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Comunicat de presă FRA 

Viena/ Bruxelles, 20 iunie 2012 

 

Următoarele luni vor fi esenţiale pentru îmbunătăţirea principalelor 

drepturi fundamentale 

Legătura între preocuparea faţă de securitate şi protecţia datelor, nevoia de a ajunge la un acord cu 

privire la normele comune în materie de azil şi punerea în aplicare a drepturilor persoanelor cu 

handicap sunt doar câteva din numeroasele aspecte legate de drepturile fundamentale discutate în 

prezent la nivelul UE. Concluziile discuţiilor concrete sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea drepturilor 

fundamentale, după cum se subliniază în Raportul anual 2011 al Agenţiei pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), prezentat astăzi în Parlamentul European.  

Pentru a garanta şi proteja drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor în Uniunea Europeană 

(UE), aceasta, împreună cu cele 27 de state membre încurajează adoptarea unei serii de iniţiative în 

2011. UE a adoptat importante măsuri legislative şi de politică, de exemplu în domeniul protecţiei 

victimelor, traficului de persoane şi integrării romilor. Printre alte măsuri, mai multe state membre 

ale UE şi-au reformat sistemele de protecţie a copiilor şi au depus eforturi pentru a scurta durata 

procedurilor în instanţă.  

Cu toate acestea, provocările persistă. Anul 2011 a reamintit de mai multe ori în mod tragic şi brutal 

cât de departe pot merge excesele de intoleranţă, dacă nu se iau măsuri preventive. Egalitatea şi 

nediscriminarea vor rămâne, prin urmare, preocupări de bază. UE şi statele sale membre trebuie să 

rămână vigilente pentru a se asigura că deficienţele economice predominante nu ameninţă 

exercitarea drepturilor fundamentale ale tuturor persoanelor din UE. 

„În această perioadă dificilă din punct de vedere economic, UE trebuie să garanteze mai mult ca 

niciodată că nu va exista o diminuare a protecţiei drepturilor fundamentale. Nu este timpul să ne 

mulţumim cu situaţia actuală”, a afirmat astăzi în faţa Parlamentului European preşedintele 

Consiliului de administraţie al FRA, Ilze Brands Kehris.  

Printre aspectele notabile ale Raportului anual din acest an se numără: 

• Protecţia datelor: Recentele eforturi şi discuţii în vederea obţinerii unui echilibru între 

obligaţiile în materie de drepturi fundamentale şi preocupările legate de securitate în lumina 

noului cadru UE privind protecţia datelor; 

• Romii: Cum pot fi utilizate strategiile naţionale de integrare a romilor ca viitoare strategii 

pentru a include şi integra în societate grupurile dezavantajate.  

• Migranţii în situaţie de şedere neregulamentară: obstacolele de ordin juridic şi practic care 

îi împiedică pe migranţii aflaţi în această situaţie să îşi exercite drepturile de bază ale omului; 

• Discriminarea multiplă: instituţiile UE, instanţele judecătoreşti naţionale şi organismele 

competente în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi vor recunoaşte din ce în ce mai mult 

nevoia de a aborda discriminarea pe mai mult de un criteriu, precum discriminarea pe criterii 

de gen şi origine etnică; 
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Domeniile cuprinse în Raportul anual sunt azilul şi controlul la frontiere, protecţia datelor, 

drepturile copilului, egalitatea şi nediscriminarea, rasismul şi discriminarea pe criterii etnice, 

funcţionarea democratică a Uniunii, accesul la justiţie eficientă şi independentă şi drepturile 

victimelor infracţiunilor. 

Note pentru editori: 
  

• Raportul anual 2011 al FRA prezintă date concrete şi comparative privind situaţia drepturilor 

fundamentale la faţa locului în cele 27 de state membre ale UE şi Croaţia. De asemenea, 

raportul conţine recomandări adresate instituţiilor UE şi statelor membre, pe baza dovezilor 

constatate. Raportul identifică „principalele evoluţii”, „practicile promiţătoare” şi provocările 

din viitorul apropiat şi descrie cele mai recente activităţi ale FRA în acest sens.  

• Mandatul Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) cuprinde 

furnizarea de recomandări, bazate pe dovezi, factorilor de decizie din UE şi de la nivel 

naţional, contribuind astfel la dezbateri şi politici pe tema drepturilor fundamentale mai 

informate, mai bine contextualizate şi într-un cadru mai solid. Agenţia are trei funcţii 

principale: colectarea de informaţii şi date privind drepturile fundamentale, furnizarea de 

recomandări bazate pe dovezi Uniunii Europene şi statelor membre şi promovarea dialogului 

cu societatea civilă pentru a mări gradul de conştientizare cu privire la drepturile 

fundamentale în rândul publicului. Accesaţi http://fra.europa.eu 

• Raportul în EN şi FR 

• Principalele aspecte ale raportului în EN, FR şi DE.  

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu persoana de 
contact a FRA, Blanca Tapia, din cadrul echipei media a FRA 
E-mail: media@fra.europa.eu  
Tel.: +43 1 580 30 642 

 


