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Povzetek letošnjega letnega 
poročila agencije FRA pokriva več 
naslovov iz Listine EU o temeljnih 

pravicah, ki so označeni z 
naslednjimi barvami: 

 

Svoboščine 

  
Azil, priseljevanje in vključevanje 
Mejni nadzor in vizumska politika 
Informacijska družba in varstvo podatkov 
 

Enakost 

  
Otrokove pravice in zaščita otrok 
Enakost in nediskriminacija 
Rasizem in etnična diskriminacija 
 

Pravice 
državljanov 

 Sodelovanje državljanov EU v 
demokratičnem delovanju Unije 

Sodno 
varstvo 

  
Dostop do učinkovitega in neodvisnega 
sodnega varstva 
Zaščita žrtev 
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Letno poročilo agencije FRA z 
naslovom Temeljne pravice: izzivi in 
dosežki v letu 2010 je zasnovano 
okoli glavnih tematskih področij dela 
te agencije v obdobju 2007–2012. 
Razdeljeno je na 10 poglavij, poleg 
tega pa so v žarišče postavljeni 
Romi in njihove razmere na področju 
temeljnih pravic v Evropi. 
 
V žarišču: Romi v EU – vprašanje 
izvajanja temeljnih pravic 
 

1. Azil, priseljevanje in 
vključevanje 

2. Mejni nadzor in vizumska 
politika 

3. Informacijska družba in varstvo 
podatkov 

4. Otrokove pravice in zaščita 
otrok 

5. Enakost in nediskriminacija 

6. Rasizem in etnična 
diskriminacija 

7. Sodelovanje državljanov EU v 
demokratičnem delovanju 
Unije 

8. Dostop do učinkovitega in 
neodvisnega sodnega varstva 

9. Zaščita žrtev 

10. Mednarodne obveznosti 
 
V tem povzetku so na 27 straneh 
poudarjena izbrana vprašanja 
letošnjega letnega poročila agencije 
FRA. Celotno poročilo in njegova 
posamezna poglavja lahko v 
angleščini, francoščini in nemščini 
prenesete s spletne strani 
fra.europa.eu.  
Bibliografija je navedena na koncu 
vsakega poglavja v glavnem 
poročilu. 
 

Ta povzetek ima za osrednjo temo izbrana 
ključna vprašanja iz letnega poročila Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za 
leto 2010. V celotnem povzetku so ob robu 
navedene zadevne publikacije agencije FRA iz 
leta 2010, ki jih je mogoče najti na spletni 
strani te agencije, in sicer na naslovu 
fra.europa.eu. 

Letošnje letno poročilo predstavlja izzive in 
dosežke na področju temeljnih pravic med 
januarjem in decembrom 2010 (glej okence z 
besedilom). Analize napredka na področju 
temeljnih pravic, ki so vključene v celotno 
poročilo, kažejo, da kljub pomembnim 
dosežkom v letu 2010 še zdaleč ni čas za 
počivanje na lovorikah. 

Evropsko unijo (EU) in njene države članice 
pestijo različne težave na področju temeljnih 
pravic, in sicer: trdovratna in skrajna revščina 
ter socialna izključenost romskih skupnosti; 
slabšanje razmer prosilcev za azil v nekaterih 
državah članicah; nerešen izziv vključevanja 
migrantov; nova vprašanja na področju varstva 
podatkov; kršitve pravic otrok; neenakost 
številnih ljudi v praksi ter nenehni primeri 
rasizma in diskriminacije; nezadosten dostop 
do sodnega varstva in nezadostno razvita 
zaščita žrtev. 

Zato ni presenetljivo, da je Evropsko sodišče 
za človekove pravice (ESČP) v letu 2010 
izreklo 795 sodb zoper skoraj vseh 27 držav 
članic EU in državo kandidatko Hrvaško; od 
tega je v 657 sodbah ugotovilo vsaj eno kršitev 
temeljnih pravic (glej preglednico 1). Večina 
teh primerov ne spada na področje uporabe 
prava EU. Vendar glede na število 
neprijavljenih kršitev temeljnih pravic primeri 
pred Evropskim sodiščem za človekove 
pravice razkrivajo samo „vrh ledene gore“. 
Pomembno je poudariti tudi mednarodne 
obveznosti glede temeljnih pravic, ki jih morajo 
spoštovati EU in njene države članice, saj je 
pravo EU tesno povezano z mednarodnim 
pravom na področju temeljnih pravic. V 
letu 2010 so bile skoraj vse države članice EU 
spremljane v okviru enega ali več evropskih 
(Svet Evrope) in mednarodnih (Združeni 
narodi – ZN) pogodbenih mehanizmov. 
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Pravzaprav so bile države članice EU v navedenem letu predmet več kot 
50 poročil o spremljanju v okviru najpomembnejših pogodb (glej preglednico 3 
o mednarodnih dejavnostih spremljanja v letu 2010). 

EU v letu 2010 
Leto 2010 je bilo prvo leto, v katerem je EU delovala na podlagi lastne pravno 
zavezujoče listine pravic – Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. 
Lizbonska pogodba, ki je začela veljati 1. decembra 2009, je nova pravna 
podlaga EU. Sčasoma bosta s to pogodbo zagotovljena obsežnejši dostop do 
sodnega varstva in večja demokratična udeležba državljanov EU. Čeprav se z 
Listino EU o temeljnih pravicah pristojnosti Unije ne razširjajo, je Evropski 
parlament v svoji resoluciji z dne 15. decembra 2010 o razmerah na področju 
temeljnih pravic in učinkovitem izvajanju teh pravic v EU poudaril potrebo po 
upoštevanju Listine v postopku odločanja in pri izvajanju zakonodaje. 

 

 

„Zanimanje in pričakovanja ljudi glede izvajanja Listine so velika. 
Vendar se Listina v EU ne uporablja za vse okoliščine, ki se nanašajo 
na temeljne pravice. Komisija je leta 2010 prejela več kot 4 000 dopisov 
v zvezi s temeljnimi pravicami, ki so jih nanjo naslovili državljani. 
Približno tri četrtine zadev niso spadale na področje pristojnosti EU. To 
kaže na pogosto napačno razumevanje namena Listine in okoliščin, v 
katerih se ta uporablja. […] Listina se uporablja za ukrepe vseh 
institucij in organov EU. Nanaša se zlasti na zakonodajno delo 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije […]. Listino morajo države 
članice uporabiti le takrat, ko izvršujejo pravo EU.“ 
Evropska komisija, Poročilo o izvajanju Listine EU o temeljnih pravicah leta 2010, str. 3 

 

Na podlagi tega novega pravnega okolja je Evropska komisija jeseni 2010 v 
svojem sporočilu o strategiji za izvajanje temeljnih pravic ugotovila, da „[so 
torej] [z]družene […] vse komponente ambiciozne politike na področju 
temeljnih pravic“ (COM(2010) 573 konč.). V letu 2010 so vse institucije EU 
poudarile in osvežile svojo zavezanost temeljnim pravicam na področjih, za 
katera so pristojne. 

Treba je na primer omeniti, da ima Svet Evropske unije od decembra 2009 
novo stalno „Delovno skupino za temeljne pravice, državljanske pravice in 
prosti pretok oseb“. Naloga te nove skupine je obravnavati vprašanja o 
temeljnih in državljanskih pravicah, vključno s prostim pretokom oseb, 
pogajanjih o pristopu EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah ter 
nadaljnjem ukrepanju na podlagi poročil agencije FRA. 
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Preglednica 1: Sodbe Evropskega sodišča 
za človekove pravice v letu 2010, v 
 katerih je bila ugotovljena 
 vsaj ena kršitev temeljnih 
 pravic, po državah 

 

Država Število sodb 

Avstrija 16 
Belgija 4 

Bolgarija 69 
Ciper 3 

Češka republika 9 
Danska 0 
Estonija 1 

Finska 16 
Francija 28 
Nemčija 29 

Grčija 53 
Madžarska 21 

Irska 2 
Italija 61 

Latvija 3 
Litva 7 

Luksemburg 5 
Malta 3 

Nizozemska 2 
Poljska 87 

Portugalska 15 
Romunija 135 
Slovaška 40 
Slovenija 3 

Španija 6 
Švedska 4 

Združeno kraljestvo 14 
Hrvaška 21 
Skupaj 657 

Vir: Evropsko sodišče za človekove pravice, Letno 
poročilo 2010, Strasbourg, Svet Evrope, 2011 

 

Leto 2010 je tudi mejnik, ki označuje čas, ko je 
EU prvič po Lizbonski pogodbi nastopila na 
mednarodnem prizorišču, saj so razprave utrle 
pot pristopu Unije k dvema mednarodnima 
pogodbama o človekovih pravicah, in sicer k 
Evropski konvenciji o človekovih pravicah Sveta 
Evrope in Konvenciji Združenih narodov o 
pravicah invalidov. 
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Ključni dogodki na področju azila, 
priseljevanja in vključevanja: 
 

• Sodišče Evropske unije (SEU) je 
obrazložilo določbe direktive o 
pogojih (2004/83/ES), ki se 
nanaša na upravičenost do 
statusa begunca ter na 
priznavanje in preklic tega statusa; 

• države članice na zunanjih mejah 
EU, ki so imele povečane pritoke 
migrantov, so se spopadale s 
težavami pri zagotavljanju 
temeljnih pravic, zlasti kar zadeva 
razmere pridržanih nezakonitih 
migrantov; 

• predaja prosilcev za azil v Grčijo 
na podlagi uredbe Dublin II 
(343/2003/ES) je bila začasno 
ustavljena, da se ne bi ogrozile 
temeljne pravice predanih 
prosilcev; 

• razmere pridržanih nezakonitih 
migrantov, tudi tistih, katerih 
prošnje za azil so bile zavrnjene, 
so povzročale težave v zvezi z 
varstvom človekovih pravic; 

• prakse varstva na podlagi 
sporazumov o ponovnem 
sprejemu so vzbudile pomisleke v 
zvezi z načelom nevračanja; 

• več držav članic je uvedlo zahteve 
za vključevanje kot pogoj za izdajo 
dovoljenj za stalno prebivanje; 

• nekatere države članice so 
razpravljale o podelitvi večjih 
političnih pravic migrantom. 

 
 

Azil, priseljevanje in 
vključevanje 
 

Migracijski tokovi in pogoji za 
sprejem 

O težavah pri zagotavljanju ustreznih 
pogojev za sprejem prosilcem za azil se 
je poročalo na primer v zvezi z Belgijo, 
Grčijo in Italijo. Zato države pogosto 
sprejemajo ukrepe za omejitev skupnega 
števila prosilcev za azil, kar lahko 
negativno vpliva na standarde zaščite. 
Poleg tega se lahko življenjske razmere 
zaostrijo, na primer zaradi prezasedenosti 
objektov. To je bilo moč opaziti pri Grčiji, 
ki je bila predmet kritike različnih 
mednarodnih organov, vključno z 
Odborom Sveta Evrope za preprečevanje 
mučenja in nehumanega ali ponižujočega 
ravnanja ali kaznovanja (CPT). Grčija je 
bila deležna precejšnjega pritiska 
migracijskih pritokov: v tej državi je bilo 
leta 2009 približno 75 %, leta 2010 pa 
skoraj 90 % vseh aretacij nezakonitih 
migrantov na kopenski meji EU. Razvoj 
sistema za upravljanje azila in migracije v 
Grčiji je šele v zgodnjih fazah, 
zmogljivosti za obmejno patruljiranje, 
pridržanje in sprejem pa so omejene. V 
teh okoliščinah so se nekatere države 
članice odločile začasno ustaviti predajo 
prosilcev za azil v Grčijo. 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
Access to effective remedies: The asylum-seeker 
perspective [Pravica do učinkovitih pravnih sredstev: Z 
vidika iskalcev azila], september 2010 

The duty to inform applicants about asylum 
procedures: The asylum-seeker perspective [Dolžnost 
informirati prosilce o postopkih za pridobitev azila: Z 
vidika iskalcev azila], september 2010 
 
Glej: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm   
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Postopki vračanja – pridržanje migrantov 
Evropsko sodišče za človekove pravice je v letu 2010 obsodilo Romunijo, 
Grčijo in Malto zaradi nezakonitega pridržanja nezakonitih migrantov in 
prosilcev za azil ter nehumanega ravnanja z njimi. Te sodbe Evropskega 
sodišča za človekove pravice nakazujejo, da ravnanje z migranti med 
pridržanjem in vračanjem ostaja občutljiv vidik področja temeljnih pravic. V 
skladu z direktivo o vračanju (2008/115/ES) lahko pridržanje traja največ 
šest mesecev, ta čas pa je pod nekaterimi pogoji mogoče podaljšati do 
skupno 18 mesecev. Kot določa navedena direktiva, jo je bilo treba v 
zakonodaje prenesti do decembra 2010. Do novembra 2010 osem držav 
članic ni zakonsko določilo zgornje časovne meje za pridržanje pred 
odstranitvijo ali za nekatere vrste takega pridržanja, vključno s Ciprom, 
Dansko, Estonijo, Finsko, Litvo, Malto, Švedsko in Združenim kraljestvom. 
 

Predaje na podlagi dublinske 
ureditve 

Države članice, ki na podlagi uredbe Dublin II 
predajajo prosilce za azil nazaj v 
preobremenjene države za obdelavo njihovih 
prošenj, tvegajo izpostavljanje teh prosilcev 
kršitvam njihovih pravic. Tako kot vse 
instrumente EU je treba uredbo Dublin II 
uporabljati v skladu s temeljnimi pravicami. 
Sama uredba vsebuje možnost, da 
posamezne države članice začasno ustavijo 
predaje v odgovorne države članice. To 
možnost je treba uporabiti v primerih, v katerih 
taka predaja ne bi bila v skladu z obveznostmi 
glede človekovih pravic. 

 

 

 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
Detention of third-country nationals in return 
procedures [Pridržanje državljanov tretjih 
držav v postopkih vračanja], september 2010 
 
Glej: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_de tentionen.htm 
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Slika 1: Najdaljše trajanje pridržanja, po državah (v mesecih) 
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Opomba: * Trajanje pridržanja, ki je v nacionalnih zakonodajah izraženo v dnevih ali tednih, je v grafikonu 

navedeno v mesecih. V državah, ki imajo več časovnih meja, je bilo izbrano najdaljše mogoče 
obdobje pridržanja. Države, ki imajo zgornjo časovno mejo samo za nekatere vrste pridržanja pred 
odstranitvijo, so bile vključene na seznam – taka primera sta Nizozemska in Romunija. 

Vir:  FRA (2010), Detention of third-country nationals in return procedures, Dunaj, FRA 

Na začetku leta 2011 je veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice 
izrekel sodbo v zadevi M.S.S. zoper Belgijo in Grčijo. Ta zadeva se je 
nanašala na vračilo afganistanskega prosilca za azil iz Belgije v Grčijo na 
podlagi uredbe Dublin II. Evropsko sodišče za človekove pravice je ugotovilo, 
da sta Grčija in Belgija kršili člena 3 (prepoved ponižujočega ali nehumanega 
ravnanja) in 13 (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) Evropske 
konvencije o človekovih pravicah. 
Ob koncu leta 2010 je bilo pred 
Evropskim sodiščem za človekove 
pravice nerešenih 1 000 primerov, 
ki so zadevali uporabo uredbe 
Dublin II za prosilce za azil. Ti 
primeri so se nanašali predvsem 
na zahtevke zoper Belgijo, 
Finsko, Francijo in Nizozemsko, s 
katerimi se je izpodbijala predaja 
nazaj v Grčijo in Italijo. 

 

 

 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
Coping with a fundamental rights emergency 
– The situation of persons crossing the Greek 
land border in an irregular manner 
[Obvladovanje nujnih primerov kršitve 
temeljnih pravic – Razmere oseb, ki 
nezakonito prečkajo grško kopensko mejo], 
februar 2011 
 
Glej: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications
_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm Nep
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Ključni dogodki na področju 
mejnega nadzora in vizumske 
politike: 

• zaradi sporazumov o sodelovanju 
med državami članicami EU in 
tretjimi državami, ki omogočajo 
zajetje in vrnitev migrantov na 
mejah na morju, se je pojavilo 
tveganje, da bi se tistim, ki 
potrebujejo mednarodno zaščito, 
preprečilo zaprošanje za azil; 

• sprejeti so bili ukrepi za 
zagotovitev spoštovanja temeljnih 
pravic v okviru operacij, ki jih 
usklajuje agencija Frontex na 
zunanjih mejah EU; 

• agencija Frontex je na zahtevo 
Grčije prvič uporabila skupine za 
hitro posredovanje na mejah, in 
sicer na kopenski meji s Turčijo; 

• imetnikom biometričnih potnih 
listov iz Albanije ter Bosne in 
Hercegovine ter imetnikom 
tajvanskih potnih listov je bilo 
odobreno potovanje brez vizumov. 

 

Mejni nadzor in vizumska 
politika 
Pregled pooblastil agencije Frontex 

Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe je bilo 
sprejetih več ukrepov, da bi se tako okrepilo 
spoštovanje temeljnih pravic med skupnimi 
operacijami, ki jih več držav članic EU izvaja na 
zunanjih mejah EU ob usklajevanju Evropske 
agencije za upravljanje in operativno sodelovanje 
na zunanjih mejah držav članic (Frontex). 
Evropska komisija je februarja 2010 predlagala 
spremembe uredbe o ustanovitvi agencije 
Frontex (COM(2010) 61 konč). Te spremembe 
vključujejo izrecno sklicevanje na človekove 
pravice, zlasti kar zadeva usposabljanje mejne 
straže in izvajanje skupnih operacij. Na področju 
prisilnih odstranitev se na primer zahteva 
določitev pravil ravnanja, s katerimi bo urejeno 
izvajanje skupnih letov za vračanje. Na zahtevo 
Sveta Evropske unije je bil predlog spremenjen, 
tako da agenciji Frontex omogoča obdelavo 
osebnih podatkov posameznikov, vrnjenih v 
skupnih operacijah. Evropski nadzornik za 
varstvo podatkov (ENVP) je navedel, da bi bilo za 
to treba v uredbi jasno opredeliti pravno podlago 
in zaščitne ukrepe za varstvo podatkov. Predlog 
je bil konec leta 2010 še predmet razprav v 
Evropskem parlamentu in Svetu.   

 

Reforma Zakonika o schengenskih 
mejah 

Svet Evropske unije je aprila 2010 sprejel sklep, s katerim je dopolnil Zakonik 
o schengenskih mejah ter določil pravila in smernice za operacije pomorskega 
varovanja, ki jih usklajuje agencija Frontex (2010/252/EU). Smernice se 
nanašajo na vprašanja, povezana z operacijami iskanja in reševanja ter 
izkrcanjem vseh rešenih ali zajetih oseb, pri čemer je treba dati prednost 
izkrcanju v državi, iz katere so navedene osebe izplule. Če izkrcanje rešenih 
ali zajetih oseb v državi izplutja ni mogoče, je treba izkrcanje izvesti v državi, 
ki gosti operacijo. Zaradi tega novega sklopa pravil, ki jih pregleduje Sodišče 
Evropske unije, je Malta naznanila, da ne bo gostila skupnih operacij agencije 
Frontex. 
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Ključni dogodki na področju 
informacijske družbe in varstva 
podatkov: 
 

• nove tehnologije so vzbudile nove 
pomisleke glede temeljnih pravic in 
privedle do pozivov k posodobitvi 
zakonodaje EU o varstvu podatkov; 

• sprejeto je bilo soglasje, da je 
varstvo podatkov bistven pomislek 
v mednarodnih sporazumih, zlasti 
tistih, ki se nanašajo na evidence 
podatkov o potnikih (PNR) in 
sistem Swift; 

• na politični in pravni ravni so se 
pojavili pomisleki glede povečanja 
količine komunikacijskih podatkov 
(telefonskih in internetnih), ki jih 
morajo hraniti zasebna podjetja; 

• vprašanje neodvisnosti organov za 
varstvo podatkov je bilo 
obravnavano pred Sodiščem 
Evropske unije; 

• nadaljevale so se politične 
razprave o posledicah uporabe 
naprav za skeniranje telesa kot 
varnostnih naprav na letališčih; 

• pred Sodiščem Evropske unije je 
bilo obravnavano vprašanje 
ravnovesja med pomisleki o 
varstvu podatkov in pravico do 
informacij. 

 

Informacijska družba in varstvo 
podatkov 
 

Izvajanje direktive o hrambi 
podatkov   

V letu 2010 se je nadaljevala razprava o 
skladnosti direktive o hrambi podatkov 
(2006/24/EC) s temeljnimi pravicami. 
Na podlagi te direktive, ki je bila 
sprejeta leta 2006, morajo podjetja, ki 
zagotavljajo telefonske in internetne 
storitve, zbirati vse komunikacijske 
podatke svojih strank. V skupnem 
dopisu z dne 22. junija 2010 je več kot 
100 organizacij iz 23 držav članic EU 
pozvalo komisarke Malmströmovo, 
Redingovo in Kroesovo, naj „predlagajo 
razveljavitev zahtev EU glede hrambe 
podatkov ter njihovo nadomestitev s 
sistemom hitrega shranjevanja in ciljno 
usmerjenega zbiranja podatkov o 
prometu“. V državah članicah, kot so 
Avstrija, Belgija, Bolgarija in Nemčija, so 
bile organizirane nacionalne kampanje 
proti izvajanju direktive. Oktobra 2009 je 
romunsko ustavno sodišče (Curtea 
Constituţională) z odločbo št. 1258 
razsodilo, da je nacionalna zakonodaja 
o izvajanju direktive neustavna. 
Marca 2010 je nemško zvezno ustavno 
sodišče (Bundesverfassungsgericht, 
VerfG) razveljavilo zakonodajo o 
izvajanju direktive o hrambi podatkov, 
pri čemer je v sodbi BvR 256/08 
navedlo, da ta zakonodaja pomeni 
„resen poseg“ v pravice posameznikov 
do zasebnosti. Medtem je Evropska 
komisija izjavila, da je direktiva o hrambi 
podatkov iz leta 2006 v postopku 
revizije. 
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Nove tehnologije in z njimi povezani pomisleki 

Posledice novih tehnologij so bile 
obravnavane v različnih deklaracijah Sveta 
Evrope. Storitev Google Street View je 
primer razvoja, ki je vzbudil nekatere 
pomisleke. Ta storitev omogoča 
panoramske poglede iz različnih položajev 
v ulicah številnih mest z vsega sveta. V ta 
namen družba Google skozi mesta pošilja 
posebej prirejene avtomobile. To je 
pripeljalo do razprav, v več državah 
članicah pa celo do postopkov, in sicer v Avstriji, Nemčiji, Španiji, Sloveniji in 
Italiji. V Nemčiji je pooblaščenec za varstvo podatkov in svobodo informacij 
(Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, BfDI) 
zahteval vzpostavitev osrednjega registra za pritožbe v zvezi z objavo 
osebnih podatkov na spletu, vključno s storitvami, kot je Google Street View. 
Zvezni svet (Bundesrat) je sprejel osnutek zakona o spremembi zveznega 
zakona o varstvu podatkov (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), da bi se tako 
zagotovilo boljše varstvo osebnih podatkov, kar zadeva geografske 
informacijske storitve na spletu, kot je Google Street View. 

Na ravni EU so potekale podrobne razprave na temo naprav za skeniranje 
telesa. Evropska komisija je 15. junija 2010 objavila sporočilo o uporabi 
varnostnih skenerjev na letališčih EU (COM(2010) 311). Zatrdila je, da lahko 
samo skupni evropski pristop zagotovi uskladitev, s katero se bodo pri uporabi 
takih skenerjev upoštevali standardi EU glede temeljnih pravic. 

 

Status organov za varstvo podatkov 

V letu 2010 so se pojavili pomisleki v zvezi s samostojnostjo, pooblastili in 
sredstvi organov za varstvo podatkov. Sodišče Evropske unije se je v zadevi 
Komisija zoper Nemčijo (C-518/07) prvič 
opredelilo do samostojnosti nadzornih 
organov za varstvo podatkov. Določilo je 
stroga merila in ugotovilo, da nemške 
institucije za varstvo podatkov, ki so na 
ravni zveznih dežel (Länder) odgovorne za 
spremljanje obdelave osebnih podatkov s 
strani zasebnih organov, niso dovolj 
neodvisne, ker so podvržene državnemu 
nadzoru. Evropska komisija je junija 2010 
od Združenega kraljestva zahtevala, naj 
za uskladitev z zakonodajo EU okrepi 
pooblastila urada Information Commissioner’s Office (ICO), tj. nacionalnega 
organa za varstvo podatkov. Decembra 2010 je Evropska komisija pri Sodišču 
Evropske unije sprožila postopek zoper Avstrijo zaradi nezadostne 
neodvisnosti njenega organa za varstvo podatkov. Po podatkih, ki jih je zbrala 
agencija FRA, so bili v Franciji, Nemčiji in Španiji organi za varstvo podatkov v 
obdobju med letoma 2007 in 2010 deležni občutnega povečanja človeških 

 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
The use of body scanners: 10 questions and 
answers [Uporaba naprav za skeniranje 
telesa: 10 vprašanj in odgovorov], julij 2010  
 
Glej: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/ opinions/op-
bodyscanner_en.htm 

 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
Data protection in the EU: the role of National 
Data Protection Authorities [Varstvo podatkov 
v EU: vloga nacionalnih organov za varstvo 
podatkov], maj 2010 
 
Glej: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_data_protection_en.htm Nep
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Ključni dogodki na področju pravic 
otrok: 
 

• Evropska komisija je na začetku 
leta 2011 sprejela Agendo EU za 
otrokove pravice, vključno z 11 
ukrepi; 

• na ravni EU je bil dosežen dogovor o 
končnem besedilu direktive o 
preprečevanju trgovine z ljudmi in 
boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev, 
v kateri je posebna pozornost 
namenjena zaščiti otrok;  

• Svet Evrope je sprejel smernice za 
otrokom prijazno pravosodje ter 
priporočilo o deinstitucionalizaciji in 
življenju invalidnih otrok v skupnosti; 

• posebna evropska klicna številka za 
pogrešane otroke, 116 000, je 
delovala v samo 13 državah članicah 
EU; 

• poizvedbe v različnih državah 
članicah EU o zlorabi otrok v 
ustanovah ali o zlorabi otrok, ki jih je 
zlorabilo osebje ustanov, so 
pokazale skrb vzbujajoče rezultate; 

• agencija FRA je v svojih ugotovitvah 
izpostavila, da ob migraciji ali azilu 
ločeni otroci pogosto niso ustrezno 
nastanjeni, zdravniški pregledi ob 
prihodu niso vedno na voljo, postopki 
odločanja o azilu pogosto niso 
otrokom prijazni, kakovost skrbnika 
pa se med državami članicami EU 
zelo razlikuje; 

• še vedno ni celovitih ločenih 
podatkov o trgovini z otroki za spolno 
izkoriščanje ali izkoriščanje za delo; 
kjer obstaja evidenca o tem, je 
število odkritih žrtev trgovine še 
vedno zelo majhno. 

 

virov in finančnih sredstev. Precejšnje 
zmanjšanje v tem pogledu je bilo opaženo v 
Estoniji, na Irskem, v Latviji, Litvi in na 
Slovaškem. 

Otrokove pravice 
in zaščita otrok 
 

Boj proti spolni zlorabi in spolnem 
izkoriščanju otrok 

Evropska komisija je marca 2010 sprejela 
predlog direktive o boju proti spolni zlorabi in 
spolnem izkoriščanju otrok ter otroški 
pornografiji (COM(2010) 94 konč.), da bi se s 
tem spremenil obstoječi okvir. Predlog 
obravnava kazensko pravo, vključno z 
inkriminiranjem hudih oblik spolne zlorabe in 
spolnega izkoriščanja otrok, ki zdaj niso 
vključene v zakonodajo EU, preiskavo 
kaznivih dejanj in začetek kazenskih 
postopkov ter nova kazniva dejanja v okolju 
informacijske tehnologije, vključno z 
inkriminiranjem novih oblik spolne zlorabe in 
spolnega izkoriščanja, ki jih omogoča 
uporaba interneta. Poleg tega predlog 
vključuje tudi vzpostavitev nacionalnih 
mehanizmov za preprečevanje dostopa do 
spletnih strani z otroško pornografijo in 
ukrepe za brisanje vsebine pri viru pod 
nadzorom pravosodnih organov ali policije. 

Julija 2010 je začela veljati Konvencija Sveta 
Evrope o zaščiti otrok pred spolnim 
izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem 
(Zbirka pogodb Sveta Evrope (CETS) 
št. 261). Navedena konvencija je prvi 
mednarodni instrument, ki obravnava vse 
oblike spolnega nasilja nad otroki. Pokriva 
tudi spolni turizem in pridobivanje otrok za 
spolne namene z informacijskimi in 
komunikacijskimi tehnologijami (znano tudi 
kot navezovanje stikov z otroki za spolne 
namene). Danska, Francija, Grčija in 
Nizozemska so edine države članice EU, ki 
so to konvencijo ratificirale do konca leta 2010. 
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Pravice otrok brez spremstva in ločenih otrok 

Otroci, ločeni od obeh staršev ali primarnih skrbnikov, so posebej ranljivi, 
zlasti v okviru migracij. Komisija je v sporočilu z naslovom Akcijski načrt za 
mladoletnike brez spremstva za obdobje 2010–2014, ki ga je sprejela 
6. maja 2010, opredelila več problemov in predlagala rešitve 
(COM(2010) 213 konč.). Tri glavne smeri ukrepanja so: preprečevanje 
nevarne migracije in trgovine z otroki, sprejem in postopkovna jamstva v EU, 
kar vključuje tudi ugotavljanje starosti in iskanje družine, ter iskanje trajnih 
rešitev, vključno s ponovno združitvijo družine. Te dejavnosti se bodo izvajale 
z vrsto ukrepov, ki niso omejeni na politike priseljevanja, ampak obravnavajo 
tudi temeljne vzroke migracije. Akcijski načrt podpira sprejetje skupnih 
standardov za skrbništvo in pravno zastopstvo ter priporoča, da pristojni 
organi čim prej sprejmejo odločitev o prihodnosti vsakega posameznega 
otroka brez spremstva, po možnosti v šestih mesecih. Pri odločitvi morajo 
upoštevati obveznost države članice, da poskusi najti njegovo družino, in 
preučiti druge možnosti ponovne vključitve otroka v njegovi matični državi, pri 
čemer morajo pretehtati, katera rešitev je v 
najboljšem interesu otroka. To bi lahko 
obsegalo dodelitev statusa mednarodne 
zaščite in preselitev v EU. Komisija v 
sporočilu navaja, da je vrnitev otrok le ena od 
možnosti, „saj je vprašanje dosti bolj 
zapleteno in večdimenzionalno, meje 
svobode, ki jo imajo države članice pri 
ravnanju z mladoletniki brez spremstva, pa 
so jasno določene“.  

 

 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
Separated, asylum-seeking children in European 
Union Member States, Summary Report [Ločeni 
otroci v iskanju azila v državah članicah 
Evropske unije, strnjeno poročilo], april 2010  

Separated, asylum-seeking children in European 
Union Member States, Comparative report, 
[Ločeni otroci v iskanju azila v državah članicah 
Evropske unije, primerjalno poročilo], december 
2010 
 
Glej: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_sep_asylum_en.htm 
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Enakost in nediskriminacija 
 

 
Ključni dogodki na področju enakosti in nediskriminacije: 

• pogajanja o „horizontalni“ direktivi v Svetu Evropske unije niso bila končana; 

• države članice EU so nadaljevale z uvajanjem nove zakonodaje in spreminjanjem obstoječe, da 
bi v nacionalno zakonodajo prenesle direktive o enakosti, in sicer direktivo o rasni enakosti 
(2000/43/ES), direktivo o enakosti pri zaposlovanju (2000/78/ES), direktivo o enakosti spolov pri 
dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (2004/113/ES) ter direktivo o enakosti spolov 
(preoblikovano) (2006/54/ES); 

• ravni pritožb po EU, ki so jih prejeli organi za enakost, ostajajo različne. Kljub povečanju števila 
pritožb v 12 državah članicah EU so številke na splošno majhne. Pooblastila nekaterih organov 
za enakost so bila razširjena, da je vključenih več razlogov za diskriminacijo; 

• sprejete so bile direktivi o starševskem dopustu (2010/18/EU) ter o enakem obravnavanju moških 
in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost (2010/41/EU), ter petletna strategija za spodbujanje 
enakosti žensk in moških za obdobje 2010–2015. Pogajanja o direktivi o nosečih delavkah niso 
bila končana; 

• uradno je bil odprt Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE); 

• EU je ratificirala Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov. Enako so leta 2010 storile 
še štiri države članice in tako se je skupno število držav članic, ki so to konvencijo ratificirale, 
povečalo na 16. Evropska komisija je začela evropsko strategijo za invalidnost (COM(2010) 636 
konč.) in nekatere države članice so naredile prve korake k uresničitvi samostojnega življenja in 
vključujočega izobraževanja za invalidne osebe; 

• Odbor ministrov Sveta Evrope je sprejel pomembno priporočilo o ukrepih za boj proti 
diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete ((CM/Rec(2010) 5), 
Parlamentarna skupščina pa je na to temo sprejela priporočilo in resolucijo (priporočilo št. 1915 in 
resolucija št. 1728). Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice in ukrepi držav 
članic so spodbudili napredek na področju pravic istospolnih parov, pravic transspolnih oseb in 
izvajanja parad ponosa; 

• diskriminacija na podlagi vere je bila obravnavana v sodnih odločbah o razkazovanju verskih 
simbolov na delovnem mestu in verskih predmetih v šolah; 

• spodbujanje udeležbe starejših in mladih na trgu dela je bilo deležno pozornosti v pobudah 
Evropske komisije; 

• pri obravnavanju diskriminacije zaradi različnih razlogov je bil opažen napredek pri nekaterih 
sodiščih in organih za enakost. 
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(Ne)enake ravni zaščite in reforma organov za enakost 

Na ravni EU pogajanja o „horizontalni“ 
direktivi v Svetu niso bila končana. S tako 
direktivo bi se raven zaščite, ki jo pravo EU 
zdaj zagotavlja pred etnično diskriminacijo, 
razširila na vse druge oblike diskriminacije. 
Na nacionalni ravni je več držav članic 
odpravilo „hierarhijo“, ki rasnemu in 
etničnemu poreklu zagotavlja boljšo zaščito 
kot drugim razlogom za diskriminacijo. Tako 
od leta 2010 samo v devetih državah 
članicah ostajajo različne ravni zaščite na 
podlagi različnih vrst diskriminacije. V letu 
2010 je bil pri organih za enakost opažen pomemben napredek. V 12 od 21 
držav članic, za katere so bili na voljo podatki za leto 2010, so ugotovili 
povečanje števila pritožb ali prošenj za pomoč. Na Danskem, v Estoniji in 
Franciji so potekale institucionalne reforme obstoječih mehanizmov, vključno 
z razširitvijo pooblastil na druge razloge za diskriminacijo. Organi za enakost 
so med periodičnim pregledom postali tudi predmet večjega nadzora, ki ga 
izvajajo pogodbeni organi Združenih narodov, zlasti Odbor za odpravo rasne 
diskriminacije (CERD). 

 

Okrepljen boj proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti 

EU je decembra 2010 poleg držav članic prvič postala pogodbenica pogodbe 
Združenih narodov o človekovih pravicah, tj. Konvencije Združenih narodov o 
pravicah invalidov. Konvencijo so leta 2010 ratificirale še štiri države članice, 
in sicer Francija, Latvija, Litva in Slovaška, s čimer se je skupno število držav 
članic, ki so jo ratificirale, povečalo na 16. Na nacionalni ravni se je še vedno 
poročalo o diskriminaciji na podlagi invalidnosti. To je upoštevano tudi v 
stališču, ki ga je februarja 2010 Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel v 
priporočilu o deinstitucionalizaciji in življenju invalidnih otrok v skupnosti 
(CM/Rec(2010) 2). 

 

Novosti na področju spolne usmerjenosti in pravic 
transspolnih oseb 

Odbor ministrov Sveta Evrope je 
leta 2010 sprejel priporočilo o 
ukrepih za boj proti diskriminaciji 
na podlagi spolne usmerjenosti ali 
spolne identitete, ki je do zdaj 
najpomembnejša politična zaveza 
na medvladni ravni za zaščito 
pravic lezbičnih, gejevskih, 
biseksualnih in transspolnih oseb 
(CM/Rec(2010) 5). Na pravosodni 

 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
EU-MIDIS Data in Focus 3: Rights awareness 
and equality bodies [EU-MIDIS, Podatki v 
središču 3: Ozaveščenost o pravicah in 
organi za enakost], maj 2010  
 
Glej: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/ 
publications/publications_per_year/pub_dif3_en.htm 

 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
 
Homophobia, transphobia and discrimination 
on grounds of sexual orientation and gender 
identity, 2010 Update – Comparative legal 
analysis [Homofobija, transfobija in 
diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti 
in spolne identitete, posodobitev za leto 2010 
– primerjalna pravna analiza], november 2010 
 
Glej: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-lgbt-2010-update_en.htm 
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ravni je Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi Schalk in Kopf zoper 
Avstrijo poudarilo, da o vprašanju, ali dovoliti istospolne zakonske zveze, 
države odločajo same. Hkrati je Evropsko sodišče za človekove pravice 
priznalo, da se „naravnanost družbe hitro spreminja v korist istospolnih parov“ 
in da zunajzakonski istospolni par, ki živi v stabilnem dejanskem partnerstvu, 
ustreza pojmu „družinskega življenja“. 

Pomemben napredek je bil leta 2010 dosežen tudi na področju pravic 
transspolnih oseb. V Franciji so transseksualnost črtali s seznama 
„dolgoročnih psihiatričnih obolenj“. Na Portugalskem so sprejeli novi zakon o 
zakonskem priznanju spremembe spola. V Nemčiji so na podlagi sodbe 
zveznega ustavnega sodišča (Bundesverfassungsgericht, BVerfG) odpravili 
zahtevo po ločitvi kot predpogoj za spremembo spola, navedenega v uradnih 
dokumentih. V Avstriji so sodišča odločila, da se operacija ne sme določiti kot 
predpogoj, da posameznik spremeni svoje ime in spol v zadevnih dokumentih. 
Na Malti je ustavno sodišče v sodbi odločilo, da neobstoj pravice do tega, da 
se transspolna ženska poroči s svojim moškim partnerjem, pomeni kršitev 
člena 12 Evropske konvencije o človekovih pravicah o pravici do sklenitve 
zakonske zveze. Na področju azilnega prava je šest držav članic EU – Finska, 
Latvija, Malta, Poljska, Portugalska in Španija – razširilo zaščito na lezbične, 
gejevske in biseksualne (LGB) žrtve, s čimer se je skupno število držav članic, 
ki izrecno zagotavljajo zaščito lezbičnim, gejevskim in biseksualnim žrtvam 
preganjanja, povzpelo na 23. 
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Ključni dogodki na področju rasizma in 
etnične diskriminacije: 

• diskriminacija na področju zaposlovanja 
je še vedno razširjena, primeri 
diskriminacije pa se nanašajo na 
zaposlitvene oglase, postopke 
zaposlovanja, delovne razmere in 
odpuščanje; 

• dostop do zdravstvenega varstva je še 
vedno odvisen od prizadevanj za 
premagovanje jezikovnih ovir in 
prilagoditev kulturni raznolikosti. V 
primeru nezakonitih migrantov je dostop 
odvisen od tega, ali mora zdravstveno 
osebje osebe brez ustreznih 
dokumentov prijaviti organom; 

• formalne pravne in upravne ovire za 
dostop do socialnega stanovanja so bile 
le v nekaj državah članicah, vendar pa 
razpoložljivi dokazi kažejo, da manjšine 
še vedno živijo v manj kakovostnih 
stanovanjih, kar je posledica 
neposredne in posredne diskriminacije; 

• še vedno obstaja problem ločevanja v 
šolstvu, ki zadeva predvsem romske 
otroke v nekaterih državah članicah. Z 
ovirami za dostop do izobraževanja se 
še vedno srečujejo otroci migrantov 
brez ustreznih dokumentov v nekaterih 
državah članicah, v katerih morajo 
šolski organi zbirati informacije ter 
poročati o pravnem statusu učencev in 
njihovih staršev; 

• številne države članice so začele delati 
korake v smeri zbiranja podatkov, 
razčlenjenih po rasi ali etnični 
pripadnosti, kar je pomemben razvoj v 
prizadevanjih, da bi se evidentirale in 
ugotavljale morebitne diskriminatorne 
prakse; 

• večina držav članic, ki zbirajo podatke o 
rasistično motiviranih zločinih, je 
ugotovila povečanje števila prijav. 

 

Rasizem in etnična diskriminacija 
 

Etnična diskriminacija in potreba 
po zbiranju podatkov 

Več držav članic EU se vse bolj zaveda 
potrebe po zbiranju podatkov. V Franciji na 
primer pri popisu prebivalstva ne zbirajo 
nobenih etničnih podatkov kljub priporočilu 
Odbora za odpravo rasne diskriminacije, ki 
je svoje priporočilo ponovno izrazil avgusta 
2010. Francoski komisar za raznolikost in 
enake možnosti (Commissaire à la diversité 
et à l’égalité des chances) je ustanovil odbor 
za merjenje in ocenjevanje raznolikosti in 
diskriminacije (Comedd). Odbor je februarja 
2010 objavil svoje ugotovitve in navedel več 
priporočil, vključno s spodbujanjem raziskav 
in eksperimentalnih raziskav z alternativnimi 
načini merjenja diskriminacije, kot so 
opiranje na družinska imena, opazovanja na 
kraju samem in po možnosti vprašanja o 
samoopredelitvi glede etnične pripadnosti. 
Pomembne podatke je mogoče zbrati tudi s 
testiranjem diskriminacije. Rezultati prve 
sistematične študije testiranja diskriminacije 
v Nemčiji od sredine devetdesetih let so bili 
objavljeni februarja 2010, pokazali pa so, da 
se prosilci za delo s turško zvenečim 
imenom pri dostopu do trga dela srečujejo z 
diskriminatornimi ovirami. Raziskovalci so 
preverili 528 javno oglaševanih mest za 
pripravništvo za študente in ugotovili, da je 
pri prosilcih s turškim imenom za 14 % 
manjša verjetnost, da jih bo delodajalec 
poklical, kot pri „nemških“ testnih osebah, 
pri čemer je bila raven diskriminacije precej 
višja pri malih podjetjih. 
 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
Racism, ethnic discrimination and exclusion of ethnic 
minorities in sport: a comparative view of the situation in 
the European Union [Rasizem, etnična diskriminacija in 
izključevanje etničnih manjšin v športu: primerjava 
razmer v Evropski uniji], oktober 2010 
 
Glej: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-racism-in-sport_en.htm 
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Okvirni sklep Sveta o rasizmu 
in ksenofobiji 

Države članice EU so morale do 
28. novembra 2010 v svojo zakonodajo 
prenesti ta ukrep EU, ki določa 
prilagajanje zakonov držav članic o 
kaznivih dejanjih, ki vključujejo rasizem 
in ksenofobijo (2008/913/PNZ). 
Rasistično in ksenofobično vedenje 
mora veljati za kaznivo dejanje v vseh 
državah članicah, kaznovati pa ga je 
treba z učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi najvišjimi možnimi kaznimi, 
in sicer z najmanj enim do tremi leti 
zapora. Konec leta 2010 so države 
članice pošiljale uradna obvestila o 
svojih izvedbenih ukrepih. Ko bo ta 
postopek končan in bodo na voljo 
prevodi, bo Evropska komisija 
analizirala prenos okvirnega sklepa. 
  

 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
The impact of the Racial Equality Directive – Views 
of trade unions and employers in the European 
Union [Vpliv direktive o rasni enakosti – stališča 
sindikatov in delodajalcev v Evropski uniji], 
november 2010 
 
Glej: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_racial_equal_directive_en.htm 
 

 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
 
Experience of discrimination, social 
marginalisation and violence: A comparative 
study of Muslim and non-Muslim youth in three 
EU Member States [Izkušnje z diskriminacijo, 
družbeno marginalizacijo in nasiljem: 
primerjalna študija med muslimansko in 
nemuslimansko mladino v treh državah 
članicah EU], oktober 2010 
 
Glej: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-racism-marginalisation_en.htm 
 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
 
Understanding and preventing discriminatory 
ethnic profiling: A Guide [Razumevanje in 
preprečevanje diskriminacijskega etničnega 
profiliranja: priročnik], oktober 2010 
 
Glej: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_ethnic-profiling_en.htm 
 
EU-MIDIS Data in Focus 3: Police stops and 
minorities [EU-MIDIS, Podatki v središču 4: 
Policijska preverjanja in manjšine], oktober 
2010 
 
Glej: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_dif4_en.htm 
 

Nep
rev

erj
en

 pr
ev

od

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/


Ključni dogodki v pravu in politiki v letu 2010 

19 

 
Ključni dogodki na področju 
sodelovanja: 

 

• zaradi nizkih stopenj udeležbe 
državljanov EU, ki niso državljani 
države prebivanja, na občinskih 
volitvah in volitvah v Evropski 
parlamenti so se začele razprave o 
volilni reformi; 

• Evropsko sodišče za človekove 
pravice je razširilo svojo sodno 
prakso o pravici do svobodnih volitev 
(člen 3 Protokola št. 1 k Evropski 
konvenciji o človekovih pravicah); 

• po političnem soglasju o uredbi o 
državljanski pobudi konec leta 2010 
je bila uredba februarja 2011 uradno 
sprejeta in se lahko začne uporabljati 
s 1. aprilom 2012. 

 

Sodelovanje državljanov EU v 
demokratičnem delovanju Unije 
 

Omejitev volilnih pravic za 
invalidne osebe 

Raziskava, ki jo je opravila agencija FRA, je 
pokazala, da so invalidne osebe, ki so 
izgubile pravno sposobnost, v večini držav 
članic prikrajšane za volilne pravice. Ob teh 
ugotovitvah se postavlja vprašanje 
združljivosti s standardi Združenih narodov, ki 
jih zagotavlja člen 29 Konvencije Združenih 
narodov o pravicah invalidov. Podobni 
pomisleki so bili predloženi Evropskemu 
sodišču za človekove pravice. V zadevi Alajos 
Kiss zoper Madžarsko (št. 38832/06) je 
sodišče ugotovilo, da samodejni odvzem 
volilne pravice osebi pod skrbništvom zaradi 
težav v duševnih zdravstvenih težav pomeni 
kršitev člena 3 Protokola št. 1 k Evropski 
konvenciji o človekovih pravicah. V skladu z 
madžarsko ustavo oseba pod skrbništvom 
nima pravice voliti. Evropsko sodišče za 
človekove pravice je zavrnilo veljavnost 
absolutne prepovedi, da oseba, ki je pod 
delnim skrbništvom, ne sme voliti ne glede na 
njene dejanske sposobnosti. Sodniki 
Evropskega sodišča za človekove pravice so 
menili, da bi lahko samo sodna ocena 
posameznika upravičila omejitev prosilčevih 
volilnih pravic. 

 

Evropska državljanska pobuda 

Lizbonska pogodba je z evropsko 
državljansko pobudo uvedla novo obliko sodelovanja državljanov v EU. 
Člen 11(4) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) določa, da lahko „najmanj milijon 
državljanov Unije iz večjega števila držav članic s svojo pobudo Evropsko 
komisijo pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v 
zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti 
pravni akt Unije“. Podrobnosti za delovanje tega novega instrumenta 
neposredne demokracije so opisane v uredbi Evropskega parlamenta, h kateri 
je konec leta 2010 predložil soglasje Svet Evropske unije. Uredba je bila 
uradno sprejeta 14. februarja 2011 in določa, da mora milijon podpisov, ki se 
zahtevajo, priti iz vsaj ene četrtine vseh držav članic. 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
 
The right to political participation of persons 
with mental health problems and persons with 
intellectual disabilities [Pravica do sodelovanja 
oseb s težavami z duševnim zdravjem in oseb 
z motnjami v duševnem razvoju v političnem 
življenju], november 2010 
 
Glej: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-racism-marginalisation_en.htm. 
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Ključni dogodki na področju dostopa do 
sodnega varstva: 

• sprejeta je bila direktiva EU o 
prevajanju in tolmačenju (2010/64/EU) 
kot prvi korak v izvajanju načrta za 
krepitev procesnih pravic osumljenih ali 
obtoženih oseb v kazenskih postopkih 
(v nadaljnjem besedilu: načrt); 

• več držav članic EU je začelo reforme 
svojih sodišč, vključno z ukrepi za 
skrajšanje sodnih postopkov in 
povečanje neodvisnosti; 

• več držav članic je sprejelo ukrepe za 
okrepitev ali ustanovitev nacionalnih 
institucij za človekove pravice. 

 

Dostop do učinkovitega in 
neodvisnega sodnega varstva 
 
Nove pobude EU na področju 
kazenskih postopkov 

Z začetkom veljavnosti Lizbonske 
pogodbe je nekdanji tretji steber – 
policijsko in pravosodno sodelovanje v 
kazenskih zadevah – postal predmet 
rednega zakonodajnega postopka in, 
kar je najpomembneje, pristojnosti 
Sodišča Evropske unije. V letu 2010 so 
bile predložene različne zakonodajne 
pobude, ki so v določenem obsegu 
pomembne za dostop do sodnega 
varstva na nacionalni ravni. 
Oktobra 2010 je bila sprejeta direktiva o 
tolmačenju in prevajanju (2010/64/EU). 
Z njo se osumljencem in obdolžencem 
zagotavlja pravica do pisnega prevoda 
bistvenih delov vseh ključnih 
dokumentov ter do tolmačenja med 
vsemi zaslišanji in sestanki z odvetniki. 
Tem pravicam se osumljenci in 
obdolženci ne morejo odpovedati, če 
prej niso prejeli pravnega svetovanja 
ali bili popolnoma seznanjeni s 
posledicami takega ravnanja. Sodnik v 
posameznem primeru odloči, ali sta 
bila tolmačenje in prevajanje dovolj 
kakovostna in obsežna. Julija 2010 je 
Evropska komisija sprejela predlog o 
„obvestilu o pravicah“ za osumljence 
kaznivih dejanj, da bi se uvedli skupni 
minimalni standardi za pravico do 
obveščenosti v kazenskem postopku 
(COM(2010) 392 konč.). Drugi predlogi vključujejo pobudo sedmih držav 
članic za evropski preiskovalni nalog (JAI(2010) 3). 

 

 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
 
FRA Opinion on the draft Directive regarding 
the European Investigation Order [Mnenje 
agencije FRA o osnutku direktive o 
evropskem preiskovalnem nalogu], 
februar 2011 
 
Glej: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/op-
eio_en.htm 
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Dostop do sodnega varstva kot pomemben pomislek glede 
temeljnih pravic 

Dostop do sodnega varstva je sam po sebi 
pravica in tudi pomembno sredstvo za 
uresničevanje drugih pomembnih temeljnih 
pravic. Vendar dostop do neodvisnega in 
učinkovitega sodnega varstva ni vedno 
zagotovljen. V letu 2010 je Evropsko 
sodišče za človekove pravice zaradi 
636 primerov kršitev obsodilo 26 držav 
članic EU, od tega je 115 primerov 
zadevalo kršitve pravice do pravičnega 
sojenja. Ker se je Odbor ministrov Sveta 
Evrope zavedal obsega tega izziva, je 
sprejel Priporočilo državam članicam o učinkovitih pravnih sredstvih za 
predolgo trajanje postopkov (CM/Rec(2010) 3), ki ga spremlja Vodnik po dobri 
praksi. V letnem poročilu agencije FRA so opredeljeni ukrepi za rešitev te 
težave v različnih državah članicah, vključno z Bolgarijo (vzpostavitev 
„rezervnih odvetnikov“), Ciprom (pritožbe v zvezi s trajanjem postopkov se 
lahko vložijo na vseh sodnih instancah), Nemčijo (osnutek zakona, ki določa 
nadomestilo za premoženjsko in nepremoženjsko škodo zaradi zamud) in 
Latvijo (sodišča lahko izrekajo nižje kazni, če postopek ni končan v razumnem 
času). Poleg tega so v tem poročilu poudarjeni različni primeri ukrepov, 
sprejetih v državah članicah za povečanje sodne neodvisnosti. 

 

Nacionalne institucije za človekove pravice in organi za 
enakost 

Nacionalne institucije za človekove 
pravice lahko skupaj z nacionalnimi 
organi za enakost močno olajšajo ali 
zagotovijo neposreden dostop do 
sodnega varstva. Nacionalne institucije za 
človekove pravice, ki v celoti ustrezajo 
pariškim načelom – tj. imajo status A – 
lahko bolje izpolnjujejo to vlogo. Pariška 
načela, ki jih je leta 1993 sprejela 
Generalna skupščina Združenih narodov, 
so merodajni napotki o tem, kakšna 
pooblastila morajo imeti neodvisne in 
učinkovite institucije, ki imajo na 
nacionalni ravni vlogo varovanja in 
spodbujanja človekovih pravic. 

 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
 
Access to effective remedies: The asylum-
seeker perspective [Pravica do učinkovitih 
pravnih sredstev: Z vidika iskalcev azila], 
september 2010 
 
Glej: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publication
s_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm 
 

 

PUBLIKACIJE AGENCIJE FRA 
 
National Human Rights Institutions in the EU 
Member States [Nacionalne institucije za 
človekove pravice v državah članicah EU], 
maj 2010 
 
Glej: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2010/pub_national_hr_inst_en.htm 
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Preglednica 2: Nacionalne institucije za 
 človekove pravice v državah 
 članicah EU in na Hrvaškem, 
 po akreditiranem statusu 

 

Status Država 

A Danska, Francija, 
Nemčija, Grčija, Irska, 
Luksemburg, Poljska, 
Portugalska, Španija, 
Združeno kraljestvo*, 
Hrvaška 

B Avstrija, Belgija, 
Nizozemska, 
Slovaška, Slovenija 
 

C Romunija 

Neakreditiran/-a Bolgarija, Ciper, 
Češka republika, 
Estonija, Finska, 
Madžarska, Italija, 
Latvija, Litva, Malta in 
Švedska 

Opomb: * Britanska nacionalna institucija za človekove pravice 
(Equality and Human Rights Commission) si z 
nacionalno institucijo za človekove pravice Severne 
Irske (Northern Ireland Human Rights Commission) in 
Škotske (Scottish Human Rights Commission) deli 
sedež Združenega kraljestva v mednarodnem odboru za 
usklajevanje nacionalnih institucij za človekove pravice 
(International Coordinating 

 Committee of NHRIs). 
Krepka pisava imen nekaterih držav označuje 
načrtovano spremembo akreditiranega statusa 
nacionalnih institucij za človekove pravice v bližnji 
prihodnosti. 

Vir: International Coordinating Committee of NHRIs, 
diagram statusov nacionalnih institucij, 1. januar 2010 

 

V letu 2010 je status A dobila nacionalna 
institucija za človekove pravice na Škotskem, 
tako da zdaj EU skupno šteje 12 takih institucij 
s statusom A, ki so v 10 državah članicah, pri 
čemer ima Združeno kraljestvo tri. V štirih 
državah članicah, ki nimajo akreditiranih 
institucij – to so Ciper, Finska, Italija in Švedska 
–, so bili v letu 2010 sprejeti dokončni ukrepi za 
ustanovitev nacionalnih institucij za človekove 
pravice, ki bi lahko dobile status A. 
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Ključni dogodki na področju žaščite 
žrtev: 

• na ravni EU so bile predložene pobude 
za izboljšanje zakonske zaščite žrtev, 
kot sta direktiva o trgovini z ljudmi 
(COM(2010) 95 konč.) in evropska 
odredba o zaščiti (JAI(2010) 2), poleg 
tega pa so potekale razprave o novi 
direktivi o žrtvah; 

• določeni so bili višji standardi za 
zaščito žrtev, na primer s sprejetjem 
smernic Sveta Evrope za otrokom 
prijazno sodno varstvo in ratifikacijo 
Konvencije o ukrepanju proti trgovini z 
ljudmi s strani več držav članic; 

• na nacionalni ravni so bili sprejeti 
ukrepi, za izboljšanje položaja žrtev, 
vključno z dostopom do odškodnin in 
obveščanjem o pravicah žrtev v sodnih 
postopkih; 

• Svet Evropske unije in Evropska 
komisija sta si prizadevala za odpravo 
nasilja do žensk; 

• na ravni EU in nacionalni ravni so bili 
sprejeti ukrepi za izboljšanje zbiranja 
podatkov o žrtvah. 

 
 

Zaščita žrtev 
 

Oblikovanje standardov za pravice 
žrtev na evropski ravni 

Ob koncu leta 2010 sta Evropski parlament 
in Svet Evropske unije razpravljala o direktivi 
o trgovini z ljudmi, kot jo je predlagala 
Evropska komisija. V direktivi se na trgovino 
z ljudmi odgovarja s preprečevanjem, 
varstvom in pregonom, poleg tega pa se 
želijo s to direktivo povečati elementi pomoči 
in podpore žrtvam. To velja za tri posebne 
člene v zvezi z otroki, ki so žrtve trgovine z 
ljudmi. Poleg tega trenutno potekajo 
pogajanja o osnutku evropske odredbe o 
zaščiti, kot ga je predlagalo 12 držav članic 
(JAI(2010) 2). Osredotočen je na 
medosebno nasilje, z njim pa se želi žrtvam 
zagotoviti zaščita v čezmejnih primerih EU. 
Osnutek je decembra 2010 prestal prvo 
obravnavo Evropskega parlamenta. 
Nazadnje, v letu 2010 so potekale tudi 
razprave, da bi se ugotovilo, kako bi bilo 
mogoče veljavno zakonodajo EU spremeniti 
ali nadomestiti, da bi se bolj zadovoljile 
potrebe žrtev. Potrebe žrtev so trenutno 
zajete v okvirnem sklepu o položaju žrtev v 
kazenskem postopku (2001/220/PNZ) in 
direktivi o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj 
(2004/80/ES). Kar zadeva standarde Sveta 
Evrope, je v letu 2010 več držav članic EU 
ratificiralo Konvencijo Sveta Evrope o 
ukrepanju proti trgovini z ljudmi iz leta 2005, 
vključno z Irsko, Italijo, Nizozemsko in Švedsko. Odbor ministrov Sveta 
Evrope je sprejel tudi smernice za otrokom prijazno sodno varstvo, katerih 
namen je zaščititi otrokove pravice v sodnem postopku. 
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Obveščanje žrtev in njihove odškodnine na nacionalni ravni 

V letošnjem letnem poročilu agencije FRA je opredeljenih več dogodkov na 
nacionalni ravni, vključno z vzpostavitvijo nacionalne mreže za pomoč žrtvam 
(Poljska), oblikovanjem preprostejših in preglednejših postopkov za 
zagotavljanje odškodnin žrtvam (Nemčija), določitvijo obveznosti, da mora 
storilec prispevati v sklad za žrtve kaznivih dejanj (Finska), ter uvedbo 
možnosti za spletno oddajo vloge za odškodnino (Švedska). Na Irskem sta 
bila objavljena listina pravic žrtev (Victims Charter) in vodnik po 
kazenskopravnem sistemu (Guide to the Criminal Justice System). V tem 
okviru ima svojo vlogo tudi internet: Švedska je svoj spletni didaktični uvod v 
sodišča za žrtve kaznivih dejanj objavila v angleški različici. 
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Obeti 
V letnem poročilu agencije FRA z naslovom Temeljne pravice: izzivi in 
dosežki v letu 2010 so opredeljeni različni izzivi, na katere je treba odgovoriti 
v bližnji prihodnosti, na številnih področjih. 

Na področju azila je treba do leta 2012 dokončati skupni evropski azilni 
sistem. Zato bo v prihodnjem letu potreben precejšen napredek. Po sodbi 
Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi M.S.S. zoper Belgijo in 
Grčijo bodo države članice, ki na podlagi uredbe Dublin II še niso začasno 
ustavile predaj prosilcev za azil v Grčijo, to verjetno storile v letu 2011. 
Vprašanje, ali se bodo na tem področju pojavile naknadne pobude na podlagi 
solidarnosti in kolektivne odgovornosti, ostaja brez odgovora. Izzivi v zvezi s 
temeljnimi pravicami v okviru vračanja se bodo razjasnili, medtem ko države 
članice direktivo o vračanju še naprej prenašajo v nacionalne zakonodaje in jo 
izvajajo. 

Kar zadeva mejni nadzor, bo ocena prve uporabe skupin za hitro 
posredovanje na mejah v Grčiji zagotovila koristna spoznanja za prihodnje 
operacije te vrste. S tesnim sodelovanjem med agencijo Frontex, agencijo 
FRA in Evropskim azilnim podpornim uradom ter večjim pomenom temeljnih 
pravic v mandatu agencije Frontex postajajo temeljne pravice sestavni del 
upravljanja meja. 

Na področju varstva podatkov bodo v bližnji prihodnosti posledice novega 
tehnološkega razvoja verjetno ostale na dnevnem redu ter bodo verjetno 
prispevale k nenehni in vseobsegajoči razpravi o posodobitvi okvira EU za 
varstvo podatkov, in sicer v povezavi z napravami za skeniranje telesa, 
evidencami podatkov o potnikih, podatkovnimi zbirkami ali drugimi vidiki. 
Zaradi Lizbonske pogodbe bosta v bližnji prihodnosti osrednji dve vprašanji: 
skladnost s standardi za temeljne pravice (npr. v okviru hrambe podatkov) ter 
razširitev področja uporabe splošnega okvira za varstvo podatkov na 
policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. 

V zvezi s pravicami otrok je glavni izziv položaj otrok v ranljivih okoliščinah. 
To vključuje pogrešane otroke, invalidne otroke, romske otroke, ločene otroke 
v primeru migracije ali azila ter otroke, ki so žrtve trgovine za spolno 
izkoriščanje in izkoriščanje za delo. Ukrepi EU za povečanje zaščite teh otrok 
morajo v prvi vrsti upoštevati najboljši interes otrok. Poslušati in oceniti je 
treba njihova stališča in mnenja, pri tem pa upoštevati njihovo psihološko in 
fizično dobro počutje ter njihove pravne, družbene in ekonomske interese. 
Agenda Komisije za otrokove pravice je ambiciozen delovni načrt na tem 
področju. 

Na področju enakosti bodo imele države članice v prihodnjih letih novo 
priložnost, da okrepijo zaščito pred diskriminacijo na podlagi vere ali 
prepričanja, spolne usmerjenosti, invalidnosti in starosti še na drugih področjih 
poleg zaposlovanja. Dosežki, kot so ratifikacija Konvencije Združenih narodov 
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o pravicah invalidov, priporočilo Sveta Evrope o ukrepih za boj proti 
diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete ter petletna 
strategija za spodbujanje enakosti žensk in moških, so smernice na tem 
področju. Poleg tega je večplastna diskriminacija še vedno resničnost, ki na 
splošno ni upoštevana v pravnem okviru EU in držav članic ali v pristopu 
sodišč in organov za enakost. Povečanje razumevanja večplastne 
diskriminacije in ozaveščenosti o njej ter vključevanje teh spoznanj v pravne 
postopke bo izziv prihodnjih let. 

Pri rasizmu in etnični diskriminaciji so nekatere države članice uspešno 
uporabile testiranje diskriminacije kot način spremljanja njene razširjenosti in 
dokazovanja diskriminacijskih praks na področju zaposlovanja in stanovanj. 
Zaradi preteklih uspehov se pričakuje, da se bo tovrstno testiranje razširilo po 
EU. Poleg tega za mnoge države članice zbiranje podatkov, razčlenjenih po 
rasnem ali etničnem poreklu, v skladu s priporočili Evropske komisije Sveta 
Evrope za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) ter Odbora Združenih 
narodov za odpravo rasne diskriminacije (CERD) ostaja nerešen izziv. Tudi 
na področju kazenskega prava se morajo še mnoge države članice zavezati k 
reševanju rasističnih zločinov v skladu z Okvirnim sklepom EU in Konvencijo 
Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti, saj so rasistični zločini še vedno 
problem v velikem delu EU. 

Pomemben dosežek v zvezi s sodelovanjem državljanov EU v 
demokratičnem delovanju EU je bil sprejetje uredbe o evropski državljanski 
pobudi. Zdaj ko je ta uredba sprejeta, morajo države članice EU organizirati 
strukture in postopke na nacionalni ravni ter tako olajšati zbiranje enega 
milijona podpisov, potrebnih za sprožitev državljanske pobude. Z državljansko 
pobudo bi morali postati državljani EU bolj ozaveščeni o pomembnih 
vprašanjih evropskega združevanja. 

Na področju dostopa do sodnega varstva morajo države članice še naprej 
izvajati reforme sodnih sistemov, zlasti kar zadeva predolgo trajanje 
postopkov. Na to je treba gledati v kontekstu reform, ki se izvajajo v okviru 
Evropskega sodišča za človekove pravice, da bi se tako odpravili čezmerni 
sodni zaostanki. Samo z zagotovitvijo ustreznih nacionalnih sodnih sistemov 
bo mogoče zmanjšati delovno obremenitev Evropskega sodišča za človekove 
pravice. Hkrati se lahko z okrepitvijo drugih nacionalnih mehanizmov, zlasti 
organov za enakost in nacionalnih institucij za človekove pravice, pripomore k 
reševanju sistemskih težav na nacionalni ravni. Vprašanje, ali se bodo države 
članice EU glede na obstoječe varčevalne ukrepe še naprej pomikale v smeri 
krepitve nacionalnih institucij za človekove pravice, ostaja uganka. 

Nazadnje, na področju zaščite žrtev so obetajoči dogodki na ravni EU in 
nacionalni ravni. Pobude o pravicah osumljencev in obdolžencev (zlasti 
„načrt“) bi pridobile z vzporednim razvojem na področju pravic žrtev, da bi se 
omogočila jasnejša in celovitejša zakonodaja, s katero se zagotavljajo pravice 
osumljencem in obdolžencem ter žrtvam in pričam. Raziskava „European 
Safety Survey“ [Evropska varnostna študija], ki bo izvedena v kratkem, ter 
raziskava agencije FRA o nasilju do žensk, ki vključuje nasilje v otroštvu, in o 
vzorcih prijavljanja nasilja med žrtvami, bosta razjasnili, kako žrtve uveljavljajo 
svoje pravice v praksi. 
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Preglednica 3:  Pregled poročil o spremljanju, ki so bila v letu 2010 objavljena o 
 državah članicah EU in Hrvaški v okviru postopkov spremljanja 
 Združenih narodov in Sveta Evrope, po državah 
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Avstrija             3 
Belgija             4 

Bolgarija             3 
Ciper             1 

Češka republika             2 
Danska             2 
Estonija             3 

Finska             1 
Francija             3 
Nemčija             1 

Grčija             0 
Madžarska             3 

Irska             0 
Italija             3 

Latvija             0 
Litva             0 

Luksemburg             2 
Malta             1 

Nizozemska             3 
Poljska             2 

Portugalska             0 
Romunija             2 
Slovaška             3 
Slovenija             2 

Španija             2 
Švedska             1 

Združeno kraljestvo             1 
Hrvaška*             3 

Skupaj 7 4 1 3 2 2 2 6 9 3 8 4 51 
 

Opomba:  * V skladu s členom 28 Uredbe (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi agencije FRA  lahko Hrvaška kot 
država kandidatka za pridružitev EU sodeluje pri  dejavnostih te agencije. 

    = poročilo o spremljanju, sprejeto v letu 2010 

CERD Odbor za odpravo rasne diskriminacije 
HRC Odbor za človekove pravice (organ za spremljanje Mednarodnega pakta o državljanskih in 

političnih pravicah – MPDPP) 
CESCR Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice 
CEDAW Odbor za odpravo diskriminacije žensk 
CAT Odbor proti mučenju 
CRC Odbor za otrokove pravice 
CRC-OP-SC Odbor za otrokove pravice (spremlja Izbirni protokol o prodaji otrok) 
UPR Splošni redni pregled 
ECPT Evropska konvencija o preprečevanju mučenja 
ECRML Odbor strokovnjakov za regionalne in manjšinske jezike 
FCNM Svetovalni odbor za narodne manjšine 
ECRI Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti 
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Temeljne pravice: ključni dogodki v pravu in politiki v letu 2010 
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Na spletu je na voljo veliko informacij o Agenciji Evropske unije za temeljne 
pravice. Do njih je mogoče dostopati prek spletne strani agencije FRA na naslovu 
fra.europa.eu. 

 

 

 

Kako do publikacij Evropske unije 

Brezplačne publikacije: 
• na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 
• na predstavništvih ali delegacijah Evropske unije. Njihovi kontaktni podatki so 

na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu ali po faksu +352 2929-42758. 
Publikacije, ki so naprodaj: 
• na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 
Plačljive naročnine (na primer na Uradni list Evropske unije ali zbirke odločb sodne prakse Sodišča 
Evropske unije): 
• pri prodajnih zastopnikih Urada za publikacije Evropske unije 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 
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Leto 2010 je bilo prvo leto, v katerem je Evropska unija (EU) delovala na podlagi pravno zavezujoče listine 
pravic – Listine EU o temeljnih pravicah. Letošnji povzetek letnega poročila Agencije Evropske unije za 
temeljne pravice je osredotočen na izbrane ključne politične in pravne dogodke v EU in njenih državah 
članicah, medtem ko si te prizadevajo, da bi izpolnile svoje obveznosti glede temeljnih pravic. Številni koraki 
naprej, ki so bili storjeni v letu 2010, vključujejo okrepitev preverjanja temeljnih pravic v zakonodajnih 
postopkih EU in sprejetje uredbe o državljanski pobudi – pomembnega novega orodja za sodelovanje v 
demokratičnem delovanju EU. To sliko so dopolnjevali ukrepi več držav članic za okrepitev ali ustanovitev 
nacionalnih institucij za človekove pravice in ratifikacija Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s 
strani EU. 

Vendar ni prostora za samozadovoljstvo. EU se še naprej spopada z različnimi skrb vzbujajočimi vprašanji 
na področju temeljnih pravic, kot so trdovratna in skrajna revščina ter socialna izključenost romskih skupnosti 
in slabšanje razmer prosilcev za azil v nekaterih državah članicah. V letu 2010 je Evropsko sodišče za 
človekove pravice v več kot 600 sodbah zaradi kršitev človekovih pravic obsodilo skoraj vseh 27 držav 
članic. 

V tem povzetku so poudarjena izbrana ključna vprašanja na področju temeljnih pravic, ki pokrivajo naslednje 
teme: azil, priseljevanje in vključevanje; mejni nadzor in vizumska politika; informacijska družba in varstvo 
podatkov; otrokove pravice in zaščita otrok; enakost in nediskriminacija, rasizem in etnična diskriminacija; 
sodelovanje državljanov EU v demokratičnem delovanju Unije; dostop do učinkovitega in neodvisnega 
sodnega varstva ter zaščita žrtev. 
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