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Sprawozdanie FRA na temat praw podstawowych2016: 
zamęt  migracyjny sprawdzianem trwałości postanowień 

dotyczących praw podstawowych 

 

W 2015 r. schronienia na terenie UE szukało ponad milion osób, czyli pięć razy 

więcej niż rok wcześniej. W swoim sprawozdaniu na temat praw podstawowych 

z 2016 r. Agencja Praw Podstawowych UE (FRA) analizuje skalę i charakter 

wyzwania oraz proponuje środki, które mają zagwarantować poszanowanie 

praw podstawowych w całej UE. 

– Ubiegły rok był prawdziwym sprawdzianem trwałości postanowień UE dotyczących praw 

podstawowych, gdyż atakowano wiele wolności, praw i wartości stanowiących fundament 

Europy – powiedział dyrektor FRA Michael O’Flaherty. – UE i jej państwa członkowskie 

muszą z determinacją bronić praw, które zgodnie z ustawodawstwem mają wszyscy, 

zarówno ci, którzy mieszkają w UE od pokoleń, jak i ci, którzy właśnie pojawili się u 

wybrzeży Europy. 

We wspomnianym sprawozdaniu rocznym FRA podkreślono wyzwania i osiągnięcia 

dotyczące szerokiego zakresu zagadnień związanych z prawami podstawowymi w całej UE. 

Wiele spośród kwestii poruszonych w tegorocznym sprawozdaniu zostanie szczegółowo 

omówionych podczas Forum Praw Podstawowych 2016, które odbędzie się w dniach 20-

23 czerwca w Wiedniu. 

 Ponieważ przymusowe przesiedlenia dotyczą 60 milionów osób na całym świecie, 

sytuacja migracyjna pozostanie na szczycie agendy UE. Większość uchodźców 

przybywających do Europy, w tym wiele dzieci, ryzykuje życie, płacąc przemytnikom 

za przeprawę przez morze w przeludnionych łodziach, które nie nadają się do żeglugi. 

 W wielu państwach członkowskich zaobserwowano nagły wzrost liczby incydentów 

rasistowskich i ksenofobicznych, podsycanych lękiem związanym z sytuacją 

migracyjną i serią ataków terrorystycznych. Ze sprawozdania FRA wynika, że dotknęły 

one szczególnie społeczności muzułmańskie i żydowskie. 

 Ataki terrorystyczne po raz kolejny pokazały, jak trudno znaleźć równowagę między 

ochroną danych osobowych i prywatności a zapewnieniem bezpieczeństwa 

wewnętrznego. Szereg państw członkowskich UE jest w trakcie reformowania swoich 

ram prawnych dotyczących wywiadu, co może skutkować zwiększeniem uprawnień 

ingerencyjnych wspomnianych służb. 

Dostęp do sprawozdania: Sprawozdanie na temat praw podstawowych 2016 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: media@fra.europa.eu 

Tel.: (+43) 1 580 30 642 

 

Uwagi dla redaktorów: 

 Sprawozdanie na temat praw podstawowych 2016 zawiera podsumowanie i 

analizę głównych zmian dotyczących praw podstawowych w UE w 2015 r., a także 

propozycje działań w dziedzinach takich jak równość i niedyskryminacja, rasizm, 

ksenofobia i związana z nimi nietolerancja, integracja Romów, społeczeństwo 
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informacyjne, prawo do prywatności i ochrony danych, prawa dziecka, dostęp do 

wymiaru sprawiedliwości, w tym prawa ofiar przestępstw. 

 FRA udziela decydentom na poziomie UE i na poziomie krajowym porad opartych 

na dowodach, przyczyniając się tym samym do bardziej świadomych i lepiej 

ukierunkowanych debat oraz strategii politycznych dotyczących praw 

podstawowych. 


