
Εργαζόμαστε για να γίνουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα πραγματικότητα για όλους 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα θεμελιώδη δικαιώματα προσδιορίζουν πρότυπα συμπεριφοράς που διασφαλίζουν τον σεβασμό 
της αξιοπρέπειας του κάθε ατόμου. Ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης , ο οποίος δεσμεύει νομικά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 27 Κράτη Μέλη της, 
όταν εφαρμόζουν την νομοθεσία της ΕΕ. Τα κεφάλαια του Χάρτη Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, 
Αλληλεγγύη, Δικαιώματα των Πολιτών, Δικαιοσύνη και Γενικές Διατάξεις απαριθμούν τα δικαιώματα, 
τις ελευθερίες και τις αρχές που αναγνωρίζονται από την ΕΕ. 
Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), που ιδρύθηκε το 2007, παρέχει 
στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της συνδρομή και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 
Schwarzenbergplatz 11
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Φαξ   +43 (1) 580 30 - 699
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fra.europa.eu 
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FRA…
…παρέχει πληροφορίες για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ και τα κράτη 

μέλη με:

 ■ τη διεξαγωγή συγκριτικών κοινωνικών και νομικών ερευνών,

 ■  τη συλλογή και την ανάλυση αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων για την 
πραγματική κατάσταση, 

 ■ τον εντοπισμό καλών πρακτικών, αλλά και των υφιστάμενων προβλημάτων,

 ■ τη δημοσίευση νομικών και κοινωνικών αναλύσεων σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων,

 ■ την επίκαιρη επισκόπηση θεμάτων θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ετήσια έκθεσή του.

Παρέχει τεκμηριωμένες συμβουλές για τα θεμελιώδη δικαιώματα προς 

αρμόδιους φορείς: 

 ■ διατυπώνοντας γνωμες και συμπεράσματα που βασίζονται στα στοιχεία που συλλέγει,

 ■  παρέχοντας νομικές αναλύσεις νομοσχεδίων από τη σκοπιά των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
κατόπιν αιτήματος θεσμικών οργάνων της ΕΕ,

 ■  αναπτύσσοντας εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες, όπως εκπαιδευτικούς, 
δημοσιογράφους, αστυνομικούς και νομικούς,

 ■ διευκολύνοντας την αλληλοπληροφόρηση για καλές πρακτικές.

… συνεργάζεται με τους εταίρους του:

 ■ παρέχοντας βοήθεια και ειδικές γνώσεις στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη,

 ■ αναπτύσσοντας κοινές δράσεις με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις στην ΕΕ, 

 ■  συνάπτοντας εταιρικές σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς και ιδίως με το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
τα Ηνωμένα Έθνη και τον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη,

 ■  αναπτύσσοντας στενές σχέσεις με εθνικούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με 
φορείς ισότητας,

 ■  μέσω της πλατφόρμας θεμελιωδών δικαιωμάτων – το δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων 
του Οργανισμού.

… προωθεί τη γνώση για τα θεμελιώδη δικαιώματα:

 ■ δρώντας ως κόμβος γνώσης για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων,

 ■  προάγοντας τη γνώση για τα θεμελιώδη δικαιώματα, μέσω της ιστοσελίδας του, των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και με βίντεο, φυλλάδια και εκδηλώσεις. 
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