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Sporočilo za javnost Agencije EU za temeljne pravice (FRA) 

Dunaj/Bruselj, 20. junija 2012 

 

Prihodnjih nekaj mesecev bo odločilnih za izboljšanje ključnih 

temeljnih pravic 

Povezava med pomisleki glede varnosti in varstvom podatkov, potreba po dogovoru o novih skupnih 

predpisih o azilu in izvajanje Konvencije o pravicah invalidov so samo nekatera od številnih vprašanj 

temeljnih pravic, o katerih trenutno poteka razprava na ravni EU. Izid trenutnih razprav je ključen za 

izboljšanje temeljnih pravic, kot je poudarjeno v letnem poročilu Agencije Evropske unije za temeljne 

pravice (FRA) za leto 2011, ki je bilo danes predstavljeno v Evropskem parlamentu.  

Za zagotovitev in varstvo temeljnih pravic vsakogar v Evropski uniji (EU) so EU in njenih 27 držav 

članic leta 2011 spodbujale različne pobude. EU je sprejela ključne zakonodajne in politične ukrepe, 

na primer na področjih zaščite žrtev, trgovine z ljudmi in vključevanja Romov. Nekatere države 

članice so med drugim reformirale svoj sistem za zaščito otrok in si prizadevale za skrajšanje sodnih 

postopkov.  

Vendar izzivi ostajajo. V letu 2011 smo prejeli kruta in tragična opozorila, kaj lahko povzroči 

čezmerna skrajna nestrpnost, če ni nadzorovana. Enakost in nediskriminacija bosta zato še naprej 

glavna skrb. EU in njene države članice morajo tudi še naprej paziti, da prevladujoča gospodarska 

šibkost ne ogrozi uresničevanja temeljnih pravic vseh ljudi v EU. 

„EU mora v teh težavnih gospodarskih časih bolj kot kadar koli zagotavljati, da se raven varstva 

temeljnih pravic ohrani. Ni časa za samozadovoljstvo,“ je predsednik upravnega odbora agencije FRA 

Ilze Brands Kehris pojasnil Evropskemu parlamentu.  

Nekaj pomembnih vprašanj iz letošnjega letnega poročila: 

• varstvo podatkov: nedavna prizadevanja in razprave za opredelitev ravnovesja med 

obveznostmi, ki izhajajo iz temeljnih pravic, in varnostnimi pomisleki z vidika novega okvira 

EU za varstvo podatkov; 

• Romi: kako uporabljati nacionalne strategije za vključevanje Romov kot prihodnje strategije 

za boljše vključevanje prikrajšanih skupin v družbo;  

• migranti z neurejenim statusom: pravne in praktične ovire, ki jim preprečujejo dostop do 

najosnovnejših temeljnih pravic; 

• večplastna diskriminacija: institucije EU, nacionalna sodišča in organi, pristojni za enakost, 

bodo čedalje bolj priznavali potrebo po obravnavanju diskriminacije na več kot eni podlagi, 

na primer na podlagi spola in narodnosti. 

 

Letno poročilo vključuje področja azila in mejnega nadzora, varstva podatkov, pravic otrok, 

enakosti in nediskriminacije, rasizma in etnične diskriminacije, demokratičnega delovanja Unije, 

dostopnosti učinkovitega in neodvisnega sodstva ter pravic žrtev kaznivih dejanj. 

Sporočilo urednikom: 
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• Letno poročilo Agencije FRA za leto 2011 vsebuje konkretne in primerljive podatke o 

dejanskih razmerah na področju temeljnih pravic v 27 državah članicah EU in na Hrvaškem. 

Obenem na podlagi ugotovljenih rezultatov svetuje institucijam EU in državam članicam. V 

poročilu so opredeljeni „glavni dosežki“, „obetavne prakse“ in izzivi za bližnjo prihodnost, 

opisano je tudi najnovejše delo agencije FRA v zvezi s tem.  

• Naloga Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je zagotavljanje pomoči in 

strokovnega znanja nosilcem odločanja na ravni EU in na nacionalni ravni, kar krepi 

argumentirane, trdno oblikovane in v kontekst umeščene razprave in politike o temeljnih 

pravicah. Agencija ima tri ključne naloge: zbiranje informacij in podatkov o temeljnih 

pravicah, svetovanje Evropski uniji in njenim državam članicam na podlagi dokazov ter 

spodbujanje dialoga s civilno družbo za krepitev ozaveščenosti javnosti o temeljnih pravicah. 

Glej http://fra.europa.eu. 

• Poročilo je na voljo v angleščini in francoščini. 

• Poudarki iz poročila so v na voljo angleščini, francoščini, in nemškem jeziku. 

 

Za več informacij se obrnite na tiskovno predstavnico agencije FRA Blanco 
Tapia iz službe za odnose z javnostmi.  
E-naslov: media@fra.europa.eu  
Telefon: +43 1 580 30 642 

 


