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Persbericht FRA 

Wenen/Brussel, 20 juni 2012 

 

Komende maanden cruciaal voor verbetering fundamentele 
grondrechten 

De verhouding tussen bezorgdheid over de veiligheid en gegevensbescherming, de noodzaak om 
over nieuwe gemeenschappelijke asielnormen overeenstemming te bereiken en de uitvoering van 
het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zijn slechts enkele van de vele 
grondrechtenkwesties die momenteel op EU-niveau worden besproken. De uitkomst van de huidige 
discussies is cruciaal voor de verbetering van de grondrechten, zoals wordt benadrukt in het 
jaarverslag 2011 van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), dat vandaag aan 
het Europees Parlement wordt gepresenteerd.  

De Europese Unie en haar 27 lidstaten hebben in 2011 allerlei initiatieven doorgedrukt om de 
grondrechten voor iedereen in de EU veilig te stellen en te waarborgen. De EU heeft belangrijke 
wetgevings- en beleidsmaatregelen vastgesteld, bijvoorbeeld op het gebied van 
slachtofferbescherming, mensenhandel en de integratie van Roma. Diverse lidstaten van de EU 
hebben onder meer hun kinderbeschermingsstelsels hervormd en inspanningen geleverd om de 
duur van rechtsprocedures te verkorten.  

Er blijven echter uitdagingen. Grimmige en tragische gebeurtenissen in 2011 hebben duidelijk 
gemaakt waar extreme intolerantie toe kan leiden als er niets aan gedaan wordt. Gelijkheid en non-
discriminatie zullen daarom belangrijke aandachtspunten blijven. De EU en de lidstaten moeten ook 
ervoor zorgen dat de huidige economische zwakte de verwezenlijking van de grondrechten van 
iedereen in de EU niet bedreigt. 

“In deze zware economische tijden moet de EU meer dan ooit ervoor waken dat de ontwikkelingen 
op het gebied van bescherming van grondrechten worden teruggedraaid. Er is geen ruimte voor 
zelfgenoegzaamheid,” aldus de voorzitster van de raad van bestuur van het FRA, Ilze Brands Kehris, 
vandaag ten overstaan van het Europees Parlement.  

Enkele opvallende kwesties in het jaarverslag van dit jaar zijn: 
• gegevensbescherming: recente inspanningen en discussies gericht op het vinden van de 

juiste balans tussen verplichtingen op het gebied van de grondrechten en bezorgdheid over 
de veiligheid in het licht van het nieuwe gegevensbeschermingskader van de EU; 

• Roma: hoe nationale strategieën voor de integratie van Roma te gebruiken als toekomstige 
strategieën om kansarme groepen beter op te nemen en te integreren in de samenleving; 

• migranten in een onregelmatige situatie: wettelijke en praktische obstakels die migranten 
verhinderen toegang te verkrijgen tot hun meest basale mensenrechten; 

• meervoudige discriminatie: EU-instellingen, nationale rechtbanken en organen voor de 
bevordering van gelijke behandeling zullen steeds meer de noodzaak erkennen om 
discriminatie op meer dan één grond, zoals geslacht en etnische afkomst, aan te pakken. 
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Het jaarverslag bestrijkt de gebieden visum- en grenscontrole, gegevensbescherming, rechten 
van het kind, gelijkheid en non-discriminatie, racisme en etnische discriminatie, het 
democratisch functioneren van de Unie, toegang tot doeltreffende en onafhankelijke 
rechtspraak en de rechten van geweldslachtoffers. 

Informatie voor de redactie: 
  

• Het jaarverslag 2011 van het FRA biedt concrete en vergelijkende gegevens over de 
grondrechtensituatie op het grondgebied van de 27 lidstaten van de EU en Kroatië. Het 
bevat ook wetenschappelijk onderbouwd advies aan de EU-instellingen en de lidstaten. In 
het verslag worden ‘belangrijke ontwikkelingen', ‘veelbelovende praktijken' en uitdagingen 
voor de onmiddellijke toekomst vastgesteld en de meest recente werkzaamheden van het 
FRA op dit gebied beschreven.  

• Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) is bevoegd om advies en 
deskundigheid te verstrekken aan de EU en nationale besluitvormers. Op deze wijze draagt 
het FRA bij aan beter geïnformeerde, goed gefundeerde en in de juiste context geplaatste 
debatten over en beleidsmaatregelen inzake grondrechten. Het FRA heeft drie kernfuncties: 
het verzamelen van informatie en gegevens over grondrechten; het verstrekken van 
wetenschappelijk onderbouwd advies aan de EU en de lidstaten; en het bevorderen van de 
dialoog met het maatschappelijke middenveld om ervoor te zorgen dat het publiek zich 
meer bewust wordt van zijn grondrechten. Zie http://fra.europa.eu 

• Het verslag is beschikbaar in Engels en Frans 
• De hoogtepunten van het verslag zijn beschikbaar in het Engels, Frans en Duits  

 
Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met woordvoerster 
Blanca Tapia van het voorlichtingsteam van het FRA 
E-mail: media@fra.europa.eu  
Tel.: +43 1 580 30 642 
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