
 

FRA-sajtóközlemény 

Bécs, 2016. május 30. 

 

A migrációs válság próbára teszi az EU-nak az alapvető 
jogok iránti elkötelezettségét, állapítja meg az FRA 

2016. évi alapjogi jelentése 

 

Az EU-ban 2015-ben több mint egymillió ember kért menedéket, ötször annyian, 

mint egy évvel korábban. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége a 2016. évi 

alapjogi jelentésében megvizsgálja a kihívás mértékét és jellegét, továbbá 

intézkedéseket javasol annak biztosítására, hogy EU-szerte tartsák tiszteletben 

az alapvető jogokat. 

„A tavalyi év alaposan próbára tette az EU-nak az alapvető jogok iránti elkötelezettségét, támadások 

irányultak több olyan szabadság, jog és érték ellen, amelyek Európa alapját képezik” - mondja az 

FRA igazgatója, Michael O’Flaherty. „Az EU-nak és a tagállamainak határozottan ki kell 

állniuk a törvény szerint mindenkit megillető jogok védelme mellett, legyen szó a már 

generációk óta az EU-ban élőkről, vagy azokról, akik csak most érték el Európa partjait.” 

Az idei alapjogi jelentés számos alapjogi kérdéssel kapcsolatban EU-szerte tapasztalható 

kihívásokra és eredményekre hívja fel a figyelmet. Az idei jelentésben tárgyalt kérdések közül 

többet is részletesebben megvitatnak majd a 2016. évi Alapjogi Fórumon, amelyet június 20–

23-án Bécsben rendeznek meg. 

 Mivel az egész világon 60 millió ember kényszerült elhagyni a lakóhelyét, a migrációs 

helyzetet továbbra is az EU egyik legfőbb napirendi pontjaként kell kezelni. Az 

Európába érkező menekültek többsége, köztük sok gyerek, az életét kockáztatja 

azzal, hogy csempészeknek fizet, hogy zsúfolt és tengerre alkalmatlan csónakokban 

keljen át a tengeren. 

 Számos tagállamban a rasszista és idegengyűlölő incidensek számának 

ugrásszerű növekedése volt megfigyelhető, amelyeket a migrációs helyzet és az egyre 

több terrortámadás miatti félelem váltott ki. Az FRA jelentése megállapítja, hogy az 

incidensek főleg a muszlimokat és a zsidó közösségeket érintették. 

 A terrortámadások újból felhívták a figyelmet arra, hogy nehéz megtalálni a megfelelő 

egyensúlyt a személyes adatok és a magánélet védelme, valamint a belső 

biztonság megőrzése között. A hírszerzésre vonatkozó jogi keret reformja több uniós 

tagállamban is folyamatban van, ami növelheti az ilyen szolgálatok beavatkozási 

hatáskörét. 

A jelentés a következő internetes oldalon érhető el: 2016. évi alapjogi jelentés 

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: media@fra.europa.eu 

Telefon: (+43) 1 580 30 642 

 

Megjegyzések a szerkesztőknek: 

 A 2016. évi alapjogi jelentés összefoglalja és megvizsgálja az alapvető jogok 

tekintetében 2015 folyamán az EU-ban bekövetkezett legfontosabb 

fejleményeket, intézkedésre vonatkozó javaslatokat tesz a következő területeken: 

egyenlőség és megkülönböztetésmentesség; rasszizmus, idegengyűlölet és 

kapcsolódó intolerancia; a romák befogadása; információs társadalom, a 
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magánélet és az adatok védelme; a gyermek jogai; valamint az 

igazságszolgáltatáshoz való jog, beleértve a bűncselekmények áldozatainak 

jogait. 

 Az FRA bizonyítékokon alapuló tanácsadással segíti az uniós és nemzeti szintű 

döntéshozókat, ezáltal hozzájárul az alapvető jogokkal kapcsolatos tájékozott és 

célzott vitákhoz, valamint szakpolitikákhoz. 


