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Tisková zpráva FRA 

Vídeň/Lucemburk 6. června 

Jak posílit ochranu základních práv v Evropě: 

FRA navrhuje možné budoucí kroky  

Zatímco se ministři EU setkávají k diskusi o budoucnosti politik EU v oblasti svobody, 

bezpečnosti a práva, Agentura EU pro základní práva (FRA) ve své výroční zprávě navrhuje 

praktická řešení, jak zajistit lepší ochranu práv obyvatel EU. Mapuje i výzvy a úspěchy 

v oblasti základních práv za rok 2013. 

„Výroční zpráva FRA poukazuje na mnoho výzev v oblasti základních práv v dnešní Evropě. Vypovídá 

ale i o významných úspěších, jichž bylo dosaženo v roce 2013,“ říká ředitel FRA Morten Kjaerum. 

„Konkrétní návrhy, které jsme předložili, by měly pomoci zajistit další pokrok v oblasti ochrany práv 

v celé EU. Rozhodnutí, která teď EU činí, budou utvářet základní práva v následujících letech. Je 

třeba, abychom prostřednictvím spolupráce zajistili, aby naše stávající zákony poskytovaly v praxi 

základní práva všem lidem v EU.” 

Stejně jako v minulých letech poukazuje i výroční zpráva FRA za rok 2013 na výzvy a úspěchy 

v mnoha oblastech základních práv  napříč EU. Patří sem například: 

 průzkumy FRA o  diskriminaci a násilí na lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 

a transsexuálně orientovaných (LGBT) osobách, o násilí na ženách a o antisemitismu, které 

poukázaly na obecný pocit strachu a vysoký stupeň nedostatečného ohlašování ze strany 

obětí, zejména obětí nenávistně motivovaných trestných činů. Je třeba vyvinout větší úsilí na 

posílení podpory a ochrany obětí podle směrnice EU týkající se obětí trestných činů z roku 

2012. 

 tragické události, k nimž došlo blízko břehů italského ostrova Lampedusa, zdůraznily 

naléhavou potřebu přijmout opatření na úrovni celé EU, aby byla zajištěna ochrana životů 

a práv migrantů. Iniciativa Evropské komise ke snížení počtu úmrtí na moři stanoví směry 

činnosti s cílem řešit mnoho souvisejících otázek prostřednictvím posílené evropské 

spolupráce. 

 odhalení velmi rozšířeného sledování údajů poukázalo na zřejmé slabiny v činnosti orgánů 

odpovědných za ochranu údajů na evropské a vnitrostátní úrovni. Významné reformy 

pravidel EU pro ochranu osobních údajů, které byly provedeny v důsledku silné reakce na 

tato odhalení, by měly pomoci posílit ochranu údajů  napříč EU. 

Souběžně s tím, jak Rada diskutuje o prioritách v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v příštích pěti 

letech, zdůrazňuje výroční zpráva FRA nutnost, aby EU a její členské státy opět potvrdily a posílily 

svůj společný závazek k ochraně a prosazování základních práv. Zpráva navrhuje vytvoření vnitřní 

strategie pro základní práva a roční politický cyklus s cílem lépe propojit a pravidelně vyhodnocovat 

úsilí v oblasti základních práv na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. To by odráželo stávající vnější 

rámec pro lidská práva a upevnilo postavení Evropské unie jakožto celosvětového vzoru pro oblast 

lidských práv. 

Celou zprávu naleznete zde: Fundamental rights: challenges and achievements in 2013 (Základní 

práva: výzvy a úspěchy v roce 2013)  

 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/combating-antisemitism-more-targeted-measures-needed
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/recent-migrant-tragedy-another-reminder-urgent-need-eu-wide-action
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2013
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2013
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V případě zájmu o další informace se prosím obraťte na: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 

30 642 

 

Poznámky pro redaktory: 

 Výroční zpráva FRA za rok 2013 uvádí konkrétní a srovnatelné údaje o situaci v oblasti 

lidských práv ve 28 členských státech EU. Zpráva se zabývá „klíčovými událostmi“, 

„nadějnými přístupy“ a výzvami v oblasti azylu, přistěhovalectví a integrace; kontrol na 

hranicích a vízové politiky; informační společnosti a ochrany údajů; práv dítěte a ochrany 

dětí; rovnosti a nediskriminace; rasismu a etnické diskriminace; přístupu k účinné a nezávislé 

spravedlnosti a práv obětí trestné činnosti. Jedna kapitola je rovněž zaměřena na „Vnitřní 

strategický rámec EU pro základní práva: spojení sil k dosažení lepších výsledků“. 

 Současný rámec EU pro spravedlnost a vnitřní věci, Stockholmský program, zahrnuje období 

2010–2014. Po zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 5.–6. června přijme 

Evropská rada v červnu 2014 příští strategické směry pro legislativní a operativní plánování 

v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva.  

 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) je pověřena poskytováním poradenství 

podloženého fakty a důkazy subjektům s rozhodovacími pravomocemi v EU a v členských 

státech, čímž přispívá k informovanějším a cílenějším diskusím a politikám o základních 

právech.  

mailto:media@fra.europa.eu
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_cs.htm

