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Tisková zpráva agentury FRA 

Ve Vídni/Bruselu dne 25. června 2015 

Tragédie migrantů, jeden z mnoha problémů v oblasti 
základních práv, který je podle agentury FRA potřeba 

řešit 
 
V roce 2014 zemřel při pokusu dostat se přes Středozemní moře do 

Evropy rekordní počet migrantů. Členské státy by proto měly zvážit 

možnost nabídnout osobám, které potřebují mezinárodní ochranu, více 

legálních možností pro vstup do EU jakožto přijatelné alternativy 

riskantního nelegálního vstupu. To je jeden ze závěrů z letošní výroční 

zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA), která se 

zabývá vývojem v mnoha oblastech v rámci celé EU v roce 2014. 

„V roce 2014 jsme se dále potýkali s řadou problémů v oblasti dodržování 

základních práv, jak dokládá poslední výroční zpráva agentury FRA. Nicméně 

zaznamenali jsme i pokrok,“ říká prozatímní ředitel agentury FRA Constantinos 

Manolopoulos. „Důkazy a závěry uvedené ve zprávě se mohou stát vodítkem pro 

tvůrce politik v celé EU v jejich činnostech zaměřených na lepší prosazování 

a ochranu základních práv. Mohou sloužit jako odrazový můstek pro pomoc při 

zajišťování toho, aby politiky a zákony dokázaly lépe zabezpečit základní práva 

v praxi pro každého v EU.“ 

Stejně jako v minulých letech i výroční zpráva agentury FRA za rok 2014 

poukazuje na výzvy a úspěchy v mnoha oblastech základních práv v celé EU. 

Například: 

 Neutěšená situace migrantů se dále zhoršovala. Ve Středozemním moři 

zahynul rekordní počet migrantů, počet osob zachráněných nebo 

zadržených na moři se zčtyřnásobil, zpracovávání žádostí migrantů na 

hranicích některých členských států se zhoršilo a veřejná debata 

o integraci migrantů nadále představovala problém. V roce 2014 však 

byly zavedeny nové mechanismy financování ze strany EU s cílem pomoci 

členským státům při provádění migračních a azylových právních předpisů 

EU, zlepšovat solidaritu mezi nimi a pomoci při potírání přeshraniční 

trestné činnosti. Celkově aktuální situace v oblasti migrace poukazuje na 

potřebu zastřešující celoevropské politiky, která řeší všechny aspekty 

migrace od příčin k důsledkům. Významným krokem v této souvislosti je 

nejnovější evropský program pro migraci. 

 Přetrvávající problémy v oblasti ohlašování a zaznamenávání zločinů 

spáchaných z nenávisti. Výsledky rozsáhlého průzkumu agentury FRA 

o násilí na ženách poukázaly na rozšířené zneužívání žen doma, v práci, 

na veřejnosti a na internetu v celé EU. Stejně jako předchozí průzkumy 

agentury FRA, například o antisemitismu a o diskriminaci lesbicky, 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
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/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
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homosexuálně, bisexuálně a transgenderově orientovaných osob, i tento 

odhalil obecný pocit strachu a vysoký stupeň nedostatečného ohlašování 

ze strany obětí. Některé členské státy však podnikly kroky k zajištění 

lepší ochrany obětí trestných činů prostřednictvím přezkoumání svých 

právních předpisů a politik, jelikož lhůta pro provedení směrnice EU 

o právech obětí v listopadu 2015 se blíží. Výroční zpráva agentury FRA 

poukazuje na to, že členské státy by měly přijmout další opatření s cílem 

zřídit komplexní služby na podporu obětí, umožnit obětem přístup k těmto 

službám a vyškolit policejní úředníky a právníky v otázkách podpory 

obětí. 

 Ochrana dítěte dále v mnoha státech zůstává oblastí, která nedisponuje 

dostatečnými zdroji, což ztěžuje úsilí zaměřené na zlepšení ochrany práv 

dítěte v praxi. Z údajů je patrné, že míry dětské chudoby a sociálního 

vyloučení zůstávají vysoké. Některé členské státy však zároveň zlepšují 

právní ochranu dětských obětí nebo dětí bez rodičovské péče. Nicméně, 

jak ukazuje výroční zpráva agentury FRA, členské státy by měly zlepšit 

mechanismy koordinace a vypracovat normy kvality i efektivní 

mechanismy kontroly a monitorování, aby zajistily, že služby splňují 

povinnost dodržovat práva dítěte. 

Stejně jako v předchozích letech i tato výroční zpráva obsahuje oddíl se 

zvláštním zaměřením. Letos se podrobněji zabývá ukazateli základních práv 

jakožto nástrojem pro posílení a měření závazků EU a členských států v oblasti 

ochrany práv. 

Celou zprávu naleznete na: Fundamental rights: challenges and achievements in 
2014 [Základní práva: výzvy a úspěchy v roce 2014]. 
 

V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu / 

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Poznámky pro redaktory: 

 Nová výroční zpráva agentury FRA za rok 2014 obsahuje konkrétní 

a srovnatelné údaje o situaci v oblasti základních práv v 28 členských 

státech EU. Zpráva se zabývá klíčovými událostmi, slibnými postupy 

a výzvami v oblasti rovnosti a nediskriminace, rasismu, xenofobie 

a související nesnášenlivosti, začleňování Romů, azylu, víz, migrace, 

hranic a integrace, informační společnosti, ochrany údajů, práv dítěte 

a přístupu ke spravedlnosti, včetně práv obětí trestných činů. Každá 

kapitola se zaměřuje na tři hlavní otázky související s tématem kapitoly 

a je zakončena výčtem závěrů agentury FRA. Některé z těchto závěrů 

a zjištění se zároveň poprvé odrážejí v závěrech Rady EU v souvislosti 

s uplatňováním Listiny základních práv EU, které byly přijaty dne 

23. června. 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2014
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2014
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 Zpráva obsahuje také kapitolu zaměřenou na „Zohledňování základních 

práv: od slov k činům“ a kapitolu věnovanou Listině základních práv EU 

a tomu, jak ji členské státy uplatňují. 

 Agentura 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. 


