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Pratarmė

2007 m. įvykiai dar kartą parodė, kad Europos gyventojai ir politiniai lyde-

riai turi ir toliau nepailstamai kovoti su egzistuojančia nelygybe, rasistiniais nusi-

kaltimais bei nepalankioje padėtyje atsidūrusių visuomenės narių socialine atskir-

timi. 2007 m. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra nuveikė daug darbų, 

nes tais metais ji pakeitė Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centrą (EUMC). 

Siekdama padėti rengti veiksmingą politiką ir priemones, agentūra pirmenybę skyrė 

papildomų duomenų rinkimui ir analizei, tyrimams, ryšių palaikymo ir bendradar-

biavimo veiklai.

2007 m. vasario 15 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 168/07, įstei-

giantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą, kuri veiklą pradėjo 2007 m. 

kovo 1 dieną. Sprendimas įsteigti tokią agentūrą rodo, kad politikos formuotojai vis 

aiškiau suvokia, kad, formuojant įrodymais grindžiamas politikos kryptis ir prie-

mones, svarbu rinkti patikimus duomenis, kurti patikimas lyginamąsias analizes ir 

atlikti tarptautinius mokslinius tyrimus pagrindinių teisių srityje. Išplėtus agentūros 

tyrimų sritį, kuri anksčiau apsiribojo tik rasizmu ir netolerancija, ES turės naujos 

apibendrintos informacijos svarbiausiais pagrindinių teisių klausimais.

EUMC virsmas Pagrindinių teisių agentūra taip pat suteikė galimybę 

apmąstyti bei įvertinti ankstesnę veiklą, o tai padėjo 2007 m. labiau prisidėti prie 

kovos su rasizmu politikos formavimo. Agentūra suteikė daugiau informacijos apie 

diskriminacijos ir ksenofobijos apraiškas ES valstybėse narėse. Pasitelkus agentūros 

ataskaitas, galima atlikti tam tikrą skirtingose ES šalyse susidariusios padėties paly-

ginimą ir sužinoti apie ilgametes šalyse vyraujančias tendencijas. Šiose ataskaitose 

pateiktomis išvadomis ir nuomonėmis buvo naudojamasi formuojant ES politikos 

kryptis, taip pat Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos darbe. Pilietinė visuo-

menė turėjo galimybę pasinaudoti ataskaitų išvadomis egzistuojančiai nelygybei 

pabrėžti bei atitinkamų suinteresuotųjų šalių atsakui skatinti.

Tačiau Agentūra taip pat stengėsi akcentuoti teigiamus pokyčius ir paro-

dyti praktinius daugelio problemų, kurios, kai kurių žmonių manymu, yra sunkiai 

išsprendžiamos, sprendimus. Taip agentūra siekė parodyti ES politikos formuoto-
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Pratarmė



- 4 -

FRA – Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

jams, kad nediskriminavimo strategijos bei priemonės yra ne tik pageidautinos ir 

įtvirtintos ES direktyvose, bet ir įgyvendinamos bei visai visuomenei teikia praktinės 

naudos.

Ateityje pagrindinis Europos uždavinys – skatinti tolerantiškos visuome-

nės raidą, grindžiamą įvairovės, lygybės principų ir visų žmonių pagrindinių tei-

sių gerbimu. Tvirtai tikime, kad turėdama naujus įgaliojimus Agentūra tęs EUMC 

darbą ir dar aktyviau rems tokią Europą, kuria galima didžiuotis ir būti lygiateisiais 

jos nariais.

Norėtume padėkoti Valdančiajai tarybai ir agentūros darbuotojams už jų 

palaikymą, atsidavimą bei svarbius darbus, kuriuos jiems pavyko nuveikti.

Anastasia Crickley, 

Valdančiosios tarybos pirmininkė

Constantinos Manoloupolos, 

Laikinai einantis Pagrindinių teisių 

agentūros direktoriaus pareigas
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Pagrindinių teisių agentūra: kas ji ir kaip ji veikia

Pagrindinių teisių agentūra: 
kas ji ir kaip ji veikia
Agentūros įsteigimas

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra1 – tai viena iš ES agentūrų, 

įsteigtų teikti paramą ES institucijoms ir valstybėms narėms, įgyvendinant ES teisę. 

Šios agentūros – tai atsakas siekiant geografi nės decentralizacijos, taip pat siekiant 

vykdyti naujas teisinio, techninio ir (arba) mokslinio pobūdžio užduotis.

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gerbimas – tai bendra visų ES 

valstybių narių vertybė. Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalyje teigiama: 

„Sąjunga gerbia pagrindines teises, kurias užtikrina 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje 

pasirašyta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir 

kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų kaip bendri Ben-

drijos teisės principai.“

Todėl pagrindinės teisės yra ES pagrindas. Svarbiausias Europos integra-

cijos tikslas – jas saugoti ir skatinti. Šias teises įtvirtinti galima pasitelkus keletą 

priemonių. Vienos geriausiai žinomų priemonių – 2000 m. gruodžio mėn. Europos 

Sąjungos (ES) vadovų paskelbta Pagrindinių teisių chartija, kuria dar kartą patvirtin-

tos šios teisės, kylančios visų pirma iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tra-

dicijų ir tarptautinių įsipareigojimų, Europos Tarybos žmogaus teisių konvencijos, 

taip pat Europos Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo praktikos. 

Chartijoje skelbiama, kad Europos tautos yra pasiryžusios bendrų vertybių pagrindu 

siekti taikios ateities Europos Sąjungoje, kuri „remiasi nedalomomis ir visuotinėmis 

vertybėmis – žmogaus orumu, laisve, lygybe ir solidarumu; grindžiama demokrati-

jos ir teisinės valstybės principais.“

2003 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba nusprendė išplėsti Euro-

pos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro kompetenciją ir jį pakeisti Pagrindi-

nių teisių agentūra. Šiuo sprendimu buvo baigtos ilgos diskusijos, kurių metu daug 

suinteresuotųjų šalių pritarė tokios agentūros steigimui. 1999 m. birželio mėn. 

Kelne susitikusi Europos Vadovų Taryba pasiūlė analizuoti, ar reikalinga agentūra 

žmogaus teisių ir demokratijos srityje, o Europos Parlamentas palaikė šį pasiū-

lymą. Po plataus masto viešųjų konsultacijų2 2005 m. liepos mėn. Europos Komisija 

pateikė pasiūlymą steigti Pagrindinių teisių agentūrą. Galiausiai 2007 m. vasario 

15 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių agentūrą Vienoje, Austrijoje. Agentūra atidaryta 2007 m. kovo 

1 d. Vienoje, dalyvaujant Europos Komisijos pirmininkui ir pirmininko pavaduoto-

1 Pagrindinių teisių agentūra įsteigta 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 168/2007 (OL L 53/1, 

2007 m. vasario 22 d.), toliau – reglamentas.

2 Europos Komisija viešąsias konsultacijas pradėjo 2004 m. spalio 25 d. komunikatu. 2005 m. sausio 25 d. Komi-

sija tęsė viešąsias konsultacijas ir surengė viešą svarstymą, kurį pradėjo Europos Komisijos pirmininko pava-

duotojas Franco Frattini, Liuksemburgo teisingumo reikalų ministras Luc Frieden ir Europos Parlamento Pilie-

čių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas Jean-Louis Bourlanges.
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jui, Austrijos kancleriui ir užsienio reikalų ministrei, Vokietijos teisingumo reikalų 

ministrei ir Europos Tarybos generaliniam sekretoriui.

Pirmininkas José Manuel Barroso pareiškė: „Europos Komisija yra visapu-

siškai įsipareigojusi skatinti pagarbą pagrindinėms teisėms ES lygiu. Įsteigta Pagrin-

dinių teisių agentūra – žingsnis į priekį siekiant suteikti Europos Sąjungai reikalingų 

žinių, kad būtų galima sėkmingai kovoti su diskriminacija. Tikiu, kad agentūrai 

pradėjus dirbti visu pajėgumu Europos Komisijai ir kitoms ES institucijoms ji bus 

vertingas šaltinis. Į agentūrą žiūriu ne kaip į konkurentą, o kaip pagalbininką, kuris 

prisidės prie vykdomo darbo.“

Pirmininko pavaduotojas F. Frattini taip pat palankiai įvertino įsteigtą 

Pagrindinių teisių agentūrą: „Turime skatinti pagrindines teises, jeigu norime 

sukurti tokią Europą, kuria visi galėtume didžiuotis. Europą, kuri būtų visapusiškai 

įvairi, kur žmonės būtų susivieniję ir gyventų drauge ir kur nebūtų lyčių, rasinės ar 

kitokio pobūdžio nelygybės. Europos piliečiai tam pritaria: neseniai atlikta apklausa 

parodė, kad 73 % respondentų nori, jog būtų daugiau ES lygmens sprendimų, susi-

jusių su pagrindinių teisių skatinimu ir apsauga. Pagrindinių teisių agentūra bus 

viena iš svarbiausių priemonių tam palengvinti.“

 Pagrindinių teisių agentūra pakeitė Europos rasizmo ir ksenofobijos kon-

trolės centrą, o jos veikla grindžiama šio centro nuveiktu darbu. Be centrui pri-

skirtų kompetencijos sričių, Pagrindinių teisių agentūra turės atlikti dar tris funkci-

jas: rinkti informaciją ir duomenis, teikti patarimus Europos Sąjungai ir valstybėms 

narėms ir skatinti dialogą su pilietine visuomene, kad visuomenė daugiau žinotų 

apie pagrindines teises.

2007 m. agentūra pasiruošė vykdyti išplėstus įgaliojimus. 2008 m. pra-

džioje Taryba patvirtino daugiametę programą, kurioje tiksliai apibrėžtos agentū-

ros veiklos sritys 2007–2012 m., ir Valdančioji taryba išrinko agentūros direkto-

rių. 2007 m., kol dar nebuvo daugiametės programos, agentūra daugiausia dėmesio 

skyrė kovai su rasizmu, ksenofobija ir susijusia netolerancija, pasirengė naujoms 

funkcijoms ir, atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Europos Komisijos prašymus, 

pradėjo tyrimus diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir vaiko teisių srityje. 

Šie klausimai išsamiau aptariami tyrimų skirsnyje.

Agentūros vaidmuo

Agentūros tikslas – teikti susijusioms Bendrijos ir valstybių narių institu-

cijoms bei žinyboms paramą ir ekspertų informaciją pagrindinių teisių klausimais 

įgyvendinant Bendrijos teisę, padėti joms imtis priemonių ir formuluoti tinkamas 

veiklos kryptis. Siekdama šio tikslo, agentūra savo veiklą plėtos atsižvelgdama į šias 

pagrindines užduotis: 

rinkti, analizuoti ir platinti objektyvius ir patikimus duomenis;• 
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taikant naujus metodus ir standartus gerinti duomenų palyginamumą ir patiki-• 

mumą;

vykdyti ir skatinti tyrimus ir studijas pagrindinių teisių srityje;• 

savo iniciatyva arba Europos Parlamentui, Tarybai ar Komisijai paprašius rengti • 

ir skelbti išvadas ir nuomones konkrečiais klausimais; 

skatinti dialogą su pilietine visuomene.• 

Agentūra užduotis vykdo pagal metinę darbo programą, kuri rengiama 

remiantis 2008 m. vasario 28 d. po konsultacijų su Europos Parlamentu Tarybos 

patvirtinta penkerių metų pamatine programa. Kaip nustatyta pagrindiniame regla-

mente, agentūros veikla turėtų apimti rasizmo, ksenofobijos ir antisemitizmo reiš-

kinius, kaip svarbius pagrindinių teisių apsaugos elementus.

Pagrindinių teisių agentūra glaudžiai bendradarbiauja su kitomis nacio-

naliniu ir Europos lygiu veikiančiomis institucijomis ir įstaigomis ir ateityje stiprins 

bendradarbiavimą su Europos Taryba. Be to, sukūrus Pagrindinių teisių platformą, 

Pagrindinių teisių agentūra įtrauks pilietinę visuomenę į aktyvią veiklą.

Agentūrą sudaro keturi organai:

direktorius, atsakingas už kasdienį vadovavimą agentūrai ir jos metinės darbo • 

programos rengimą ir įgyvendinimą;

Valdančioji taryba, atsakinga už agentūros veiksmingo ir efektyvaus veikimo • 

užtikrinimą, biudžeto projekto ir metinės darbo programos nustatymą ir jų įgy-

vendinimo kontrolę; 

Vykdomoji valdyba, kuri teikia paramą Valdančiajai tarybai;• 

Mokslinis komitetas, atsakingas už agentūros darbo mokslinę kokybę.• 

Pagrindinių teisių agentūros geografi nė aprėptis – ES 27 valstybės narės. 

Be to, jos veikloje kaip stebėtojos gali dalyvauti šalys kandidatės po to, kai atitinkama 

Asociacijos taryba priima sprendimą, kuriuo nustatomas konkretus jų dalyvavimo 

agentūros darbe pobūdis, mastas ir būdas. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 

gali vieningai nuspręsti pakviesti šalį, su kuria Europos Bendrija yra sudariusi stabi-

lizacijos ir asociacijos susitarimą, stebėtojos teisėmis dalyvauti agentūros veikloje. 



- 10 -

FRA – Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

Tyrimai ir papildomų duomenų 
rinkimas

Anksčiau agentūros (buvusio EUMC) veikla buvo labiausiai susijusi su 

rasizmu ir ksenofobija. 2007 m. EUMC tapus Pagrindinių teisių agentūra, palaips-

niui vis daugiau dėmesio imta skirti kitiems su pagrindinėmis teisėmis susijusiems 

klausimams, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Europos Komisijos prašymus.  

Svarbiausia agentūros užduotis – nacionaliniu lygiu rinkti duomenis ir 

informaciją, kad būtų galima plėtoti lyginamąsias analizes, kurios padėtų geriau 

suprasti rasizmo, ksenofobijos ir panašios netolerancijos reiškinius. Tai daugiausia 

bandyta daryti gerinant Europos Sąjungos lygiu turimų duomenų ir informacijos 

kokybę, siekiant padėti veiksmingai formuoti politiką, remiantis informacija ir įro-

dymais. Šie duomenys ir informacija sudaro daugumos lyginamųjų tyrimų ir ana-

lizių pagrindą. Agentūros duomenys ir informacija papildo tarptautinius duomenų 

bankus, kuriais naudojasi Europos Sąjungoje ir už jos ribų veikiančios organizaci-

jos. 

Agentūra sukaupė daug žinių, grindžiamų duomenimis ir informacija, 

kurių anksčiau nebuvo galima gauti Europos lygiu. Kaip pabrėžiama kitose šios 

ataskaitos dalyse, Pagrindinių teisių agentūros duomenys, informacija ir jiems rinkti 

taikomi metodai turėjo įtakos kitų tarptautinių organizacijų duomenų rinkimui ir 

padėjo nustatyti nacionalinio ir tarptautinio lygmens duomenų rinkimo standartus. 

Pagrindinių teisių agentūra tęsė darbą siekdama tobulinti duomenų rinkimo gaires 

ir politikos formuotojams pristatyti susijusius privalumus. Kaip pabrėžiama toliau, 

2007 m. Pagrindinių teisių agentūra aktyviai rinko duomenis apie etninę diskrimi-

naciją darbo, švietimo ir būsto srityse, stebėjo teisės aktų pokyčius ir analizavo su 

rasistiniais nusikaltimais bei smurtu susijusią padėtį. Renkant duomenis 2007 m., 

kaip nauja teminė sritis įtrauktas sveikatos priežiūros klausimas. Bendrai šio duo-

menų rinkimo rezultatais užtikrinta, kad Europos Sąjunga turėtų naudingą lygina-

mąją apžvalgą ir padėties analizę.

Agentūros reglamente teigiama, kad renkami papildomi duomenys turėtų 

būti „objektyvūs, patikimi ir palyginami“. Terminas „objektyvūs“ reiškia, kad turėtų 

būti renkama kiek įmanoma moksliškai pagrįsta informacija, laikantis gerų sociali-

nių mokslų metodikos kriterijų. Terminą „patikimi“ galima interpretuoti neviena-

reikšmiškai. Pavyzdžiui, vienas aiškinimas galėtų būti susijęs labiau su „kasdieniu“ 

naudojimu, o kitas socialinio mokslo metodikoje turi konkretesnę reikšmę. Naudo-

jant terminą bendresne prasme reikštų, kad duomenys „patikimi“, jeigu jie – tikslūs 

ir nesuteikia pagrindo neteisingai suprasti to, ką jais bandoma apibūdinti. Tačiau 

socialinių mokslų metodikos literatūroje „patikimumo“ sąvoka atliekant tyrimus 

siejama su „kartojamumo“ idėja, būtent daroma prielaida, kad, jeigu konkretus tyri-

mas būtų kartojamas tokiomis pačiomis sąlygomis apklausiant panašią respondentų 

imtį, būtų gauti panašūs rezultatai. Agentūra pagrįstai siekia rinkti duomenis, kurie 

būtų patikimi pagal šias abi apibrėžtis. Siekiant užtikrinti, kad surinkti papildomi 

duomenys pateiktų tikslų padėties, kurią jais siekiama apibūdinti, vaizdą, agentūros 
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rangovams pateikiamos tikslios ir bendros gairės, kuriomis jie vadovaujasi rinkdami 

reikalingus duomenis ir teikdami būtiną kontekstinę informaciją, kuria remdamasi 

agentūra galės įvertinti jų pagrįstumą, patikimumą ir tinkamumą. Gairės išsamiai 

svarstomos susitikimuose su rangovais, per kuriuos taip pat vyksta mokymas. Be to, 

agentūros ekspertai atidžiai tikrina papildomų duomenų tikslumą ir kokybę, o jeigu 

agentūroje nėra ekspertų, kreipiamasi į specialių žinių turinčius išorės ekspertus. 

Terminas „palyginami“ kelia daugiau problemų, palyginti su pirmiau 

dviem aptartais terminais. Esmė ta, kad lyginami vienetai yra ES valstybės narės. 

Agentūra parengė daug duomenų apie valstybes nares, kuriuos galima palyginti api-

būdinant, analizuojant ir komentuojant valstybių narių panašumus ir skirtumus, 

susijusius su incidentų dažnumu, politikos kryptimis ir pan. Tačiau šią informaciją 

retai galima tiesiogiai palyginti, nes duomenys renkami taikant skirtingas metodikas 

ir remiantis skirtingomis teisinėmis apibrėžtimis. Pasitelkus agentūros ataskaitas 

gerokai padidintas supratimas, kad reikia vienodinti valstybių narių administracines 

procedūras, duomenų rinkimo metodus ir vartotinas apibrėžtis, kad ofi cialiai gauti 

duomenys iš esmės būtų labiau palyginami. Apie tai kasmet kalbama ES organi-

zuojamuose seminaruose ir konferencijose, taip pat reguliariuose valstybių narių 

vyriausybių pareigūnų susitikimuose ir pristatant šį klausimą parlamentarams.

Šį procesą agentūra tęsė 2007 m. laikydamasi labiau tiesioginio pobūdžio 

pozicijos: glaudžiai bendradarbiaudama su tokiomis žinybomis kaip EUROSTA-

TAS ir su Europos Komisijos duomenų rinkimo diskriminacijos mastui ir poveikiui 

įvertinti darbo grupe. Vienas iš bendradarbiavimo su pastarąja grupe rezultatų – 

parengtas „Europos duomenų apie lygybę žinynas“, kurį Europos Komisija išleido 

2007 metais. Jį rengiant buvo labai daug remiamasi Pagrindinių teisių agentūros 

duomenų rinkimo patirtimi siekiant užtikrinti, kad politikos formuotojai geriau 

suvoktų, jog reikia geresnių duomenų.

Siekdama užpildyti nacionalinio lygmens palyginamų statistinių duo-

menų spragas, agentūra ėmė laipsniškai kurti ir įgyvendinti vis ambicingesnius 

tyrimų projektus, kuriais užtikrinamas palyginamumas, nes ji turėjo tam reikalin-

gus žmogiškuosius ir fi nansinius išteklius. Tyrimai gali papildyti ofi cialiąją statis-

tiką ir padėti išspręsti daugelį pirmiau apibūdintų problemų. Tyrimų projektai gali 

būti specialiai sukurti siekiant apimti ypatingas kategorijas, pavyzdžiui, „rasė“ arba 

etninė ar nacionalinė kilmė, kurias turimoje statistikoje dažnai labai sunku rasti 

ir naudoti. Atliekant tyrimą galima nustatyti kintamųjų, kurių negalima parodyti 

ofi cialioje statistikoje, svarbą ir galima gauti daug įvairių rūšių diskriminacijos, kuri 

pasireiškia įvairiais būdais ir įvairiose vietose, įrodymų.  

Vykdant agentūros tyrimų projektus, visose valstybėse narėse taikoma 

bendra mokslinė metodika siekiant parengti tiesiogiai palyginamus pirminius duo-

menis. Tokių tyrimų pavyzdžiai: daugumos požiūrio į mažumas tyrimas, su rasizmu 

ir diskriminacija susijusios mažumų patirties tyrimas ir tebevykdomas plataus masto 

migrantų ir mažumų patirties, susijusios su diskriminacija ir persekiojimu, ir požiū-

rio į diskriminaciją ir persekiojimą tyrimas. 
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Duomenų rinkimas nacionaliniu lygiu

Nuo 2000 m. agentūra pagal sutartis dirba su įvairiomis valstybių narių 

organizacijomis, kurios renka duomenis ir informaciją lyginamosioms analizėms. 

Šios organizacijos suformavo RAXEN – tai Agentūros nacionalinio lygmens duo-

menų ir informacijos šaltinis rasizmo ir ksenofobijos klausimams nagrinėti. RAXEN 

sudaro įvairios organizacijos, pavyzdžiui, lygybės klausimų įstaigos, žmogaus teisių 

institutai, universitetų tyrimo centrai ir su rasizmu kovojančios nevyriausybinės 

organizacijos. RAXEN – unikali novatoriška priemonė patikimiems papildomiems 

duomenims ir informacijai iš vyriausybinių ir iš nevyriausybinių šaltinių sistemingai 

rinkti vadovaujantis bendromis gairėmis. Pagrindiniai nacionaliniai centrai pasiren-

kami skelbiant tarptautinį konkursą, ir su jais agentūra sudaro sutartis įvairaus for-

mato duomenims ir informacijai teikti skirtingais laiko intervalais. Kad užtikrintų 

renkamų duomenų išsamumą, jie glaudžiai bendradarbiauja su kitais pagrindiniais 

nacionalinio lygmens subjektais. Agentūra koordinuoja ir atidžiai prižiūri RAXEN 

darbą ir veiklą – organizuojami susitikimai, mokymo kursai, dažnai bendraujama 

elektroniniu paštu ir telefonu. 

RAXEN renkami duomenys daugiausia apima etninę diskriminaciją 

darbo, švietimo ir būsto srityse. 2007 m. pradėta rinkti duomenis apie etninę dis-

kriminaciją sveikatos priežiūros srityje. Nacionalinio lygmens ataskaitose taip pat 

pateikiami pokyčiai kovos su diskriminacija teisės aktuose ir ofi cialūs bei neofi cialūs 

duomenys apie rasistinį smurtą ir nusikaltimus, ypatingą dėmesį skiriant antisemi-

tizmo ir islamofobijos apraiškoms. Taip pat pabrėžiama vyriausybės ir pilietinės 

visuomenės patirtis bei teigiamos iniciatyvos kovojant su rasizmu.

2007 m. RAXEN reguliariai teikė Agentūrai pagrindinę informaciją įvairių 

ataskaitų forma:

RAXEN duomenų rinkimo ataskaitos, kuriomis agentūra naudojosi kaip pagrin-• 

dine medžiaga rengdama „Ataskaitą apie rasizmą ir ksenofobiją ES valstybėse 

narėse“ ir 2008 m. metinę ataskaitą; be to, ši medžiaga naudojama InfoBase duo-

menų bazėje;

RAXEN biuleteniai, kurie 2007 m. buvo rengiami kartą per du mėnesius ir • 

kuriuose pateikiama informacija apie politinius įvykius, svarbias apklausas ir 

tyrimus, statistiniai duomenys ir kita informacija, kurios pagrindu rengiamas 

Pagrindinių teisių agentūros biuletenis ir kuri naudojama InfoBase duomenų 

bazės informacijai atnaujinti;

2007 m. pabaigoje parengtos dvi papildomos ataskaitos apie su ksenofobija ir • 

priešiškumu čigonams susijusią padėtį Italijoje ir Rumunijoje, kurios bus naudo-

jamos kaip pagrindinė medžiaga ateityje atliekant tyrimus ir analizę.

Remdamasi papildomais duomenimis, kurie sistemingai renkami ir ana-

lizuojami nuo 2000 m., ir siekdama įvertinti rasizmo ir ksenofobijos reiškinių raidą 

laikui bėgant ir su šiais reiškiniais kovoti skirtas ES ir nacionalines politikos kryptis, 

agentūra 2007 m. parengė ir paskelbė apžvalginę ataskaitą „1997–2005 m. tendenci-
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jos ir pokyčiai: kova su etnine ir rasine diskriminacija ir lygybės skatinimas Europos 

Sąjungoje“. Šiame leidinyje pateikiama unikali ir glausta daugiamečių tendencijų 

kovojant su rasizmu ES apžvalga. 

2007 m. išplėtus agentūros kompetenciją ir jai priskyrus kitų pagrindinių 

teisių klausimus, taip pat siekiant gerinti Pagrindinių teisių agentūros pajėgumą 

atlikti teisines analizes ir rinkti teisminius duomenis, įskaitant statistiką bei teismo 

atvejus, netrukus buvo sudaryta teisės ekspertų grupė FRALEX (Pagrindinių teisių 

agentūros teisės ekspertai), turinti padalinius kiekvienoje valstybėje narėje, kurie 

gali greitai parengti kokybiškas teisines ataskaitas, kuriomis remdamasi agentūra 

atlieka lyginamąją analizę. Ekspertų atranka ir sutarčių su jais pasirašymas vyko 

skelbiant visų valstybių narių aukštos kvalifi kacijos teisės ekspertų pagrindinių tei-

sių gynimo srityje, kurie teiktų agentūrai teisinius tyrimus, ataskaitas ir susijusius 

teisminius duomenis, pavyzdžiui, statistiką ir teisminę praktiką, konkursą.

2007 m. pabaigoje teisės ekspertai pradėjo rengtis darbui, susijusiam su 

nacionalinio ir ES lygmens teisinėmis priemonėmis ir jų veiksmingumu kovojant 

su homofobija ir diskriminacija seksualinės orientacijos pagrindu. Teisinė analizė 

bus naudinga agentūrai vykdant vieną svarbiausių projektų – lyginamąjį ES padė-

ties, susijusios su homofobija ir diskriminacija seksualinės orientacijos pagrindu, 

tyrimą. 

Šalių kandidačių įtraukimas: RAXEN_CT projektas

2006 m. agentūra įgyvendino RAXEN_BR projektą, kurį fi nansavo Plėtros 

generalinis direktoratas, siekiant gerinti šalių kandidačių – Bulgarijos ir Rumuni-

jos – pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumą rinkti duomenis ir teikti ataskai-

tas. Todėl agentūra galėjo iš karto visapusiškai įtraukti naujas valstybės nares į duo-

menų rinkimo veiklą: su šių dviejų šalių organizacijomis buvo sudarytos sutartys ir 

jos tapo pagrindiniais nacionaliniais centrais.

2007 m. Pagrindinių teisių agentūra dalyvavo panašiame projekte, kurį 

ir vėl fi nansavo Plėtros generalinis direktoratas. RAXEN_CT projekto tikslas buvo 

dvejopas: viena vertus, gerinti Kroatijos ir Turkijos pilietinės visuomenės organiza-

cijų duomenų rinkimo ir atskaitomybės rasizmo, ksenofobijos ir susijusios netole-

rancijos srityje kompetenciją ir patirtį; kita vertus, ugdyti tokių pilietinės visuome-

nės organizacijų gebėjimus jas daugiau informuojant, organizuojant mokymus ir 

renginius gebėjimams tobulinti, kad jos geriau suprastų ES politikos kryptis rasinės 

ir etninės diskriminacijos srityse. Todėl 2007 m. Kroatijoje ir Turkijoje vyko dviejų 

tipų renginiai. Birželio mėn. organizuoti du seminarai, skirti Tarybos direkty-

vai 2000/43/EB (Rasių lygybės direktyva). Jų tikslas – geriau supažindinti abiejų šalių 

pilietinę visuomenę ir vyriausybes su Direktyvos nuostatomis ir sudaryti galimybę 

pasinaudoti kitų šalių, kurios jau perkėlė ir įgyvendino šį ES teisės aktą, patirtimi. 

Kituose seminaruose daugiausia dėmesio buvo skiriama duomenų rinkimui rasizmo 

ir ksenofobijos srityje. Šiais seminarais siekiama gerinti vietos subjektų (pavyzdžiui, 

ministerijų, tyrimo centrų, nevyriausybinių organizacijų) pajėgumą rinkti duome-

nis ir stebėti diskriminaciją bei jos pasekmes socialiniame, politiniame ir instituci-
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niame lygmenyse. Šie renginiai, įgyvendinti glaudžiai bendradarbiaujant su Europos 

Komisijos delegacijomis, buvo labai sėkmingi ir pritraukė daug dalyvių – valstybės 

pareigūnų ir kitų suinteresuotųjų šalių, ypač pilietinės visuomenės subjektų. Semi-

narų medžiaga ir keletas kitų svarbių dokumentų išspausdinta angliškai ir minėtų 

šalių kalbomis.

Atitinkama Asociacijos taryba galės priimti sprendimą dėl šalių kandi-

dačių dalyvavimo Agentūros veikloje ateityje ir su tuo susijusių formalumų. Toks 

sprendimas šiuo metu rengiamas.

Tyrimų vykdymas ir duomenų palyginamumo gerinimas

Tai, kad renkami papildomi duomenys, rodo, jog trūksta duomenų, 

kuriuos būtų galima lyginti. Siekdama gerinti duomenų palyginamumą ir kurti nau-

jus duomenų šaltinius, 2007 m. agentūra inicijavo keletą tyrimų projektų, kuriuos 

įgyvendinus bus gauta originalių ir palyginamų pirminių duomenų apie rasizmą ir 

diskriminaciją.

2007 m. sėkmingai baigtas bandomasis projektas, susijęs su imigrantų ir 

etninių mažumų atstovų baudžiamojo persekiojimo patirtimi (projektas buvo įgyven-

dinamas šešiose valstybėse narėse). Remdamasi šio projekto medžiaga, 2007 m. pabai-

goje agentūra pradėjo ES masto apklausą, kurios metu analizuojama imigrantų ir kitų 

etninių mažumų atstovų su diskriminacija ir persekiojimu susijusi patirtis ir požiūris. 

Šis projektas skirtas rinkti duomenis apie „pažeidžiamų“ bendruomenių baudžiamojo 

persekiojimo patirtį, įskaitant bet kokius rasiniais, etniniais ar religiniais motyvais 

grindžiamus incidentus. Pagrindiniai apklausos ypatumai – objektyvumas, patikimu-

mas ir palyginamumas; apklausa vykdoma taikant 1989 m. Jungtinių Tautų Tarp-

tautinio nusikaltimų aukų tyrimo (ICVS) metodiką. Vienas iš svarbiausių apklausos 

tikslų – pamėginti, jei įmanoma, užtikrinti, kad šios apklausos rezultatus būtų galima 

palyginti su kitų dabartinių apklausų, per kurias apklausiamos gyventojų daugumos 

(o ne mažumų) grupės, rezultatais. Nors pasitelkus apklausos rezultatus bus galima 

palyginti atskirų mažumų grupių skirtingose valstybėse narėse duomenis, taip pat 

naudinga turėti palyginimą su gyventojų daugumos nuomone, kad nebūtų vertinami 

tik mažumų atstovų atsakymai. Taip bus galima sužinoti, kuriose srityse yra labai 

didelių panašumų ar skirtumų lyginant valstybių narių daugumos ir mažumų atstovų 

pateiktus atsakymus, ir parodyti, kuriose konkrečių valstybių narių politikos srityse 

reikia sutelkti dėmesį ir imtis konkrečių veiksmų. Apklausa bus baigta iki 2008 m. 

pabaigos ir apims daug klausimų, įskaitant teisių žinojimą (ypač nurodytų Rasių lygy-

bės direktyvoje), su diskriminacija susijusią patirtį ir incidentus, nerimą dėl bendro 

nusikalstamumo ir smurtinių nusikaltimų, ypač dėl priekabiavimo, patirtus nusikalti-

mus ir detalią informaciją apie incidentus, taip pat su teisėsauga susijusią patirtį.
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2007 m. birželio mėn. Europos Parlamentas paprašė, kad agentūra3 

parengtų lyginamąją ataskaitą apie su homofobija ir diskriminacija seksualinės 

orientacijos pagrindu susijusią padėtį Europos Sąjungoje. Šios ataskaitos tikslas – 

padėti Europos Parlamentui svarstyti, ar reikalinga direktyva, kuri apimtų visus EB 

sutarties 13 straipsnyje išvardytus diskriminacijos motyvus, susijusius su visomis 

Rasių lygybės direktyvoje 2000/43/EB nurodytomis sritimis – švietimo, socialinės 

apsaugos, sveikatos priežiūros, galimybių gauti prekes ir gautas paslaugas. Be to, ši 

ataskaita bus labai naudinga Europos Komisijai atliekant poveikio vertinimą, sie-

kiant svarstyti galimybę teikti direktyvos, kurioje būtų aptariamos šios papildomos 

sritys, projektą. Projekto metu visose ES valstybėse narėse renkami ofi cialūs ir neo-

fi cialūs nacionalinio lygmens duomenys ir atliekama Europos lygmens lyginamoji 

analizė, kurios metu, prireikus, lyginami ankstesnių metų duomenys iki šio laiko-

tarpio, kad būtų galima gerai suprasti susijusius klausimus. Įgyvendinant projektą 

taip pat lyginamuoju būdu nagrinėjamos turimos atitinkamos nacionalinio ir ES 

lygmens teisinės priemonės, teisminiai duomenys ir teismų praktika, ir tai bus skel-

biama atskirai. Baigiamojoje ataskaitoje bus pateikiami apibendrinti duomenys ir 

politikai formuoti skirto dokumento informacija; joje taip pat bus akcentuojamos 

teigiamos valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės įgyvendinamos priemonės bei 

iniciatyvos. 

Atsižvelgdama į Europos Komisijos prašymą, agentūra taip pat pradėjo 

rodiklių, kurie naudojami vertinti, kaip ES įgyvendinamos, saugomos, gerbiamos ir 

skatinamos vaiko teisės, tyrimą. Šiuo projektu siekiama sukurti rodiklių rinkinį, kurį 

naudojant būtų galima reguliariai vertinti, kaip ES valstybėse narėse įgyvendinamos, 

saugomos, gerbiamos ir skatinamos vaiko teisės. Kuriant šiuos rodiklius bus per-

žiūrimi turimi šaltiniai, sistemingai konsultuojamasi su ekspertais ir pagrindinėmis 

suinteresuotosiomis šalimis ir vertinamas turimų nacionalinio, ES ir tarptautinio 

lygmens duomenų šaltinių palyginamumas, trūkumai ir kt.

Siekdama analizuoti rasizmo ir ksenofobijos temą, 2007 m. agentūra ini-

cijavo tris projektus, o 2008 m. juos planuojama užbaigti ir paskelbti rezultatus. 

Pirmajame projekte „Rasizmas ir socialinė marginalizacija: galimi smurtinio 

radikalėjimo būdai“ nagrinėjami galimi smurtinio radikalėjimo būdai ir atliekami 

nuomonių apklausos tyrimai, per kuriuos daugiausia dėmesio skiriama jauniems 

musulmonams pasirinktose valstybėse narėse. Projekto metu analizuojamas rasi-

nės diskriminacijos ir priekabiavimo ryšys, taip pat socialinė marginalizacija ir šio 

gyventojų sluoksnio požiūrio pokytis į smurtinį radikalėjimą. Projektas įgyvendi-

namas glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Komisija siekiant papildyti jos vyk-

domą kiekybinį, pokalbiais grindžiamą smurtinio radikalėjimo tyrimą. Numatyta 

imtis veiksmų siekiant spręsti egzistuojančias problemas, susijusias su jaunimo 

rasizmo ir diskriminacijos, marginalizacijos, socialinės atskirties ir susvetimėjimo 

patirtimi ir su smurto naudojimą skatinančiomis pažiūromis. Įgyvendinant antrąjį 

projektą „Kova su etninio profi liavimo praktika: gerosios patirties vadovas“ 

numatyta analizuoti ir pabrėžti teigiamas iniciatyvas, visų pirma tas, kurios grin-

3 Pagal Reglamento 4 str. 4c ir d dalį, ir 5 str. 3 dalį, Europos Parlamentas, Taryba arba Europos Komisija gali 

prašyti, kad agentūra atliktų mokslinius tyrimus bei apklausas, taip pat skelbtų išvadas ir nuomones, susijusias 

su daugiametėje programoje nenumatytomis teminėmis sritims, su sąlyga, jei ji tai gali padaryti atsižvelgiant į 

jos fi nansinius ir žmogiškuosius išteklius.
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džiamos daugiastruktūrėmis partnerystėmis ir kurios skirtos kovoti su rasizmu, 

padėti nukentėjusiems ir gerinti bendruomenės santykius su atitinkamomis valdžios 

institucijomis. Projektu taip pat siekiama padėti gerinti ES lygmens bendradarbia-

vimą imigracijos, sienų ir muitinės kontrolės srityse. Be to, projektas padės didinti 

žmogaus teisių svarbą įgyvendinant mokymo iniciatyvas teisėsaugos srityje, ypač 

remiant FRONTEX ir CEPOL pastangas siekiant organizuoti teisėsaugos pareigū-

nams reikalingus mokymo kursus, susijusius su demokratijos saugojimo priemonių 

daugiaetninėje ir įvairialypėje visuomenėje kūrimu. Dar vienas bandymas gerinti 

duomenų palyginamumą yra „Bandomasis žiniasklaidos projektas“. Jo metu, ana-

lizuojant spausdintinės žiniasklaidos pavyzdžius pasirinktose valstybėse narėse, bus 

tiriama, kaip reprezentuojami migrantai ir mažumos, ir nuodugniai nagrinėjama, 

kaip traktuojami įvairovės klausimai. Projekto metu taip pat bus parengta atitin-

kama mokymo medžiaga žurnalistams.

Duomenų palyginamumas

Vienas iš Agentūros vykdomo tiriamojo darbo tikslų – gerinti valstybių 

narių duomenų palyginamumą. Skatinti gerinti duomenų palyginamumą galima 

įvairiais lygiais. Pirma, lyginamosios ataskaitos (pvz., apie su homofobija ir diskri-

minacija seksualinės orientacijos pagrindu susijusią padėtį ES) gali padėti įvertinti, 

kokie duomenys renkami įvairiose valstybėse narėse, nustatyti trūkumus, paaiškinti, 

kodėl kai kurių dalykų negalima palyginti, pasitelkus aprašomojo pobūdžio kokybinę 

medžiagą paaiškinti nacionalinių aplinkybių skirtumus, dėl kurių valstybių narių su 

diskriminacija susijusius duomenis sunku lyginti. 

Antra, agentūra rengia ir įgyvendina įvairių rasizmo ir diskriminacijos 

aspektų tyrimų projektus užtikrindama duomenų palyginamumą, t. y. valstybėse 

narėse taikoma bendra metodika, kad būtų galima parengti palyginamus duomenis 

apie diskriminaciją. Kaip pavyzdį galima pateikti diskriminacijos ir persekiojimo 

Europos Sąjungos valstybėse narėse tyrimą, kurio metu nagrinėjama imigrantų ir 

kitų mažumų atstovų patirtis ir požiūris. 

Trečia, agentūros ataskaitos buvo naudingos, nes padėjo geriau suprasti, 

kad reikia suderinti atskirų valstybių narių administracines procedūras, duomenų 

rinkimo metodus ir taikomas apibrėžtis, kad ofi cialiai skelbiami duomenys būtų kuo 

labiau palyginami. Todėl Pagrindinių teisių agentūra glaudžiai bendradarbiavimo 

su kitomis žinybomis, pavyzdžiui, su EUROSTATU ir su kitomis kompetentingo-

mis Komisijos darbo grupėmis. Agentūros darbuotojai ir toliau dalyvauja Europos 

Komisijos duomenų rinkimo, vertinant diskriminacijos mastą ir padarinius, darbo 

grupės bei referencinės grupės Europos duomenų apie lygybę vadovui rengti posė-

džiuose. Referencinė grupė parengė Europos duomenų apie lygybę vadovą4. Jį ren-

giant buvo pasinaudota Pagrindinių teisių agentūros duomenų rinkimo patirtimi, 

kad politikos formuotojai geriau suvoktų būtinybę rinkti geresnius duomenis.

4 Europos duomenų apie lygybę vadovas: kodėl reikia kurti nacionalinę žinių apie lygybę ir diskriminaciją dėl 

rasinės ir etninės kilmės, religijos ir tikėjimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos bazę ir kaip tai 

padaryti. Europos Komisija / Suomijos darbo ministerija, 2007.
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Tyrimai ir papildomų duomenų rinkimas

Viešųjų dokumentacijos išteklių kūrimas 

Reglamente5 Pagrindinių teisių agentūrai numatyta užduotis registruoti ir 

platinti valstybių narių, Europos Sąjungos institucijų, taip pat Bendrijos ir Sąjungos 

organų, biurų ir agentūrų, mokslinių tyrimų centrų, nacionalinių organų, nevyriau-

sybinių organizacijų, trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų, įskaitant Europos 

Tarybos kompetentingus organus, jai perduotus tyrimų rezultatus. 2007 m. ren-

giant dokumentaciją daugiausia dėmesio buvo skiriama agentūros duomenų bazei 

InfoBase atnaujinti, plėtoti ir techniškai tobulinti. InfoBase – tai didelė duomenų 

bazė, kurioje yra visų ES valstybių narių duomenys ir informacija apie etninę diskri-

minaciją darbo, švietimo ir būsto srityse, taip pat visos susijusios teisinės priemo-

nės. Šioje duomenų bazėje galima rasti padėties apžvalgą ir statistinius duomenis, 

jei tokių yra, susijusius su rasistiniais nusikaltimais ir smurtu. Duomenų bazėje Info-

Base sukauptos teigiamos iniciatyvos (projektų, kuriuos įgyvendinant su diskrimi-

nacija bandoma kovoti praktiniais veiksmais, rinkinys), taip pat yra unikalus teismų 

praktikos duomenų rinkinys (svarbių su diskriminacijos teisės klausimais susijusių 

nacionalinių sprendimų ir (arba) bylų rinkinys).

5 Reglamento 4 str. 1 dalies a punktas.
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Veiksmingų kovos su rasizmu 
politikos krypčių rėmimas ir 
pagrindinių teisių skatinimas

2007 m. agentūra tęsė darbą, susijusį su informacijos teikimu politikams 

ir daug dėmesio skyrė rasizmo, ksenofobijos ir susijusios netolerancijos temoms. 

Perėjimas nuo rasizmo klausimų nagrinėjimo prie rekomendacijų platesnio masto 

pagrindinių teisių klausimais buvo vykdomas pamažu. 

Be kitų naujų užduočių, agentūra kuria tinklus ir bendradarbiavimo 

mechanizmus, kuriuos pasitelkusi ji galės kiek įmanoma veiksmingiau prisidėti prie 

politikos formavimo. Suorganizuoti pirmieji du naujos nacionalinių ryšių palaikymo 

pareigūnų grupės susitikimai. Taip pat reikėjo plėtoti bendradarbiavimą su Euro-

pos Komisijos tarnybomis ir stiprinti ryšius su naujais Europos Tarybos organais. 

Užmezgusi bendradarbiavimą su pilietine visuomene ir po pirmųjų susitikimų su 

nacionalinėmis žmogaus teisių institucijomis agentūros veiklai aptarti (žr. „Ben-

dradarbiavimas ir informavimas“), Pagrindinių teisių agentūra pradėjo rinkti pasiū-

lymus dėl būsimos su politikos kūrimu susijusios veiklos, ir tai bus metinės darbo 

programos temų, susijusių su prioritetinėmis teminėmis sritimis, pagrindas. 

Agentūros darbas, susijęs su informacijos teikimu politikams, pirmiausia 

buvo atliekamas Europos Sąjungos struktūroje, konkrečiai – Europos Parlamente, 

Europos Komisijoje ir Regionų komitete. Agentūros metinėje ataskaitoje ir tyrimų 

rezultatuose aptariama su Rasių lygybės direktyva susijusių klausimų įvairovė, romų 

ir travelerių bendruomenių, taip pat musulmonų bendruomenių padėtis, rasistiniai 

nusikaltimai ir baudžiamojo teisingumo sistema, žiniasklaida ir klausimai, susiję 

su kultūros įvairove bei poreikiu turėti išsamius ir vyriausybių nacionaliniu lygiu 

suderintus atsakymus. Todėl agentūra nagrinėjo šiuos klausimus atsižvelgdama į 

ES aplinkybes.

Agentūra tęsė darbą su Regionų komitetu pasitelkusi Vietos bendruome-

nių tinklą. Vietos bendruomenių tinklą sudaro Regionų komitetas ir už politikos 

formavimą atsakingi pareigūnai iš Aarhuso (Danija), Antverpeno (Belgija), Bred-

fordo (Jungtinė Karalystė), Genko (Belgija), Manhaimo (Vokietija), Nanto (Prancū-

zija), Šefi ldo (Jungtinė Karalystė), Roterdamo (Nyderlandai) ir Turino (Italija). Vie-

tos bendruomenių tinklas 2007 m. ypatingą dėmesį skyrė bendruomenių sanglaudai 

ir musulmonų bendruomenių poreikiams.  

Be darbo Europos Sąjungos mastu, agentūra tęsė bendradarbiavimą su 

Europos Taryba ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO). 

Daugiausia dėmesio buvo skiriama su romų ir travelerių bendruomenių diskrimi-

nacija, rasistiniais nusikaltimais ir kovos su jais, taip pat su islamofobija susijusiems 

klausimams. Agentūrai dalyvaujant tarpvyriausybiniuose daugiastruktūriniuose 

susitikimuose užtikrinama, kad būtų koordinuojami su bendrais klausimais susiję 

veiksmai ir veikla, kad nebūtų dubliavimo ir kad būtų siekiama pridėtosios ver-
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tės; taip pat užtikrinama darnesnė veikla tiek strategine, tiek prioritetų nustatymo 

prasme.

Agentūros darbas – matomas, nes apie tai rašoma įvairiuose ES institu-

cijų ir nacionalinių vyriausybių dokumentuose, bet ji taip pat gali teikti informa-

ciją, susijusią su politikos kūrimu koncepcijos nustatymo etape. Agentūros darbo 

poveikį galima vertinti labai plačia prasme: tobulinamas duomenų rinkimas, o tai 

yra nacionalinių vyriausybių politikos kūrimo dalis, agentūros duomenimis nau-

dojamasi siekiant pasirinkti būsimas politikos kryptis ir daugeliui įvairių subjektų 

dalijantis gerąja patirtimi ir iniciatyvomis, kurias nustatė agentūra rengdama reko-

mendacijas dėl priemonių ir veiksmų.

Ryšiai su ES institucijomis, valstybėmis narėmis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis 

Ryšiai su Europos Parlamentu (EP)

Viena iš pagrindinių agentūros užduočių – teikti Europos Parlamentui, 

Tarybai ir Europos Komisijai ekspertų žinias ir patarimus tais klausimais, kurie 

susiję su jos įgaliojimais. Pagrindinių teisių agentūra dalyvavo keliuose EP viešuo-

siuose klausymuose ir komitetų posėdžiuose ir prisidėjo rengiant ataskaitas. Euro-

pos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro ir Pagrindinių teisių agentūros ataskai-

tos buvo dažnai minimos atitinkamose EP rezoliucijose. 

Agentūra prisidėjo (pateikė rašytinę ekspertų medžiagą) rengiant atskaitą, 

kuri buvo EP rezoliucijos dėl Rasių lygybės direktyvos (2000/43/EB) taikymo pagrin-

das. Pagrindinių teisių agentūra pateikė atsakingajam EP pranešėjui informacijos 

apie su Direktyva susijusias informuotumo gerinimo iniciatyvas ir teismų praktiką. 

EP rezoliucijoje paminėtos agentūros išvados, o valstybės narės raginamos rinkti ir 

teikti Pagrindinių teisių agentūrai „svarbią, patikimą ir palyginamą informaciją bei 

duomenis“6.

Pagrindinių teisių agentūra pateikė rašytinę ekspertų medžiagą EP ren-

giant nuomonę, susijusią su Tarybos pagrindų sprendimu dėl kovos su tam tikromis 

rasizmo ir ksenofobijos formomis ir apraiškomis baudžiamosios teisės priemonė-

mis. Remdamasis agentūros darbu, Europos Parlamentas patvirtino savo iniciatyva 

parengtą ataskaitą, kurioje Taryba raginama susitarti dėl siūlomo pagrindų spren-

dimo7. Susijusiame Europos Parlamento klausyme vienas iš pagrindinių pranešėjų 

buvo Pagrindinių teisių agentūros atstovas. 

6 2007 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/

EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės pri-

klausomybės, taikymo (2007/2094(INI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//

TEXT+TA+P6-TA-2007-0422+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.

7 2007 m. birželio 21 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl derybų dėl pamatinio sprendimo 

dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija eigos (2007/2067(INI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0285+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.
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Agentūros buvo paprašyta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komitetui pristatyti „Ataskaitą apie rasizmą ir ksenofobiją ES valstybėse narėse“. 

Pagrindinių teisių agentūra akcentavo dabartines tendencijas ir pažangą kovojat su 

rasizmu. Taip pat nurodė, kad reikia labiau informuoti apie kovos su diskriminacija 

teisės aktus. Susitikime taip pat buvo galimybė šiam komitetui pristatyti Pagrindinių 

teisių agentūros Vykdomosios valdybos narius, nes agentūra ryšius su EP palaiko 

daugiausia per šį komitetą.

Ryšiai su Europos Komisija

Agentūra tęsė bendradarbiavimą su Europos Komisija pirmiausia tose 

politikos srityse, kurios yra susijusios su teisingumu, laisve, saugumu ir nediskri-

minavimu. Ji dalyvauja Komisijos veikloje, susijusioje su romų ir travelerių ben-

druomenėmis, ir kuriant rodiklius bei standartus lygybei skatinti ir kovoti su rasine 

diskriminacija.

Agentūra pateikė rašytinės medžiagos rengiant baltąją knygą „Etninės 

mažumos darbo rinkoje: skubus raginimas užtikrinti geresnę socialinę aprėptį“, 

kurią Komisija paskelbė 2007 m. gruodžio mėnesį. Ji taip pat pateikė pagrindinių 

teisių srityje dirbančių Komisijos narių grupei rašytinės informacijos apie romus. 

Agentūra dalyvavo Europos Komisijos Europos lygių galimybių metų patariamosios 

grupės, tarpžinybinės grupės rasizmo ir ksenofobijos klausimais bei tarpžinybinės 

grupės romų klausimais, ekspertų grupės, atsakingos už politikos poreikių nusta-

tymą duomenų apie nusikalstamumą ir baudžiamąją teisę srityje (Teisingumo, lais-

vės ir saugumo generalinis direktoratas), ekspertų pogrupio, atsakingo už politikos 

poreikių nustatymą duomenų apie prekybą žmonėmis srityje, ir tarpvyriausybinių 

organizacijų ir institucijų neformalios kontaktinės grupės romų, sinti ir travelerių 

klausimais susitikimuose. Agentūra taip pat organizavo konsultacinį susitikimą su 

aukšto lygio grupės socialiai nuskriaustų etninių mažumų klausimams spręsti pir-

mininku.

Agentūra taip pat tęsė darbą su Europos Komisija vykdant su bendruo-

menių agentūromis regioninę veiklą pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono 

part nerystę: dalyvavo su žiniasklaida ir kultūros įvairove susijusiuose susitikimuose. 

Susitikimai buvo surengti po 2006 m. gegužės mėn. agentūros, Europos Komisijos 

ir Austrijos vyriausybės surengtos konferencijos „Rasizmas, ksenofobija ir žinias-

klaida: siekiant gerbti ir suprasti visas religijas ir kultūras“.

Ryšiai su Taryba ir valstybėmis narėmis 

Visos valstybės narės skyrė po vyriausybės pareigūną, kuris bus atsakin-

gas už ryšių su agentūra palaikymą konkrečioje valstybėje narėje (nacionalinis ryšių 

palaikymo pareigūnas). Su nacionaliniais ryšių palaikymo pareigūnais buvo surengti 

du susitikimai siekiant susitarti dėl būsimo bendradarbiavimo sąlygų. Be kita ko, 

nacionaliniai ryšių palaikymo pareigūnai gali pateikti agentūros direktoriui nuo-

monę dėl Pagrindinių teisių agentūros metinės darbo programos projekto. 
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2007 m. lapkričio mėn. Pagrindinių teisių agentūra dalyvavo ES Tary-

bos darbo grupės, kuri sprendžia su ESBO ir Europos Taryba susijusius klausi-

mus (COSCE), posėdyje. Pagrindinių teisių agentūra, ESBO Demokratinių insti-

tucijų ir žmogaus teisių biuro (ODIHR) direktorius Christian Strohal ir Europos 

Tarybos žmogaus teisių komisaras Th omas Hammarberg buvo pakviesti aptarti 

bendradarbiavimo galimybę.

Agentūra taip pat bendradarbiavimo su Europos Sąjungai pirmininka-

vusiomis valstybėmis narėmis (2007 m. pirmąjį pusmetį pirmininkavo Vokietija, 

o 2007 m. antrąjį pusmetį – Portugalija). Agentūra taip pat dalyvavo keliuose pir-

mininkaujančiųjų valstybių narių organizuotose renginiuose (pavyzdžiui, 2007 m. 

sausio mėn. aukščiausiojo lygio susitikime lygybės klausimais, kuriame ofi cialiai 

paskelbta Europos lygių galimybių metų pradžia ir kur Pagrindinių teisių agentūra 

turėjo savo stendą). 

2007 m. spalio mėn. Pagrindinių teisių agentūra buvo pakviesta į Teisin-

gumo ir vidaus reikalų tarybos posėdį. 

Ryšiai su tarpvyriausybinėmis organizacijomis

Remdamasi EUMC ryšiais, Pagrindinių teisų agentūra ir toliau ben-

dradarbiavo su tarpvyriausybinėmis organizacijomis, aktyviai kovojančiomis su 

rasizmu, visų pirma su Europos Tarybos Europos komisija prieš rasizmą ir netole-

ranciją (ECRI), ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuru (ODIHR) ir 

JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuru (OHCHR). Nors šių organizacijų įga-

liojimai skiriasi, jos rūpinasi panašiais klausimais kovojant su rasizmu. Nuo 2004 m. 

buvo reguliariai organizuojami daugiastruktūriniai posėdžiai siekiant nustatyti ben-

dradarbiavimo sritis, vengti dubliavimo ir imtis papildomos veiklos. Vienas iš tokių 

daugiastruktūrinių posėdžių vyko 2007 metais.

Pagrindinių teisių agentūros daugiastruktūrinė veikla daugiausia buvo 

susijusi su: 1) keitimusi informacija, 2) dalyvavimu organizacijų renginiuose, 3) jų 

veiklos tikrinimu ir sąsajų nustatymu, 4) bendra veikla, kaip antai bendras praneši-

mas Tarptautinės kovos su rasine diskriminacija dienos proga. Per praėjusius kele-

rius metus toks daugiastruktūrinis bendradarbiavimas padėjo įgyvendinti projek-

tus ir iniciatyvas siekiant padėti valstybėms narėms spręsti su neapykanta ir (arba) 

rasizmu susijusius nusikaltimus, formuoti politiką romų atžvilgiu ir reaguoti į spe-

cifi nes netolerancijos formas, pvz., į antisemitizmą ir islamofobiją. Bendradarbia-

vimas taip pat palengvino bendras pastangas siekiant pabrėžti, kaip svarbu geriau 

rinkti su rasistiniais nusikaltimais ir rasių lygybe susijusius duomenis.

Ryšiai su Europos Taryba

Pagrindinių teisių agentūros ryšiai su Europos Taryba palaikomi ben-

dradarbiaujant su Europos Tarybos organais su žmogaus teisėmis ir su socia-

line sanglauda susijusiose veiklos srityse, visų pirma su Žmogaus teisių komisaro 
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biuru, Europos komisija prieš rasizmą ir netoleranciją, Tautinių mažumų apsaugos 

pagrindų konvencijos sekretoriato Romų ir travelerių reikalų skyriumi ir Ekspertų 

komitetu romų, čigonų ir travelerių klausimais (MG-S-ROM). Be to, agentūra daly-

vauja Europos Tarybos remiamo Europos romų ir travelerių forumo susitikimuose. 

Agentūros su politikos formavimu susijęs indėlis – tai šių organų politinės reko-

mendacijos ir ataskaitos. 

Agentūra dalyvavo strateginiame susitikime su Europos Tarybos Žmo-

gaus teisių komisaru. Šiame susitikime buvo siekiama nustatyti svarbiausius žmo-

gaus teisių klausimus Europoje ir užtikrinti, kad ir ateityje pastangos žmogaus teisių 

srityje būtų veiksmingos ir tinkamos. Agentūra ir toliau su komisaru derina turimą 

informaciją ir politinius siūlymus: ji teikia su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu 

ir islamofobija susijusią informaciją organizuojant apsilankymus šalyse ir rengiant 

ataskaitas.

Pagrindinių teisių agentūra tęsė bendradarbiavimą su Europos Tarybos 

Europos komisija prieš rasizmą ir netoleranciją ir prisidėjo pastarajai rengiant ben-

drosios politikos rekomendaciją Nr. 10 dėl kovos su rasizmu ir rasine diskriminacija 

mokyklose ir pasitelkiant mokyklinį ugdymą ir bendrosios politikos rekomendaciją 

Nr. 11 dėl kovos su rasizmu ir rasine diskriminacija policijoje. Agentūra teikė duo-

menis ir informaciją Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos sekretoria-

tui ir 2007 m. stebėtojos teisėmis dalyvavo darbo grupės žmogaus teisių daugiakul-

tūrinėje visuomenėje klausimais susitikimuose. 

Ryšiai su Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacija (ESBO) 

Agentūra ir toliau dalyvavo ESBO veikloje, susijusioje su tolerancija ir 

nediskriminavimu. 2007 m. birželio mėn. Pagrindinių teisių agentūra skyrė pagrin-

dinį pranešėją ESBO aukšto lygio konferencijoje kovos su diskriminacija ir abipu-

sės pagarbos ir supratimo skatinimo tema (Bukarešte). Jis skaitė pranešimą apie 

teisėsaugos vaidmenį ir duomenų rinkimą kovojant su neapykantos nusikaltimais. 

Pagrindinių teisių agentūra taip pat vadovavo pilietinės visuomenės darbo grupei 

per parengiamąjį NVO susitikimą. 2007 m. spalio mėn. Pagrindinių teisių agentūrą 

ESBO pirmininkaujanti Ispaniją pakvietė į konferenciją netolerancijos ir diskrimi-

nacijos prieš musulmonus tema. Agentūra pristatė savo ataskaitos „Musulmonai 

Europos Sąjungoje. Diskriminacija ir islamofobija“ (2006 m. gruodžio mėn.) išva-

das.

Pagrindinių teisių agentūra taip pat aktyviai bendradarbiavo su ES vals-

tybių narių delegacijomis ESBO. Dirbdama agentūra dažnai pateikdavo nuorodas į 

ES pareiškimus ESBO konferencijose ir susitikimuose. Kartu su Portugalijos delega-

cija ESBO Pagrindinių teisių agentūra organizavo ES papildomą renginį, susijusį su 

jos darbu ir įgaliojimais (per ESBO posėdį žmogiškojo aspekto įgyvendinimo tema 

2007 m. rugsėjo mėn.). Ji taip pat surengė papildomą renginį apie su romais, sinti ir 

traveleriais susijusių politikos krypčių įgyvendinimą (kartu su ODIHR ryšių centru 

romų ir sinti klausimais ir Europos Tarybos romų ir travelerių reikalų skyriumi).
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Ryšiai su Jungtinėmis Tautomis (JT)

Gavusi Europos Komisijos delegacijos tarptautinėse organizacijose Žene-

voje kvietimą, Pagrindinių teisių agentūra pristatė savo įgaliojimus JT tarpvyriausy-

binei darbo grupei dėl veiksmingo Durbano deklaracijos įgyvendinimo ir veiksmų 

programos. Pristatymo metu buvo pabrėžiama, kad, nors agentūros įgaliojimai buvo 

išplėsti, ji ir ateityje daug dėmesio skirs rasizmo ir ksenofobijos temoms.

2007 m. balandžio mėn. agentūroje lankėsi JT specialusis pranešėjas šiuo-

laikinių rasizmo, rasinės diskriminacijos, ksenofobijos ir susijusios netolerancijos 

formų klausimais Doudou Diène. Susitikimo metu pasikeista mintimis apie pasau-

linio masto iššūkius rasizmo ir ksenofobijos srityje. Agentūra taip pat ėmėsi akty-

vaus vaidmens UNESCO Europos miestų prieš rasizmą koalicijos darbe ir tapo jos 

iniciatyvinės grupės nare.

Su specifi niais klausimais susijusios informavimo 
politikos kryptys

Musulmonų bendruomenės 

Nuo 2000 m. gruodžio mėn. iki 2001 m. birželio mėn. buvo vykdomas 

projektas, kurio tikslas – rinkti duomenis, kokiais metodais miestuose sprendžia-

mos kovos su diskriminacija dėl religijos problemos, ir juos lyginti. Analizuota 

geroji patirtis, kuri padėjo skatinti su religija susijusią toleranciją ir lygias galimybes 

pagrindinėse visuomenės srityse (tokiose kaip darbas, viešosios paslaugos ir švie-

timas). Be to, įgyvendinant šį projektą kartu su Regionų komitetu sukurtas vietos 

bendruomenių tinklas tarp dalyvaujančių projekte miestų. 2007 m. įvyko keletas 

vietos bendruomenių tinklo susitikimų siekiant paskelbti ataskaitą, kurioje būtų 

pateikiami vietos iniciatyvų, kuriomis buvo reaguojama į musulmonų bendruome-

nių poreikius, pavyzdžiai.

Nanto miestas (Prancūzijoje) tapo nauju vietos bendruomenių tinklo 

nariu, o Manhaime surengtas vietos bendruomenių tinklo susitikimas siekiant 

aptarti naujai ataskaitai skirtą informaciją.

Romų bendruomenė 

Pagrindinių teisių agentūros su romais ir traveleriais susijusi veikla buvo 

dvejopo pobūdžio: pirma, veikla susijusi su romų moterimis ir jų galimybėmis nau-

dotis valstybės teikiamomis sveikatos priežiūros ir susijusiomis paslaugomis; antra, 

spręsti klausimai, susiję su vienodomis galimybėmis ir vertinimu viešojo švietimo 

sektoriuje, ypatingą dėmesį skiriant diskriminacijai ir segregacijai. 

Su romų moterimis susijusi veikla buvo tęsiama didžiausią dėmesį ski-

riant lyčių klausimams. Pagrindinių teisių agentūra dalyvavo apskritojo stalo disku-



- 24 -

FRA – Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

sijoje su Tarptautiniu romų moterų tinklu (IRWN) ir Jungtine romų moterų inici-

atyva Stokholme. Agentūra nagrinėjo, kaip būtų galima sudaryti daugiau galimybių 

naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, siekiant prijungti romų vaikų padėties 

ir vaiko teisių temą. Pagrindinių teisių agentūra padėjo romų moterims dalyvauti 

tarptautinėje konferencijoje „Amare glasura ashunde. Mūsų balsą girdi: konferen-

cija romų moterų teisių tema“, vykusioje 2007 m. gruodžio 3–4 dienomis Stok-

holme (Švedijoje). Konferenciją bendrai organizavo Pagrindinių teisių agentūra, 

Europos Taryba ir Švedijos vyriausybė, siekdamos diskutuoti ir keistis gerąja patir-

timi, susijusia su galimybėmis naudotis valstybės teikiamomis sveikatos priežiūros 

paslaugomis ir kova su prekyba žmonėmis. Agentūrai ši konferencija buvo tarsi 

loginė seka po išspausdinto leidinio „Įveikiamos kliūtys: romų moterys ir galimy-

bės naudotis valstybės teikiama sveikatos priežiūra“ (angl. Breaking the Barriers: 

Romani women and access to public health care); šis leidinys – tai bendro EUMC, 

Europos Tarybos ir ESBO vyriausiojo nacionalinių mažumų reikalų komisaro darbo 

vaisius 2003 metais.

Agentūra su Europos Taryba ir ESBO organizavo bendrą renginį per Var-

šuvoje vykusį ESBO posėdį žmogiškojo aspekto įgyvendinimo tema. Šiuo papildomu 

renginiu daugiausia buvo akcentuojamas poreikis aktyviau vykdyti politiką romų 

atžvilgiu. Agentūra taip pat dalyvavo romų, sinti ir travelerių klausimus sprendžian-

čių tarpvyriausybinių organizacijų ir institucijų neformalios kontaktinės grupės 

koordinaciniame susitikime, kurį organizavo ES pirmininkaujanti valstybė narė.  

Kiti darbai

Atsižvelgdama į suinteresuotųjų šalių prašymus, agentūra įsiparei-

gojo parengti teminių diskusijų būsto, vaiko teisių ir migracijos, taip pat teigiamų 

veiksmų klausimais dokumentus. Šie dokumentai arba sudarys pagrindą svarbiau-

siems klausimams šiose politikos srityse nustatyti, arba juose bus trumpai pristatyti 

konkretūs klausimai bei pasiūlyti politiniai sprendimai.  
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Bendradarbiavimas ir 
informavimo gerinimas

2007 m. daug dėmesio buvo skiriama naujiems ryšiams su suinteresuoto-

siomis šalimis, taip pat, kad agentūra pereitų prie konsultavimo ir svarbios infor-

macijos rinkimo bei patarimų teikimo pagrindinių teisių klausimais ir kad šią veiklą 

būtų galima įtraukti į agentūros metinę darbo programą. Tą reikėjo padaryti, nors 

iki 2007 m. pabaigos nebuvo patvirtinta agentūros daugiametė programa. Buvo 

nelengva pasirengti Pagrindinių teisių agentūros steigimui, ir agentūra su pilie-

tine visuomene pradėjo keletą konsultacijų (tiek fi ziškai, tiek elektroniniu būdu per 

savo interneto svetainę). Numatyta, kad Pagrindinių teisių agentūra bus įsteigta 

2008 metais. Agentūra pradėjo ieškoti kontaktų su nacionalinėmis žmogaus tei-

sių institucijomis ir Bendrijos agentūromis bei žinybomis – tai svarbūs agentūros 

struktūros elementai. 

Pagrindinė informavimo gerinimo veikla buvo susijusi su Europos lygių 

galimybių metais. Ši tema sudarė agentūrai galimybę sujungti svarbiausius jos darbo 

su jaunimu elementus ir skatinti ryšius su jos buveinės miestu. Agentūra tai vertino 

ir kaip platesnio Europos Sąjungos masto ryšių rėmimo tikslą – priartinti ES prie jos 

piliečių ir parodyti, kokia yra svarbi ES veikla, kuri vykdoma kiek įmanoma labiau 

vietos lygiu. 

Ryšiai su pilietine visuomene

Pagrindinių teisių agentūra ir toliau stiprino bendradarbiavimą su pilie-

tinės visuomenės organizacijomis. Balandžio mėn., netrukus po agentūros įstei-

gimo, buvo pradėtos kelios viešosios konsultacijos dėl Pagrindinių teisių agentūros 

bendradarbiavimo su pilietine visuomene. Konsultacijos truko nuo balandžio iki 

gruodžio mėn.; buvo siekiama gauti informacijos agentūros patobulintai pilietinės 

visuomenės strategijai ir Pagrindinių teisių platformai kurti. 

Konsultacijų forma skyrėsi. Daugiausia buvo konsultuojamasi interneto 

svetainėje ir respondentų buvo prašoma užpildyti klausimyną. Anglų, prancūzų ir 

vokiečių kalbomis parengtas klausimynas skirtas sužinoti visų suinteresuotųjų pilie-

tinės visuomenės subjektų požiūrius ir nuomones. Konsultacija paskelbta Pagrindi-

nių teisių agentūros interneto svetainėje, apie ją pranešta agentūros biuletenyje. Be 

to, į agentūros adresatų sąrašus įtrauktoms pilietinės visuomenės organizacijoms 

tiesiogiai išsiųsti elektroniniai pranešimai. Iš viso gauti 87 atsakymai. Konsultacijos 

internetu rengtos du kartus: 2007 m. balandžio 18 d.–gegužės 18 d. ir spalio 3 d.–

lapkričio 3 dieną. Visus atsakymus buvo galima rasti Pagrindinių teisių agentūros 

interneto svetainėje.

Kita su konsultacijomis susijusi informacija gauta dviejuose pasirinktų 

nevyriausybinių organizacijų ekspertų susitikimuose (kurie vyko Vienoje birželio 

ir liepos mėn.), taip pat atviroje konsultacinio pobūdžio konferencijoje, kuri buvo 
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surengta suinteresuotiesiems pilietinės visuomenės subjektams gruodžio mėn. 

Briuselyje. Šių dviejų ekspertų susitikimų tikslas buvo sužinoti Europos lygmens 

organizacijų, turinčių daug žinių ir patirties, susijusios su vadovavimu Europos 

masto pilietinės visuomenės subjektų tinklams įvairiose pagrindinių teisių srityse, 

nuomonę. 

Europos apskritojo stalo konferencija

Europos apskritojo stalo konferencija surengta spalio mėn. pabaigoje 

ES pirmininkaujančios valstybės narės sostinėje Lisabonoje. Apskritojo stalo tema 

buvo „Lygios galimybės gauti išsilavinimą ir darbą jaunimui, turinčiam migrantų 

patirties“. Renginyje dalyvavo daugiau nei 80 pilietinės visuomenės, vyriausybių, 

tarptautinių ir Europos organizacijų atstovų.  

Pagrindinių teisių agentūros dalyvavimas pilietinės visuomenės 
renginiuose

Pagrindinių teisių agentūros darbuotojai dalyvavo keliuose valstybėse 

narėse vykusiuose pilietinės visuomenės renginiuose, kad pristatytų Pagrindinių 

teisių agentūrą, jos įgaliojimus ir faktinį statusą atsižvelgiant į naujų agentūros 

struktūrų steigimą ir išklausytų pilietinės visuomenės atstovų nuomonę, susijusią 

su galimomis agentūros ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo formomis.

Bendradarbiavimas su Bendrijos agentūromis ir kitais 
subjektais 

Agentūra plėtojo bendradarbiavimą su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimo fondu (EUROFOUND): buvo organizuojami posėdžiai, siunčiami abipu-

siai kvietimai į renginius ir keičiamasi informacija. Darbą su EUROFOUND agen-

tūra vertina kaip bandymą plėtoti bendradarbiavimą su kitomis ES agentūromis 

įgyvendinant daugiametę programą. 

Pagrindinių teisių agentūra dalyvavo nacionalinių žmogaus teisių institu-

cijų Europos koordinacinio komiteto posėdyje Dubline, Airijos nacionalinės žmo-

gaus teisių komisijos patalpose. Agentūra su nacionalinių žmogaus teisių institu-

cijų atstovais aptarė bendrai rūpimus klausimus, galimo bendradarbiavimo sritis ir 

indėlį į agentūros metinę darbo programą.

Informavimo gerinimas

Agentūra įvairia veikla prisidėjo prie Europos lygių galimybių metų 

2007 metais. 
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Agentūra, bendradarbiaudama su Vienos miestu ir Vienos švietimo val-

dyba, organizavo jaunimo renginį, skirtą sudominti jaunus žmones siekti metų 

tikslų: laikantis principo „chanchen=gleich“ („Galimybės mus suvienodina“) apie 

2 000 moksleivių dalyvavo lapkričio 14 d. Vienoje Pagrindinių teisių agentūros 

organizuotuose Įvairovės dienos renginiuose. Vietos nevyriausybinės organizaci-

jos, mokyklos ir Europos institucijos Vienoje bendradarbiavo su Pagrindinių teisių 

agentūra rengiant labai interaktyvią programą jauniems dalyviams.

Ir toliau skirdama daug dėmesio jaunimui, agentūra Vienos jaunimui 

organizavo dvi vaizdo konferencijas su Izraelio Yad Vashem organizacija, kad jau-

nimas iš pirmų lūpų išgirstų nukentėjusių nuo holokausto liudijimus ir tokiu būdu 

geriau įsisąmonintų bendrą su holokaustu susijusią patirtį, į kurią reikėtų atsižvelgti 

šiandien kovojant su rasizmu, antisemitizmu ir ksenofobija. Bendradarbiavimas su 

Yad Vashem organizacija buvo vienas iš agentūros dalyvavimo Europos Komisijos 

su Izraeliu organizuojamuose seminaruose rasizmo, ksenofobijos ir antisemitizmo 

temomis rezultatų. Agentūra stebėtojos teisėmis prisijungė prie Holokausto švie-

timo, atminimo ir tyrimo tarptautinės darbo grupės ir tęsė konsultacijas su susi-

jusiomis suinteresuotosiomis šalimis dėl jos projekto „Švietimas pagrindinių teisių 

klausimais Europos Sąjungoje“. Projekto metu analizuotas švietimas holokausto 

tema – atlikta lyginamoji su pagrindinėmis teisėmis susijusių nuostatų ir veiklos 

analizė visos ES mastu. Projektas bus baigtas 2008 metais.

Galiausiai agentūra 2007 m. išleido savo pirmąjį informavimo gerinimo 

leidinį, skirtą jaunimui. „S’cool Agenda“ pateikiamas pagrindinių datų, susijusių su 

rasizmo ir kultūros įvairovės temomis, kalendorius, taip pat informacija apie vieno-

das galimybes ir diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos, religijos arba tikėjimo, 

amžiaus ir neįgalumo. Juo siekiama, kad jaunimas daugiau žinotų apie rasizmą, kse-

nofobiją ir antisemitizmą, įvairaus pobūdžio diskriminaciją ir suprastų, kaip svarbu 

gerbti ir toleruoti įvairias kultūras ir religijas. „S’cool Agenda“ buvo labai populiari 

tarp ES ir ne tik ES jaunimo – gauta per 10 000 kopijų užsakymų. 

Visuomenės informavimas ir pranešimai

Pagrindinių teisių agentūros atidarymas

Didžioji visuomenės informavimo ir pranešimų rengimo darbo dalis buvo 

susijusi Pagrindinių teisių agentūros atidarymu Vienoje kovo 1 dieną. Padedant 

Europos Komisijai ir Austrijos vyriausybei, parengta atidarymo programa, kurioje 

numatyti renginiai žiniasklaidai, svečiams ir plačiajai visuomenei. Kalbant apie 

informacinę medžiagą, agentūra turėjo užtikrinti, kad kovo 1 d. veiktų interneto 

svetainė ir būtų galima naudotis kita pagalbine visuomenės informavimo medžiaga 

(Reglamentu, klausimų ir atsakymų leidiniu, informaciniu leidiniu, žiniasklaidos 

medžiaga ir interneto svetainės medžiaga).
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„Equal Voices“ ir Pagrindinių teisių agentūros biuletenis 

„Equal Voices“ – Pagrindinių teisių agentūros žurnalas aktualiais klau-

simais, susijusiais su jos įgaliojimais. 2007 m. Pagrindinių teisių agentūra išleido 

du leidinius: pirmasis susijęs su įvairių formų moterų patiriama diskriminacija 

(„Lygybė ir diskriminacija lyčių požiūriu“, angl. Equality and discrimination through 

the gender lens), antrasis – su Pagrindinių teisių agentūros steigimu. Antrasis leidi-

nys skirtas agentūros atidarymui ir jame buvo skelbiamos Europos Komisijos pir-

mininko José Manuel Barroso, Austrijos kanclerio Alfred Gusenbauer ir kitų veikėjų 

kalbos. Jame pateikiamos Europos Tarybos, pilietinės visuomenės, lygybės įstaigų ir 

nacionalinių žmogaus teisių institucijų išsakytos nuomonės apie galimą agentūros 

poveikį. 

Agentūra išleido šešis Pagrindinių teisių agentūros biuletenio numerius. 

Šiame elektroniniame biuletenyje glaustai pateikiama informacija apie Pagrindinių 

teisių agentūros vykdomą veiklą, susijusius ES ir tarptautinius įvykius, taip pat nau-

jausia informacija apie valstybių narių padėtį sprendžiant rasizmo, ksenofobijos ir 

susijusius klausimus.

Ryšiai su žiniasklaida

Kad supažindintų plačiąją visuomenę su savo darbo rezultatais, agen-

tūra išleido kelis žiniasklaidai skirtus pranešimus ir atsakė į daugelį žurnalistų 

paklausimų iš visos Europos. Iš pradžių daugiausia domėtasi Agentūros atidarymu 

kovo mėnesį. Agentūra turėjo parodyti, kad tęsiamas darbas kovojant su rasizmu, 

ksenofobija ir susijusia netolerancija, taip pat dirbama diskriminacijos dėl seksu-

alinės orientacijos ir vaiko teisių srityse, kaip ir buvo prašyta atitinkamai Europos 

Parlamento ir Europos Komisijos. Tuo metu žiniasklaida tikėjosi, kad po agentūros 

atidarymo kovo mėn., ji nedelsdama imsis veiklos naujose su pagrindinėmis teisė-

mis susijusiose srityse. Teikdama žiniasklaidai objektyvią ir patikimą informaciją, 

agentūra siekia padėti teisingai nušviesti su jos įgaliojimais susijusius klausimus. 

Be to, Pagrindinių teisių agentūra ir toliau rėmė CIVIS Europos žinias-

klaidos apdovanojimus integracijos ir kultūrų įvairovės srityse; šie apdovanojimai 

skirti radijo ir televizijos programoms, kuriomis skatinamas daugelio kultūrų egzis-

tavimas ir tarpkultūrinis supratimas ES, kaip priemonė gerajai praktikai žiniasklai-

doje skatinti.

Siekdama daryti tvarų poveikį žiniasklaidos pranešimams, agentūra papil-

domai parėmė Europos transliuotojų sąjungą kuriant žurnalistams skirtą kultūros 

įvairovės priemonių rinkinį. Priemonių rinkinys viešai pristatytas Europos žinias-

klaidos konferencijoje migracijos ir integracijos tema, kurią 2007 m. lapkričio mėn. 

organizavo Prancūzijos televizija. Priemonių rinkinys, apimantis praktinius elemen-

tus (kontrolinius sąrašus, nuorodas) ir gerosios patirties, kuria galima naudotis, tai-

kyti ir iš kurios galima pasimokyti, patarimus, bus išleistas 2008 m. pradžioje.
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Pagrindinių teisių agentūros interneto svetainė 
(htt p://fra.europa.eu)

2007 m. interneto svetaine buvo veiksmingai naudojamasi agentūros ir 

buvusio EUMC parengtiems leidiniams ir ataskaitoms pateikti. Interneto svetainėje 

per mėnesį vidutiniškai apsilankydavo 54 246 lankytojai, per metus – 650 949 lan-

kytojai. 2007 m. Pagrindinių teisių agentūros interneto svetainės lankytojų skaičius 

padidėjo 75 %, palyginti su 371 200 lankytojų 2006 metais. 

2007 m. Pagrindinių teisių agentūra pradėjo įgyvendinti savo interneto 

svetainės atnaujinimo projektą. Jį įgyvendinus interneto svetainė bus iš esmės 

pagerinta, patobulintas jos veikimas bei prieinamumas. Projektas bus tęsiamas ir 

2008 metais. 

Kaip rodo parsisiųsdinamos informacijos statistiniai duomenys (žr. prie-

dus), 2007 m. taip pat buvo daug domimasi su musulmonų bendruomenėmis ir 

islamofobija susijusia agentūros veikla. Tą paliudija agentūros nuolatinis dalyva-

vimas sprendžiant šį klausimą (tiek jos pačios veikla arba bendradarbiaujama su 

pagrindinėmis organizacijomis). Agentūros metinė ataskaita apie su jos įgaliojimais 

susijusius klausimus tebėra pagrindinis dokumentas, kuriame šie klausimai apta-

riami ir pateikiami patarimai, kaip juos spręsti. Kitas svarbus įvykis buvo agentūros 

jaunimui skirta „S’cool Agenda“: per mėnesį atėjo 7 000 prašymų gauti šio leidinio 

egzempliorių; tai agentūrai – visiškai nauja auditorija.
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PRIEDAI
Valdymo struktūra ir darbuotojai

Valdančioji taryba

Agentūros valdančioji taryba, kaip planavimo ir priežiūros organas8, tvir-

tina agentūros metinę darbo programą, kuri rengiama pagal daugiametę pamatinę 

programą, Komisijai ir Moksliniam komitetui pareiškus nuomonę dėl agentūros 

direktoriaus pateikto projekto. Valdančioji taryba taip pat tvirtina Pagrindinių teisių 

agentūros biudžetą, skiria direktorių ir Mokslinio komiteto narius, tvirtina metines 

ataskaitas. 2007 m. Valdančioji taryba, kuri buvo paskirta birželio mėn., buvo susi-

rinkusi du kartus.

Pagrindinių teisių agentūros Valdančiąją tarybą sudaro atitinkamą patirtį 

valstybinio ar privačiojo sektoriaus organizacijų valdymo srityje bei žinių pagrin-

dinių teisių srityje turintys asmenys. Kiekviena valstybė narė skiria po vieną nepri-

klausomą asmenį, einantį aukšto lygio pareigas nepriklausomoje nacionalinėje žmo-

gaus teisių institucijoje ar kitoje valstybinio ar privačiojo sektoriaus organizacijoje; 

vieną nepriklausomą asmenį skiria Europos Taryba, du atstovus – Komisija.

Pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos nariai nuo 2008 m. kovo 4 d.

Nariai

Valstybė narė Narys Pakaitinis narys 

Belgija (BE) Jozef De Witte Edouard Delruelle 

Bulgarija (BG) Emil Konstantinov Irena Ilieva 

Čekija (CZ) Jitka Seitlová Filip Glotzmann 

Danija (DK) Claus Gulmann Linda Nielsen 

Vokietija (DE) Heidrun Merk Eckart Klein 

Estija (EE) Nele Parrest Tanel Mätlik 

Airija (IE)
Anastasia Crickley 
(pirmininkė)

Rory O’Donnell

Graikija (EL) Linos-Alexandros Sicilianos
Sophia Koukoulis-
Spiliotopoulos

Ispanija (ES) Gema Martín Muñoz Laukiama, kol bus paskirtas

Prancūzija (FR) Jean-Marie Coulon Philippe Mettoux

Italija (IT) Elena Paciotti Marina Calloni

Kipras (CY) Christos Clerides Xenis Xenofontos

Latvija (LV) Ilze Brands Kehris Martins Mits

Lietuva (LΤ) Gintaras Švedas Stasys Šedbaras

8 Reglamento 12 str. 6 dalis
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Valstybė narė Narys Pakaitinis narys 

Liuksemburgas (LU) Victor Weitzel Patrick Kinsch 

Vengrija (HU) Gábor Halmai András Kádár

Malta (MT) Austin G. Bencini Stefan Frendo

Nyderlandai (NL) Jenny E. Goldschmidt 
Jan Gerco Cornelis 
Wiebenga

Austrija (AT)
Hannes Tretter 
(pirmininkės pavaduotojas)

Christian Strohal

Lenkija (PL) Maciej Dybowski Laukiama, kol bus paskirtas

Portugalija (PT) Rui Pires Laukiama, kol bus paskirtas

Rumunija (RO) Laukiama, kol bus paskirtas Simina Tănăsescu

Slovėnija (SI) Blaž Ivanc Janez Kranjc 

Slovakija (SK) Beata Oláhová Laukiama, kol bus paskirtas

Suomija (FI) Mikko Puumalainen Ulla Katarina Frostell 

Švedija (SE) Anna-Karin Lundin Christina Johnsson

Jungtinė Karalystė (UK) Marie Staunton Sarah Cooke

Europos Taryba Guy De Vel Rudolf Bindig

Europos Komisija Francisco Fonseca Morillo Stefan Olsson

Europos Komisija Emmanuel Crabit José Alegre Seoane

Vykdomoji valdyba

Valdančiajai tarybai padeda Vykdomoji valdyba9, kuri 2007 m. buvo susi-

rinkusi tris kartus. Vykdomąją valdybą sudaro Valdančiosios tarybos pirmininkas 

ir pirmininko pavaduotojas, du kiti Valdančiosios tarybos nariai, išrinkti Valdan-

čiosios tarybos, ir vienas Europos Komisijos atstovas. Į Valdančiąją tarybą Europos 

Tarybos paskirtas asmuo gali dalyvauti Vykdomosios valdybos posėdžiuose. Vykdo-

mosios valdybos posėdžius sušaukia pirmininkas, kai reikia parengti Valdančiosios 

tarybos sprendimus ir padėti bei patarti direktoriui. 

Pagrindinių teisių agentūros Vykdomosios valdybos nariai

Pirmininkė Anastasia CRICKLEY /Airija

Pirmininkės pavaduotojas Hannes TRETTER /Austrija

Narė –Valdančioji taryba Elena PACIOTTI /Italija

Narys – Europos Taryba Guy DE VEL 

Narys – Europos Komisija Francisco FONSECA MORILLO 

Narė – Valdančioji Taryba Ilze BRANDS KEHRIS /Latvija

9 Reglamento 13 str. 1 dalis
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Direktorius

Pagrindinių teisių agentūrai vadovauja direktorius, kurį skiria Valdančioji 

taryba. Pagal Reglamento 15 straipsnio 4 dalį, direktorius yra atsakingas už:

1.  agentūros užduočių vykdymą, visų pirma susijusių su agentūros ataskaitų, nuo-

monių tyrimų ir kitų dokumentų rengimu ir skelbimu bendradarbiaujant su 

Moksliniu komitetu; 

2.  agentūros metinės darbo programos rengimą ir įgyvendinimą;

3.  visus personalo klausimus ir einamųjų reikalų administravimo klausimus;

4.  agentūros biudžeto įgyvendinimą;

5.  su agentūros veikla susijusių veiksmingų stebėsenos ir vertinimo procedūrų įgy-

vendinimą ir Valdančiosios tarybos informavimą apie stebėjimo rezultatus;

6.  bendradarbiavimą su ryšių palaikymo pareigūnais;

7.  bendradarbiavimą su pilietine visuomene, įskaitant Pagrindinių teisių platformos 

koordinavimą.

Direktorius yra atskaitingas Valdančiajai tarybai ir dalyvauja Valdančio-

sios tarybos ir Vykdomosios valdybos posėdžiuose. 

Pagrindinių teisių agentūros darbuotojai

Agentūra iš visos ES samdo darbuotojus, kurie laikosi Europos Bendrijų 

pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomų nuostatų ir taisyklių. 2007 m. agen-

tūrai vadovavo laikinoji direktorė Beate Winkler ir po to – laikinai direktoriaus 

pareigas ėjęs Konstantinos Manolopoulos iki direktoriaus paskyrimo. 

2007 m. agentūra pirmą kartą pasiūlė baigusiems aukštąsias mokyklas 

galimybę įgyti praktinės darbo patirties agentūros vykdomo darbo srityse pagal 

plataus masto mokamų stažuočių programą. Devyni stažuotojai baigė stažuotis 

2007 m. liepos 31 d., kiti devyni – 2007 m. vasario 27 dieną. Penkiolika naujų sta-

žuotojų pradėjo stažuotę nuo 2008 m. kovo mėn. iki 2008 m. liepos mėnesio. Tiek 

stažuotojų, tiek jų vadovų atsiliepimai rodo, kad programa pasitvirtino.
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Valdymo diagrama metų pabaigoje:

Direktorius

Administracija Tyrimai ir duomenų 

rinkimas

Ryšiai ir išorės 

santykiai

2007 m. Pagrindinių teisių agentūros etatų plane buvo 46 laikinieji dar-

buotojai. 2007 m. atsirado dvi laisvos pareigybės. 2008 m. kovo mėn. baigta pri-

ėmimo į vieną iš minėtų pareigybių procedūra; tikimasi, kad priėmimo į antrąją 

laisvą pareigybę procedūra bus baigta per paskutinius šešis 2008 m. mėnesius.

Laikinųjų darbuotojų skaičiaus raida

 2007 m. 2006 m.

 Gruodis Sausis Gruodis Sausis

AD10 13 15 15 15

AST 21 20 20 20

Iš viso 34 35 35 35

2007 m. pradėta 11 atrankos procedūrų siekiant sudaryti pagal sutartis 

dirbančių darbuotojų rezervinius sąrašus, iš kurių būtų priimami darbuotojai. Todėl 

sumažės laikinųjų darbuotojų skaičius. 9 iš 11 atrankos procedūrų jau baigtos. Be 

to, vykdoma įdarbinimo procedūra siekiant priimti kandidatą į laikinojo darbuotojo 

pareigybę.

10

10  AD – administratoriai; AST – asistentai.
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Finansai ir apskaita

Pajamos

Agentūros pajamų šaltinis – iš Europos bendrijos bendrojo biudžeto 

mokama subsidija. Agentūrai skirta ES subsidija 2007 m. buvo 14 000 000 EUR. Be 

to, kad 2006 m. agentūra gavo 483 908 EUR ES plėtros procesui remti, 2007 m. 

Pagrindinių teisių agentūra gavo dar 281 093 EUR pagal PHARE RAXEN projek-

tus. 

Per ateinančius metus agentūros fi nansiniai ir žmogiškieji ištekliai bus 

pamažu didinami. Europos Komisijos preliminarus fi nansų planavimas Pagrindinių 

teisių agentūrai 2007–2012 m.: 

Metai 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Biudžetas, mln. EUR 14 15 17 20 20 22

Išlaidos

2007 m. bendras skirtų lėšų įsisavinimas (t. y. 2007 m. išmokėtos lėšos ir 

į 2007 m. perkelti asignavimai) padidėjo 4 % ir sudarė 98 % visų asignavimų. Be to, 

pagal III antraštinę dalį skirtų lėšų dalis padidėjo 6 %, o tai rodo, kad Pagrindinių 

teisių agentūra ir toliau stengėsi gerinti biudžeto įgyvendinimą.

Biudžeto vykdymas 2007 m. (EUR)

 Pradinis 
biudžetas*

Galutinis 
biudžetas**

Išmokėta 
2007 m.

Perkelta į 
2008 m.

Procentai*** 

I antraštinė dalis 

(darbuotojai) 3 838 500 4 880 000 3 902 307 109 660 98,22%

II antraštinė dalis 

(Pastatai, įranga 

ir kitos veiklos 

sąnaudos) 751 500 2 531 000 750 233 1 586 610 98,41%

III antraštinė dalis 

(Veiklos sąnaudos) 4 386 000 6 589 000 1 809 704 5 620 555 98,54%

Iš viso 8 976 000 14 000 000 6 462 584 7 316 825 98,42%

PHARE RAXEN 

Projektai **** - 281 093 392 295 133 784

Biudžetas iš viso 8 976 000 14 281 093 6 854 879 7 450 609

* Numatytas metų pradžioje.

** Su pakeitimais metų pabaigoje atlikus reikalingus perskirstymus.

*** (Išmokėta  2007 m. ir perkelta į 2007 m.) / Galutinis biudžetas.

**** Daugiamečiai asignavimai – 2007 m. mokėjimus sudaro praėjusiais fi nansiniais metais gautos sumos.
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Pagrindinių teisių agentūros balanso projektas, 2007 m. gruodžio 31 d.

EUR EUR

TURTAS 2007 m. 2006 m.

A. ILGALAIKIS TURTAS

Ilgalaikis nematerialusis turtas 109 324 83 678

Ilgalaikis materialusis turtas 333 108 387 745

Investicijos - -

Paskolos - -

Ilgalaikis išankstinis finansavimas - -

Ilgalaikės gautinos sumos - -

ILGALAIKIS TURTAS IŠ VISO 442 432 471 423

B. TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos - -

Trumpalaikis išankstinis finansavimas - 70 000

Trumpalaikės gautinos sumos 291 067 452 883

Trumpalaikės investicijos - -

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 195 805 2 287 953

TRUMPALAIKIS TURTAS IŠ VISO 8 486 872 2 810 836

TURTAS IŠ VISO 8 929 304 3 282 260

ĮSIPAREIGOJIMAI
C. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Išmokos darbuotojams - -

Atidėjimai rizikai ir įsipareigojimams - -

Finansiniai įsipareigojimai - -

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai - -

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO - -

D. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Išmokos darbuotojams - - 

Atidėjimai rizikai ir įsipareigojimams 48 373 47 552

Finansiniai įsipareigojimai - -

Mokėtinos sumos 1 588 052 1 534 837

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 1 636 425 1 582 389

ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 1 636 425 1 582 389

E. GRYNASIS TURTAS / ĮSIPAREIGOJIMAI 7 292 879 1 699 871

Rezervai - -

Sukauptas rezultatas 7 292 879 1 699 871

Smulkiųjų akcininkų dalis - -

GRYNASIS TURTAS/ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 7  292  879 1 699 871
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2007 m. leidiniai

Ataskaita apie rasizmą ir ksenofobiją ES valstybėse narėse

Ataskaitoje aptariami su rasizmu ir ksenofobija ES valstybėse narėse 

susiję pokyčiai 2006 metais. Joje pateikiama penkių teminių sričių informacija ir 

duomenys: teisiniai klausimai, darbas, švietimas, būstas ir rasistinis smurtas ir nusi-

kaltimai. Remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros surinktais duo-

menimis, išlieka nevienodos galimybės darbo, būsto ir švietimo srityse. Keliose ES 

šalyse 2005 m. ir 2006 m. padaugėjo rasistinių nusikaltimų. Nors yra daugiau požy-

mių, kad ES kovos su diskriminacija teisės aktai turi teigiamo poveikio, kol kas nuo 

diskriminacijos nukentėjusiems asmenims trūksta žinių apie naujas taisykles. Tai 

keletas svarbiausių šios ataskaitos, kuri buvo pateikta Europos Parlamentui 2007 m. 

rugpjūčio 27 d., išvadų.

1997–2005 m. tendencijos ir pokyčiai: kova su etnine ir rasine diskriminacija ir 
lygybės skatinimas Europos Sąjungoje

Šiame leidinyje apibendrinami ir analizuojami svarbūs per RAXEN tinklą 

nuo 2000 m. surinkti duomenys ir informacija. Jame pateikiama glausta daugiame-

čių kovos su rasizmu ES tendencijų apžvalga, aprašoma rasizmo ir susijusios dis-

kriminacijos raida nuo 1997 m. iki 2005 metų. Taip pat aprašoma, kokių iniciatyvų 

ėmėsi ES ir valstybės narės kovodamos su šiais reiškiniais.

2007m. metinė ataskaita. Pagrindinių teisių agentūros veikla 2007 m.

Šioje ataskaitoje aptariama agentūros veikla 2007 metais.

EUMC veikla, susijusi su duomenų apie rasizmą ir ksenofobiją rinkimu ir tyrimais 
(2000–2006 m.). ES pagrindinių teisių agentūrai perduodama patirtis

Šis leidinys buvo rengiamas atsižvelgiant į tai, kad agentūra tęs su rasizmu 

ir ksenofobija susijusį darbą ir imsis naujų su pagrindinėmis teisėmis susijusių temų. 

Todėl jame kritiškai aptarta anksčiau taikyta duomenų rinkimo ir tyrimų metodika, 

apibūdinta, kaip buvo plėtojama EUMC veikla nuo 2000 m., ir kritiškai aptarta, kaip 

pasitelkus ankstesnius metodus buvo gerinamas duomenų patikimumas ir palygi-

namumas, ir parodyta, ko buvo pasimokyta iš šios patirties, kad duomenų rinkimo 

metodai ateityje būtų gerinami. Reikėtų pabrėžti, kad šis leidinys nėra strateginis 

dokumentas – jame remiamasi tik EUMC patirtimi. ES Pagrindinių teisių agen-

tūra, atsižvelgdama į konkrečius poreikius, persvarstys duomenų rinkimo ir tyrimų 

metodiką.
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Imigrantai ir politinis dalyvavimas: faktai, teorija ir patirtimi grindžiamos prielaidos 

Šiame leidinyje aptariamas imigrantų politinio dalyvavimo klausimas. 

Pradedama nuo istorinės apžvalgos, analizuojama, kodėl imigrantai balsuoja, apta-

riami įvairūs su imigrantų politiniu dalyvavimu susiję metodiniai klausimai siekiant 

pasiūlyti keletą patirtimi grindžiamų pastebėjimų, vietiniame, praktiniame lygme-

nyje aptariant pavyzdžius, kurie galėjo paskatinti imigrantų politinį dalyvavimą.

„Informacinis pranešimas apie antidiskriminacines direktyvas ir įvairovės valdymą“

Šis leidinys – tai informacinis pranešimas, parengtas Europos Parlamento 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto prašymu. Jis buvo pristatytas per 2007 m. 

lapkričio mėn. vykusį Europos Parlamento klausymą, susijusį su ES pažanga lygių 

galimybių ir nediskriminacijos srityse.

„Informacinis pranešimas apie Pagrindų sprendimą dėl kovos su rasizmu ir 
ksenofobija“

Šis leidinys – tai informacinis pranešimas, parengtas Europos Parlamento 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų prašymu. Jis buvo pristatytas per atitin-

kamą Europos Parlamento klausymą 2007 m. kovo mėnesį. 

Žurnalas „Equal Voices“

Žurnalas „Equal Voices“ paprastai leidžiamas tris kartus per metus. Jame 

spausdinami išsamūs straipsniai ir apybraižos pateikiant analizę, naujus tyrimus, 

apklausas, ekspertų išvadas ir sėkmingos integracijos idėjas. 2007 m. dėl ribotų 

žmogiškųjų išteklių agentūra išleido du žurnalo numerius. 2007 m. gruodžio mėn. 

numeryje (Nr. 22) „Lygybė ir diskriminacija lyčių požiūriu“, remiantis interviu su 

JT Vyriausiuoju žmogaus teisių komisaru Louise Arbour, svarstomi pagrindiniai 

daugialypės diskriminacijos klausimai. Kitame numeryje (Nr. 21) „ES Pagrindinių 

teisių agentūros atidarymas“, kuris išleistas 2007 m. spalio mėn., pateikiama infor-

macija apie Vienoje įsteigtą Pagrindinių teisių agentūrą ir jos naudą. 

Pagrindinių teisių agentūros biuletenis ir skrajutės

Pagrindinių teisių agentūros biuletenis – tai glausta aktuali informacija, 

susijusi su agentūros įgaliojimuose numatytomis veiklos sritimis. Jo tikslas – pri-

statyti skaitytojams tarptautinių organizacijų ir pilietinės visuomenės inicijuotus 

su Pagrindinių teisių agentūros įgaliojimais susijusius pagrindinius politinius poky-

čius ir iniciatyvas ES valstybėse narėse, ES institucijose ir įstaigose. Elektroninis 

biuletenis leidžiamas šešis kartus per metus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. 

2007 m. Pagrindinių teisių agentūra išleido šešis biuletenius (Nr. 01/2007 – 2007 m. 

kovo mėn., Nr. 02/2007 – 2007 m. gegužės mėn., Nr. 03/2007 – 2007 m. liepos mėn., 
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Nr. 04/2007 – 2007 m. rugpjūčio mėn., Nr. 05/2007 – 2007 m. spalio mėn., 

Nr. 06/2007 – 2007 m. lapkričio mėn.). Šie biuletenio numeriai išplatinti elektroni-

niu paštu ES žinybų, tarpvyriausybinių organizacijų, valstybių narių vyriausybių ir 

NVO individualiems adresatams.

Visus leidinius galima parsisiųsdinti iš Pagrindinių teisių agentūros inter-

neto svetainės www.fra.europa.eu arba nemokamai užsisakyti šiuo adresu: informa-

tion@FRA.europa.eu.
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Pagrindinių teisių agentūros 2007 m. surengti arba paremti 
renginiai ir susitikimai

Sausis

Sausio 26 d.   Austrijos apskritojo stalo diskusija apie EUMC 

įgaliojimų išplėtimą ir perdavimą Pagrindinių teisių 

agentūrai: Viena (Austrija)

Bendrai surengė Austrijai atstovaujantis EUMC 

Valdančiosios tarybos narys ir Austrijos federalinio 

kanclerio biuras, Liudviko Boltzmano institutas ir EUMC

Vasaris

Vasario 28 d.   27-asis EUMC Valdančiosios tarybos posėdis 

(Neeilinis bendrasis posėdis): Viena (Austrija)

46-asis EUMC Vykdomosios valdybos posėdis: 

Viena (Austrija)

Kovas

2007 m. kovo 1 d.   Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 

atidarymas: Viena (Austrija)

Parėmė Austrijos Respublikos federalinė kanceliarija, 

Austrijos Respublikos federalinė Europos ir tarptautinių 

reikalų ministerija ir Vienos miestas.

1-oji laikinoji Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūros Valdančioji taryba:Viena (Austrija)

Balandis

Balandžio 16 d.   Vaizdo konferencija, surengta bendradarbiaujant su 

Yad Vashem: Viena (Austrija)

Balandžio 19–20 d.  2007 m. RAXEN pagrindinių nacionalinių centrų 

susitikimas: Viena (Austrija)

Gegužė

Gegužės 11 d.   1-asis darbo grupės, susijusios su Pagrindinių teisių 

agentūros laikinąja Valdančiąja taryba, posėdis: 

Viena (Austrija)

Gegužės 30 d.   2-asis darbo grupės, susijusios su Pagrindinių teisių 

agentūros laikinąja Valdančiąja taryba, posėdis: 

Viena (Austrija) 
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Birželis

Birželio 11–12 d.   Seminaras Rasių lygybės direktyvos tema: 

„Informuotumo apie Bendrijos kovos su 

rasine diskriminacija taisykles skatinimas“: 

Zagrebas (Kroatija)

Birželio 25–26 d.   Seminaras Rasių lygybės direktyvos tema: 

„Informuotumo apie Bendrijos kovos su 

rasine diskriminacija taisykles skatinimas“: 

Stambulas (Turkija)

Birželio 25 d.   3-iasis darbo grupės, susijusios su Pagrindinių teisių 

agentūros laikinąja Valdančiąja taryba, posėdis: 

Viena (Austrija)

Liepa

Liepos 12–13 d.   Pirmasis Pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios 

tarybos posėdis: Viena (Austrija)

Liepos 16–17 d.   Pagrindinių teisių agentūros nacionalinių ryšių 

palaikymo pareigūnų posėdis: Viena (Austrija)

Rugsėjis

Rugsėjo 21 d.   1-asis Pagrindinių teisių agentūros Vykdomosios 

valdybos posėdis: Viena (Austrija)

Rugsėjo 26 d.   ESBO posėdis žmogiškojo aspekto įgyvendinimo tema – 

„Su romais, sinti ir traveleriais susijusių politikos 

krypčių įgyvendinimas“: Varšuva (Lenkija)

Bendras papildomas ESBO ODIHR ryšių centro romų 

ir sinti klausimais, ES Pagrindinių teisių agentūros ir 

Europos Tarybos Romų ir travelerių reikalų skyriaus 

organizuotas renginys

Rugsėjo 27–28 d.   Pagrindinių teisių agentūros apskritojo stalo diskusija 

su vietos bendruomenių tinklu: Manhaimas (Vokietija)

Spalis

Spalio 15–16 d.   Pagrindinių teisių agentūros nacionalinių ryšių 

palaikymo pareigūnų posėdis: Viena (Austrija)

Spalio 22 d.   2-asis Pagrindinių teisių agentūros Vykdomosios 

valdybos posėdis:Viena (Austrija)

Spalio 22–23 d.   2-asis Pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios 

tarybos posėdis: Viena (Austrija)

Spalio 29–30 d.   2007 m. Pagrindinių teisių agentūros Europos 

apskritojo stalo konferencija: Lisabona (Portugalija)

Lygios galimybės gauti išsilavinimą ir darbą jaunimui, 

turinčiam migrantų patirties
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Lapkritis

Lapkričio 14 d.   Pagrindinių teisių agentūros Įvairovės diena (Tag der 

Vielfalt): Viena (Austrija)

Gruodis

Gruodžio 10–11 d.  Pagrindinių teisių agentūros konsultacinė konferencija 

suinteresuotiesiems pilietinės visuomenės subjektams 

Pagrindinių teisių platformos kūrimo tema: 

Briuselis (Belgija)

Nacionalinių, Europos ir tarptautinių pilietinės 

visuomenės organizacijų viešos ir uždaros diskusijos. 

Konferencijos rezultatais buvo naudojamasi rengiant 

ataskaitą apie 2007 m. konsultacijas, susijusias su 

Pagrindinių teisių platformos kūrimu, ir bendrai apie 

agentūros ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą. 

Renginiai ir posėdžiai, kuriuose 2007 m. dalyvavo 
Pagrindinių teisių agentūra

Balandis

Balandžio 8 d.  Tarptautinė romų diena

Gegužė

Gegužės 10 d.   Konferencija: CIVIS-Preisveleihung 2007: 

Berlynas (Vokietija)

Lapkritis

Lapkričio 28–29 d.  Konferencija: „Kuriant Europos strategiją prieš smurtą 

sporte“: Briuselis (Belgija)

Gruodis

Gruodžio 2 d.   Pagrindinių teisių agentūros apskritojo stalo diskusija 

su romų moterų tinklais: Stokholmas (Švedija)

Gruodžio 3–4 d.   „Amare glasura ashunde. Mūsų balsą girdi: 

konferencija romų moterų teisių tema“: 

Stokholmas (Švedija)
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Pagrindinių teisių agentūros populiariausi leidiniai 2007 m.

Pavadinimas Paskelbta
Kiek kartų 
parsisiųsta

Musulmonai Europos Sąjungoje. Diskriminacija ir islamofobija Gruodžio 6 d. 154 454

Ataskaita apie rasizmą ir ksenofobiją ES valstybėse narėse Rugpjūčio 7 d. 150 178

2006 m. metinė ataskaita – 2 dalis Lapkričio 6 d. 90 605

Diskriminacijos ir islamofobijos suvokimas. Europos Sąjungos 
musulmonų bendruomenių narių balsai 

Gruodžio 6 d. 27 294

Romai ir traveleriai valstybės švietimo sistemoje Gegužės 6 d. 20 334

Kultūros įvairovė ir integracija užimtumo sektoriuje Rugpjūčio 5 d. 17 993

2005 m. liepos 7 d. teroristinių išpuolių Londone poveikis ES 
musulmonų bendruomenėms

Lapkričio 5 d. 17 768

Migrantai, mažumos ir švietimas Sausio 5 d. 17 594

1997–2005 m. tendencijos ir pokyčiai: kova su etnine ir rasine 
diskriminacija ir lygybės skatinimas Europos Sąjungoje

Liepos 7 d. 16 711

Glausta 2001–2005 m. padėties Europos Sąjungoje apžvalga
Gegužės 6 d., 

atnaujinta 
gruodžio 6 d.

12 503

Su rasizmu ir diskriminacija susijusi migrantų patirtis ES Gegužės 6 d. 8 610

Programos lankstinukas Spalio 7 d. 8 529

Daugumos požiūris į mažumas (1–4 ataskaitos) Kovo 5 d. 7 563

2005 m. metinė ataskaita. Santraukos Lapkričio 5 d. 7 509

2007 m. metinė ataskaita. Pagrindinių teisių agentūros veikla 
2007 m.

Liepos 7 d. 7 062

„Equal Voices“ Birželio 5 d. 6 755

„S’Cool Agenda“ Lapkričio 7 d. 6 741

Migruojančios mažumos ir būstas Sausio 6 d. 5 107

2005 m. metinė ataskaita – 2 dalis Lapkričio 5 d. 4 933

Kova su antisemitizmu ir islamofobija: bendruomenių 
suartinimas (Europos apskritojo stalo susitikimai) RT3

Sausio 5 d. 4 393

Migrantai, mažumos ir užimtumas Lapkričio 3 d. 4 084

Rasistinis smurtas 15 ES valstybių narių Birželio 6 d. 4 046

Migrantai, mažumos ir teisės aktai Gegužės 2 d. 2 257

Naudojamos antisemitizmo apibrėžtys Kovo 5 d. 1 902

2006 m. metinė ataskaita. Santraukos Lapkričio 6 d. 1 649

Antisemitizmo apraiškos ES 2002–2003 m. Sausio 5 d. 1 277

Daugumos požiūris į mažumas. Santrauka Kovo 5 d. 865

Kova su rasistiniais nusikaltimais ir smurtu 
(2005 m. rugsėjo mėn.)

Rugsėjo 5 d. 305
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Kaip įsigyti ES leidinių?

Parduodamų leidinių galite įsigyti:

• EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• knygyne, nurodę leidinio pavadinimą, leidėją ir (arba) ISBN kodą;

•  tiesiogiai iš mūsų platintojų. Jų adresus rasite tinklavietėje: http://bookshop.europa.eu 
arba sužinosite kreipęsi faksu: +352 2929-42758.

Nemokamų leidinių galite įsigyti:

• EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  Europos Komisijos atstovybėse arba delegacijose. Jų adresus rasite tinklavietėje: 
http://ec.europa.eu/ arba sužinosite kreipęsi faksu: +352 2929-42758.
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