
Segítünk, hogy az alapvető jogok 
mindenki számára valósággá váljanak 
az Európai Unióban

Az alapvető jogok testesítik meg azt a minimális jogi szintet, amely garantálja minden személy emberi 
méltóságának a megőrzését. A jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartájában fogalmazták meg, amely jogilag 
kötelező érvényű az EU intézményeire, mind a 27 tagállamára vonatkozóan, amikor EU-s jogszabályokat hajtanak 
végre. A Charta fejezetei – Méltóság, Szabadságok, Egyenlőség, Szolidaritás, A polgárok jogai, Igazságszolgáltatás 
és Általános rendelkezések – az EU által elismert jogokat, szabadságokat és elveket sorolják fel. 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA), amelyet 2007-ben alapítottak, az EU és tagállamai számára nyújt 
támogatást és szakértelmet. 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 
Schwarzenbergplatz 11
1040 Bécs 
Ausztria

Tel:  +43 (1) 580 30 - 0
Fax: +43 (1) 580 30 - 699

information@fra.europa.eu 
fra.europa.eu 
facebook.com/fundamentalrights 
twitter.com/EURightsAgency 
youtube.com/user/EUAgencyFRA
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A FRA…
… az alapvető jogokkal kapcsolatos információkat nyújt az EU-ban és 

tagállamaiban, az alábbi tevékenységek révén:

 ■ komparatív szociológiai-jogi kutatások vezetése;
 ■  megbízható és összevethető adatok gyűjtése és elemzése az adott szituációban, 
a helyszínen; 

 ■ ígéretes gyakorlatok és fennálló kihívások azonosítása;
 ■  jogi és/vagy társadalomtudományi elemzések kiadása az alapvető jogokat érintő 
témakörökben;

 ■  tagországonkénti áttekintés megjelentetése az EU alapvető jogi helyzetéről az 
éves jelentésben.

… a döntéshozókat kutatási eredményeken alapuló tanácsokkal látja el, 

az alábbi tevékenységek révén: 

 ■  vélemények és következtetések megfogalmazása az összegyűjtött kutatási 
eredmények alapján;

 ■  a jogszabálytervezetek elemzése az alapvető jogok szempontjából az EU-intézmények 
kérésére;

 ■  eszközök és képzési anyagok összeállítása szakemberek számára (pl. tanárok, 
újságírók, rendőrség és jogászok);

 ■ az ígéretes gyakorlati megoldások terjesztésének elősegítése.

… együttműködik a partnerekkel, az alábbi tevékenységek révén:

 ■ segítséget és szaktudást nyújt az EU intézményei és a tagállamok számára;
 ■  együttműködik a nemzeti kormányokkal, illetve a regionális és helyi 
önkormányzatokkal az EU-n belül; 

 ■  partnerségi kapcsolat nemzetközi intézményekkel, különösen az Európa Tanáccsal, 
az ENSZ-szel és az EBESZ-szel;

 ■  szoros együttműködés a nemzeti emberi jogi intézményekkel és az egyenlőséggel 
foglalkozó szervekkel;

 ■ helyt ad a alapvető jogok platformnak, amely a civil társadalmi szervezetek hálózata.

… jogtudatosság elősegítése, az alábbi tevékenységek révén:

 ■ az alapvető jogokkal kapcsolatos szaktudás összegyűjtése egy helyen;
 ■  az alapvető jogokkal kapcsolatos tudatosítás a FRA honlap, szociális média, videók, 
kiadványok és események segítségével.
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