
Pomoč pri uresničevanju 
temeljnih človekovih pravic za vse 
v Evropski uniji

Temeljne pravice so minimalni standardi ravnanja, ki zagotavljajo spoštovanje dostojanstva vsake osebe. 
Navedene so v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, ki je za institucije EU in vseh 27 držav članic 
EU pravno obvezujoča pri izvajanju zakonodaje EU. Njena poglavja – Dostojanstvo, Svoboščine, Enakost, 
Solidarnost, Pravice državljanov, Sodno varstvo in Splošne določbe – seznam pravic, svoboščin in načel, ki 
jih priznava EU. 

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), ustanovljena leta 2007, zagotavlja EU in njenim državam 
članicam pomoč in strokovno znanje o temeljnih pravicah. 

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) 
Schwarzenbergplatz 11
1040 Dunaj
Avstrija

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…
… zagotavlja informacije o temeljnih pravicah v EU in njenih državah 

članicah z:

 ■  izvajanjem primerjalnih družbeno-pravnih raziskav;

 ■  zbiranjem in analiziranjem zanesljivih in primerljivih podatkov o stanju na terenu; 

 ■  opredeljevanjem obetavnih praks in obstoječih izzivov;

 ■  objavljanjem pravnoznanstvenih in/ali družboslovnih analiz na temo temeljnih pravic;

 ■  izdajanjem pregleda dejanskega stanja temeljnih pravic v vsej EU v svojem letnem poročilu.

… nosilcem odločitev zagotavlja nasvete glede temeljnih pravic, ki temeljijo 

na dokazih z: 

 ■  oblikovanjem mnenj in sklepov na podlagi zbranih dokazov;

 ■  zagotavljanjem analize osnutka zakonodaje na področju temeljnih pravic na zahtevo 
institucij EU;

 ■  pripravo orodij in gradiva za usposabljanje za strokovnjake, kot so učitelji, novinarji, policisti 
in odvetniki;

 ■  spodbujanjem izmenjave obetavnih praks.

… sodeluje s svojimi partnerji prek:

 ■  zagotavljanja pomoči in strokovnega znanja institucijam EU in državam članicam;

 ■  sodelovanja z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi vladami znotraj EU; 

 ■  sklepanja partnerstev z mednarodnimi organizacijami, zlasti Svetom Evrope, Združenimi narodi 
in Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi;

 ■  tesnega vzajemnega sodelovanja z nacionalnimi ustanovami za človekove pravice in organi 
za enakost;

 ■  gostovanja platform za temeljne pravice – mreže organizacij civilne družbe.

… spodbuja ozaveščenost o pravicah:

 ■  v vlogi vozlišča strokovnega znanja in znanja o temeljnih pravicah;

 ■  z ozaveščanjem o temeljnih pravicah, tudi prek spletne strani agencije FRA, družbenih medijev, 
videoposnetkov, brošur in dogodkov.
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