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FRA pranešimas spaudai 

2012 m. birželio 20 d., Viena/ Briuselis 

Artimiausi mėnesiai bus svarbiausi gerinant pagrindinių teisių 

padėtį 

Informacijos saugumo aspektų ir duomenų apsaugos sąsajos, būtinybė susitarti dėl naujų bendrų 

prieglobsčio taisyklių ir Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas – tai tik keli iš daugelio 

pagrindinių teisių klausimų, kurie šiuo metu svarstomi ES lygmeniu. Šiandien Europos Parlamente 

paskelbtoje 2011 m. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) ataskaitoje pabrėžiama, jog 

tokių svarstymų rezultatai bus esminiai gerinant pagrindinių teisių padėtį.  

Siekdamos užtikrinti ir apsaugoti visų žmonių pagrindines teises Europos Sąjungoje (ES), ES ir jos 27 

valstybės narės 2011 m. energingai vykdė įvairias iniciatyvas. ES priėmė svarbius teisės aktus ir 

politines priemones tokiose srityse kaip nukentėjusiųjų apsauga, prekyba žmonėmis ir romų 

integracija. Be kitų priemonių ES valstybės narės pertvarkė vaiko apsaugos sistemas ir stengėsi 

sutrumpinti teismo bylų nagrinėjimo trukmę.  

Tačiau ne visi uždaviniai išspręsti. 2011 m. akivaizdžiai ir tragiškai priminė, koks beribis gali būti 

nežabojamas nepakantumas. Svarbiausia bus spręsti lygybės ir nediskriminavimo klausimus. ES ir jos 

valstybės narės privalo būti budrios, kad ekonominiai sunkumai nekeltų grėsmės visų ES gyventojų 

pagrindinėms teisėms. 

„Šiais ekonominio sunkmečio laikais Europos Sąjunga labiau nei bet kada anksčiau privalo užtikrinti, 

kad pagrindinių teisių apsaugos klausimai nebūtų apleisti. Negalime tenkintis tuo, ką pasiekėme“, – 

šiandien Europos Parlamentui sakė FRA Valdančiosios tarybos pirmininkė Ilzė Brands Kehris. 

Keli svarbesni šių metų metinės ataskaitos klausimai:  

• Duomenų apsauga: pastarojo meto pastangos ir diskusijos, ieškant pusiausvyros tarp 

įsipareigojimo užtikrinti pagrindines teises ir rūpinimosi informacijos saugumu, atsižvelgiant į 

naująją ES duomenų apsaugos sistemą.  

• Romai: kaip pasitelkti nacionalines romų integracijos strategijas norint į visuomenę geriau 

integruoti nepalankioje padėtyje esančias grupes.  

• Nereguliarūs migrantai: teisinės ir praktinės kliūtys, kurios trukdo jiems pasinaudoti 

pačiomis būtiniausiomis pagrindinėmis teisėmis.  

• Daugialypė diskriminacija: ES institucijos, nacionaliniai teismai ir lyčių lygybės įstaigos vis 

labiau pripažins būtinybę pažaboti diskriminaciją dėl dviejų ar daugiau priežasčių, pavyzdžiui, 

dėl lyties ir etninės kilmės. 

 

Metinėje ataskaitoje apžvelgiamos šios sritys: prieglobsčio ir sienų kontrolės, duomenų 

apsaugos, vaiko teisių, lygybės ir nediskriminavimo, rasizmo ir etninės diskriminacijos, Europos 

Sąjungos demokratinio veikimo, teisės į nepriklausomą ir veiksmingą teisinę gynybą ir 

nusikaltimo aukų teisių.  
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• 2011 m. FRA metinėje ataskaitoje pateikiami konkretūs lyginamieji duomenys apie 

pagrindinių teisių padėtį 27 ES valstybėse narėse ir Kroatijoje. Joje taip pat pateikiama 

nustatytais faktais pagrįstų patarimų ES institucijoms ir valstybėms narėms. Ataskaitoje 

įvardijami pagrindiniai pasiekimai, perspektyvios praktinės priemonės ir artimiausios ateities 

iššūkiai, taip pat aprašoma pastarojo meto FRA veikla šioje srityje.  

• Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) įgaliota teikti pagalbą ir savo srities 

informaciją ES ir nacionaliniams sprendimų priėmėjams ir taip prisidėti prie išsamesne 

informacija, tvirta forma ir konkrečiomis aplinkybėmis paremtų diskusijų ir politikos 

pagrindinių teisių klausimais. Trys pagrindinės agentūros funkcijos yra šios: rinkti informaciją 

ir duomenis apie pagrindines teises, teikti įrodymais paremtus patarimus ES ir jos valstybėms 

narėms ir skatinti dialogą su pilietine visuomene, siekiant ją geriau informuoti apie 

pagrindines teises. Žr. http://fra.europa.eu   

• Ataskaita anglų ir prancūzų kalbomis 

• Pagrindiniai ataskaitos akcentai anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis  

 

Išsamesnės informacijos kreipkitės į FRA žiniasklaidos grupės atstovę Blanca 
Tapia 
El. paštu: media@fra.europa.eu  
Tel.: +43 1 580 30 642 

 


