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Οι επόµενοι µήνες θα είναι καθοριστικοί για τη βελτίωση της
προστασίας των βασικών θεµελιωδών δικαιωµάτων
Η σχέση μεταξύ των προβληματισμών ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων, η ανάγκη
θέσπισης νέων κοινών κανόνων για το άσυλο και η εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία είναι μερικά μόνο από τα πολλά ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που
αποτελούν αντικείμενο συζήτησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έκβαση των συζητήσεων είναι ζωτικής
σημασίας για τη βελτίωση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως επισημαίνεται στην
ετήσια έκθεση για το 2011 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) που
δημοσιεύτηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Με στόχο τη διασφάλιση και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε ατόμου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το 2011 η ΕΕ και τα 27 κράτη μέλη της προώθησαν σειρά πρωτοβουλιών. Η
ΕΕ θέσπισε βασικά νομοθετικά και πολιτικά μέτρα, μεταξύ άλλων, στους τομείς της προστασίας των
θυμάτων, της εμπορίας ανθρώπων και της ένταξης των Ρομά. Διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ
προέβησαν, μεταξύ άλλων, σε μεταρρυθμίσεις των συστημάτων τους για την προστασίας των
παιδιών και κατέβαλαν προσπάθειες για την επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών.
Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Το έτος 2011 αποτελεί θλιβερή και τραγική υπενθύμιση της
διάστασης που μπορεί να πάρει η ακραία μισαλλοδοξία, εάν αφεθεί ανεξέλεγκτη. Η ισότητα και η
απαγόρευση των διακρίσεων εξακολουθούν, συνεπώς, να αποτελούν ζητήματα καθοριστικής
σημασίας. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να διασφαλίσουν ότι η επικρατούσα οικονομική
δυσπραγία δεν συνιστά απειλή για την ουσιαστική άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του
καθενός στην ΕΕ.
«Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο, η ΕΕ οφείλει να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις που είναι
απαραίτητες για να μην υπάρξει υποχώρηση στο θέμα της προστασίας των θεμελιωδών
δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό», δήλωσε σήμερα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του FRA, κα Ilze Brands Kehris.
Στα σημαντικότερα θέματα της φετινής ετήσιας έκθεσης συγκαταλέγονται:
•

Προστασία δεδομένων: Πρόσφατες προσπάθειες και συζητήσεις για την επίτευξη
ισορροπίας μεταξύ των υποχρεώσεων σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και των
υποχρεώσεων σχετικά με την ασφάλεια υπό το πρίσμα του νέου πλαισίου της ΕΕ για την
προστασία των δεδομένων.

•

Ρομά: Αξιοποίηση των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά στις μελλοντικές
στρατηγικές για την καλύτερη ενσωμάτωση και ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων στην
κοινωνία.

•

Παράνομοι μετανάστες: Νομικά και πρακτικά εμπόδια για την άσκηση των πλέον βασικών
ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.
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•

Πολλαπλή διάκριση: Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα εθνικά δικαστήρια και οι φορείς
ισότητας αναγνωρίζουν ολοένα περισσότερο την ανάγκη αντιμετώπισης των διακρίσεων
για περισσότερους από έναν λόγους, όπως το φύλο και η εθνικότητα.

Η ετήσια έκθεση καλύπτει τους τομείς του ασύλου και του ελέγχου των συνόρων, της
προστασίας των δεδομένων, των δικαιωμάτων του παιδιού, της ισότητας και της μη διακριτικής
μεταχείρισης, του ρατσισμού και των εθνοτικών διακρίσεων, της δημοκρατικής λειτουργίας της
Ένωσης, της πρόσβασης σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη και των δικαιωμάτων
των θυμάτων εγκλημάτων βίας.

Σηµειώσεις προς τους συντάκτες:

•

Η Ετήσια Έκθεση του FRA για το 2011 παρέχει συγκεκριμένα και συγκρίσιμα δεδομένα για
την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και στην Κροατία.
Παρέχει επίσης συμβουλευτική καθοδήγηση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη
μέλη, με βάση τα τεκμηριωμένα στοιχεία που έχει συλλέξει. Η έκθεση εντοπίζει τις «κύριες
εξελίξεις», τις «ελπιδοφόρες πρακτικές», και τις προκλήσεις για το άμεσο μέλλον,
παρουσιάζει δε το πιο πρόσφατο έργο του FRA στον εν λόγω τομέα.

•

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) είναι να παρέχει
βοήθεια και τεχνογνωσία στους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό και σε
εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πληρέστερη ενημέρωση, στη
στέρεη πλαισίωση και στην καλύτερη δυνατή οριοθέτηση του διαλόγου και των πολιτικών
για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα τρία βασικά καθήκοντα του FRA είναι: να συλλέγει
πληροφορίες και στοιχεία για τα θεμελιώδη δικαιώματα, να παρέχει τεκμηριωμένη
καθοδήγηση στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της και να προάγει τον διάλογο με την κοινωνία
των πολιτών με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα θεμελιώδη
δικαιώματα. Βλ. http://fra.europa.eu

•

Η έκθεση στα Αγγλικά και στα Γαλλικά

•

Τα κύρια σημεία της έκθεσης στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Για περισσότερες πληροφορίες
ενηµέρωσηςτου FRA:
E-mail: media@fra.europa.eu
Tηλ.: +43 1 580 30 642
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