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Komunikat prasowy FRA 

Wiedeń/Bruksela, dnia 20 czerwca 2012 r. 

 

Najbliższe kilka miesięcy będzie kluczowe dla poprawy 

przestrzegania najważniejszych praw podstawowych 

Związek między obawami dotyczącymi bezpieczeństwa a kwestią ochrony danych, potrzeba 

osiągnięcia porozumienia w sprawie wspólnych przepisów dotyczących azylu oraz wdrażanie 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych to zaledwie kilka spośród wielu kwestii związanych z 

prawami podstawowymi, które są obecnie przedmiotem dyskusji prowadzonych na szczeblu Unii 

Europejskiej. Rezultat tych dyskusji ma kluczowe znaczenie dla kwestii poprawy przestrzegania praw 

podstawowych, jak zostało to podkreślone w sprawozdaniu rocznym Agencji Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej (FRA) za 2011 r., przedstawionym w dniu dzisiejszym w Parlamencie Europejskim.  

W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony praw podstawowych wszystkich obywateli Unii 

Europejskiej (UE), UE i jej 27 państw członkowskich przystąpiły w 2011 r. do realizacji różnego 

rodzaju inicjatyw. UE przyjęła kluczowe środki prawodawcze i polityczne np. w dziedzinie ochrony 

ofiar, handlu ludźmi oraz integracji Romów. Wiele państw członkowskich UE, poza innymi 

podejmowanymi działaniami, zreformowało swoje systemy ochrony dzieci i podjęło wysiłki na rzecz 

skrócenia czasu trwania postępowań sądowych.  

Szereg wyzwań pozostaje jednak nierozwiązanych. Rok 2011 w brutalny i tragiczny sposób 

przypomniał, jakie rozmiary może przybrać zjawisko skrajnej nietolerancji, jeżeli dopuści się do jego 

niekontrolowanej eskalacji. Kwestie związane z równouprawnieniem i niedyskryminacją pozostaną 

zatem w centrum zainteresowania Agencji. UE i jej państwa członkowskie muszą również być 

przygotowane do zagwarantowania, że utrzymujące się osłabienie gospodarcze nie będzie stanowiło 

zagrożenia dla przestrzegania praw podstawowych obywateli UE. 

– W dzisiejszych, trudnych pod względem gospodarczym czasach UE musi w większym niż 

kiedykolwiek wcześniej stopniu zagwarantować, że sytuacja ekonomiczna nie wpłynie negatywnie na 

ochronę praw podstawowych. Nie mamy dziś czasu na to, by popadać w samozadowolenie – 

stwierdziła Ilze Brands Kehris, przewodnicząca zarządu Agencji, w swoim dzisiejszym wystąpieniu w 

Parlamencie Europejskim.  

Niektóre istotne kwestie uwzględnione w tegorocznym rocznym sprawozdaniu dotyczą: 

• ochrony danych: niedawnych wysiłków i dyskusji służących znalezieniu równowagi między 

zobowiązaniami w zakresie praw podstawowych a obawami związanymi z bezpieczeństwem 

w kontekście nowych ram ochrony danych UE; 

• Romów: w jaki sposób należy korzystać z krajowych strategii integracji Romów w przyszłości, 

aby zapewnić lepsze włączenie grup w niekorzystnej sytuacji i przyczynić się do ich integracji 

ze społeczeństwem;  

• migrantów o nieuregulowanym statusie prawnym: bariery prawne i praktyczne 

uniemożliwiające im korzystanie z najbardziej podstawowych praw człowieka; 
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• dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie: dążenie do zwiększenia zdolności instytucji UE, 

sądów krajowych i organów ds. równości w zakresie rozwiązywania problemów związanych z 

dyskryminacją z więcej niż jednej przyczyny jednocześnie, np. ze względu na płeć i 

pochodzenie etniczne. 

 

Sprawozdanie roczne obejmuje obszary związane z azylem i kontrolą granic, ochroną danych, 

prawami dziecka, równouprawnieniem i niedyskryminacją, rasizmem i dyskryminacją etniczną, 

funkcjonowaniem mechanizmów demokratycznych w ramach Unii, dostępem do skutecznego i 

niezależnego wymiaru sprawiedliwości oraz prawami ofiar przestępstw. 

Uwagi dla redaktorów: 
  

• W sprawozdaniu rocznym Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za 2011 r. 

przedstawiono konkretne i porównywalne dane dotyczące faktycznej sytuacji w zakresie 

przestrzegania praw podstawowych w 27 państwach członkowskich UE i w Chorwacji. 

Sprawozdanie dostarcza również porad skierowanych do instytucji UE i państw 

członkowskich, przygotowanych w oparciu o zgromadzone dowody. W sprawozdaniu 

wskazano „kluczowe zmiany”, „obiecujące praktyki” oraz wyzwania, z którymi trzeba będzie 

się zmierzyć w najbliższej przyszłości, a także opisano najnowsze działania Agencji w tej 

dziedzinie.  

• Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) jest upoważniona do udzielania 

wsparcia i dostarczania wiedzy eksperckiej decydentom na szczeblu unijnym i krajowym, 

przyczyniając się tym samym do prowadzenia bardziej świadomej, lepiej sformułowanej i 

osadzonej w szerszym kontekście debaty i polityki w zakresie praw podstawowych. Agencja 

realizuje trzy główne zadania: gromadzenie informacji i danych dotyczących praw 

podstawowych, udzielanie porad UE i jej państwom członkowskim w oparciu o dostępny 

materiał dowodowy oraz promowanie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim w celu 

zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie praw podstawowych. Zob. 

http://fra.europa.eu 

• Sprawozdanie w języku angielskim i francuskim 

• Główne elementy raportu w języku angielskim, francuskim i niemieckim. 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Blancą 
Tapia, rzecznikiem Agencji, oraz z zespołem ds. mediów Agencji Praw 
Podstawowych 
E-mail: media@fra.europa.eu  
Tel.: +43 1 580 30 642 

 


