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Criza migrației pune la încercare poziția fermă a UE cu 
privire la drepturile fundamentale, se constată în 

Raportul FRA privind drepturile fundamentale din 2016 

 

În 2015 s-au refugiat în Uniunea Europeană peste un milion de persoane – de 

cinci ori mai multe decât în anul precedent. În raportul său din 2016 privind 

drepturile fundamentale, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene (FRA) analizează amploarea și natura acestei provocări și propune 

măsuri care să asigure respectarea drepturilor fundamentale în întreaga UE. 

„Anul trecut, poziția fermă a UE în domeniul drepturilor fundamentale a fost supusă multor 

încercări, existând atacuri asupra multora dintre libertățile, drepturile și valorile pe care 

se întemeiază Europa”, afirmă directorul FRA, Michael O’Flaherty. „UE și statele sale 

membre trebuie să aibă o atitudine fermă în ceea ce privește apărarea drepturilor legale 

ale tuturor persoanelor, indiferent dacă acestea locuiesc în UE de generații întregi sau abia 

au sosit pe țărmurile Europei.” 

Prezentul raport anual privind drepturile fundamentale evidențiază dificultățile și realizările 

obținute în întreaga UE într-o mare varietate de aspecte legate de drepturile fundamentale. 

Multe dintre aspectele care fac obiectul raportului din acest an vor fi discutate mai în 

detaliu în cadrul Forumului privind drepturile fundamentale 2016, care va avea loc în 

perioada 20-23 iunie la Viena. 

 Având în vedere că la nivel mondial au fost strămutate forțat 60 de milioane de 

persoane, situația migrației va rămâne o prioritate pe agenda UE. Majoritatea 

refugiaților care vin în Europa, printre care și mulți copii, își riscă viața plătind traficanți 

pentru a traversa marea în bărci supraaglomerate și nesigure. 

 În multe state membre s-a observat o creștere semnificativă a numărului de 

incidente rasiste și xenofobe, alimentată de temerile legate de situația migrației și 

de un val de atacuri teroriste. Raportul FRA constată că au fost afectate în mod 

deosebit comunitățile musulmane și evreiești. 

 Atacurile teroriste au evidențiat încă o dată dificultatea obținerii unui echilibru corect 

între protecția datelor cu caracter personal și a vieții private și menținerea 

securității interne. O serie de state membre ale UE se află într-un proces de reformare 

a cadrului legislativ în materie de informații, care ar putea spori puterile intruzive ale 

serviciilor. 

Puteți consulta raportul aici: Raport privind drepturile fundamentale 2016 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa: 

media@fra.europa.eu 

Tel: +43 1 580 30 642 
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Note pentru redactori: 

 Raportul privind drepturile fundamentale 2016 rezumă și analizează evoluțiile 

majore ale drepturilor fundamentale în UE pe parcursul anului 2015, cu propuneri 

de măsuri în următoarele domenii: egalitate și nediscriminare; rasism, xenofobie 

și formele de intoleranță asociată acestora; integrarea romilor; societatea 

informațională, protecția vieții private și a datelor; drepturile copilului; precum și 

accesul la justiție, inclusiv drepturile victimelor infracțiunilor. 

 FRA oferă consultanță pe bază de dovezi pentru factorii de decizie de la nivel 

național și european, contribuind astfel la un grad mai mare de informare și 

specificitate a dezbaterilor și politicilor în materie de drepturi fundamentale. 


