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Zpráva agentury FRA o základních právech 2016:  
migrační vlna je zkouškou odhodlání EU v oblasti 

základních práv 

 

V roce 2015 hledalo v EU útočiště přes milion osob, což představuje pětinásobný 

nárůst oproti předchozímu roku. Ve své zprávě o základních právech 2016 

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) zkoumá rozsah a povahu této 

výzvy a navrhuje opatření, která by zajistila dodržování základních práv v celé 

EU. 

„V minulém roce bylo odhodlání EU chránit základní práva vystaveno velké zkoušce, jelikož 

docházelo k útokům na mnohé svobody, práva a hodnoty, na nichž je Evropa založena,“ 

říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „EU a její členské státy musí pevně hájit 

práva, na něž má každý podle zákona nárok, ať se jedná o osoby žijící v EU již po generace, 

nebo o ty, kteří právě dorazili k evropským břehům.“ 

Tato výroční zpráva o základních právech zdůrazňuje výzvy a úspěchy v širokém spektru 

otázek základních práv v celé EU. O mnoha otázkách obsažených v této zprávě se bude 

podrobněji diskutovat na Fóru základních práv 2016, které se bude konat ve dnech 20.–

23. června ve Vídni. 

 Se 60 miliony násilně vysídlených osob na celém světě je jisté, že migrační situace 

bude i nadále v programu EU zaujímat přední místo. Většina uprchlíků přicházejících 

do Evropy, mezi nimiž je i mnoho dětí, riskuje své životy, když platí pašerákům za 

převezení přes moře v přeplněných a k plavbě po moři nezpůsobilých plavidlech. 

 V mnoha členských státech byl zaznamenán nárůst rasistických a xenofobních 

incidentů podněcovaných strachem z této migrační situace a sérií teroristických útoků. 

Zpráva agentury FRA uvádí, že touto situací byly zasaženy zejména muslimské a 

židovské komunity. 

 Teroristické útoky znovu poukázaly na to, jak je obtížné najít správnou rovnováhu 

mezi ochranou osobních údajů a soukromí a zachováním vnitřní bezpečnosti. 

V řadě členských států EU probíhá reforma právních rámců pro zpravodajské služby, 

která by mohla zvýšit pravomoci těchto služeb týkající se zásahů do soukromí. 

Zprávu naleznete zde: Zpráva o základních právech 2016 

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

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Poznámky pro redaktory: 

 Zpráva o základních právech 2016 předkládá souhrn a analýzu hlavních událostí 

v oblasti základních práv v EU v průběhu roku 2015, spolu s návrhy na opatření 

v oblasti rovnosti a nediskriminace, rasismu, xenofobie a související 

nesnášenlivosti, začleňování Romů, informační společnosti, ochrany údajů a 

soukromí, práv dítěte a přístupu ke spravedlnosti, včetně práv obětí trestných 

činů. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fundamentalrightsforum.eu/
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/fundamental-rights-report-2016
mailto:media@fra.europa.eu


 

 Agentura FRA poskytuje doporučení podložená důkazy osobám odpovědným za 

rozhodování na úrovni EU i jednotlivých zemí, čímž přispívá k informovaným a 

cíleným debatám a politikám týkajícím se základních práv. 


