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FRA-sajtóközlemény 

Bécs/Brüsszel, 2012. június 20. 

 

A következő pár hónap meghatározó lesz a legfontosabb alapjogok 

jobb érvényesítése szempontjából 

A biztonsági aggályok és az adatvédelem közötti kapcsolat, az új közös menekültügyi szabályok 

elfogadásának szükségessége és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 

végrehajtása csak néhány példa az EU szintjén jelenleg tárgyalt alapjogi kérdések sokaságából. Az 

aktuális tárgyalások kimenetele meghatározó jelentőségű az alapjogi helyzet javítása szempontjából, 

amint arra az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) az Európai Parlamentben ma bemutatott 

2011-es éves jelentése is felhívja a figyelmet.  

Az EU és 27 tagállama 2011 folyamán különféle intézkedésekkel törekedett arra, hogy az alapvető 

jogokat és azok védelmét az Európai Unió minden lakosa számára biztosítsa. Az EU fontos jogalkotási 

és szakpolitikai intézkedéseket fogadott el többek között az áldozatok védelme, az 

emberkereskedelem és a romák integrációja területén. Az EU több tagállamában sor került egyebek 

mellett a gyermekvédelmi rendszerek reformjára és a bírósági eljárások hosszának lerövidítését 

célzó intézkedésekre.  

Problémák azonban továbbra is vannak. A 2011-es év nyomatékosan, tragikus formában 

emlékeztetett bennünket arra, hogy a szélsőséges intolerancia milyen végleteket érhet el, ha 

felügyelet nélkül marad. Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség ezért továbbra is fő 

szempont. Az EU-nak és tagállamainak arra is ügyelniük kell, hogy a fennálló kedvezőtlen gazdasági 

helyzet ne sodorja veszélybe az Európai Unió minden lakosa számára alapvető jogainak 

érvényesülését. 

„Ebben a gazdaságilag nehéz időszakban az EU-nak minden eddiginél erősebben kell garantálnia, 

hogy az alapjogok védelmében nem történik visszaesés. Még nem dőlhetünk hátra elégedetten” – 

mondta ma az Európai Parlamentben a FRA igazgatótanácsának elnöke, Ilze Brands Kehris.  

Néhány figyelemre méltó téma az idei éves jelentésből: 

• Adatvédelem: az alapjogi kötelezettségek és a biztonsági szempontok közötti egyensúly 

keresésére irányuló közelmúltbeli erőfeszítések és viták az új uniós adatvédelmi keret 

fényében. 

• Romák: hogyan alkalmazhatók a nemzeti romaintegrációs stratégiák a hátrányos helyzetű 

csoportok jobb társadalmi befogadását és integrációját célzó jövőbeni stratégiaként.  

• Rendezetlen jogi helyzetben lévő migránsok: a legalapvetőbb emberi jogaik gyakorlását 

meggátló jogi és gyakorlati akadályok. 

• Halmozott megkülönböztetés: az uniós intézmények, a tagállami bíróságok és az 

esélyegyenlőségi szervek egyre inkább felismerik, hogy foglalkozni kell a több okból, például 

nem és etnikai hovatartozás alapján történő megkülönböztetéssel. 
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Az éves jelentésben érintett területek a menekültügy és a határellenőrzés, az adatvédelem, a 

gyermekek jogai, az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség, a rasszizmus és az 

etnikai megkülönböztetés, az Unió demokratikus működése, a hatékony és független 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és a bűncselekmények áldozatainak jogai. 

Megjegyzések a szerkesztőknek: 
 

• A FRA 2011-es éves jelentése konkrét, összehasonlítható adatokkal szolgál az alapjogok 

tényleges helyzetéről az EU 27 tagállamában és Horvátországban. A rendelkezésére álló 

bizonyítékok alapján tanácsokkal is segíti az uniós intézményeket és a tagállamokat. A 

jelentés bemutatja a „fontosabb fejleményeket”, az „ígéretes gyakorlatokat” és a 

közeljövőben várható nehézségeket, illetve a FRA e tekintetben a közelmúltban végzett 

munkáját.  

• Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) feladata, hogy közreműködésével és 

szakértelmével segítse az uniós és nemzeti szintű döntéshozókat, ezáltal hozzájáruljon a 

tájékozottabb, szilárd alapokon nyugvó, megfelelő kontextusba helyezett vitákhoz és 

szakpolitikákhoz az alapvető jogok terén. Három fő funkciója van: információt és adatokat 

gyűjt az alapvető jogokról; tényeken alapuló tanácsadással segíti az EU-t és tagállamait; 

valamint ösztönzi a civil társadalommal folytatott párbeszédet annak érdekében, hogy 

tudatosítsa a közvéleményben az alapvető jogok fontosságára. Lásd: http://fra.europa.eu 

• A jelentés EN és FR változata 

• A jelentés főbb pontjainak EN, FR, es DE változata  

 

További kérdéseivel kérjük, forduljon Blanca Tapia FRA-szóvivőhöz a FRA 
médiacsapatánál: 
E-mail: media@fra.europa.eu 
Tel.: +43 1 580 30 642 

 


