Pomáháme, aby se základní práva
pro všechny lidi žijící v Evropské unii
stala skutečností
Základní práva představují minimální normy pro zacházení, které zaručují respektování důstojnosti každého
jedince. Podrobně jsou uvedeny v Listině základních práv Evropské unie, která je právně závazná pro
orgány EU a pro všech 27 členských států při provádění právních předpisů EU. Její kapitoly – důstojnost,
svobody, rovnost, solidarita, občanská práva, soudnictví a obecná ustanovení – přinášejí seznam práv,
svobod a zásad uznaných EU.
Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) byla zřízena v roce 2007. Poskytuje EU a členským státům
pomoc a odborné znalosti o základních právech.
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Agentura FRA…
… poskytuje informace o základních právech v Evropské unii a jejích
členských státech tím, že:
■ provádí komparativní sociálně-právní výzkum,
■ shromažďuje a analyzuje spolehlivé a srovnatelné údaje o reálné situaci,
■ nalézá slibné postupy a rozpoznává stávající výzvy,
■ zveřejňuje právní a/nebo sociálně-vědecké analýzy otázek z oblasti základních práv,
■ ve své výroční zprávě zveřejňuje přehled situace v oblasti základních práv v celé EU.

… poskytuje poradenství v oblasti základních práv podložené fakty
subjektům s rozhodovacími pravomocemi tím, že:
■ na základě shromážděných důkazů formuluje závěry a stanoviska,
■ na žádost orgánů EU zabezpečuje analýzu návrhů právních předpisů z hlediska
základních práv,
■ vyvíjí nástroje a školicí materiály pro odborníky, jako jsou učitelé, novináři, policisté
a advokáti,
■ usnadňuje výměnu slibných postupů.

… spolupracuje s partnery tím, že:
■ poskytuje pomoc a odborné poradenství orgánům EU a členským státům,
■ spolupracuje s vládami na vnitrostátní či regionální úrovni a s místními samosprávami
v rámci EU,
■ vytváří partnerství s mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy, Organizací
Spojených Národů a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě,
■ úzce spolupracuje s institucemi pro lidská práva a subjekty zabývajícími se rovností
jednotlivých států,
■ organizuje platformu pro základní práva, což je síť organizací občanské společnosti.

… podporuje povědomí o právech tím, že:
■ působí jako hlavní zdroj odborného poradenství a znalostí v oblasti základních práv,
■ zvyšuje povědomí o základních právech, a to i prostřednictvím svých internetových
stránek, sociálních médií, videí, brožur a nejrůznějších akcí.
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