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FRA pressiteade 

Viin/Brüssel, 20. juuni 2012 

 

Lähikuud on põhiõiguste täiustamise seisukohalt väga olulised 

Seos julgeolekuküsimuste ja andmekaitse vahel, vajadus kokku leppida uued varjupaigaeeskirjad 

ning puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine on vaid mõni paljudest põhiõigusi 

puudutavatest  küsimustest, mis on praegu Euroopa Liidu tasandil  arutusel. Arutelu tulemus on 

põhiõiguste täiustamise seisukohalt väga tähtis, rõhutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2011. 

aasta aastaaruandes, mida esitleti täna Euroopa Parlamendis.  

Et tagada ja kaitsta kõigi inimeste põhiõigusi Euroopa Liidus, edendasid Euroopa Liit ja selle 27 

liikmesriiki 2011. aastal mitmesuguseid algatusi. Euroopa Liit võttis kasutusele tähtsaid 

seadusandlikke ja poliitilisi meetmeid näiteks ohvrite kaitse, inimkaubanduse ja romade 

integreerimise valdkonnas. Mitmes liikmesriigis reformiti muuhulgas lastekaitsesüsteeme ja 

lühendati kohtumenetlusi. 

Samal ajal tuleb veel tegeleda mitmetelahendamata probleemidega. 2011. aasta tuletas traagiliselt 

meelde, kui kaugele võib minna äärmuslik sallimatus, kui seda ei ohjata. Seetõttu jäävad 

põhiküsimusteks võrdsus ja mittediskrimineerimine. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peavad olema 

ka valvsad, et ka majandusraskuste tingimustes oleks Euroopa Liidus tagatud põhiõigused kõikidele 

inimestele . 

„Praeguseid majandusraskusi silmas pidades peab Euroopa Liit siiski pingutama rohkem kui kunagi 

varem tagamaks, et põhiõiguste kaitse ei nõrgeneks. Enesega rahuloluks ei ole aega,” ütles FRA 

nõukogu esinaine Ilze Brands Kehris täna Euroopa Parlamendile.  

Tänavuses aastaaruandes käsitletakse muu hulgas järgmisi teemasid: 

• andmekaitse: hiljutine tegevus ja arutelu tasakaalu leidmiseks põhiõiguste kaitse kohustuste 

ning julgeolekuküsimuste vahel, võttes arvesse Euroopa Liidu uut andmekaitseraamistikku; 

• romad: kuidas tulevikus kasutada riiklikke romade integreerimise strateegiaid ebasoodsas 

olukorras olevate rühmade paremaks ühiskonda kaasamiseks ja integreerimiseks;  

• ebaseaduslikud sisserändajad: õiguslikud ja praktilised tõkked, mis takistavad sisserändajate 

peamiste põhiõiguste teostamist; 

• mitmekordne diskrimineerimine: Euroopa Liidu institutsioonid, riikide kohtud ja 

võrdõiguslikkuse asutused tunnistavad üha rohkem vajadust lahendada juhtumeid, kus 

diskrimineerimine toimub mitmel alusel, nt soo ja etnilise päritolu põhjal, korraga. 

 

Aastaaruandes käsitletakse varjupaiku ja piirkontrolli, andmekaitset, laste õigusi, 

võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist, rassismi ja etnilist diskrimineerimist, Euroopa Liidu 

demokraatlikku toimimist, tõhusa ja sõltumatu õigusemõistmise kättesaadavust ning 

kuriteoohvrite õigusi. 
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Märkused toimetajatele 
  

• Euroopa Põhiõiguste Ameti (FRA) 2011. aasta aastaaruanne põhineb konkreetsetel ja 

võrreldavatel el andmetel põhiõiguse olukorra kohta 27 Euroopa Liidu liikmesriigis ja 

Horvaatias. Kogutud andmetest lähtuvalt nõustab FRA ka Euroopa Liidu institutsioone ja 

liikmesriike. Aruandes tuuakse esile peamised arengusuunad, perspektiivsed praktikad ja 

lähitulevikus lahendamist vajavad probleemid, samuti antakse ülevaade FRA hiljutistest 

tegevust nendes valdkondades. 

• FRA ülesandeks on abistada ja nõustada Euroopa Liidu ja riikide otsustajaid, aidates nii 

tagada, et põhiõiguste arutelu ja poliitika oleks teadmistepõhisem, kindlamalt piiritletud 

ning kontekstiga paremini seostatud. Ametil on kolm põhiülesannet: koguda teavet ja 

andmeid põhiõiguste kohta, anda tõenduspõhist nõu Euroopa Liidule ja selle liikmesriikidele 

ning edendada dialoogi kodanikuühiskonnaga, et teadvustada avalikkusele põhiõigusi. Vt 

http://fra.europa.eu 

• Aruanne EN ja FR 

• Aruande põhipunktid EN, FR ja DE. 

 

Lisateave: Euroopa Põhiõiguste Ameti meediaüksus, pressiesindaja Blanca 
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