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Komunikat prasowy FRA 

Wiedeń/Luksemburg, 6 czerwca 

 

Jak wzmocnić europejską ochronę praw podstawowych: 

FRA proponuje kierunki działań  

W związku ze spotkaniem ministrów państw członkowskich UE dotyczącym przyszłości 

europejskiej polityki w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Agencja Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) przedstawia w swoim sprawozdaniu rocznym 

praktyczne sugestie dotyczące zagwarantowania wszystkim w UE lepszej ochrony ich praw 

podstawowych. W sprawozdaniu wskazano także najważniejsze wyzwania dotyczące ochrony 

praw podstawowych oraz osiągnięcia w tym zakresie w 2013 roku. 

– W sprawozdaniu rocznym Agencji Praw Podstawowych wskazano aktualne wyzwania w obszarze 

ochrony praw podstawowych w Europie. Udokumentowano w nim także istotne osiągnięcia z 2013 

roku - mówi Dyrektor FRA Morten Kjaerum. – Nasze konkretne sugestie powinny pomóc w 

zapewnieniu dalszych postępów w dziedzinie ochrony praw podstawowych w Europie. Wybory 

dokonywane obecnie przez decydentów w Unii Europejskiej będą kształtować sytuację w zakresie 

praw podstawowych w nadchodzących latach. Musimy współpracować, by upewnić się, że obecne 

przepisy będą w stanie praktycznie zagwarantować prawa podstawowe wszystkim w UE. 

Tak jak w latach ubiegłych, w sprawozdaniu FRA za rok 2013 wskazano wyzwania i osiągnięcia w 

różnych obszarach dotyczących praw podstawowych z całej UE. Obejmuje to na przykład: 

 Badania FRA dotyczące przemocy oraz dyskryminacji wobec lesbijek, gejów, osób 

biseksualnych i transpłciowych (LGBT), przemocy wobec kobiet oraz antysemityzmu 

ujawniły ogólne poczucie strachu oraz fakt, iż wiele ofiar, a w szczególności ofiar 

przestępstw z nienawiści, nie zgłasza czynów, w wyniku których ucierpiały. Konieczne jest 

podjęcie większych wysiłków celem wzmocnienia wsparcia i ochrony ofiar zgodnie z 

dyrektywą UE dotyczącą ofiar przestępstw z 2012 roku; 

 Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce u wybrzeża włoskiej wyspy Lampedusa 

uwidoczniły pilną potrzebę podjęcia działań na terenie całej Unii Europejskiej celem ochrony 

życia i praw imigrantów. Inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest zmniejszenie 

liczby osób ginących na morzu, wyznacza kierunki działania w celu rozwiązania szeregu 

palących problemów poprzez zacieśnioną współpracę w Europie; 

 ujawnione przypadki występującego na szeroką skalę nadzoru danych wykazały słabość 

organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych na poziomie europejskim i 

krajowym. Znaczące reformy w zakresie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej 

wprowadzone w następstwie tych wydarzeń pomogą w ściślejszej ochronie tych danych na 

terenie całej Unii. 

Podczas gdy Rada prowadzi rozmowy na temat priorytetów w obszarze sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych na najbliższe pięć lat, w sprawozdaniu rocznym FRA podkreślono potrzebę, by Unia 

Europejska i jej państwa członkowskie raz jeszcze potwierdziły i wzmocniły swoje wspólne 

zaangażowanie w ochronę i promowanie praw podstawowych. W sprawozdaniu zaleca się stworzenie 

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
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wewnętrznej strategii w zakresie praw podstawowych oraz rocznego cyklu politycznego w celu 

lepszego powiązania i regularnej oceny działań dotyczących praw podstawowych na poziomie 

ogólnoeuropejskim i krajowym. Byłoby to odpowiednikiem istniejących zewnętrznych ram w 

zakresie praw człowieka oraz umocniłoby pozycję Unii Europejskiej jako lidera praw człowieka na 

całym świecie. 

Sprawozdanie dostępne jest pod następującym linkiem: Fundamental rights: challenges and 

achievements in 2013  

 

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: media@fra.europa.eu / numerem tel.: +43 1 580 

30 642 

 

Uwagi do edytorów: 

 Sprawozdanie FRA za rok 2013 dostarcza konkretnych, porównawczych danych dotyczących 

rzeczywistej sytuacji w zakresie praw podstawowych w 28 państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. W raporcie wskazano „najważniejsze wydarzenia”, „obiecujące praktyki” oraz 

wyzwania w obszarze polityki azylowej, imigracji i integracji, kontroli granic i polityki 

wizowej, a także społeczeństwa informacyjnego i ochrony danych, praw dziecka i ochrony 

dzieci, równości i niedyskryminacji, rasizmu i dyskryminacji etnicznej, dostępu do 

skutecznego i niezawisłego wymiaru sprawiedliwości oraz praw ofiar przestępstw. 

Sprawozdanie zawiera także szczegółowy rozdział poświęcony „Wewnętrznym ramom 

strategicznym UE w zakresie praw podstawowych: łączenie sił celem osiągania lepszych 

rezultatów”. 

 Obecne europejskie ramy w przestrzeni sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, tj. program 

sztokholmski obejmuje lata 2010-2014. Po szczycie Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych w dniach 5-6 czerwca, podczas posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 

2014 roku, przyjęte zostaną kolejne strategiczne wytyczne dotyczące planowania 

legislacyjnego i operacyjnego w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 

 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) jest upoważniona do udzielania 

decydentom na poziomie UE i poszczególnych państw członkowskich opartych na dowodach 

porad, przyczyniając się w ten sposób do prowadzenia bardziej świadomych i lepiej 

ukierunkowanych debat i polityk w zakresie praw podstawowych. 
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mailto:media@fra.europa.eu
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