
Põhiõigused teooriast tegelikkuseks – 
meie kõigi jaoks Euroopa Liidus

Põhiõigused on miinimumnõuded inimeste kohtlemiseks. Need on sätestatud Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Hartas, mis on õiguslikult siduv ELi õigusaktide rakendamisel Euroopa Liidu institutsioonide ja kõigi 
27 liikmesriigi jaoks. Need põhimõtted tagavad igaühe väärikuse austamise. Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Harta peatükid käsitlevadväärikust, vabadusi, võrdsust, solidaarst, kodanike õigusi, õigusemõistmist ja 
üldsätteid) ning tutvustab Euroopa Liidus tunnustatud õigusi, vabadusi ja põhimõtteid. 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA) tegutseb alates 
2007. aastast. Amet pakub Euroopa Liidule ja liikmesriikidele põhiõiguste alast abi ja nõu. 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) 
Schwarzenbergplatz 11
1040 Viin 
Austria

Tel:    +43 (1) 580 30 - 0
Fakx: +43 (1) 580 30 - 699
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FRA…
… annab infot põhiõiguste kohta kogu Euroopa Liidus ja liikmesriikides:

 ■ tehes võrdlevaid sotsiaalõiguslikke uuringuid;

 ■  kogudes usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid põhiõiguste olukorra kohta ja 
analüüsides kogutud andmeid; 

 ■ tuvastades probleeme ja tutvustades perspektiivseid praktikaid;

 ■ avaldades õiguslikke ja/või sotsiaalteaduslikke analüüse põhiõiguste teemadel;

 ■ andes oma aastaaruandes põhjaliku ülevaate põhiõiguste seisust kogu Euroopa Liidus.

… annab otsustajatele põhiõiguste kohta tõendipõhist nõu: 

 ■ kujundades kogutud tõendite põhjal arvamusi ja tehes järeldusi;

 ■  analüüsides Euroopa Liidu institutsioonide palvel õigusaktide eelnõusid 
põhiõiguste aspektist; 

 ■  arendades töövahendeid ja koolitusmaterjale spetsialistidele (õpetajad, 
ajakirjanikud, politseinikud, juristid);

 ■ kogudes ja vahendades perspektiivseid praktikaid.

… teeb partneritega koostööd:

 ■ andes Euroopa institutsioonidele ja liikmesriikidele põhiõiguste teemadel abi ja nõu;

 ■  tehes koostööd liikmesriikide valitsuste ning regionaalsete ja kohalike omavalitsustega 
Euroopa Liidus; 

 ■  tehes koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu Euroopa Nõukogu, ÜRO, 
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon, jt;

 ■ tehes koostööd inimõiguste ja võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate ametitega;

 ■  koordineerides põhiõiguste platvormi – kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustikku.

… edendab inimeste õigusteadlikkust:

 ■ kogudes ja vahendades põhiõiguste know-how’d;

 ■  edendades inimeste õigusteadlikkust oma kodulehe, sotsiaalmeedia, videote, 
infomaterjalide ja ürituste kaudu.
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