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FRA 2016 m. ataskaitoje apie pagrindinių teisių būklę 
teigiama, kad sąmyšis migracijos srityje tapo išbandymu 

Europos Sąjungos siekiui užtikrinti pagrindines teises  

 

2015 m. prieglobsčio Europos Sąjungoje ieškojo daugiau kaip milijonas žmonių 

– penkiskart daugiau nei prieš metus. 2016 m. ataskaitoje apie pagrindinių teisių 

būklę ES pagrindinių teisių agentūra  (FRA) nagrinėja iššūkio mastą bei pobūdį 

ir siūlo priemones, skirtas užtikrinti, kad pagrindinės teisės būtų gerbiamos 

visoje Europos Sąjungoje. 

„Praėjusiais metais ES siekis užtikrinti pagrindines teises susidūrė su rimtais išbandymais, 

nes kilo pavojus daugeliui laisvių, teisių ir vertybių, kuriomis yra pagrįsta Europa“, – sako 

FRA direktorius Michael O’Flaherty. – ES ir valstybės narės turi ryžtingai ginti visų asmenų 

teisiškai įtvirtintas teises, nepaisant to, ar jie ES teritorijoje gyvena nuo seno ar ką tik 

išsilaipino Europos pakrantėse.“ 

Šioje metinėje ataskaitoje apie pagrindinių teisių būklę atkreipiamas dėmesys į iššūkius ir 

pasiekimus, susijusius su įvairiais pagrindinių teisių klausimais visoje Europos Sąjungoje. 

Daugelis šių metų ataskaitoje nagrinėjamų klausimų bus išsamiau aptarti per 2016 m. 

Pagrindinių teisių forumą, kuris įvyks Vienoje birželio 20–23 d. 

 Atsižvelgiant į tai, kad pasaulyje 60 milijonų žmonių turi priverstinai keisti gyvenamąją 

vietą, padėtis migracijos srityje ir toliau liks vienu iš svarbiausių ES darbotvarkės 

klausimų. Dauguma į Europą atvykstančių pabėgėlių, kurių daugelis – vaikai, moka 

nereguliarios migracijos tarpininkams, kad, rizikuodami gyvybe, galėtų persikelti per 

jūrą perpildytais ir laivybai netinkamais laivais. 

 Daugelyje valstybių narių užfiksuota  rasistinių ir ksenofobinių incidentų banga, 

kurią sukėlė nuogąstavimai dėl padėties migracijos srityje ir virtinė teroristinių 

išpuolių. FRA ataskaita pažymi, kad tai ypač paveikė musulmonų ir žydų 

bendruomenes. 

 Teroristiniai išpuoliai vėl parodė, kaip sunku tinkamai suderinti asmens duomenų 

apsaugą ir privatumą, taip pat užtikrinti vidaus saugumą. Kelios ES valstybės narės 

šiuo metu pertvarko savo teisines žvalgybos tarnybų veiklą reglamentuojančias 

sistemas; tai gali lemti, kad bus padidintos tarnybų intervencinės galios. 

Ataskaitą galite rasti čia: 2016 m. ataskaita apie pagrindinių teisių būklę 

Norėdami gauti daugiau informacijos, susikiekite e. paštu media@fra.europa.eu 

arba telefonu +43 1 580 30 642 

 

Pastabos redaktoriams 

 2016 m. ataskaitoje apie pagrindinių teisių būklę apibendrinami ir analizuojami 

svarbiausi pagrindinių teisių procesai Europos Sąjungoje 2015 m. ir teikiami 

pasiūlymai imtis veiksmų tokiose srityse: lygybės ir nediskriminavimo; rasizmo, 

ksenofobijos ir susijusios nepakantos; romų integracijos; informacinės 

visuomenės, privatumo ir duomenų apsaugos; vaiko teisių; ir teisės kreiptis į 

teismą, įskaitant nusikaltimų aukų teises. 

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


 

 FRA teikia faktais pagrįstas konsultacijas ES ir valstybių narių sprendimų 

priėmėjams ir taip prisideda prie geriau pagrįstų ir tikslingesnių diskusijų bei 

politikos pagrindinių teisių srityje. 


