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Tlačová správa agentúry FRA 

Viedeň/Brusel, 20. júna 2012 

 

Zásadný význam nasledujúcich niekoľkých mesiacov pre zlepšenie 

kľúčových základných práv 

Vzťah medzi obavami o bezpečnosť a ochranou údajov, potreba dohodnúť sa na nových spoločných 

azylových pravidlách a vykonávanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím sú len 

niektoré z mnohých oblastí základných práv, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje na úrovni EÚ. 

Výsledok prebiehajúcich diskusií je mimoriadne dôležitý pre zlepšenie základných práv, ako sa 

zdôrazňuje vo výročnej správe Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rok 2011, ktorá 

bola dnes predstavená v Európskom parlamente. 

Na zabezpečenie a ochranu základných práv každého v Európskej únii (EÚ) predložila EÚ a jej 

27 členských štátov v roku 2011 celý rad iniciatív. EÚ prijala dôležité legislatívne a politické 

opatrenia, napríklad v oblasti ochrany obetí, obchodovania s ľuďmi a integrácie Rómov. Viaceré 

členské štáty EÚ okrem iných krokov reformovali svoje systémy na ochranu dieťaťa a usilovali sa 

dosiahnuť skrátenie dĺžky súdnych konaní.  

Výzvy však naďalej pretrvávajú. Rok 2011 vyslal drsné a tragické signály upozorňujúce na to, ako 

ďaleko môžu zájsť incidenty krajnej neznášanlivosti, ak sa im nezabráni. Rovnosť a zákaz 

diskriminácie zostávajú preto naďalej v centre záujmu. EÚ a jej členské štáty musia tiež ustrážiť, aby 

súčasným oslabovaním ekonomiky nedošlo k ohrozeniu plnenia základných práv všetkých ľudí vEÚ. 

„V čase hospodárskej krízy je však nevyhnutné, aby EÚ, viac ako kedykoľvek predtým, zaručila, že 

nedôjde k oslabeniu ochrany základných práv. Nie je čas na sebauspokojenie“, povedala dnes 

Európskemu parlamentu predsedníčka správnej rady agentúry FRA Ilze Brandsová Kehrisová.  

Niektoré dôležité témy tohtoročnej výročnej správy: 

• Ochrana údajov: najnovšie snahy a diskusie zamerané na potrebu nájsť rovnováhu medzi 

povinnosťami v oblasti základných práv a obavami týkajúcimi sa bezpečnosti vo svetle 

nového rámca EÚ pre ochranu údajov, 

• Rómovia: ako využiť národné stratégie integrácie Rómov ako budúce stratégie na lepšie 

začlenenie a integráciu znevýhodnených skupín do spoločnosti, 

• Migranti v protiprávnej situácii: právne a praktické prekážky, ktoré im bránia v prístupe k ich 

najzákladnejším ľudským právam, 

• Viacnásobná diskriminácia: inštitúcie EÚ, vnútroštátne súdy a orgány pre otázky rovnosti si 

čoraz častejšie uvedomujú potrebu riešiť diskrimináciu založenú na viacerých dôvodoch, 

napríklad na základe rodu a etnického pôvodu. 
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Výročná správa je zameraná na tieto oblasti: azyl a hraničná kontrola, ochrana údajov, práva 

dieťaťa, rovnosť a zákaz diskriminácie, rasizmus a etnická diskriminácia, demokratické 

fungovanie Únie, prístup k účinnému a nezávislému súdnictvu a práva obetí trestných činov. 

Poznámky pre redaktorov: 
 

• Vo výročnej správe agentúry FRA za rok 2011 sa uvádzajú konkrétne a porovnateľné údaje 

o aktuálnej situácii v oblasti základných práv v 27 členských štátoch EÚ a Chorvátsku. 

Na základe zistených dôkazov sa v nej poskytujú aj odporúčania inštitúciám EÚ a členským 

štátom. V správe sa uvádzajú „hlavné udalosti“, „sľubné postupy“ a výzvy v najbližšej 

budúcnosti a taktiež sa v tejto súvislosti opisuje najnovšia práca agentúry FRA.  

• Poslaním Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) je poskytovať EÚ a subjektom 

s rozhodovacou právomocou pomoc a odborné poznatky, a tým prispievať 

k informovanejším, náležite formulovaným a kontextualizovaným diskusiám a politikám 

týkajúcim sa základných práv. Má tri hlavné úlohy: zhromažďovať informácie a údaje 

o základných právach, poskytovať EÚ a jej členským štátom poradenstvo založené 

na dôkazoch a podporovať dialóg s občianskou spoločnosťou s cieľom zvýšiť informovanosť 

verejnosti o základných právach. Pozri http://fra.europa.eu 

• Správa v EN a FR 

• Hlavné body správy v EN, FR a DE. 
 
 

V prípade ďalších otázok sa obráťte na hovorkyňu agentúry FRA Blancu Tapiu 
v tíme agentúry FRA pre komunikáciu s médiami: 
E-mail: media@fra.europa.eu 
Tel.: +43 1 580 30 642 

 


