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FRA-sajtóközlemény 

Bécs/Brüsszel, 2015. június 25. 

 
Az FRA megállapítása szerint a migránsokat érő 
tragédiák a megoldásra váró alapjogi kihívások 

sokaságába tartoznak 
 
2014-ben minden eddiginél több migráns vesztette életét, amikor 

Európába tartva megpróbált átkelni a Földközi-tengeren. A 

tagállamoknak ezért mérlegelniük kell, hogy a nemzetközi védelemre 

szoruló személyek számára – a kockázatos illegális belépés életképes 

alternatívájaként – több legális lehetőséget biztosítsanak az EU-ba való 

beutazásra. Többek között erre a következtetésre jutott az EU Alapjogi 

Ügynöksége (FRA) idei éves jelentésében, amelyben áttekintette az EU-

n belül különféle területeken történt fejleményeket a 2014. évből. 

„Az alapvető jogok tiszteletben tartása terén 2014-ben számos probléma 

maradt, amint arról az FRA legfrissebb éves jelentése tanúskodik. Ugyanakkor 

némi előrehaladás is történt – állítja az FRA megbízott igazgatója, Constantinos 

Manolopoulos. – A jelentésben közölt tények és következtetések az egész 

Unióban irányt mutathatnak a politikai döntéshozóknak ahhoz, hogy 

intézkedéseikkel jobban támogassák és védjék az alapvető jogokat. Ezeket 

egyfajta kiindulópontnak lehet tekinteni annak eléréséhez, hogy a szakpolitikák 

és törvények a gyakorlatban megfelelőbb módon biztosítsák az alapvető jogokat 

az EU minden lakosa számára.” 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az FRA 2014-es éves jelentése is az alapvető jogok 

számos területén EU-szerte tapasztalható kihívásokra és eredményekre hívja fel 

a figyelmet. Például: 

 Tovább romlott a migránsok nehéz helyzete. A Földközi-tengeren 

minden eddiginél több migráns vesztette életét; négyszeresére nőtt a 

tengeren kimentett vagy feltartóztatott személyek száma; néhány 

tagállam határain tovább romlott a migránsok ügyének feldolgozása; 

mindemellett a migránsok integrációjáról folyó nyilvános párbeszéd is 

problémás maradt. 2014-ben létrejött viszont egy új uniós finanszírozási 

mechanizmus, hogy segítse a tagállamokat az uniós migrációs és 

menekültügyi jogszabályok végrehajtásában, javítsa a tagállamok közötti 

szolidaritást és támogassa a határokon átnyúló bűnözés elleni fellépést. 

Az EU-ban fennálló jelenlegi migrációs helyzet azt jelzi, hogy az Unió 

egészére kiterjedő, átfogó szakpolitikára van szükség, amely az okoktól a 

hatásokig a migráció minden aspektusával foglalkozik. A nemrég elkészült 

európai migrációs stratégia fontos előrelépés e téren. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
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 A gyűlölet-bűncselekmények bejelentése és nyilvántartása továbbra is 

nehézségekbe ütközik. Az FRA nőkkel szembeni erőszakról készített, 

széles körű felmérésének eredményei azt mutatják, hogy a nőket otthon, 

a munkahelyen, nyilvánosan és az interneten érő bántalmazás az EU 

egész területén elterjedt jelenség. Az FRA korábbi, például az 

antiszemitizmusról és a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 

személyekkel szembeni megkülönböztetésről szóló felméréseihez 

hasonlóan ezúttal is az derült ki, hogy az áldozatok körében általános a 

félelem, és a ténylegesnél sokkal kevesebb esetet jelentenek be. Néhány 

tagállam mindazonáltal lépéseket tett a bűncselekmények 

áldozatainak jobb védelme érdekében, és az EU áldozatvédelmi 

irányelvének 2015. novemberre kitűzött átültetési határidejéhez 

közeledve felülvizsgálta a törvényeit és szakpolitikáit. Az FRA éves 

jelentésében megjegyzi, hogy a tagállamoknak további intézkedéseket 

kellene elfogadniuk annak érdekében, hogy átfogó áldozattámogató 

szolgálatokat hozzanak létre, lehetővé tegyék az áldozatok hozzáférését 

az ilyen szolgáltatásokhoz és a rendőröket és gyakorló jogi 

szakembereket felkészítsék az áldozatok támogatására. 

 A gyermekvédelem sok tagállamban változatlanul forráshiánnyal küzd, 

ami meggátolja a gyermekjogok megfelelőbb védelmét a gyakorlatban. 

Az adatok azt mutatják, hogy a gyermekszegénység és a társadalmi 

kirekesztés továbbra is jelentős méreteket ölt. Néhány tagállamban 

ugyanakkor javult a gyermekkorú áldozatok vagy a szülői felügyelet 

nélküli gyermekek jogi védelme. Mint azonban az FRA éves jelentése 

mutatja, a tagállamoknak javítaniuk kell a koordinációs 

mechanizmusokat, és minőségi előírásokat, valamint hatékony felügyeleti 

és ellenőrzési mechanizmusokat kell kidolgozniuk, hogy a szolgálatok 

garantáltan eleget tegyenek a gyermekjogok tiszteletben tartására 

vonatkozó kötelezettségnek. 

Az éves jelentés a korábbi évekhez hasonlóan most is tartalmaz egy kiemelt 

részt. Idén az alapjogi mutatókat mint a jogvédelem iránti uniós és nemzeti 

elkötelezettség erősítésének és mérésének eszközeit vizsgálja meg közelebbről. 

A jelentést itt olvashatja el: Alapvető jogok: kihívások és eredmények 2014-ben. 
 

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: 

media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Megjegyzések a szerkesztőknek: 

 Az FRA 2014-es éves jelentése konkrét és összehasonlítható adatokkal 

szolgál az alapvető jogok tényleges helyzetéről az EU 28 tagállamában. A 

jelentés megnevezi a legfontosabb fejleményeket, az ígéretes 

módszereket és felmerülő nehézségeket az alábbi területeken: egyenlőség 

és megkülönböztetésmentesség; rasszizmus, idegengyűlölet és 

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/combating-antisemitism-more-targeted-measures-needed
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/publication/2015/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2014
mailto:media@fra.europa.eu
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kapcsolódó intolerancia; a romák befogadása; menedékjog, vízumok, 

migráció, határok és integráció; információs társadalom és adatvédelem; 

a gyermek jogai; valamint az igazságszolgáltatáshoz való jog, beleértve a 

bűncselekmények áldozatainak jogait. Minden fejezet kiemelten 

foglalkozik három, a fejezet témájához kapcsolódó kérdéssel, és az FRA 

következtetéseinek felsorolásával zárul. A következtetések és 

megállapítások egy része most először az EU Tanácsának az EU Alapjogi 

Chartája alkalmazásáról szóló, június 23-án elfogadott következtetéseiben 

is megjelenik. 

 A jelentés kiemelt fejezetben tárgyalja „Az alapvető jogok általános 

érvényesítése: a szavaktól a tettekig” témát, és külön fejezetben 

foglalkozik az EU Alapjogi Chartájával és tagállami alkalmazásával. 

 Az FRA feladata, hogy tudásalapú tanácsadást nyújtson az uniós és 

nemzeti döntéshozóknak, ezáltal hozzájáruljon az alapjogokról folytatott, 

célzott és információn alapuló vita, illetve szakpolitikák előmozdításához. 


