Maakt werk van de grondrechten
van iedere burger van de Europese Unie
Grondrechten zijn minimumnormen die waarborgen dat de waardigheid van ieder individu wordt
gerespecteerd. Ze zijn uiteengezet in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat
wettelijk bindend is voor de EU-instellingen en voor alle 27 EU-lidstaten wanneer zij EU-wetgeving
omzetten in hun eigen wetgeving. De hoofdstukken van het Handvest – waardigheid, vrijheden, gelijkheid,
solidariteit, burgerschap, rechtspleging en algemene uitleggings- en toepassingsbepalingen – bevatten de
rechten, vrijheden en beginselen die de Europese Unie erkent.
Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) werd in 2007 opgericht en biedt de EU en
haar lidstaten bijstand en expertise op het gebied van de grondrechten.
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De FRA…
… verstrekt informatie over grondrechten in de EU en haar lidstaten, door:
■ vergelijkend sociaal-juridisch onderzoek te verrichten;
■ betrouwbare en vergelijkbare gegevens over de situatie in de praktijk te verzamelen en
te analyseren;
■ veelbelovende praktijken vast te stellen en bestaande problemen te identiﬁceren;
■ juridische en/of sociaalwetenschappelijke analyses te publiceren van thema’s betreffende
de grondrechten;
■ in het jaarverslag een actueel overzicht te geven van de grondrechten situatie in de Europese Unie.

… verleent beleidsmakers door feiten onderbouwd advies over de
grondrechten, door:
■ standpunten en conclusies te formuleren op basis van verzamelde feiten;
■ op verzoek van EU-instellingen een analyse te maken van de uitwerking van de grondrechten
in ontwerpwetgeving;
■ tools en cursusmateriaal te ontwikkelen voor professionals als docenten, journalisten,
politieambtenaren en advocaten/juristen;
■ bij te dragen tot uitwisseling van veelbelovende praktijken.

… werkt samen met partners, door:
■ bijstand te verlenen en expertise ter beschikking te stellen aan EU-instellingen en -lidstaten;
■ met nationale, regionale en lokale overheden binnen de EU samen te werken;
■ partnerschappen met internationale organisaties aan te gaan, in het bijzonder de Raad van Europa,
de Verenigde Naties en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa;
■ nauw samen te werken met nationale instellingen voor de mensenrechten en organisaties voor
gelijke behandeling;
■ onderdak te bieden aan het grondrechtenplatform – een netwerk van maatschappelijke organisaties.

… zorgt voor een groter bewustzijn van ieders rechten, door:
■ op te treden als centrum van expertise en kennis van de grondrechten;
■ voor een beter bewustzijn te zorgen van de grondrechten, onder meer met behulp van de FRA
website, sociale media, video’s, brochures en evenementen.
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