
Contribuind la transformarea drepturilor 
fundamentale într-o realitate pentru toate 
persoanele din Uniunea Europeană

Drepturile fundamentale reprezintă standardul minim de tratament care garantează respectul pentru demnitatea 
fi ecărei persoane. Acestea sunt enunţate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care este 
obligatorie din punct de vedere legal pentru instituţiile UE şi pentru toate cele 27 de state membre UE în 
momentul când aplică legislaţia UE. Capitolele sale – Demnitatea, Libertăţile, Egalitatea, Solidaritatea, Drepturile 
Cetăţenilor, Justiţia şi Dispoziţii generale – enumeră drepturile, libertăţile şi principiile recunoscute de UE. 

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), înfi inţată în 2007, oferă UE şi statelor membre 
asistenţă şi expertiză în domeniul drepturilor fundamentale.

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 
Schwarzenbergplatz 11
1040 Viena 
Austria

Tel:  +43 (1) 580 30 - 0
Fax: +43 (1) 580 30 - 699

information@fra.europa.eu 
fra.europa.eu 
facebook.com/fundamentalrights 
twitter.com/EURightsAgency 
youtube.com/user/EUAgencyFRA
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FRA…
… furnizează informaţii referitoare la drepturile fundamentale în UE şi în 

statele membre, astfel:

 ■ realizează cercetări socio-juridice comparative;

 ■ colectează şi analizează date concrete şi comparabile referitoare la situaţia din teren; 

 ■ identifi că practici promiţătoare şi provocări existente;

 ■ publică analize juridice şi/sau sociale referitoare la teme privind drepturile fundamentale;

 ■  emite şi publică în Raportul Anual situaţia actualizată privind drepturile fundamentale pe întreg 
teritoriul UE.

… oferă factorilor de decizie consultaţii bazate pe dovezi privind drepturile 

fundamentale, astfel: 

 ■ formulează avize şi concluzii bazate pe dovezile colectate;

 ■ oferă analize privind drepturile fundamentale din proiectele legislative la cererea instituţiilor UE;

 ■  dezvoltă instrumente şi materiale de instruire pentru profesionişti, cum ar fi  profesori, jurnalişti, 
membri ai poliţiei şi practicieni din domeniul juridic;

 ■ facilitează schimbul practicilor promiţătoare.

… cooperează cu partenerii săi, astfel:

 ■ oferă asistenţă şi expertiză instituţiilor UE şi statelor membre;

 ■ lucrează cu guvernele naţionale, regionale sau locale din UE; 

 ■  lucrează cu organizaţiile internaţionale, în special Consiliul Europei, Organizaţia Naţiunilor Unite 
şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa;

 ■  colaborează strâns cu instituţiile pentru drepturile omului şi organismele privind egalitatea de 
şanse naţionale;

 ■ găzduieşte platforma drepturilor fundamentale – o reţea a organizaţiilor societăţii civile.

… promovează conştientizarea privind drepturile omului, astfel:

 ■ acţionează ca un centru de expertiză şi cunoaştere privind drepturile fundamentale;

 ■  creşte conştientizarea privind drepturile fundamentale, inclusiv prin site-ul FRA, mediile sociale, 
imagini video, broşuri şi evenimente.
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