
Napomáhanie tomu, aby sa základné 
práva stali skutočnosťou pre každého 
v Európskej únii

Základné práva predstavujú minimálne normy zaobchádzania, ktorými sa zaručuje rešpektovanie dôstojnosti 
každej osoby. Podrobne sú ustanovené v Charte základných práv Európskej únie, ktorá je právne záväzná 
pre inštitúcie EÚ a pre všetkých 27 členských štátov EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie právnych predpisov EÚ. 
V jej kapitolách s názvami Dôstojnosť, Slobody, Rovnosť, Solidarita, Občianstvo, Spravodlivosť a Všeobecné 
ustanovenia sa uvádza zoznam práv, slobôd a zásad uznávaných Európskou úniou. 

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), ktorá bola zriadená v roku 2007, poskytuje EÚ a jej 
členským štátom poradenstvo a odborné poznatky v oblasti základných práv. 

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) 
Schwarzenbergplatz 11
1040 Viedeň 
Rakúsko

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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FRA…
… poskytuje údaje a informácie o základných právach v EÚ a jej členských 

štátoch tým, že:

 ■  vykonáva komparatívny sociálno-právny výskum;

 ■  zhromažďuje a analyzuje spoľahlivé a porovnateľné údaje o danej situácii; 

 ■  identifi kuje sľubné postupy a existujúce výzvy;

 ■  publikuje právne a/alebo sociálno-vedecké analýzy týkajúce sa tém v oblasti základných práv;

 ■  uverejňuje prehľad o situácii v oblasti základných práv v celej EÚ vo svojej výročnej správe.

… poskytuje politickým činiteľom poradenstvo v oblasti základných práv 

založené na faktoch tým, že: 

 ■  na základe zhromaždených dôkazov formuluje stanoviská a závery;

 ■  na žiadosť inštitúcií EÚ zabezpečuje analýzu návrhov právnych predpisov z hľadiska 
základných práv;

 ■  vyvíja nástroje a vzdelávacie materiály pre odborníkov, napr. učiteľov, novinárov, policajtov 
a právnych odborníkov;

 ■  uľahčuje výmenu sľubných postupov.

… spolupracuje so svojimi partnermi tým, že:

 ■  poskytuje pomoc a odborné poznatky inštitúciám EÚ a členským štátom;

 ■  spolupracuje s národnými, regionálnymi a miestnymi samosprávami v rámci EÚ; 

 ■  vytvára partnerstvá s medzinárodnými organizáciami, predovšetkým s Radou Európy, 
OSN a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe;

 ■  úzko spolupracuje s národnými inštitúciami pre ľudské práva a orgánmi pre rovnosť;

 ■  hosťuje fórum pre základné práva, ktoré je sieťou organizácií občianskej spoločnosti.

… podporuje informovanosť v oblasti práv tým, že:

 ■  pôsobí ako hlavný zdroj odborných poznatkov a znalostí v oblasti základných práv;

 ■  zvyšuje informovanosť o základných právach vrátane využitia webovej stránky agentúry FRA, 
sociálnych médií, video materiálov, brožúr a podujatí.
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