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FRA-sajtóközlemény 

Bécs/Brüsszel, 2013. június 18. 

Az EU Alapjogi Ügynöksége (FRA) bemutatja éves jelentését 

Az FRA idei éves jelentése az alapvető jogok területével kapcsolatos eredményeket és 

kihívásokat ismerteti az Európai Unió egész területére kiterjedően. Emellett számba veszi azt is, 

hogy a jelenlegi válság milyen hatást gyakorolt a jogállamiságra, és mit tesznek a tagállamok 

annak érdekében, hogy polgáraik bizalommal legyenek igazságszolgáltatási rendszereik iránt. 

„Az EU-nak és tagállamainak az évek során sikerült szilárd infrastruktúrát kiépíteniük az alapvető 

jogok terén, azonban számos területen még ennél is hatékonyabban tudnának fellépni, és erre szükség 

is van” – mondja Morten Kjaerum, az FRA igazgatója. „Legújabb éves jelentésünkből kiderül, hogy a 

jelenlegi válság az alapvető jogokat is próbára teszi, sőt, a demokratikus legitimitásra és a 

jogállamiságra is kihatással van.” 

Az idei éves jelentés többek között az alábbi témakörökkel foglalkozik: 

 Az Európai Unió irányelvet fogadott el a bűncselekmények áldozatainak jogaira, 

támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról. A tagállamok 

intézkedések útján biztosítják, hogy az áldozatok bizalmasan működő áldozatsegítő 

szolgáltatásokat vehessenek igénybe. 

 A költségvetési megszorítások a kiszolgáltatott csoportok – köztük a gyermekek – által 

igénybe vehető oktatást, egészségügyi ellátást és szociális szolgáltatásokat is érintették. 

 A romák továbbra is hátrányos megkülönböztetésnek és társadalmi kirekesztésnek vannak 

kitéve, gyakran élnek mélyszegénységben, az egészségügyi ellátáshoz vagy a méltányos 

lakhatáshoz való hozzáférés nélkül. 

 Az EU továbbra is törekszik az EU adatvédelmi keretrendszerének megreformálására, 

ami az elmúlt 20 évben az európai adatvédelem legnagyobb léptékű reformja. 

 Az EU nagy lépést tett előre az adatbázisok és informatikai eszközök határigazgatásban és 

vízumügyintézésben való alkalmazása terén, valamint több menekültügyi megállapodást 

kötött meg sikeresen, amelyek addig felülvizsgálat alatt álltak. A visszatérési irányelv 

végrehajtását követően számos uniós tagállam az őrizettel szembeni alternatív megoldásokat 

vezetett be nemzeti jogában. A számadatok ugyanakkor arra engednek következtetni, hogy 

ezeket az alternatívákat csak néhány ország alkalmazza ténylegesen a gyakorlatban. Más 

országokban továbbra is az őrizet a leggyakrabban foganatosított intézkedés a kiutasítási 

eljárás alatt állókkal szemben. 

 Egyes tagállamok további intézkedéseket is hoztak annak érdekében, hogy a rasszizmus és 

az idegengyűlölet elleni küzdelmet büntetőjogi eszközökkel segítsék. Ezen intézkedések 

között szerepel például az, hogy a büntető törvénykönyv szigorúbban bünteti a rasszizmusból, 

idegengyűlöletből és a kapcsolódó intoleranciából eredő bűncselekményeket, illetve hogy az 

ilyen indíttatású bűncselekmények után súlyosabb büntetés szabható ki.  

 Mivel a 2012-es év a tevékeny időskor európai éve volt, az EU az időseket – és köztük a 

fogyatékossággal élőket – hátráltató kihívásokra és akadályokra is kiemelt figyelmet fordított.  

Az FRA éves jelentése: Fundamental rights: challenges and achievements in 2012 (Alapvető jogok: 

kihívások és eredmények 2012-ben) és Highlights - Fundamental rights: key legal and policy 

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/publication/2013/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal-and-policy-developments-2012
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developments in 2012 (Kiemelkedő témák az alapvető jogok területén: a legfontosabb jogi és 

szakpolitikai fejlemények 2012-ben). 

 

További információk:  

media@fra.europa.eu 

Tel.: +43 1 580 30 858 

 

Megjegyzések a szerkesztőknek: 

 Az éves jelentés a következő területeket vizsgálja meg az alapvető jogok szemszögéből: 

menekültügy, bevándorlás és integráció, határellenőrzés és vízumpolitika, információs 

társadalom és adatvédelem, gyermekjogok és gyermekvédelem, egyenlőség és a 

megkülönböztetés tilalma, rasszizmus és etnikai megkülönböztetés, az uniós polgárok 

részvétele az Unió demokratikus működésében, a független és hatékony 

igazságszolgáltatáshoz való jog, valamint a bűncselekmények áldozatait megillető jogok. A 

jelentés egyik súlyponti fejezetének címe: The European Union as a community of values: 

safeguarding fundamental rights in times of crisis (Az Európai Unió mint értékközösség: az 

alapvető jogok védelme a válság idején). 

 Az FRA 2012-es éves jelentése konkrét és összehasonlítható adatokkal szolgál az alapvető 

jogok tényleges helyzetéről az EU 27 tagállamában és Horvátországban. A jelentés 

meghatározza a „legfontosabb fejleményeket”, a „legígéretesebb gyakorlatokat” és a 

közeljövőben várható kihívásokat, valamint ismerteti az FRA által e tekintetben a 

közelmúltban végzett munkát. 

 Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) feladata, hogy bizonyítékokon alapuló 

tanácsadással segítse az uniós és nemzeti szintű döntéshozókat, ezáltal hozzájárulva az 

alapvető jogokkal kapcsolatos tájékozottabb, célzottabb vitákhoz és szakpolitikákhoz. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal-and-policy-developments-2012
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