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Ανακοίνωση Τύπου του FRA 

Βιέννη/Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) παρουσιάζει την ετήσια 

έκθεσή του 

Η φετινή ετήσια έκθεση του FRA επισημαίνει τις προόδους που έχει σημειώσει ολόκληρη η ΕΕ 

στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις συναφείς προκλήσεις που εξακολουθεί να 

αντιμετωπίζει. Εξετάζει ακόμη τον αντίκτυπο που έχει η τρέχουσα κρίση στο κράτος δικαίου, 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης στα 

εθνικά δικαστικά συστήματα. 

«Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν κατορθώσει να αναπτύξουν με επιτυχία στο πέρασμα του χρόνου 

ένα εύρωστο σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε πολλούς τομείς, ωστόσο, τόσο η 

ίδια η ΕΕ όσο και τα επιμέρους κράτη μέλη μπορούν, και οφείλουν, να επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερες 

βελτιώσεις», δηλώνει ο διευθυντής του FRA, Morten Kjaerum. «Η τελευταία ετήσια έκθεση του FRA 

καταδεικνύει ότι η τρέχουσα κρίση θέτει σε δοκιμασία, μεταξύ άλλων, και τα θεμελιώδη δικαιώματα, 

και ότι έχει επιπτώσεις στη δημοκρατική νομιμότητα και στο κράτος δικαίου». 

Μεταξύ των θεμάτων που πραγματεύεται η φετινή έκθεση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Η έκδοση οδηγίας ΕΕ η οποία θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την 

υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας. Τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης των θυμάτων σε εμπιστευτικές 

υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων· 

 Ο αντίκτυπος που έχουν οι περικοπές των δημοσιονομικών κονδυλίων στην εκπαίδευση, 

την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά· 

 Οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός που εξακολουθούν να υφίστανται οι Ρομά, 

πολλοί εκ των οποίων διαβιούν σε συνθήκες μεγάλης ένδειας χωρίς πρόσβαση σε 

υγειονομική περίθαλψη και αξιοπρεπή στέγαση· 

 Οι προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για την προώθηση της μεταρρύθμισης του πλαισίου 

της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων. Πρόκειται για την πλέον μακρόπνοη 

μεταρρύθμιση της νομοθεσίας της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία 20 

χρόνια· 

 Οι προσπάθειες που έχει καταβάλει η EE για τη γενίκευση της χρήσης βάσεων δεδομένων και 

εργαλείων ΤΠ στο πλαίσιο της διαχείρισης των συνόρων και της επεξεργασίας των 

θεωρήσεων, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεών της για την 

αναθεώρηση νομοθετικών πράξεων που αφορούσαν το άσυλο. Μετά την έναρξη ισχύος της 

οδηγίας περί επιστροφής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, πολλά κράτη 

μέλη της ΕΕ θέσπισαν στις εθνικές τους νομοθεσίες εναλλακτικά της κράτησης μέτρα. 

Ωστόσο, από τα ποσοτικά στοιχεία προκύπτει ότι στην πράξη τα εναλλακτικά αυτά μέτρα 

εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε ορισμένες μόνο χώρες. Στις υπόλοιπες, η κράτηση 

εξακολουθεί να αποτελεί το μέτρο που εφαρμόζεται με τη μεγαλύτερη συχνότητα στην 

περίπτωση ατόμων που εμπλέκονται σε διαδικασίες επιστροφής. 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/crisis-time-boost-access-justice
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-data-protection-reform-package
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-data-protection-reform-package
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 Η λήψη πρόσθετων μέτρων από ορισμένα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του 

ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, όπως ο καλύτερος 

προσδιορισμός -στον ποινικό κώδικα- των εγκλημάτων που αποτελούν εκδηλώσεις 

ρατσισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας, ή η θέσπιση αυστηρότερων κυρώσεων για 

εγκλήματα υποκινούμενα από τέτοιου είδους προκαταλήψεις.  

 Επικέντρωση της ΕΕ στις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, με αφορμή την ανακήρυξη του 2012 ως 

ευρωπαϊκού έτους ενεργού γήρανσης.  

Ετήσια έκθεση του FRA: Fundamental rights: challenges and achievements in 2012 (Θεμελιώδη 

δικαιώματα: Προκλήσεις και επιτεύγματα το 2012) και Highlights - Fundamental rights: key legal and 

policy developments in 2012 (Σημαντικότερα νέα - Θεμελιώδη δικαιώματα: Βασικές εξελίξεις σε 

επίπεδο νομοθεσίας και πολιτικής το 2012).  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση:  

media@fra.europa.eu  

Τηλ.: +43 1 580 30 858 

 

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 

 Η ετήσια έκθεση εξετάζει διάφορες εξελίξεις στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων οι 

οποίες σχετίζονται με το άσυλο, τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση, τον έλεγχο των 

συνόρων και την πολιτική περί θεωρήσεων, την κοινωνία της πληροφορίας και την 

προστασία των δεδομένων, τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών, την ισότητα και 

την προστασία από τις διακρίσεις, τον ρατσισμό και τις εθνοτικές διακρίσεις, τη συμμετοχή 

των πολιτών της ΕΕ στη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης, την πρόσβαση σε 

αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, καθώς και τα δικαιώματα των θυμάτων 

εγκληματικότητας. Η έκθεση περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ως κοινότητα αξιών: προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε καιρούς κρίσης». 

 Η ετήσια έκθεση του FRA για το 2012 περιέχει συγκεκριμένα και συγκρίσιμα στοιχεία για 

την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και την Κροατία. Η 

έκθεση προσδιορίζει «βασικές εξελίξεις», «ελπιδοφόρες πρακτικές» και προκλήσεις για το 

άμεσο μέλλον, ενώ επισημαίνει και το έργο που έχει επιτελέσει πρόσφατα ο FRA στον 

συγκεκριμένο τομέα. 

 Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

επιφορτισμένος με την παροχή τεκμηριωμένων συμβουλών στους φορείς λήψης αποφάσεων 

της ΕΕ και των κρατών μελών, συμβάλλοντας έτσι στη διεξαγωγή και την ανάπτυξη πιο 

τεκμηριωμένων και καλύτερα στοχοθετημένων συζητήσεων και πολιτικών για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2012
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/annual-report-2012_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/annual-report-2012_en.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal-and-policy-developments-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal-and-policy-developments-2012
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/annual-report-highlights-2012_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/annual-report-highlights-2012_en.pdf
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