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Reducerea decalajului dintre politici și realitate 

Raportul FRA privind drepturile fundamentale 2017 

În ultimii zece ani, s-au adoptat noi politici și reglementări în domeniul 

drepturilor fundamentale și au luat ființă noi instituții. Însă continuă să existe 

dificultăți în domeniul drepturilor fundamentale și atacuri la adresa acestor 

drepturi, fapt ce demonstrează lipsa unei culturi în domeniul drepturilor 

fundamentale în rândul instituțiilor și al societăților, astfel cum se arată în 

Raportul privind drepturile fundamentale 2017 al Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene/UE (FRA). 

„Avem legile și structurile necesare pentru a proteja drepturile omului în UE, însă pierdem 

încrederea oamenilor în eficacitatea lor”, a spus directorul FRA, Michael O’Flaherty. 

„Trebuie să răspundem ferm celor care atentează chiar la sistemul de apărare a drepturilor 

și să demonstrăm oamenilor că drepturile omului creează o societate mai bună pentru toți. 

Avem nevoie de drepturi pentru a lupta împotriva inegalităților uriașe care fac ravagii în 

societate, precum sărăcia în rândul copiilor și violența asupra femeilor, și să asigurăm 

dreptate pentru toți.” 

La zece ani de la înființarea FRA, Raportul privind drepturile fundamentale din acest an 

constituie o reflecție asupra aspectelor pozitive și a lacunelor în domeniul apărării 

drepturilor omului din UE în ultimul deceniu. Raportul sintetizează și analizează evoluțiile 

majore înregistrate în domeniul drepturilor omului în UE în 2016, propunând măsuri care 

decurg din Carta drepturilor fundamentale a UE și punerea ei în aplicare în statele membre 

în materie de egalitate și nediscriminare; rasism, xenofobie și intoleranță asociată; 

integrarea romilor; azil, frontiere și migrație; societate informațională, viață privată și 

protecția datelor; drepturile copiilor; accesul la justiție și punerea în aplicare a Convenției 

ONU privind handicapul. 

Pentru a consolida apărarea drepturilor în UE, raportul face propuneri care cuprind: 

 Utilizarea Cartei drepturilor fundamentale pentru transpunerea, la întreaga sa 

capacitate, în legislația și în jurisprudența națională, precum și în ciclurile de politici 

ale UE precum semestrul european, pentru asigurarea egalității și dreptății pentru toți 

cetățenii UE. Crearea unui cadru strategic intern la nivelul UE în materie de drepturi 

fundamentale și aderarea UE la Convenția europeană a drepturilor omului pot contribui 

la consolidarea apărării drepturilor fundamentale în UE. 

 Contracararea slăbirii angajamentelor față de drepturile și valorile 

fundamentale. În contextul unei intoleranțe tot mai mari și al unui discurs xenofob, 

al unei încrederi scăzute în instituțiile publice și al unor regrese privind unele aspecte 

ale statului de drept, trebuie identificate noi modalități de a explica importanța 

drepturilor tuturor cetățenilor. 

 Susținerea apărătorilor drepturilor omului. În condițiile în care drepturile 

fundamentale sunt supuse atacurilor, apărătorii drepturilor omului trebuie mobilizați 

și sprijiniți. Trebuie apărat rolul de frunte al societății civile în promovarea și apărarea 

drepturilor. De asemenea, alocând resurse adecvate instituțiilor și rețelelor de sprijin 

naționale din domeniul drepturilor omului, putem intensifica asumarea unui 

angajament colectiv în domeniul drepturilor fundamentale. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2017
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