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Według FRA dramat migrantów to jedno z wielu wyzwań
w obszarze praw podstawowych wymagające
rozwiązania
W 2014 r. rekordowa liczba migrantów straciła życie, próbując dostać się
do Europy przez Morze Śródziemne. Państwa członkowskie powinny
zatem rozważyć zapewnienie więcej możliwości prawnych w zakresie
wjazdu na terytorium UE osób potrzebujących międzynarodowej ochrony,
stanowiących realną alternatywę dla ryzykownych nielegalnych
wjazdów. To jeden z wniosków rocznego sprawozdania Agencji Praw
Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) z tego roku, które zawiera
przegląd rozwoju sytuacji w wielu obszarach w UE w 2014 r.
— W 2014 r. zmagano się z wieloma problemami związanymi z przestrzeganiem
praw podstawowych, czego dowodzi ostatnie sprawozdanie roczne FRA.
Odnotowano jednak również postępy — mówi p.o. dyrektora FRA Constantinos
Manolopoulos. — Dowody i wnioski przedstawione w sprawozdaniu mogą wskazać
drogę decydentom z całej UE, którzy podejmują działania mające na celu lepsze
rozpropagowanie praw podstawowych oraz ich ochronę. Te dowody i wnioski mogą
służyć jako punkt wyjścia we wdrażaniu polityki i przepisów w praktyce, tak by
zapewnić lepsze realizowanie praw podstawowych każdego w UE.
Tak samo jak w latach ubiegłych, w sprawozdaniu FRA za 2014 r. podkreślono
wyzwania i osiągnięcia w wielu obszarach praw podstawowych w całej UE. Na
przykład:


Nadal pogarszała się trudna sytuacja migrantów. W Morzu Śródziemnym
straciła życie rekordowa liczba migrantów, liczba uratowanych lub
zatrzymanych na morzu migrantów wzrosła czterokrotnie, pogorszyły się
procedury stosowane wobec migrantów na granicach niektórych państw
członkowskich, natomiast jakość publicznej debaty, toczonej wokół
integracji cudzoziemców, nadal pozostawała wyzwaniem. W 2014 r.
ustanowiono jednak nowe mechanizmy finansowania mające pomóc
państwom członkowskim we wdrażaniu prawa UE w obszarze migracji i
azylu, zwiększyć wzajemną solidarność państw członkowskich oraz pomóc
w walce z przestępczością transgraniczną. Pilnie potrzeba wdrożenia
polityki obejmującej całą UE, podejmującej wszystkie aspekty migracji,
począwszy od przyczyn, a skończywszy na skutkach. Ważnym krokiem w
tym kierunku jest najnowszy europejski program w dziedzinie migracji.



Utrzymujące się problemy ze zgłaszaniem i rejestrowaniem przestępstw z
nienawiści. Wyniki przeprowadzonego przez FRA na szeroką skalę badania
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rozpowszechnione w całej UE nadużycia wobec kobiet w domu, w pracy, w
miejscach publicznych oraz w internecie. Tak samo jak poprzednie badania
FRA, na przykład badania dotyczące antysemityzmu oraz dyskryminacji
lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, to badanie również
ujawniło ogólne poczucie strachu i wysoką liczbę zdarzeń, których ofiary
nie zgłaszają. Niektóre państwa członkowskie poczyniły jednak postępy w
zapewnieniu lepszej ochrony ofiarom przestępstw, dokonując przeglądu
swoich przepisów prawa i polityki w związku ze zbliżającym się terminem
transponowania dyrektywy UE w sprawie ofiar, przypadającym na listopad
2015 r. W sprawozdaniu rocznym FRA zwraca uwagę, że państwa
członkowskie powinny podjąć dodatkowe działania, aby utworzyć
wszechstronnie działające służby wspierające ofiary przestępstw,
umożliwić ofiarom dostęp do takich służb oraz wyszkolić policjantów i
prawników-praktyków w obszarze wspierania ofiar.


W obszarze ochrony dzieci cały czas odnotowuje się w wielu państwach
członkowskich niedobór zasobów, który utrudnia dążenia do lepszej
ochrony praw dziecka w praktyce. Dane wskazują na utrzymujący się
wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego wśród dzieci. W tym
samym czasie niektóre państwa członkowskie poprawiają ochronę prawną
dzieci będących ofiarami czy dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej. Jak
wskazano jednak w sprawozdaniu rocznym FRA, państwa członkowskie
powinny usprawnić mechanizmy koordynacji i opracować standardy jakości
oraz skuteczne mechanizmy kontroli i monitorowania, zapewniając tym
samym wywiązywanie się przez służby z obowiązku przestrzegania praw
dziecka.

Tak jak w ubiegłych latach ostatnie sprawozdanie roczne również zawiera
specjalną sekcję tematyczną. W tym roku zawiera ona szczegółową analizę
wskaźników dotyczących praw podstawowych jako narzędzi do zwiększenia i
oszacowania zaangażowania w ochronę praw na poziomie UE i krajowym.
Aby zapoznać się ze sprawozdaniem, zob.: Prawa podstawowe: wyzwania i
osiągnięcia w 2014 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: media@fra.europa.eu
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Uwagi dla redaktorów:
 Sprawozdanie FRA za 2014 r. zawiera sprawdzone i porównawcze dane na
temat sytuacji w obszarze praw podstawowych w 28 państwach
członkowskich. W sprawozdaniu wskazano podstawowe zmiany, obiecujące
praktyki oraz wyzwania w obszarze równości i niedyskryminacji, rasizmu,
ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji, integracji Romów, azylu, wiz,
migracji, granic i integracji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony
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danych, praw dziecka oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości, łącznie z
prawami ofiar przestępstw. Każdy rozdział koncentruje się na trzech
podstawowych zagadnieniach związanych z obszarem tematycznym danego
rozdziału i kończy się wykazem wniosków FRA. Niektóre wnioski i ustalenia
odzwierciedlono też po raz pierwszy w konkluzjach Rady UE w sprawie
stosowania Karty Praw Podstawowych UE, przyjętych dnia 23 czerwca.
Sprawozdanie
zawiera
także
rozdział
tematyczny
zatytułowany
„Mainstreaming fundamental rights: turning words into action (Włączenie w
główny nurt praw podstawowych: od słów do czynów)” oraz rozdział
poświęcony Karcie Praw Podstawowych UE i stosowaniu jej przez państwa
członkowskie.
FRA jest uprawniona do udzielania decydentom na poziomie UE i na
poziomie krajowym porad opartych na dowodach, przyczyniając się tym
samym do prowadzenia bardziej przemyślanych i lepiej ukierunkowanych
debat i przyjmowania bardziej przemyślanych i lepiej ukierunkowanych
strategii politycznych dotyczących praw podstawowych.
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