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Tisková zpráva agentury FRA 

Vídeň/Brusel 20. června 2012 

 

Příštích několik měsíců má zásadní význam pro zlepšení klíčových 

základních práv 

Vztah mezi obavami o bezpečnost a ochranou údajů, potřeba dohodnout nová společná pravidla 

týkající se azylu a uplatňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, to je jen několik 

málo z mnoha otázek v oblasti základních práv, které jsou nyní projednávány na úrovni EU. Výsledek 

vlastních diskusí má zásadní význam pro zlepšení základních práv, jak upozorňuje Výroční zpráva 

Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) za rok 2011, která byla dnes představena 

v Evropském parlamentu.  

S cílem zabezpečit a ochránit základní práva všech v Evropské unii (EU) prosadila EU a jejích 

27 členských států v roce 2011 celou řadu iniciativ. EU přijala klíčová legislativní a politická opatření, 

například v oblasti ochrany obětí, obchodování s lidmi a integrace Romů. Různé členské státy EU 

mimo jiné provedly reformu svých systémů ochrany dětí a vynaložily úsilí na zkrácení doby trvání 

soudních řízení.  

Výzvy však zůstávají. Rok 2011 přinesl tvrdá a tragická připomenutí toho, jak daleko může zajít 

nadmíraextrémní netolerance, je-li ponechána bez kontroly. Ústředními problémy tedy budou 

nadále rovnost a nediskriminace. EU a její členské státy musí také zůstat na stráži s cílem zajistit, aby 

současné hospodářské oslabení neohrozilo naplňování základních práv všech lidí v EU. 

„Zvláště v dnešní hospodářsky obtížné době musí EU zaručit, aby úsilí v oblasti ochrany základních 

práv nepolevovalo. Není čas na lhostejnost,” uvedla dnes v Evropském parlamentu Ilze Brands 

Kehrisová, předsedkyně správní rady agentury FRA.  

K významným tématům letošní výroční zprávy patří: 

• Ochrana údajů: nedávné snahy a diskuse o nalezení rovnováhy mezi závazky v oblasti 

základních práv a aspekty bezpečnosti na základě nového rámce ochrany údajů v EU. 

• Romové: jak využít vnitrostátní strategie integrace Romů jako budoucí strategie pro lepší 

zařazení a integraci znevýhodněných skupin do společnosti.  

• Migranti v nelegální situaci: právní a praktické překážky, které migrantům brání v přístupu 

k jejich nejzákladnějším lidským právům. 

• Vícenásobná diskriminace: orgány EU, vnitrostátní soudy a orgány pro rovné zacházení 

budou ve stále větší míře uznávat nutnost zabývat se diskriminací z více než jednoho 

důvodu, například na základě pohlaví a etnického původu. 

 

Výroční zpráva se zaměřuje na tyto oblasti: azyl a ochrana hranic, ochrana údajů, práva dítěte, 

rovnost a nediskriminace, rasismus a etnická diskriminace, demokratické fungování Unie, přístup 

k účinnému a nezávislému soudnictví a práva obětí trestné činnosti. 
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Poznámky pro redaktory: 
  

• Výroční zpráva agentury FRA za rok 2011 obsahuje konkrétní a srovnatelné údaje o situaci 

v oblasti základních práv v 27 členských státech EU a v Chorvatsku. Na základě 

nashromážděných důkazů také poskytuje poradenství orgánům EU a členským státům. 

Zpráva uvádí „hlavní události“, „slibné postupy“ a výzvy pro nejbližší budoucnost a popisuje 

nejnovější činnost agentury FRA v této oblasti.  

• Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) je pověřena poskytováním poradenství 

subjektům s rozhodovacími pravomocemi v EU a v členských státech, čímž přispívá 

k informovanějším diskusím a politikám o základních právech zasazeným do pevného rámce 

a kontextu. Agentura zastává tři hlavní funkce: shromažďovat informace a údaje o základních 

právech, poskytovat poradenství podložené důkazy Evropské unii a jejím členským státům 

a podporovat dialog s občanskou společností s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o základních 

právech. Více informací naleznete na této adrese http://fra.europa.eu 

• Zpráva v angličtině a francouzštině 

• Hlavní body zprávy v angličtině a francouzštině a v německém jazyce.  

 

V případě zájmu o další informace se prosím obraťte na Blancu Tapii, mluvčí 
agentury FRA, která působí v mediálním oddělení agentury FRA 
E-mail: media@fra.europa.eu  
Tel.: +43 1 580 30 642 

 


