
 

 

 

Tisková zpráva agentury FRA 

Ve Vídni dne 30. května 2017 

Jak překlenout propast mezi politikami a skutečností: 

Zpráva agentury FRA o základních právech pro rok 2017 

V uplynulých deseti letech byly v oblasti základních práv přijaty nové zákony a 

politiky a vytvořeny specializované instituce. Agentura Evropské unie pro 

základní práva (FRA) ve své zprávě o základních právech pro rok 2017 však 

poukazuje na přetrvávající problémy se základními právy a ohrožení těchto 

práv, což svědčí o nedostatečné kultuře respektování základních práv 

v institucích a ve společnosti. 

„Máme zákony a struktury na ochranu lidských práv v EU, ale ztrácíme důvěru lidí, že 

budou naplněny,“ říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Musíme nabídnout 

jednoznačnou odpověď všem těm, kteří zpochybňují samotný systém ochrany práv, a 

ukázat lidem, že dodržování lidských práv umožňuje vytvořit lepší společnost pro 

všechny. Potřebujeme vymezit práva, abychom mohli bojovat s obrovskými 

nerovnostmi, které sužují společnost, jako jsou dětská chudoba a násilí na ženách, a 

musíme zajistit spravedlnost pro všechny.“ 

Deset let po zřízení agentury FRA se letošní zpráva o základních právech zaměřuje na 

hlavní úspěchy i úskalí ochrany lidských práv v EU v posledním desetiletí. Zpráva shrnuje 

a analyzuje nejdůležitější vývoj v oblasti lidských práv v EU v roce 2016 a přináší návrhy 

na opatření v těchto oblastech: Listina základních práv Evropské unie a její uplatňování 

členskými státy; rovnost a nediskriminace; rasismus, xenofobie a související 

nesnášenlivost; integrace Romů; azyl, hranice a migrace; informační společnost, 

soukromí a ochrana údajů; práva dítěte; přístup ke spravedlnosti a vývoj v oblasti 

provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. 

Za účelem posílení ochrany práv v EU zpráva navrhuje mimo jiné: 

 využívat celý potenciál Listiny základních práv ve vnitrostátních právních 

předpisech a judikatuře, ale i v provádění politických cyklů EU, jako je evropský 

semestr, za účelem uplatňování rovnosti a spravedlnosti pro všechny v celé EU: 

Ochranu práv v EU by dále posílilo vytvoření vnitřního strategického rámce EU pro 

základní práva a přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech, 

 bojovat proti narušování závazků vůči základním právům a hodnotám: 

V souvislosti s rostoucí nesnášenlivostí a xenofobní rétorikou, nízkou mírou důvěry 

ve veřejné instituce a nepříznivým vývojem v určitých aspektech zásad právního 

státu je třeba nalézt nové způsoby jak vysvětlit, že dodržování práv je důležité pro 

všechny, 

 podporovat obránce lidských práv: Je třeba, aby obránci lidských práv měli 

prostředky a možnosti na ochranu základních práv před útoky. Prvořadá úloha 

občanské společnosti při prosazování a ochraně práv musí být zachována. Opora ve 

vnitrostátních institucích pro lidská práva a podpůrných sítích s odpovídajícími 

prostředky může také posílit kolektivní ztotožnění se se základními právy. 

 

V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu / Tel: 

+43 1 580 30 642 
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