai netiešu diskrimināciju dzimuma dēļ, tostarp atsauci

uz ģimenes stāvokli, mazāk labvēlīgu attieksmi pret sievietēm saistībā ar

grūtniecību vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, uzmākšanos,

neatkarīgi no tā, vai tā ir seksuāla rakstura vai ne, norādījumus par

diskrimināciju;

✓ izmanto Rasu vienlīdzības direktīvai līdzvērtīgas juridiskās definīcijas tiešai

un netiešai diskriminācijai, uzmākšanās, viktimizācijai, pozitīvai rīcībai,

pierādīšanas pienākuma sadalei, tiesībām sūdzēties un sankcijām.
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Priekšlikums par horizontālo direktīvu pret diskrimināciju vecuma,

invaliditātes, seksuālās orientācijas un reliģijas vai pārliecības dēļ ārpus darba

vietas:

➢ Priekšlikumu Eiropas Komisija iesniedza 2008.gadā, un ES likumdevējs par to

joprojām spriež:

➢ Ar šo direktīvu plāno: nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi sociālās aizsardzības

jomās, ieskaitot sociālo drošību un veselības aprūpi, izglītību un piekļuvi

sabiedrībai komerciāli pieejamām precēm un pakalpojumiem, tostarp mājokļiem.

Starptautiskie instrumenti:

✓ Eiropas Padome

✓ ANO

✓ Starptautiskā darba organizācija
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Eiropas Padome (EP):

➢ nediskriminācijas princips ir vadošais princips virknē EP
dokumentu;

➢ šo principu dēvē par “influenceri”, veidojot EP standartus;

➢ to uzskata par fundamentālu tiesību, kas ir pienācīgi jāaizsargā.

• Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija [Eiropas 
Cilvēktiesību konvencija]

➢ 1950.gada 4.novembrī Romā parakstīta, stājās spēkā 1953.gada 3.septembrī;

➢ starptautisks līgums, kuram var pievienoties tikai EP dalībvalstis;

➢ sākumā to parakstīja 12 valstis, tagad to ir ratificējušas jau 47 Eiropas valstis,

tostarp visas ES dalībvalstis;

➢ konvencijai ir vairāki protokoli (šobrīd: Nr.1, 4, 6, 7, 12, 13 un 16.) Katrs

protokols ir starptautisks līgums, kurš dalībvalstij ir jāratificē, lai uzņemtos tajā

noteiktās saistības;

➢ juridiski saistoša, uzliek pienākumu dalībvalstij nodrošināt visas tās tiesības un

brīvības, kuras tā atzinusi sev par saistošam, ne tikai šīs valsts iedzīvotājiem vai

pārējo dalībvalstu iedzīvotājiem, bet gan ikvienai personai, kas atrodas

dalībvalsts jurisdikcijā;
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➢ ja dalībvalsts pārkāpj jebkuras tiesības, kuras aizsargā ar šo konvenciju,

cietušajam ir tiesības uz atlīdzinājumu;

➢ ikviena tiesību aizskāruma gadījumā “vainīgajai valstij” ir jānodrošina indivīdam

tiesības vērsties valsts institūcijās un panākt efektīvu lietas risinājumu;

➢ ja valstis nepilda šo pienākumu vai persona uzskata, ka dalībvalsts nav

nodrošinājusi viņai iespēju efektīvi aizsargāt viņas tiesības pašmāju institūcijās,

persona var iesniegt prasību par konvencijas pārkāpumu Eiropas Cilvēktiesību

tiesā Strasbūrā;

➢ Eiropas Cilvēktiesību tiesa nav “ceturtā tiesu instance”, kurai jāturpina lietas

izskatīšanu pēc būtības tad, kad persona ir izgājusi visas 3 nacionālās tiesu

instances. Tiesa kontrolē tikai un vienīgi konvencijas izpildi dalībvalstīs.

Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 14.pants noteic:

šajā Konvencijā minēto tiesību un brīvību īstenošana tiek nodrošināta

bez jebkādas diskriminācijas - neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas

krāsas, valodas, reliģijas, politiskajiem vai citiem uzskatiem,

nacionālās vai sociālās izcelsmes, saistības ar kādu nacionālo

minoritāti, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļa.
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➢ Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 12.protokols ievieš vispārēju

diskriminācijas aizliegumu jebkurā dzīves sfērā arī saskaņā ar

nacionālajām tiesībām. Taču līdz šim to ir ratificējušas mazāk nekā

puse dalībvalstu:

12.protokola 1.pants (Vispārējs diskriminācijas aizliegums)

1. Jebkuru likumā paredzēto tiesību īstenošana ir nodrošināma bez jebkādas

diskriminācijas, it sevišķi neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas,

ticības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, valstiskās vai sociālās izcelsmes,

piederības kādai nacionālajai minoritātei, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai jebkura

cita stāvokļa.

2. Nevienu nevar pakļaut diskriminācijai no publisko institūciju puses uz jebkāda

pamata, it sevišķi pēc šī panta 1.daļā minētajām pazīmēm.

• Eiropas Sociālā harta un Pārskatītā Eiropas Sociālā harta

➢ Eiropas Padomes līgums, kas garantē sociālās un ekonomiskās

pamattiesības un kas saturiski sasaucas ar Eiropas Cilvēktiesību

konvenciju;

➢ Sākotnējā harta atvērta parakstīšanai 1961.gada 18.oktobrī Turīnā

(Itālijā). Pārskatītā harta – atklāta parakstīšanai 1996.gada 3.maijā

Strasbūrā.

➢ garantē plašu ikdienas cilvēktiesību klāstu saistībā ar nodarbinātību,

mājokli, veselību, izglītību, sociālo aizsardzību un labklājību.

➢ Hartā īpašs uzsvars tiek likts uz neaizsargātu personu, piemēram,

vecāka gadagājuma cilvēku, bērnu, invalīdu un migrantu aizsardzību.
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➢Pārskatītajā Eiropas Sociālajā hartā, atšķirībā no sākotnējās redakcijas, ir 
atsevišķa tiesību norma par diskriminācijas aizliegumu, tādējādi izceļot šī 
aizlieguma nozīmīgumu:

Pants E – Diskriminācijas aizliegums

Zemāk šajā Hartā minēto tiesību ievērošana ir jānodrošina bez

diskriminācijas rases, krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, politikas vai

atšķirīgu uzskatu, nacionālās izcelsmes, sociālās izcelsmes, veselības,

saistības ar nacionālajām minoritātēm, dzimšanas vai citu iemeslu

pamata.

➢ Valstīm ir radīta iespēja ratificēt atsevišķas normas (pantu

daļas), nevis visu Hartu uzreiz. Iemesls – valstīm var būt

nepieciešams laiks, lai nacionālās normas saskaņotu ar Hartas

normām un varētu par to sniegt izpildes ziņojumus

➢ Par Hartas ievērošanas uzraudzību ir atbildīga Eiropas Sociālo

tiesību komiteja. Uzraudzība notiek ar:

✓ valstu ziņojumiem

✓ kolektīvajām sūdzībām no sociālajiem partneriem un citām

nevalstiskajām organizācijām pret valsti, kas ratificējušas

Hartu, par neatbilstību tajā nostiprinātajam.
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• Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē

novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija)

✓ Stambulas konvencija balstās uz izpratni, ka: vardarbība pret

sievietēm ir sieviešu diskriminācijas veids un tā tiek īstenota pret

sievietēm tāpēc, ka viņas ir sievietes;

✓ Valsts pienākums: vērsties pret visa veida vardarbību pret sievietēm un

veikt pasākumus, lai to novērstu, aizsargātu tās upurus un sauktu pie

atbildības vainīgos;

✓ Viens no Stambulas konvencijas galvenajiem mērķiem: veicināt

jebkāda veida sieviešu diskriminācijas izskaušanu un veicināt sieviešu

un vīriešu vienlīdzību.

• Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību

(1995.gads)

• Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu (1997.gads)

• Kibernoziegumu konvencijas protokols (2003.gads)

• Konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību (2005.gads)

• Konvencija par piekļuvi oficiālajiem dokumentiem (2009.gads)
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ANO:

➢Tiesības uz vienlīdzību un brīvību no diskriminācijas ir vienīgās tiesības,
kas noteiktas visos deviņos galvenajos ANO cilvēktiesību līgumos.

ANO statūtu 55.pants (c):

“Ar mērķi radīt nosacījumus stabilitātei, kas nepieciešama mierīgām un

draudzīgām attiecībām starp nācijām un kas balstītos uz tautu līdztiesības un

pašnoteikšanās principu cienīšanu, Apvienoto Nāciju Organizācija veicina:

[..]

cilvēka tiesību un pamatbrīvību vispārēju cienīšanu un ievērošanu bez rases,

dzimuma, valodas un ticības atšķirībām.”

• Vispārējā cilvēktiesību deklarācija

➢ Pieņēma un pasludināja Parīzē ar ANO Ģenerālās Asamblejas

1948.gada 10.decembra 217. A (III) rezolūciju kā vienotu

cilvēktiesību standartu kopumu visiem cilvēkiem un

tautām;

➢ pirmo reizi nosaka cilvēka pamattiesības, kuras vispārēji

jāatzīst un jāaizsargā;

➢ pirmais dokuments, kurā izdevās samierināt valstu nereti

pretrunīgo izpratni par cilvēktiesībām;
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➢ Deklarācijai formāli nav juridiska spēka, taču aizsargājamo tiesību

nozīmīgums un valstu vispārējā prakse aizsargāt deklarācijā

nostiprinātās tiesības dod pamatu uzskatīt, ka deklarācija vai vismaz

daļa tajā aizsargāto tiesību ir kļuvušas par starptautiskajām paražu

tiesību normām un tātad kļuvušas juridiski saistošas visām pasaules

valstīm;

➢ 1948.gada balsojumā par deklarāciju piedalījās 56 valstis, šodien

pasaulē ir ap 200 valstu. Taču arī to valstu praksē, kuras nepiedalījās

deklarācijas pieņemšanā, var atrast pierādījumu tam, ka vismaz dažas

tiesības ir kļuvušas par paražu tiesību normām, piemēram, tiesības uz

dzīvību, spīdzināšanas aizliegums, diskriminācijas aizliegums u.c.

➢ Vienkāršības un universālā rakstura dēļ deklarācija joprojām ir

svarīgs pamattiesību kopums, kaut arī šīs tiesības ir sīkāk detalizētas

un definētas tālāk sekojošajos starptautiskajos vai citos līgumos.

➢ Deklarācijas preambulā, tās 1.pantā vispārēji un jo īpaši 2.pantā ir

uzsvērta cilvēku vienlīdzības nozīme:

Preambula

Ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās pašcieņas un

viņu vienlīdzīgo un neatņemamo tiesību atzīšana ir brīvības, taisnīguma un

miera pamats pasaulē;

[..]

ņemot vērā to, ka Apvienoto Nāciju tautas Statūtos ir apliecinājušas ticību

cilvēka pamattiesībām, cieņai un cilvēka personas vērtībai un vīriešu un sieviešu

līdztiesībai, kā arī apņēmušās sekmēt sociālo progresu un dzīves apstākļu

uzlabošanos lielākas brīvības apstākļos;

[..]
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1. pants

Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās. [..]

2. pants

Katram cilvēkam pienākas visas tiesības un brīvības, kas
pasludinātas šajā deklarācijā, neatkarīgi no viņa rases, ādas krāsas,
dzimuma, valodas, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības,
nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita
stāvokļa. Turklāt nav pieļaujamas nekādas atšķirības tās valsts
vai teritorijas politiskā, tiesiskā vai starptautiskā stāvokļa dēļ, pie
kuras cilvēks pieder, neatkarīgi no tā, vai šī teritorija ir neatkarīga,
aizbildnībā, bez pašpārvaldes vai kā citādi ierobežota savā
suverenitātē.

•
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Starptautiskā darba organizācija (SDO):

➢ viena no senākajām starptautiskajām organizācijām, izveidota 1919.gadā;

➢ kopš ANO izveidošanas ir kļuvusi par tā saukto ANO specializēto iestādi;

➢ aktīvi darbojusies, izstrādājot starptautisko minimālo standartu kopumu ar

darba tiesībām saistītajos jautājumos;

➢ izveidojusi nopietnu mehānismu, kā kontrolēt tās konvencijās noteikto

standartu ievērošanu dalībvalstīs;

➢ līdzās valstu ziņojumu sniegšanas procedūrai pastāv arī valstu, darba devēju vai

darba ņēmēju sūdzību izskatīšanas procedūras;

➢ SDO process nav pieejams indivīdam, bet gan darba devēju vai ņēmēju

asociācijām vai organizācijām, vai arodbiedrībām.
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Paldies par uzmanību!!!
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