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Cuvânt-înainte

Evenimentele din 2007 au subliniat încă o dată faptul că societățile și lide-

rii politici din Europa trebuie să își consolideze poziția de combatere a inegalităților, 

a infracțiunilor rasiste și a excluderii sociale a persoanelor dezavantajate. Anul 2007 

a fost un an foarte aglomerat pentru Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamen-

tale (FRA), succesoarea Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xeno-

fobe (EUMC) în timpul acestui an. Lucrările Agenției s-au concentrat pe activități 

de colectare și analiză a datelor secundare, pe cercetare, activități de comunicare și 

cooperare, cu scopul de a sprijini dezvoltarea unor politici și practici efi ciente.

La 15 februarie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 168/2007 

privind înfi ințarea Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale. Agenția 

a luat fi ință la 1 martie 2007. Această dezvoltare refl ectă conștientizarea sporită de 

către factorii de decizie politică a importanței colectării unor date sigure, efectuării 

de analize comparative robuste și punerii în aplicare a cercetărilor transnaționale 

privind problemele legate de drepturile fundamentale în formularea unor politici și 

a unor măsuri bazate pe dovezi. Extinderea activității de cercetare a Agenției în alte 

domenii decât rasismul și intoleranța asociată acestuia va oferi UE informații noi și 

consolidate cu privire la probleme vitale legate de drepturile fundamentale. 

Transformarea EUMC în Agenția pentru Drepturi Fundamentale oferă, de 

asemenea, oportunitatea de a refl ecta asupra și de a face bilanțul activităților anteri-

oare, care au avut din nou, în 2007, o contribuție semnifi cativă la crearea politicilor 

de combatere a rasismului. Agenția a contribuit la creșterea conștientizării fenome-

nelor de discriminare și xenofobie existente în statele membre ale UE. Rapoartele 

acesteia au permis realizarea unei comparații între situația din diferite țări din UE și 

au evidențiat tendințe multianuale la nivelul țărilor. Concluziile și opiniile care pot 

fi  extrase din aceste rapoarte au contribuit la procesul de creare a politicilor euro-

pene și de luare a unor decizii informate de către Parlamentul European, Consiliu 

și Comisie. Societatea civilă a putut utiliza rezultatele rapoartelor pentru a subli-

nia inegalitățile existente și pentru a încuraja un răspuns din partea autorităților 

 competente. 
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Anastasia Crickley

Președintele consiliului de 

administrație al FRA

Constantinos Manoloupolos

Directorul în funcție al FRA

Cuvânt-înainte
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Însă activitatea Agenției se concentrează, de asemenea, asupra unor dez-

voltări pozitive care evidențiază soluții practice pentru multe dintre problemele pe 

care unii oamenii le consideră ca fi ind de nerezolvat. Astfel, Agenția a încercat să 

demonstreze factorilor de decizie politică din UE că politicile și măsurile de nedis-

criminare sunt nu numai recomandate și prevăzute prin directivele UE, ci și aplica-

bile, aducând benefi cii practice întregii societăți în ansamblu. 

Viitoarea provocare principală a Europei o constituie promovarea unei 

societăți incluzive bazate pe respectarea diversității, egalității și drepturilor funda-

mentale pentru toți. Credem cu tărie că, în cadrul noului său mandat, Agenția va 

continua activitatea EUMC și își va intensifi ca sprijinul acordat acestei Europe din 

care facem parte toți și de care suntem mândri. 

Dorim să mulțumim consiliului de administrație și personalului Agenției 

pentru sprijinul acordat, pentru devotamentul lor și munca importantă pe care au 

depus-o.

Anastasia Crickley, 

Președintele consiliului de administrație

Constantinos Manoloupolos, 

Directorul în funcție al FRA
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Ce este FRA și cum funcționează

Ce este FRA și cum funcționează
Înfi ințarea Agenției

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)1 este 

una dintre agențiile UE care au fost înfi ințate pentru a oferi asistență instituțiilor și 

statelor membre ale UE în punerea în aplicare a legislației UE. Aceste agenții repre-

zintă un răspuns la o dorință de descentralizare geografi că și la nevoia de a realiza 

noi sarcini de natură juridică, tehnică și/sau științifi că.

Respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale este 

o valoare comună a tuturor statelor membre ale UE. Conform articolului 6 alinea-

tul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, „Uniunea respectă drepturile funda-

mentale, astfel cum sunt acestea garantate de Convenția europeană pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 

1950, precum și astfel cum rezultă acestea din tradițiile constituționale comune ale 

statelor membre, ca principii generale ale dreptului comunitar”. 

Drepturile fundamentale stau deci la baza UE. Apărarea și promovarea 

acestora reprezintă un obiectiv esențial al integrării europene. Există mai multe 

instrumente disponibile pentru respectarea acestor drepturi. Unul dintre cele mai 

cunoscute este Carta drepturilor fundamentale, proclamată de liderii Uniunii Euro-

pene (UE) în decembrie 2000, prin care se reafi rmă drepturile astfel cum acestea 

rezultă în special din tradițiile constituționale și obligațiile internaționale pe care 

le au în comun statele membre, din Convenția privind drepturile omului a Consi-

liului Europei și din jurisprudența Curții Europene de Justiție și a Curții Europene 

a Drepturilor Omului. În Cartă se afi rmă că popoarele din Europa sunt decise să 

trăiască împreună un viitor pașnic, bazat pe valori comune, într-o Uniune Euro-

peană „bazată pe valorile universale, indivizibile ale demnității, libertății, egalității 

și solidarității umane; bazată pe principiile democrației și statului de drept.”

În decembrie 2003, Consiliul European a decis să prelungească atribuțiile 

Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe, pentru a-l trans-

forma într-o Agenție pentru Drepturi Fundamentale. Decizia respectivă a pus capăt 

unei dezbateri îndelungate în care părțile interesate și-au exprimat sprijinul față 

de înfi ințarea unei astfel de Agenții. În iunie 1999, Consiliul European de la Köln 

a sugerat examinarea nevoii unei Agenții pentru drepturile omului și democrație, 

idee susținută de Parlamentul European. În urma unei consultări publice2 ample, 

Comisia Europeană a emis o propunere privind Agenția pentru Drepturi Funda-

mentale, în iulie 2005. În cele din urmă, Consiliul a adoptat, la 15 februarie 2007, 

1 FRA a fost înfi ințată prin Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 (JO L 53, 

22.2.2007), denumit în continuare „Regulamentul”.

2 Comisia Europeană a lansat o consultare publică, prin intermediul unei comunicări prezentate la 25 octom-

brie 2004. La 25 ianuarie 2005, Comisia a continuat consultarea publică printr-o audiere publică, deschisă de 

Franco Frattini, vicepreședintele Comisiei Europene, Luc Frieden, ministrul de justiție al Luxemburgului, și 

Jean-Louis Bourlanges, președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului 

European.
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Regulamentul (CE) nr. 168/2007 privind înfi ințarea Agenției pentru Drepturi Fun-

damentale a Uniunii Europene la Viena, în Austria. Lansarea Agenției a avut loc la 

1 martie 2007 la Viena, cu participarea președintelui și a vicepreședintelui Comisiei 

Europene, a cancelarului și a ministrului afacerilor externe din Austria, a ministru-

lui german al justiției și a secretarului general al Consiliului Europei. 

Președintele José Manuel Barroso a declarat: „Comisia Europeană se 

dedică în totalitate promovării respectării drepturilor fundamentale la nivelul UE. 

Înfi ințarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale reprezintă un pas înainte în 

ceea ce privește furnizarea expertizei de care Uniunea Europeană are nevoie pentru 

a combate cu succes discriminarea. Odată ce Agenția va fi  complet funcțională, 

consider că aceasta va furniza o resursă valoroasă Comisiei și altor instituții ale 

UE. Privesc Agenția mai degrabă ca pe o completare decât ca pe o concurență 

a activităților întreprinse în altă parte”.

Vicepreședintele Frattini a salutat, de asemenea, cu căldură înfi ințarea 

Agenției pentru Drepturi Fundamentale: „Trebuie să promovăm drepturile funda-

mentale, dacă dorim să construim o Europă de care să putem fi  mândri cu toții. 

O Europă bogată în diversitate, ai cărei cetățeni să trăiască integrați, unii alături de 

alții, într-o societate fără inegalități între sexe, rase etc. Cetățenii europeni sprijină 

acest lucru: un studiu recent a arătat că 73% dintre aceștia doresc să se ia mai multe 

decizii la nivelul UE privind promovarea și protejarea drepturilor fundamentale. 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale va fi  una dintre resursele esențiale pentru 

a facilita acest lucru”.

Agenția pentru Drepturi Fundamentale înlocuiește Observatorul Euro-

pean al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe și se bazează pe activitatea acestuia. Spri-

jinindu-se pe activitatea Observatorului, Agenția pentru Drepturi Fundamentale va 

avea trei funcții esențiale: colectarea de informații și date; furnizarea de consiliere 

Uniunii Europene și statelor membre ale acesteia și promovarea dialogului cu soci-

etatea civilă, pentru a crește gradul de conștientizare a publicului asupra drepturilor 

fundamentale. 

În cursul anului 2007, Agenția s-a pregătit pentru a-și îndeplini rolul 

extins, iar la începutul anului 2008, Consiliul a adoptat un cadru multianual în care 

defi nea domeniile exacte de activitate ale Agenției pentru perioada 2007-2012, în 

timp ce consiliul de administrație al acesteia a ales directorul Agenției. În cursul 

anului 2007, deși cadrul multianual nu era încă în vigoare, Agenția și-a concentrat 

activitatea asupra combaterii rasismului, xenofobiei și intoleranței asociate acestora, 

pregătindu-se pentru rolul său extins și inițiind cercetări în domeniul discriminării 

pe motive de orientare sexuală și al drepturilor copilului, ca răspuns la anumite 

solicitări din partea Parlamentului European și a Comisiei Europene. Acestea vor fi  

discutate mai detaliat în secțiunea referitoare la activitatea de cercetare.
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Rolul Agenției

Misiunea Agenției este aceea de a oferi asistență și expertiză instituțiilor și 

autorităților relevante din cadrul Comunității, precum și statelor membre ale aces-

teia în ceea ce privește drepturile fundamentale, pentru punerea în aplicare a drep-

tului comunitar, și de a le sprijini pe acestea în adoptarea de măsuri și formularea 

de cursuri de acțiune corespunzătoare. Pentru a îndeplini acest obiectiv, Agenția își 

va dezvolta activitățile în conformitate cu următoarele sarcini principale:

colectarea, analiza și difuzarea unor date obiective și fi abile;• 

dezvoltarea comparabilității și fi abilității datelor prin metode și norme noi;• 

efectuarea și promovarea cercetării și a studiilor în domeniul drepturilor funda-• 

mentale;

formularea și publicarea de concluzii și avize privind anumite subiecte, din pro-• 

prie inițiativă sau la solicitarea Parlamentului European, Consiliului sau Comi-

siei;

promovarea dialogului cu societatea civilă.• 

Sarcinile Agenției sunt îndeplinite pe baza Programului de lucru anual al 

acesteia, care este elaborat pe baza unui cadru multianual de cinci ani, care a fost 

adoptat de Consiliu, în urma unei consultări cu Parlamentul European, la 28 februa-

rie 2008. În conformitate cu regulamentul de bază, Agenția trebuie să continue să 

se ocupe de fenomenele de rasism, xenofobie și antisemitism, ca elemente esențiale 

pentru protejarea drepturilor fundamentale. 

FRA lucrează în strânsă legătură cu alte instituții și organisme active atât 

la nivel național, cât și european, și își va consolida cooperarea cu Consiliul Europei. 

Mai mult, FRA va implica activ societatea civilă prin crearea unei Platforme a Drep-

turilor Fundamentale.

Patru organisme alcătuiesc Agenția:

un director responsabil de administrarea zilnică a Agenției și de pregătirea și • 

punerea în aplicare a programului de lucru anual al acesteia;

un consiliu de administrație responsabil să se asigure că Agenția funcționează în • 

mod efi cient, precum și să stabilească proiectul de buget și programul de lucru 

anual și să monitorizeze punerea în aplicare ulterioară a acestora;

un Comitet executiv care furnizează asistență consiliului de administrație;• 

un comitet științifi c responsabil de calitatea științifi că a activității Agenției.• 
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Câmpul de acțiune geografi c al FRA cuprinde UE și cele 27 de state mem-

bre ale acesteia. În plus, aceasta poate fi  deschisă participării țărilor candidate, în 

calitate de observatori, în urma unei decizii a consiliului de asociere relevant, care 

să stabilească natura specifi că, dimensiunea și modalitatea de participare a acestora 

la activitatea Agenției. Consiliul, care acționează unanim pe baza unei propuneri 

din partea Comisiei, poate decide să invite o țară cu care Comunitatea Europeană 

a încheiat un acord de stabilizare și asociere să participe în cadrul Agenției în cali-

tate de observator.
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Cercetarea și colectarea de date secundare

Cercetarea și colectarea de date 
secundare

În trecut, activitatea Agenției, în calitate de EUMC, s-a concentrat asu-

pra rasismului și xenofobiei. Când EUMC a fost transformat în FRA, în 2007, s-a 

concentrat treptat și asupra altor probleme legate de drepturile fundamentale, 

ca răspuns la anumite solicitări din partea Parlamentului European și a Comisiei 

 Europene. 

O sarcină principală a Agenției este cea de a colecta date și informații la 

nivel național, pentru a efectua analize comparative care vor îmbunătăți înțelegerea 

fenomenelor de rasism și xenofobie, precum și a intoleranțelor asociate acestora. 

În principal, aceasta a încercat să facă acest lucru îmbunătățind calitatea datelor și 

a informațiilor disponibile la nivelul Uniunii Europene, pentru a sprijini un proces 

decizional informat, bazat pe dovezi și, astfel, mai efi cient. Aceste date și informații 

alcătuiesc baza unei părți semnifi cative a cercetărilor și analizelor sale compara-

tive. Datele și informațiile sale contribuie la rezerva de date disponibilă la nivel 

internațional pentru organizații din Uniunea Europeană și din afara acesteia. 

Agenția a creat un corpus de cunoștințe bazate pe date și informații care 

nu au fost disponibile anterior la nivel european. După cum se evidențiază în cele-

lalte capitole ale acestui raport, datele și informațiile, precum și metodele folosite 

de FRA pentru a le colecta, au infl uențat dezvoltarea colectării de date de către alte 

organizații internaționale și au contribuit la stabilirea unor norme privind colecta-

rea datelor la nivel național și internațional. FRA și-a continuat eforturile în vederea 

îmbunătățirii principiilor directoare ale colectării datelor și sensibilizarea factorilor 

de decizie politică în legătură cu avantajele acestor principii. După cum subliniază 

informațiile de mai jos, pe parcursul anului 2007, FRA a fost activă în procesul de 

colectare a datelor referitoare la discriminarea etnică în domeniile ocupării forței 

de muncă, educației și locuințelor, monitorizând evoluțiile din domeniul legislației 

și oferind o privire generală asupra situației infracțiunilor și violențelor rasiste. Pro-

blema asistenței medicale a fost inclusă în colectarea de date ca sector tematic nou 

în 2007. Puse laolaltă, rezultatele acestei colectări de date au oferit Uniunii Euro-

pene o privire generală și o analiză comparativă valoroasă a situației.

Regulamentul Agenției specifi că faptul că datele secundare colectate ar 

trebui să fi e „obiective, fi abile și comparabile”. Termenul „obiective” indică faptul că 

informațiile ar trebui colectate cu o rigurozitate științifi că cât mai mare, în conformi-

tate cu bunele canoane ale metodologiei științelor sociale. Termenul „fi abile” poate 

avea mai multe interpretări. De exemplu, una dintre ele are legătură cu o utilizare 

mai „cotidiană”, iar o alta are un sens mai specifi c în metodologia științelor sociale. 

Utilizarea cea mai frecventă a acestui termen consideră datele ca fi ind „fi abile” dacă 

acestea sunt corecte și nu prezintă o imagine distorsionată a ceea ce încearcă să 

descrie. Cu toate acestea, în literatura metodologiei științelor sociale, conceptul de 

„fi abilitate” în cercetare are legătură cu ideea de „multiplicare”, și anume cu ipoteza 

că, dacă o cercetare este repetată în aceleași condiții pe orice eșantion similar de 
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participanți, aceasta va produce rezultate similare. Agenția aspiră în mod rezonabil 

către colectarea unor date care să fi e fi abile în sensul ambelor defi niții. Pentru a asi-

gura faptul că datele secundare colectate prezintă o refl ectare corectă a ceea ce se 

dorește a descrie, la dispoziția contractanților Agenției sunt puse orientări precise 

și comune, pentru a-i ajuta să colecteze acele tipuri de date care sunt necesare și să 

furnizeze informațiile contextuale necesare care vor permite Agenției să evalueze 

valabilitatea, fi abilitatea și caracterul adecvat al acestora. Orientările sunt discutate 

în mod exhaustiv cu contractanții în timpul unor reuniuni, care includ, de aseme-

nea, sesiuni de formare. Mai mult, acuratețea și calitatea datelor secundare este exa-

minată și verifi cată cu atenție de către experți interni și, dacă nu există o expertiză 

internă disponibilă, de către experți externi specializați. 

Termenul „comparabile” pune mai multe probleme decât ceilalți doi ter-

meni. Se înțelege faptul că unitățile între care trebuie făcute comparațiile sunt sta-

tele membre ale UE. Agenția a publicat o multitudine de date referitoare la statele 

membre, date care sunt comparative, în sensul descrierii, analizării și comentării 

unor similarități și diferențe în ceea ce privește producerea incidentelor, politicilor 

și așa mai departe, între statele membre. Cu toate acestea, aceste informații sunt 

rareori direct comparabile, întrucât datele sunt colectate conform unor metodologii 

diferite, pe baza unor defi niții juridice diferite. Rapoartele Agenției au contribuit 

semnifi cativ la creșterea gradului de conștientizare a nevoii de convergență în pro-

cedurile administrative ale statelor membre, în metodele de colectare a datelor și 

în defi nițiile utilizate în diferitele state membre, astfel încât datele produse la nivel 

ofi cial să poată deveni intrinsec mai comparabile. Aceste mesaje au fost diseminate 

în fi ecare an în cadrul unor ateliere și conferințe organizate pe întreg teritoriul UE, 

precum și în cadrul unor reuniuni obișnuite cu funcționari publici din statele mem-

bre și în cadrul unor prezentări parlamentare.

Mai direct, în cadrul acestui proces, Agenția și-a continuat, în 2007, 

strânsa colaborare cu organisme cum ar fi  Eurostat și cu grupul de lucru al Comisiei 

pentru colectarea de date care să măsoare dimensiunile și impactul discriminării. 

Un rezultat al acestuia din urmă a fost producerea „Manualului european privind 

datele referitoare la egalitatea de șanse”, publicat în 2007 de Comisia Europeană, 

care s-a bazat în mare măsură pe experiențele de colectare a datelor ale FRA, pentru 

a crește gradul de conștientizare în rândul factorilor de decizie politică în legătură 

cu nevoia unor date mai bune.

Pentru a compensa insufi ciența datelor statistice comparabile la nivel 

național, Agenția a început treptat să conceapă și să pună în aplicare proiecte de 

cercetare din ce în ce mai ambițioase, cu comparabilitate integrată, în funcție de 

capacitatea resurselor sale umane și fi nanciare. Cercetările pot fi  completate de sta-

tistici ofi ciale și pot preveni numeroase probleme care au fost descrise mai sus. 

Proiectele de cercetare pot fi  concepute în așa fel încât să includă categorii sensibile, 

cum ar fi  „rasa” ori originea etnică sau națională, care sunt adeseori atât de difi cil de 

găsit și de utilizat în statisticile existente. Cercetările pot identifi ca importanța vari-

abilelor care nu pot fi  prezentate în statisticile ofi ciale și pot produce o serie întreagă 

de dovezi de diferite tipuri privind discriminarea, precum și diferitele manifestări 

și locații ale acesteia.
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Proiectele de cercetare ale Agenției utilizează o metodologie științifi că 

comună, aplicată în toate statele membre, pentru a produce date primare de natură 

direct comparabilă. Printre exemplele de astfel de cercetări se numără studiul 

privind atitudinile majorităților față de minorități, studiul privind experiențele 

minorităților în materie de rasism și discriminare și studiul continuu la scară largă 

privind experiențele și atitudinile migranților și minorităților față de discriminare 

și victimizare. 

Colectarea de date la nivel național

Din 2000, Agenția contractează diferite tipuri de organizații din statele 

membre pentru a colecta date și informații relevante care să fi e utilizate ca bază 

pentru analizele sale comparative. Aceste organizații au alcătuit RAXEN, sursa de 

date și informații la nivel național a Agenției pentru probleme privind rasismul și 

xenofobia. RAXEN este alcătuită din diferite organizații, de exemplu, organisme 

pentru egalitate, instituții pentru drepturile omului, centre de cercetare universitare 

și ONG-uri antirasism. RAXEN este o inițiativă unică și deschizătoare de drumuri 

în ceea ce privește colectarea sistematică de date secundare și informații fi abile atât 

din surse guvernamentale, cât și neguvernamentale, pe baza unor orientări comune. 

Punctele focale naționale sunt selectate printr-o licitație internațională și contrac-

tate de către Agenție pentru a furniza date și informații într-o varietate de formate 

de raportare, la diferite intervale de timp. Ele lucrează în strânsă legătură cu alți 

actori esențiali de la nivel național, pentru a se asigura că culegerea datelor este 

exhaustivă. Agenția coordonează și monitorizează îndeaproape munca și activitățile 

RAXEN, prin intermediul unor reuniuni, cursuri de formare și comunicări frec-

vente prin e-mail și telefon.

Datele colectate de către RAXEN se referă, în principal, la discrimina-

rea etnică din domeniul ocupării forței de muncă, educației și locuințelor. În 2007, 

a fost introdusă discriminarea etnică din domeniul asistenței medicale. Rapoartele 

naționale se referă, de asemenea, la dezvoltări privind legislația antidiscriminare și 

la date ofi ciale și neofi ciale privind violența și infracțiunile rasiste,  concentrându-se, 

în special, asupra incidentelor legate de antisemitism și islamofobie. „Bunele prac-

tici” și inițiativele pozitive ale guvernului și societății civile în ceea ce privește com-

baterea rasismului sunt subliniate, de asemenea. 

În 2007, RAXEN a pus la dispoziția Agenției, în mod regulat, documentație 

generală, printr-o varietate de instrumente de raportare:

rapoartele RAXEN privind colectarea de date, care au fost utilizate ca bază prin-• 

cipală pentru redactarea „Raportului privind rasismul și xenofobia în statele 

membre ale UE” și Raportul anual pe 2008 ale Agenției; în plus, materialul este 

utilizat în baza de date InfoBase;

Buletinele bilunare RAXEN, realizate în 2007, care oferă detalii cu privire la • 

evoluțiile din domeniul politicii, studii și cercetări importante, date statistice și 
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alte informații introduse în Buletinul FRA și utilizate, de asemenea, în vederea 

actualizării informațiilor disponibile în baza de date InfoBase;

la sfârșitul anului 2007, au fost redactate două rapoarte complementare privind • 

xenofobia și discriminarea romilor din Italia și din România, pentru a fi  utilizate 

ca baze pentru alte cercetări și analize.

Pe baza datelor secundare care au fost colectate și analizate în mod sis-

tematic din 2000 și pentru a evalua dezvoltarea, în timp, a fenomenelor rasiste și 

xenofobe, precum și a politicilor europene și naționale pentru combaterea acestora, 

Agenția a pregătit și a publicat, în 2007, un raport global intitulat „Tendințe și dez-

voltări în perioada 1997-2005: combaterea discriminării etnice și rasiale și promo-

varea egalității în Uniunea Europeană”. Această publicație oferă o privire generală 

unică și concisă asupra unor tendințe multianuale în ceea ce privește lupta împo-

triva rasismului pe teritoriul UE.

În 2007, în urma extinderii atribuțiilor Agenției pentru a cuprinde și 

alte drepturi fundamentale și în vederea îmbunătățirii capacității FRA în ceea ce 

privește analizele juridice și colectarea de date judiciare, în special statisticile și 

jurisprudența, a fost înfi ințat un grup de experți juridici, sub denumirea FRALEX 

(Fundamental Rights Agency Legal Experts – Experții juridici ai Agenției pentru 

Drepturi Fundamentale), cu echipe în fi ecare stat membru, care pot produce, în 

scurt timp, rapoarte juridice de bună calitate, care să fi e utilizate ca baze pentru 

analizele comparative ale Agenției. Experții au fost identifi cați și contractați pe baza 

unui apel de oferte pentru experți juridici cu califi cări superioare în domeniul drep-

turilor fundamentale pentru toate statele membre ale UE, care vor furniza Agenției 

studii juridice, rapoarte și date judiciare relevante, cum ar fi  statistici și cazuri de 

jurisprudență. 

La sfârșitul anului 2007, experții juridici au început pregătirea activității 

lor legate de instrumentele juridice naționale și europene și de efi cacitatea acestora 

în ceea ce privește homofobia și discriminarea pe motive de orientare sexuală. Ana-

liza juridică va contribui la unul dintre principalele proiecte în curs ale Agenției, 

un studiu comparativ privind situația homofobiei și a discriminării pe motive de 

orientare sexuală din UE.

Implicarea țărilor candidate: proiectul RAXEN_CT

În decursul anului 2006, Agenția a pus în aplicare proiectul RAXEN_BR, 

care a fost fi nanțat de DG Extindere, cu scopul de a dezvolta colectarea de date și 

capacitatea de raportare a organizațiilor aparținând societății civile din țările candi-

date Bulgaria și România. Astfel, Agenția s-a afl at în poziția de a integra imediat și 

în totalitate noile state membre ale UE în activitățile sale de colectare de date, con-

tractând organizații în calitate de puncte focale naționale pentru aceste două țări. 

În cursul anului 2007, FRA s-a implicat într-un proiect similar, fi nanțat 

din nou de DG Extindere. Scopul proiectului RAXEN_CT a fost dublu: pe de o parte, 
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îmbunătățirea expertizei și experienței organizațiilor locale aparținând societății 

civile din Croația și din Turcia în ceea ce privește colectarea de date și întocmirea de 

rapoarte privind problemele legate de rasism, xenofobie și intoleranțe asociate aces-

tora, iar pe de altă parte, dezvoltarea capacității acestor organizații, prin creșterea 

gradului de conștientizare, formare și evenimente de consolidare a capacităților, 

pentru a dezvolta o mai bună înțelegere a politicilor UE în materie de discrimi-

nare rasială și etnică. În acest cadru, două serii de evenimente au fost organizate în 

Croația și în Turcia în cursul anului 2007. Prima a constat în două seminarii con-

centrate asupra Directivei 2000/43/CE a Consiliului (Directiva privind egalitatea 

rasială), care au avut loc în iunie. Obiectivul a fost acela de a familiariza și mai mult 

societatea civilă și guvernele celor două țări cu prevederile directivei și de a le oferi 

acestora oportunitatea de a profi ta de experiențele altor țări care au fost implicate 

în transpunerea și punerea în aplicare a acestei părți a legislației UE. A doua serie de 

seminarii s-a concentrat asupra colectării de date în domeniul rasismului și xeno-

fobiei. Aceste seminarii au avut scopul de a sprijini capacitatea actorilor locali (de 

exemplu, ministere, centre de cercetare, ONG-uri) de a colecta date și de a moni-

toriza discriminarea și implicațiile acesteia la nivel social, politic și instituțional. 

Evenimentele, care au fost organizate în strânsă cooperare cu delegații ale Comisiei 

Europene, s-au dovedit a avea un mare succes. La acestea au participat un număr 

mare de autorități importante și alte părți interesate, în special actori din societatea 

civilă. Procedurile și alte câteva documente esențiale au fost publicate atât în limba 

engleză, cât și în limbile naționale.

Viitoarea participare a țărilor candidate la activitatea Agenției și 

modalitățile de care ar putea fi  nevoie pentru aceasta vor fi  stabilite printr-o decizie 

a consiliului de asociere relevant. O astfel de decizie se afl ă în curs de pregătire.

Efectuarea cercetărilor și îmbunătățirea comparabilității 
datelor

Colectarea de date secundare subliniază în mod consecvent lipsa de date 

comparabile. Pentru a îmbunătăți comparabilitatea și a dezvolta noi surse de date, 

Agenția a inițiat în 2007 un număr de proiecte de cercetare care vor furniza date 

primare, originale și comparabile, despre rasism și discriminare. 

În 2007, proiectul-pilot privind experiențele imigranților și minorităților 

etnice în ceea ce privește victimizarea infracțională, pus în aplicare în șase state 

membre, a fost fi nalizat cu succes. Pe baza lecțiilor învățate din acest proiect-pilot, 

Agenția a lansat, la sfârșitul anului 2007, un studiu complet privind discriminarea și 

victimizarea pe teritoriul UE, analizând experiențele și atitudinile imigranților și ale 

altor minorități. Acest proiect este conceput în așa fel încât să capteze experiențele 

de victimizare infracțională ale comunităților „vulnerabile”, în special incidentele 

de tip „rasial”, etnic sau religios. Obiectivitatea, fi abilitatea și comparabilitatea 

sunt cele trei trăsături esențiale ale studiului, care urmează metodologia dezvoltată 

în Studiul internațional privind victimele infracțiunilor (ICVS) din 1989 de către 

Națiunile Unite. Un obiectiv principal al studiului este acela de a încerca să se asi-

gure, acolo unde este posibil, că rezultatele sale pot fi  comparate cu rezultatele unor 
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studii existente întreprinse asupra unor populații majoritare (neminoritare). Deși 

rezultatele studiului vor permite efectuarea unei comparații a concluziilor între 

diferite grupuri minoritare din diferite state membre, este, de asemenea, util să se 

facă o comparație cu populația majoritară, astfel încât răspunsurile minorităților 

să nu fi e izolate. Astfel, se va putea observa dacă există similarități sau diferențe 

izbitoare în statele membre între răspunsurile populației majoritare și cele ale 

populației minoritare și se va putea sublinia dacă trebuie aplicate răspunsuri poli-

tice în anumite state membre. Sondajul va fi  fi nalizat până la sfârșitul anului 2008 și 

se va referi la câteva probleme, printre care conștientizarea drepturilor (în special 

Directiva privind egalitatea rasială), experiențele și incidentele legate de discrimi-

nare, preocuparea față de infracțiuni, în general, și față de infracțiunile violente 

și hărțuire, în special, experiențele legate de infracțiuni, detaliile privind anumite 

incidente și experiențele legate de serviciile de poliție.

În iunie 2007, Parlamentul European a solicitat Agenției3 să dezvolte un 

raport comparativ privind situația homofobiei și discriminării pe motive de ori-

entare sexuală din UE. Obiectivul acestui raport este acela de a ajuta Parlamentul 

European în momentul discutării necesității unei directive care să se refere la toate 

aspectele discriminării, enumerate în articolul 13 din Tratatul CE pentru toate sec-

toarele la care se face referire în Directiva privind egalitatea rasială 2000/43/CE, și 

anume, educația, securitatea socială, asistența medicală și accesul la bunuri și servi-

cii. În plus, acest raport va avea, de asemenea, o contribuție importantă la evaluarea 

impactului, efectuată de Comisia Europeană, cu scopul de a explora posibilitatea 

prezentării unui proiect de directivă, care ar include aceste domenii suplimentare. 

Proiectul cuprinde colectarea de date ofi ciale și neofi ciale la nivel național în toate 

statele membre ale UE și efectuarea unor analize comparative la nivel european, 

care să cuprindă ultimii ani, ceea ce este necesar pentru o bună înțelegere a proble-

melor în cauză. Proiectul analizează, de asemenea, comparativ instrumentele juri-

dice relevante existente, datele judiciare și jurisprudența, atât la nivel național, cât și 

la nivelul UE, care vor fi  publicate în mod autonom. Raportul fi nal va reuni datele și 

informațiile disponibile într-un document orientat spre politică, care va evidenția, 

de asemenea, măsurile și inițiativele pozitive, întreprinse atât de autoritățile publice, 

cât și de societatea civilă.

Pe baza unei solicitări din partea Comisiei Europene, Agenția a lansat, de 

asemenea, un studiu privind indicatorii care măsoară punerea în aplicare, protecția, 

respectarea și promovarea drepturilor copilului în Uniunea Europeană. Acest pro-

iect urmărește să dezvolte un set de indicatori pentru măsurarea în mod regulat 

a modului în care drepturile copilului sunt puse în aplicare, protejate, respectate 

și promovate în statele membre ale UE. Dezvoltarea acestor indicatori se va baza 

pe o revizuire a surselor disponibile, pe o consultare structurată cu experți și părți 

interesate esențiale și pe o evaluare a resurselor de date disponibile la nivel național, 

european și internațional privind comparabilitatea, diferențele și alte domenii.

3  Conform articolului 4 alineatul (1) literele (c) și (d) și articolului 5 alineatul (3) din Regulament, Parlamentul 

European, Consiliul sau Comisia Europeană pot solicita Agenției să întreprindă anumite cercetări și studii 

științifi ce, cu condiția ca resursele sale fi nanciare și umane să o permită, precum și să publice concluzii și avize 

privind sectoare tematice care nu sunt cuprinse în cadrul multianual. 
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În cadrul atribuțiilor sale referitoare la rasism și xenofobie, Agenția 

a inițiat în 2007 trei proiecte, care sunt programate, de asemenea, pentru a fi  fi na-

lizate și publicate în 2008. Primul proiect, „Racism and social marginalisation: 

potential pathways to violent radicalisation” (Rasismul și marginalizarea socială: 

căi posibile către o radicalizare violentă), explorează căile posibile către o radicali-

zare violentă prin intermediul unor sondaje de opinie în rândul tineretului musul-

man din statele membre selectate. Proiectul studiază relația dintre discriminarea și 

abuzurile rasiste, marginalizarea socială și dezvoltarea de atitudini care tind spre 

radicalizarea violentă în rândul acestei părți a populației. Acesta este pus în apli-

care în strânsă colaborare cu Comisia Europeană, în vederea efectuării studiului 

calitativ al acesteia, bazat pe interviuri, referitor la radicalizarea violentă. Proiectul 

își propune să abordeze unele dintre diferențele actuale în ceea ce privește temele 

legate de experiențele tinerilor în materie de rasism și discriminare, marginalizare, 

excludere socială și alienare, precum și în materie de atitudini în favoarea utilizării 

violenței. Al doilea proiect, „Combating ethnic profi ling practices: good practice 

guide” (Combaterea practicilor de profi l etnic: ghid de bune practici), își propune 

să analizeze și să sublinieze inițiativele pozitive, în special cele care implică parte-

neriate între mai multe agenții care au drept obiectiv combaterea rasismului, ajuto-

rarea victimelor și îmbunătățirea relațiilor dintre comunități și autoritățile publice 

relevante. De asemenea, proiectul urmărește să contribuie la eforturile depuse 

în vederea unei cooperări îmbunătățite la nivel european în domeniul imigrării 

și al controlului frontierelor și vămilor. În plus, proiectul va susține eforturile de 

îmbunătățire a dimensiunii drepturilor omului în inițiativele de instruire a orga-

nismelor de aplicare a legilor, susținând în special inițiativele Frontex și CEPOL, 

care propun cursuri de instruire adecvate pentru ofi țerii din cadrul organismelor 

de aplicare a legii și eforturile privind dezvoltarea unor garanții democratice într-o 

societate europeană multietnică și diversifi cată. În sfârșit, „Pilote media project” 

(Proiectul-pilot media) constituie o altă inițiativă de a îmbunătăți comparabilitatea 

datelor. Acesta va analiza modul în care sunt reprezentați migranții și minoritățile 

analizând conținutul unui eșantion din presa scrisă din statele membre selectate 

și va studia în profunzime modul în care sunt tratate problemele legate de diver-

sitate. Proiectul va dezvolta, de asemenea, materiale de instruire relevante pentru 

jurnaliști.

Comparabilitatea datelor

Unul dintre obiectivele activității de cercetare întreprinse de către Agenție 

este acela de a îmbunătăți comparabilitatea datelor între statele membre. Efortu-

rile de îmbunătățire a comparabilității se pot aplica la diferite niveluri. În primul 

rând, rapoartele comparative (cum ar fi  cel lansat pe tema situației referitoare la 

homofobie și la discriminarea pe motive de orientare sexuală în cadrul UE) joacă un 

rol important pentru reprezentarea datelor disponibile în diferitele state membre, 

pentru identifi carea diferențelor, pentru explicarea motivelor pentru care anumite 

lucruri nu sunt comparabile, pentru a găsi resurse descriptive și calitative pentru 

a explica diferențele de context național și implicațiile acestora în lipsa de compa-

rabilitate actuală între datele privind discriminarea din statele membre.
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În al doilea rând, Agenția concepe și pune în aplicare proiecte de cercetare 

privind diferite aspecte ale rasismului și discriminării, integrând în acestea compa-

rabilitatea – de exemplu, utilizând o metodologie comună aplicată în diferitele state 

membre pentru a produce date de natură comparabilă privind discriminarea. Un 

exemplu în acest sens îl reprezintă ancheta privind discriminarea și victimizarea 

în statele membre ale Uniunii Europene, care analizează experiențele și atitudinile 

imigranților și ale altor minorități.

În al treilea rând, rapoartele Agenției au contribuit la conștientizarea 

nevoii de convergență a procedurilor administrative ale statelor membre, a meto-

delor de colectare a datelor și a defi nițiilor utilizate în diferitele state membre, astfel 

încât datele ofi ciale să devină intrinsec mai comparabile. De asemenea, în cadrul 

acestui proces, FRA a cooperat în strânsă legătură cu organisme cum ar fi  Eurostat 

și alte grupuri de lucru competente ale Comisiei. Personalul Agenției continuă să 

participe la reuniuni ale grupului de lucru al Comisiei Europene privind colectarea 

de date în vederea măsurării dimensiunii și a impactului discriminării, precum și 

ale grupului de referință al Manualului european privind datele referitoare la egali-

tatea de șanse. Rezultatul acestei colaborări a fost redactarea Manualului european 

privind datele referitoare la egalitatea de șanse4, care s-a bazat pe experiențele de 

colectare a datelor a FRA pentru a sensibiliza factorii de decizie politică asupra 

nevoii unor date mai bune. 

Dezvoltarea de resurse de documentare publice

Conform Regulamentului său5, FRA are sarcina de a înregistra și de 

a disemina rezultatele cercetărilor care îi sunt comunicate de către statele mem-

bre și instituțiile Uniunii, precum și de către organismele, ofi ciile și agențiile din 

Comunitate și Uniune, centrele de cercetare, organismele naționale, organizațiile 

neguvernamentale, țările terțe și organizațiile internaționale, în special organismele 

competente ale Consiliului Europei. În 2007, activitățile de documentare s-au con-

centrat asupra actualizării, dezvoltării suplimentare și perfecționării tehnice a vas-

tei bazei de date InfoBase a Agenției, care conține date și informații pentru toate 

statele membre ale UE privind discriminarea etnică din sectorul ocupării forței de 

muncă, educației și locuințelor, precum și instrumente legislative relevante, și oferă 

o privire generală asupra situației și datelor statistice, acolo unde acestea sunt dis-

ponibile, legate de infracțiunile și violențele rasiste. InfoBase conține, de aseme-

nea, o compilație de inițiative pozitive (o selecție de proiecte al căror obiectiv este 

acela de a combate discriminarea prin intermediul unor acțiuni practice), precum 

și un set de date unice privind cazurile de jurisprudență (o selecție de decizii/cazuri 

naționale importante, asociate legislației referitoare la discriminare).

4 Manualul european privind datele referitoare la egalitatea de șanse: De ce și cum se poate construi o bază de 

cunoștințe națională privind egalitatea și discriminarea pe motive de origine rasială și etnică, religie sau con-

vingeri, invaliditate, vârstă sau orientare sexuală, Comisia Europeană/Ministerul fi nlandez al muncii, 2007.

5 Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulament. 
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Sprijinirea politicilor efi ciente 
de combatere a rasismului 
și a promovării drepturilor 
fundamentale

Activitatea de informare a Agenției în domeniul dezvoltării de strategii 

a continuat în 2007, concentrându-se asupra rasismului, xenofobiei și intoleranței 

asociate acestora. Trecerea de la un organism care abordează probleme legate de 

rasism la unul care oferă consiliere privind unele probleme mai ample legate de 

drepturile fundamentale se va face treptat. 

Printre noile sarcini ale Agenției se afl ă înfi ințarea unor rețele și meca-

nisme de cooperare, care vor permite Agenției să își dirijeze contribuția strategică 

într-un mod mai efi cient. Au fost organizate primele două reuniuni ale noului grup 

de agenți de legătură naționali. În plus, lărgirea cooperării cu serviciile Comisiei 

Europene și îmbunătățirea relațiilor cu noile structuri ale Consiliului Europei au 

fost, de asemenea, necesare. În afară de cooperarea cu societatea civilă și de primele 

reuniuni cu instituțiile naționale pentru drepturile omului pe tema Agenției (a se 

vedea în cele ce urmează, la Cooperarea și activitățile de sensibilizare), FRA a înce-

put să adune propuneri pentru viitoarea activitate politică ce vor constitui baza 

unor subiecte din cadrul Programului de lucru anual legate de sectoarele tematice 

prioritare.

Activitatea de informare a Agenției pentru dezvoltarea de strategii s-a 

îndreptat în principal spre cadrul Uniunii Europene și, în special, al Parlamentului 

European, Comisiei Europene și Comitetului Regiunilor. Raportul anual al Agenției 

și rezultatele cercetărilor acesteia au evidențiat o varietate de probleme legate de 

directivele privind egalitatea rasială, situația comunităților de romi și travellers, 

precum și a comunităților musulmane, infracțiunile rasiste și sistemul de justiție 

penală, mass-media și problemele legate de diversitatea culturală și nevoia unor 

răspunsuri mai coerente și coordonate la nivel național din partea guvernelor. În 

consecință, Agenția a urmărit aceste probleme în contextul UE.

Agenția a continuat să lucreze cu Comitetul Regiunilor prin intermediul 

Rețelei de Comunități Locale (LCN). LCN este o rețea alcătuită din Comitetul Regi-

unilor și din funcționari politici din orașele Aarhus (DK), Anvers (BE), Bradford 

(UK), Genk (BE), Mannheim (DE), Nantes (FR), Sheffi  eld (UK), Rotterdam (NL) și 

Torino (IT). În 2007, principala preocupare a LCN a fost aceea de a asigura coeziu-

nea comunitară și de a aborda nevoile comunităților musulmane.

La fel ca și în cazul Uniunii Europene, Agenția și-a continuat activitatea 

de cooperare cu Consiliul Europei și cu Organizația pentru Securitate și Cooperare 

în Europa (OSCE). Această activitate s-a concentrat asupra unor probleme legate 

de discriminarea împotriva comunităților de romi și de travellers, a infracțiunilor 
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rasiste și a menținerii ordinii, precum și asupra islamofobiei. Participarea Agenției 

la reuniunile interinstituționale ale unor organizații interguvernamentale permite 

coordonarea acțiunilor și activităților referitoare la probleme comune, evitarea 

duplicării, căutarea unei valori adăugate și organizarea unor activități mai coerente 

atât din punct de vedere strategic, cât și în ceea ce privește prioritizarea.

Activitatea Agenției este vizibilă, când este menționată într-o varietate 

de documente ale instituțiilor UE și ale guvernelor naționale, însă poate oferi, de 

asemenea, informații pentru dezvoltarea de politici, în faza de concepție. Impactul 

activității Agenției poate fi  privit în termeni largi în dezvoltarea colectării de date 

ca o componentă a dezvoltării strategice de către guvernele naționale, în utilizarea 

datelor Agenției pentru luarea de decizii politice și pentru folosirea în comun de 

către diferiți actori a bunelor practici și a inițiativelor identifi cate de Agenție prin 

activitățile sale care vizează orientarea măsurilor și acțiunilor.

Colaborarea cu instituțiile UE, statele membre 
și alte părți interesate 

Colaborarea cu Parlamentul European (PE)

Una dintre principalele sarcini ale Agenției este aceea de a furniza exper-

tiză și consiliere Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene, cu pri-

vire la probleme legate de atribuțiile sale. FRA a participat la mai multe audieri 

publice și reuniuni ale comisiilor în cadrul PE și a contribuit la proiecte de raport. 

Rapoartele EUMC/FRA au fost menționate frecvent în rezoluții relevante ale PE.

Agenția a contribuit cu experți la un raport care constituia baza unei 

rezoluții a PE privind aplicarea Directivei privind egalitatea rasială (2000/43/CE). 

FRA a furnizat raportorului responsabil al PE informații privind inițiativele de 

conștientizare și cazurile de jurisprudență asociate directivei. Rezoluția PE s-a 

referit la concluziile Agenției și a invitat statele membre să colecteze și să pună la 

dispoziția FRA „informații și date relevante, fi abile și comparabile”.6

FRA a contribuit, de asemenea, cu experți la avizul PE privind Decizia-

cadru a Consiliului privind combaterea anumitor forme și exprimări ale rasismului 

și xenofobiei prin intermediul dreptului penal. Pe baza activității Agenției, Parla-

mentul European a adoptat un raport de inițiativă invitând Consiliul să ajungă la un 

acord privind decizia-cadru propusă.7 FRA a trimis la Parlamentul European unul 

dintre vorbitorii principali din cadrul audierii asociate acestui raport.

6 Rezoluția Parlamentului European din 27 septembrie 2007 privind aplicarea Directivei 2000/43/CE a Consiliu-

lui din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire 

de rasă sau origine etnică [2007/2094(INI)] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//

TEXT+TA+P6-TA-2007-0422+0+DOC+XML+V0//RO

7 Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului din 21 iunie 2007 privind evoluția negocierilor 

referitoare la decizia-cadru privind lupta împotriva rasismului și a xenofobiei [2007/2067(INI)] http://www.

europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0285+0+DOC+XML+V0//RO
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Agenția a fost invitată să își prezinte „Raportul privind rasismul și xeno-

fobia în statele membre ale UE” Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne. FRA a subliniat tendințele actuale și progresul înregistrat în ceea ce privește 

combaterea rasismului. În același timp, aceasta a subliniat nevoia de a întreprinde 

acțiuni de conștientizare a legislației antidiscriminare. Reuniunea a constituit, de 

asemenea, un prilej de a prezenta membrii Comitetului executiv al FRA acestei 

comisii, care este principala interfață a Agenției la PE.

Colaborarea cu Comisia Europeană

Agenția și-a menținut colaborarea cu Comisia Europeană, în principal 

în sectoarele politice legate de justiție, libertate și securitate și nediscriminare. 

Aceasta s-a implicat în activitatea pe care o întreprinde Comisia în ceea ce privește 

comunitățile de romi și de travellers și dezvoltarea unor indicatori și a unor repere 

pentru promovarea egalității și combaterea discriminării rasiale.

Agenția a avut o contribuție scrisă la Cartea albă privind minoritățile 

etnice pe piața muncii, un apel urgent pentru o mai bună includere socială, care 

a fost publicată de către Comisie în decembrie 2007. Agenția a avut, de asemenea, 

o contribuție scrisă la dosarele privind romii, adresate grupului de comisari pentru 

drepturi fundamentale. Agenția a participat la reuniunile grupului consultativ al 

Comisiei Europene privind Anul European al Egalității de Șanse pentru Toți, ale 

grupului interservicii pentru rasism și xenofobie, ale grupului interservicii pentru 

romi, ale grupului de experți pentru nevoile politice în materie de date referitoare la 

infracțiuni și la justiție penală – DG JLS, ale subgrupului de experți pentru nevoile 

politice în materie de date referitoare la trafi cul de carne vie și ale grupului de con-

tact neofi cial al organizațiilor și instituțiilor interguvernamentale pentru probleme 

ale comunităților de romi, sinti și travellers. Agenția a susținut, de asemenea, o reu-

niune consultativă cu președintele Grupului la nivel înalt pentru minoritățile etnice 

defavorizate din punct de vedere social.

Agenția și-a continuat, de asemenea, colaborarea cu Comisia Europeană, 

în parteneriat cu agențiile comunitare în contextul activităților sale regionale Euro-

med, participând la reuniuni legate de mass-media și de diversitatea culturală. Reu-

niunile au avut loc după o conferință pe tema Rasismul, xenofobia și mass-media: 

către respectul și înțelegerea față de toate religiile și culturile, organizată împre-

ună de către Agenție, Comisia Europeană și guvernul Austriei în mai 2006.

Colaborarea cu Consiliul și statele membre 

Fiecare stat membru a desemnat un reprezentant guvernamental care să 

îndeplinească funcția de punct de contact pentru Agenție în statul membru respec-

tiv (agent de legătură național, NLO). Au avut loc două reuniuni cu NLO pentru 

a stabili modalitățile viitoarei cooperări. Printre altele, NLO pot prezenta directoru-

lui Agenției avize privind proiectul de Program de lucru anual al FRA.
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FRA a participat la o reuniune a grupului de lucru al Consiliului UE care 

tratează problemele legate de OSCE și de Consiliul Europei (COSCE) în noiembrie 

2007. FRA, directorul Ofi ciului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului 

al OSCE (ODIHR), Christian Strohal, și Comisarul pentru drepturile omului din 

cadrul Consiliului Europei, Th omas Hammarberg, au fost invitați să discute despre 

eventuala cooperare. 

Agenția a cooperat, de asemenea, cu Președințiile Uniunii Europene, care 

au fost deținute de Germania în prima jumătate a anului 2007 și de Portugalia în 

a doua jumătate. Aceasta a participat la câteva evenimente organizate de Președinție, 

cum ar fi  Reuniunea la nivel înalt privind egalitatea (ianuarie 2007), care a marcat 

debutul „Anului European 2007 al Egalității de Șanse pentru Toți” și în care FRA 

a fost reprezentată cu un stand de informare.

FRA a fost invitată, de asemenea, la Consiliul Justiției și Afacerilor Interne 

în octombrie 2007.

Colaborarea cu organizațiile interguvernamentale

Pe baza relațiilor stabilite de EUMC, FRA a continuat să coopereze cu 

organizații interguvernamentale active în lupta împotriva rasismului, în special cu 

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) din cadrul Con-

siliului Europei, cu Ofi ciul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al 

OSCE (ODIHR) și cu Biroul Înaltului Reprezentant pentru Drepturile Omului al 

ONU (OHCHR). Deși atribuțiile lor diferă, aceste organizații au în comun preo-

cupări similare privind lupta împotriva rasismului. Din 2004, au avut loc reuniuni 

interinstituționale regulate, în vederea identifi cării sinergiilor, a evitării duplicării și 

a întreprinderii de activități complementare. O astfel de reuniune interinstituțională 

a avut loc în 2007.

Principalele domenii ale activității interinstituționale a FRA erau legate 

de: (1) schimbul de informații; (2) participarea la evenimentele altor agenții; 

(3) verifi carea și documentarea încrucișată a activităților agențiilor și (4) activitățile 

comune, cum ar fi  un mesaj comun pentru Ziua internațională împotriva discri-

minării rasiale. În ultimii câțiva ani, această cooperare interinstituțională a aju-

tat la realizarea unor proiecte și inițiative pentru a sprijini statele în gestionarea 

infracțiunilor bazate pe ură/rasiste, în luarea de decizii politice în privința romilor și 

în dezvoltarea unor răspunsuri la anumite forme de intoleranță, cum ar fi  antisemi-

tismul și islamofobia. De asemenea, aceasta a permis întreprinderea unor inițiative 

comune pentru a sublinia importanța îmbunătățirii colectării de date legate de 

infracțiunile rasiste și egalitatea rasială.

Colaborarea cu Consiliul Europei 

Colaborarea FRA cu Consiliul Europei se face prin cooperarea acesteia cu 

organismele Consiliului Europei în cazul activităților legate de drepturile omului 
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și de coeziunea socială, în special cu Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile 

Omului, cu Comisia Europeană împotriva rasismului și intoleranței, cu secretariatul 

Convenției-cadru pentru protejarea minorităților naționale, cu Diviziunea pentru 

romi și travellers și cu Comitetul de experți privind romii, țiganii și travellers (MG-

S-ROM). În plus, Agenția participă la reuniuni ale Forumului european al romilor 

și travellers, sub auspiciile Consiliului Europei. Contribuția politică a Agenției este 

îndreptată spre recomandări și rapoarte politice redactate de aceste organisme.

Agenția a participat la o reuniune strategică cu Înaltul Comisar pentru 

Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei. Scopul reuniunii a fost identifi -

carea principalelor probleme legate de drepturile omului din Europa și asigurarea 

faptului că activitatea legată de drepturile omului a rămas efi cientă și relevantă. 

Agenția continuă să își coordoneze informațiile și propunerile politice cu Înaltul 

Comisar, punând la dispoziție date legate de rasism, xenofobie, antisemitism și isla-

mofobie pentru vizitele și rapoartele naționale.

FRA și-a continuat cooperarea cu Comisia Europeană împotriva Rasis-

mului și Intoleranței din cadrul Consiliului Europei, contribuind la Recomanda-

rea de politică generală nr. 10 a acesteia privind combaterea rasismului și a discri-

minării rasiale în și prin educația școlară, precum și la Recomandarea de politică 

generală nr. 11 a acesteia privind combaterea rasismului și a discriminării rasi-

ale din activitățile de poliție. Agenția a furnizat date și informații secretariatului 

Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale și, în cursul anului 2007, 

a participat în calitate de observator la reuniuni ale grupului de lucru pentru drep-

turile omului într-o societate multiculturală.

Colaborarea cu Organizația pentru Securitate și Cooperare 
în Europa (OSCE) 

Agenția a rămas implicată în activitatea OSCE privind toleranța și nedis-

criminarea. În iunie 2007, FRA a trimis un vorbitor principal la Conferința la nivel 

înalt a OSCE privind combaterea discriminării și promovarea respectului reciproc 

și a înțelegerii, care a avut loc la București. Acesta a oferit o prezentare cu privire la 

rolul serviciilor de poliție și a colectării de date în combaterea infracțiunilor bazate 

pe ură. FRA a moderat, de asemenea, un grup de lucru la care a participat societatea 

civilă în cursul reuniunii pregătitoare cu ONG-uri. În octombrie 2007, FRA a fost 

invitată de Președinția spaniolă a OSCE la conferința acesteia pe tema intoleranței 

și a discriminării împotriva musulmanilor. Agenția a prezentat concluziile rapor-

tului său intitulat „Musulmanii în Uniunea Europeană: discriminare și islamofobie” 

(decembrie 2006). 

FRA a colaborat, de asemenea, activ cu delegațiile statelor membre ale UE 

la OSCE. Activitatea Agenției este menționată frecvent în declarațiile UE din cadrul 

conferințelor și reuniunilor OSCE. Împreună cu Delegația portugheză la OSCE, 

FRA a organizat un eveniment paralel al UE pe tema activității și atribuțiilor sale 

în cursul reuniunii anuale de punere în aplicare a dimensiunii umane a OSCE din 

septembrie 2007. De asemenea, aceasta a organizat un eveniment paralel pe tema 
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„punerii în aplicare a politicilor referitoare la romi, sinti și travellers”, împreună cu 

punctul de contact al ODIHR pentru probleme legate de romi și sinti și cu Divizia 

pentru romi și travellers din cadrul Consiliului Europei.

Colaborarea cu Organizația Națiunilor Unite (ONU)

La invitația Delegației Comisiei Europene la organizațiile internaționale 

de la Geneva, FRA a oferit o prezentare a atribuțiilor sale în fața grupului de lucru 

interguvernamental al ONU privind punerea în aplicare efectivă a Declarației și 

Programului de Acțiune Durban. Prezentarea a subliniat faptul că rasismul și xeno-

fobia vor rămâne preocupări esențiale ale Agenției în cadrul atribuțiilor mai ample 

ale acesteia.

Doudou Diène, raportor special al ONU privind formele contemporane 

de rasism, discriminare rasială, xenofobie și intoleranță asociată acestora, a vizitat 

Agenția în aprilie 2007. Reuniunea a permis efectuarea unor schimburi de idei pri-

vind provocările globale în domeniul rasismului și xenofobiei. Agenția a participat, 

de asemenea, activ la activitatea Coaliției europene a orașelor împotriva rasismului 

a UNESCO și a devenit membră a grupului de conducere al acesteia.

Politici de informare în legătură cu probleme specifi ce

Comunitățile musulmane 

În perioada decembrie 2000-iunie 2001 a fost realizat un proiect care viza 

colectarea și compararea abordărilor anumitor orașe în domeniul antidiscrimină-

rii pe motive religioase. Acesta s-a referit la bunele practici care au contribuit la 

promovarea toleranței și a tratamentului egal în materie de religie în domeniile 

esențiale ale vieții publice, cum ar fi  ocuparea forței de muncă, serviciile publice 

și educația. Un alt rezultat al proiectului respectiv a fost formarea unei rețele de 

comunități locale (LCN) între orașele implicate și Comitetul Regiunilor. În  decursul 

anului 2007 au avut loc o serie de reuniuni ale LCN cu scopul de a publica un 

raport privind exemple de inițiative locale care abordează nevoile comunităților 

 musulmane.

Orașul Nantes (Franța) a devenit un membru nou al LCN și o reuniune 

a LCN a fost organizată la Mannheim, pentru a discuta despre actualizarea și extin-

derea informațiilor din noul raport.

Comunitatea de romi 

Concentrarea FRA asupra activităților legate de romi și travellers este 

dublă: în primul rând, activitatea continuă legată de femeile rome și de accesul 

acestora la serviciile de sănătate publice și la alte servicii asociate și, în al doilea 



A G E N Ţ I A  P E N T R U  D R E P T U R I  F U N D A M E N T A L E  A  U N I U N I I  E U R O P E N E
A C T I V I T Ă Ţ I  I N  2 0 0 7

- 25 -

Sprijinirea politicilor efi ciente de combatere a rasismului și a promovării drepturilor fundamentale

rând, aspectele legate de accesul și tratamentul egal în domeniul educației publice, 

în special discriminarea și segregarea.

Activitatea privind femeile rome a continuat, insistându-se asupra pro-

blemelor legate de specifi citățile sexelor. FRA a organizat o masă rotundă împre-

ună cu Rețeaua Internațională a Femeilor Romani (IRWN) și cu Inițiativa Comună 

a Femeilor Romani din Stockholm. Agenția a explorat posibilitatea de a extinde 

problemele legate de accesul la sănătate, pentru a integra situația copiilor romi 

și contextul drepturilor copilului. FRA a facilitat participarea femeilor rome la 

conferința internațională pe tema „Amare glasura ashunde” (Vocile noastre ascul-

tate), conferință privind drepturile femeilor romani, organizată la Stockholm (Sue-

dia) la 3 și 4 decembrie 2007. Conferința a fost organizată împreună de către FRA, 

Consiliul Europei și guvernul suedez, concentrându-se pe o dezbatere și un schimb 

de bune practici în materie de acces la serviciile de sănătate publice și de luptă 

împotriva trafi cului. Pentru Agenție, conferința a fost o urmare logică a publicației 

Breaking the Barriers: Romani women and access to public health care (Doborârea 

barierelor: femeile romani și accesul la serviciile de sănătate publice), care a rezul-

tat dintr-un efort comun din 2003 al EUMC, al Consiliului Europei și al Înaltului 

Comisar pentru Minorități Naționale al OSCE.

Agenția a organizat un eveniment comun împreună cu Consiliul Europei 

și cu OSCE cu ocazia reuniunii de punere în aplicare a dimensiunii umane a OSCE 

de la Varșovia. Acest eveniment secundar s-a concentrat asupra nevoii de a acce-

lera punerea în aplicare a politicii privind romii. Agenția a participat, de aseme-

nea, la o reuniune de coordonare a grupului de contact neofi cial al organizațiilor și 

instituțiilor interguvernamentale privind problemele legate de romi, sinti și travel-

lers, convocată de Președinția UE.

Alte activități

Ca răspuns la solicitările părților sale interesate, Agenția a comandat 

documente de discuție tematică privind discriminarea în materie de locuințe, drep-

turi ale copilului și migrație, precum și în materie de acțiuni pozitive. Lucrările 

vor servi drept bază pentru identifi carea unor probleme majore în acele sectoare 

ale politicii sau vor servi drept introduceri succinte ale subiectului și vor furniza 

răspunsuri politice. 
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Cooperarea și activitățile 
de sensibilizare

În 2007, principala preocupare a constituit-o stabilirea de noi relații 

cu părțile interesate și reorientarea Agenției către consultarea și colectarea de 

informații și sugestii relevante referitoare la aspectele legate de drepturile funda-

mentale, care ar putea fi  transformate în activități în cadrul Programului de lucru 

anual al Agenției. Acest lucru trebuia să fi e realizat în timp ce cadrul multianual al 

Agenției nu fusese încă adoptat, la sfârșitul anului 2007. Pregătirea creării Platfor-

mei Drepturilor Fundamentale (FRP) a constituit o provocare majoră, iar Agenția 

a lansat o serie de consultații, atât fi zice, cât și online, prin site-ul său internet, în 

rândul societății civile. Se preconizează că FRP va fi  stabilită în 2008. Agenția a înce-

put procesul care vizează stabilirea unui contact cu instituțiile naționale pentru 

drepturile omului și cu agențiile și organismele comunitare, care sunt două ele-

mente importante ale arhitecturii Agenției.

Principala activitate de sensibilizare a fost legată de Anul European al 

Egalității de Șanse pentru Toți. Subiectul a oferit Agenției șansa de a reuni ele-

mentele esențiale ale lucrărilor sale destinate tinerilor și de a îmbunătăți relația sa 

cu orașul-gazdă. Ambele elemente au fost privite de către Agenție ca sprijinind, de 

asemenea, obiectivul european de comunicare mai amplu, care vizează să apropie 

UE de cetățenii săi și să demonstreze relevanța lucrărilor UE la un nivel mult mai 

local. 

Colaborarea cu societatea civilă

FRA a continuat să își consolideze cooperarea cu organizațiile din soci-

etatea civilă. La scurt timp de la lansarea sa, în aprilie, Agenția a început o serie 

de consultări publice privind cooperarea FRA cu societatea civilă. Consultările au 

avut loc între aprilie și decembrie. Scopul a fost acela de a aduna opinii în vederea 

pregătirii unei strategii îmbunătățite a societății civile pentru Agenție, în general, și 

pentru înfi ințarea Platformei pentru Drepturi Fundamentale, în special.

Consultările au fost realizate sub diferite forme. Partea principală a fost 

o consultare deschisă pe site-ul internet, în care persoanele care au răspuns au fost 

rugate să completeze un chestionar. Chestionarul, disponibil în engleză, franceză 

și germană, a fost conceput în așa fel încât să regrupeze punctele de vedere și opi-

niile tuturor actorilor interesați din societatea civilă. Consultarea a fost publicată 

pe site-ul internet al FRA și a fost anunțată în buletinul informativ al FRA. În plus, 

o alertă directă a fost trimisă, prin poșta electronică, organizațiilor din societatea 

civilă prezente pe listele de corespondență ale FRA. În total, au fost primite 87 de 

răspunsuri. Consultările online au avut loc cu două ocazii: din 18 aprilie până în 18 

mai și din 3 octombrie până în 3 noiembrie 2007. Toate contribuțiile individuale au 

fost făcute publice pe site-ul internet al FRA.
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Celelalte contribuții la consultare au fost adunate în cadrul a două reu-

niuni ale experților din cadrul organizațiilor neguvernamentale (ONG) selectate, 

în lunile iunie și iulie, la Viena, precum și în cadrul unei conferințe consultative 

deschise, destinată părților interesate din societatea civilă, în luna decembrie, la 

Bruxelles. Scopul celor două reuniuni ale experților a fost de a regrupa puncte de 

vedere și opinii ale unor organizații europene care dispun de o expertiză solidă și 

de o experiență vastă în administrarea rețelelor europene de actori din societatea 

civilă, în diferitele domenii ale drepturilor fundamentale. 

Masa rotundă europeană

Masa rotundă europeană a fost organizată la sfârșitul lunii octombrie 

și a fost găzduită de Președinția portugheză a UE, la Lisabona. Subiectul mesei 

rotunde a fost „Accesul egal la educație și locuri de muncă pentru tinerii de origine 

migrantă”. Evenimentul a reunit peste 80 de reprezentanți ai societății civile, guver-

nelor, organizațiilor internaționale și europene.

Participarea FRA la evenimentele societății civile

Personalul FRA a participat la mai multe evenimente ale societății civile 

din statele membre, pe de o parte pentru a prezenta FRA, atribuțiile și situația 

actuală ale acesteia cu privire la stabilirea noilor structuri ale Agenției, iar, pe de 

altă parte, pentru a asculta punctele de vedere ale anumitor actori din societatea 

civilă în materie de dezvoltare a unor eventuale forme de colaborare între FRA și 

societatea civilă.

Cooperarea cu agențiile comunitare și cu alte agenții

Agenția și-a dezvoltat și mai mult cooperarea cu Fundația europeană pen-

tru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă a UE (Eurofound) prin intermediul 

unor reuniuni, invitații reciproce la evenimente și schimburi de informații. Colabo-

rarea cu Eurofound este privită foarte mult ca o încercare ce permite Agenției să își 

dezvolte cooperarea cu alte agenții ale UE, în contextul cadrului său multianual.

FRA a participat la o reuniune cu Comitetul european de coordonare 

a instituțiilor naționale pentru drepturile omului din Dublin, găzduită de Comisia 

națională irlandeză pentru drepturile omului. Agenția a discutat cu reprezentanții 

instituțiilor naționale pentru drepturile omului despre probleme comune, despre 

posibile domenii de cooperare și despre contribuția la Programul de lucru anual al 

Agenției.
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Sensibilizarea

Agenția a contribuit cu o serie de activități la Anul European 2007 al 

Egalității de Șanse pentru Toți.

Agenția, în cooperare cu orașul Viena și cu Consiliul pentru educație vie-

nez, a organizat un eveniment destinat tinerilor, pentru a-i sensibiliza în legătură 

cu obiectivele Anului. Sub deviza „chanchen = gleich” (oportunitățile ne fac egali), 

circa 2 000 de elevi au participat la Ziua diversității FRA, la 14 noiembrie la Viena. 

 ONG-urile locale, școlile și instituțiile europene din Viena au colaborat cu FRA 

pentru a pregăti un program extrem de interactiv destinat tinerilor participanți. 

În cadrul angajamentului său față de tineret, Agenția a organizat două 

videoconferințe cu Yad Vashem din Israel pentru tinerii din Viena, pentru a pro-

pune o primă întâlnire cu supraviețuitorii Holocaustului și pentru a crește astfel 

gradul de sensibilizare a populației asupra lecțiilor universale ale Holocaustului, în 

cadrul luptei împotriva rasismului, antisemitismului și xenofobiei din zilele noastre. 

Cooperarea cu Yad Vashem a fost una dintre consecințele participării Agenției la 

seminarele Comisiei Europene pe tema rasismului, xenofobiei și antisemitismului 

împreună cu Israelul. Agenția s-a alăturat grupului de acțiune internațional pentru 

cooperare privind educația, comemorarea și cercetarea privind Holocaustul, în cali-

tate de observator, și s-a consultat cu părțile interesate relevante în ceea ce privește 

proiectul său referitor la „educație în materie de drepturi fundamentale în Uniu-

nea Europeană”. Acesta din urmă va analiza domeniul educației în ceea ce privește 

Holocaustul în contextul unei analize comparative a prevederilor și activităților 

realizate în favoarea educației în domeniul drepturilor fundamentale pe teritoriul 

Uniunii Europene. Proiectul va fi  încheiat în 2008.

În sfârșit, Agenția a publicat în 2007 prima sa publicație de sensibilizare 

destinată special tineretului. S’cool Agenda (Agenda școlară) stabilește un calendar 

de date esențiale legate de problemele referitoare la rasism și diversitate culturală cu 

informații despre tratamentul egal și discriminare pe motive de orientare sexuală, 

religie sau convingeri, vârstă și invaliditate. Aceasta are ca scop creșterea gradului de 

conștientizare în rândul tinerilor asupra rasismului, xenofobiei și antisemitismului, 

discriminării din mai multe motive și importanței respectului și toleranței față de 

diferitele culturi și religii. Agenda școlară a avut un succes imens în rândul tinerilor 

din UE și din afara acesteia, existând comenzi pentru peste 10 000 de exemplare.

Informațiile publice și comunicarea

Lansarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale

O parte importantă a lucrărilor de informare publică și comunicare s-a 

concentrat asupra lansării Agenției pentru Drepturi Fundamentale, la 1 martie, la 

Viena. Cu sprijinul Comisiei Europene și a guvernului Austriei, programul de lan-

sare a fost pregătit la timp pentru mass-media, invitați și publicul general. În ceea ce 
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privește documentele de informare publică, Agenția a trebuit să se asigure că site-ul 

internet și documentele secundare de informare publică, cum ar fi  regulamentul, 

o fi șă cu întrebări și răspunsuri, o fi șă informativă, documentele pentru mass-media 

și un text pentru site-ul internet vor fi  disponibile la 1 martie.

Equal Voices și Buletinul FRA

Equal Voices este revista FRA care tratează subiecte legate de atribuțiile 

sale. În 2007, FRA a publicat două ediții: (1) referitoare la formele de discriminare 

multiple cu care se confruntă femeile („Egalitatea și discriminarea din perspectiva 

genului”) și (2) referitoare la lansarea FRA în sine. Acest ultim număr a fost dedicat 

inaugurării Agenției și a prezentat intervențiile președintelui Comisiei, José Manuel 

Barroso, cancelarului austriac Alfred Gusenbauer și ale multor altor persoane. 

Revista a prezentat punctele de vedere ale Consiliului Europei, societății civile, 

organismelor de promovare a egalității și instituțiilor naționale pentru drepturile 

omului cu privire la impactul potențial al Agenției.

Agenția a produs șase numere din FRA Bulletin. Acest buletin electronic 

oferă informații selective cu privire la lucrările permanente ale FRA, la dezvoltările 

UE și internaționale asociate, precum și informații actuale privind situația din sta-

tele membre în materie de rasism, xenofobie și probleme asociate acestora.

Colaborarea cu mass-media

Pentru a transmite rezultatele activității sale unui public mai larg, Agenția 

a emis mai multe comunicate de presă și a răspuns la numeroase solicitări din par-

tea jurnaliștilor din întreaga Europă. O mare parte din acestea se concentrau inițial 

asupra lansării Agenției în martie. Agenția a trebuit să demonstreze că activitatea sa 

continuă în ceea ce privește combaterea rasismului, xenofobiei și intoleranței legate 

de acestea, dar și în ceea ce privește discriminarea pe motive de orientare sexuală și 

drepturile copilului, conform solicitării Parlamentului European, respectiv a Comi-

siei Europene. Aceasta s-a produs într-un context în care mass-media aștepta ca 

Agenția să efectueze activități în sectoare noi asociate drepturilor fundamentale 

imediat după lansarea Agenției în martie. Furnizând informații obiective și fi abile 

mass-media, Agenția încearcă să sprijine crearea de rapoarte precise privind pro-

bleme la care se referă mandatul său.

În plus, FRA a continuat să sprijine Premiul european al mass-media 

CIVIS pentru integrare și diversitate culturală, acordat programelor de radio și tele-

viziune care promovează coexistența multiculturală și înțelegerea interculturală în 

UE, ca un mijloc de promovare a bunelor practici în mass-media.

Pentru a avea un impact durabil asupra acoperirii media, Agenția a spriji-

nit, de asemenea, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) în cadrul dez-

voltării unui set de instrumente pentru diversitate culturală destinat jurnaliștilor. 

Setul de instrumente a fost prezentat public la conferința europeană a mass-media 
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pe tema migrației și a integrării, organizată de France Télévision în noiembrie 2007. 

Acesta va fi  publicat la începutul anului 2008 și reunește elemente practice (liste de 

verifi care, referințe) și consiliere în materie de bune practici, care pot fi  utilizate, 

aplicate și din care se poate învăța.

Site-ul internet al FRA (htt p://fra.europa.eu)

În 2007, site-ul internet s-a dovedit a fi  efi cient în difuzarea publicațiilor 

și rapoartelor pregătite de FRA și de fostul EUMC. Site-ul internet a fost vizitat, în 

medie, lunar, de către 54 246 de vizitatori, cu un total de 650 949 de vizitatori în 

cursul anului. În 2007, site-ul internet al FRA a înregistrat cu 75 % mai multe vizite 

față de totalul de 371 200 de vizite din 2006.

FRA a lansat, în 2007, un proiect pentru relansarea site-ului său internet. 

Acest proiect va duce la o înnoire majoră, la o funcționalitate și o accesibilitate 

crescută a site-ului internet. Proiectul va continua și în 2008. 

După cum arată statisticile referitoare la descărcări (a se vedea Anexele), 

în 2007, un mare interes a continuat să fi e generat de activitatea Agenției în ceea ce 

privește comunitățile musulmane și islamofobia. Aceasta se refl ectă în angajamen-

tul continuu al Agenției față de această problemă, fi e prin propriile sale activități, 

fi e în parteneriat cu organizații esențiale. Raportul anual al Agenției privind situația 

problemelor la care se referă mandatul său rămâne un document esențial pentru 

a favoriza conștientizarea problemelor și sugestiilor legate de modurile de abordare 

a acestora. Celălalt element principal a fost agenda școlară a Agenției, destinată 

tinerilor, pentru care s-au primit aproape 7 000 de solicitări în decurs de o lună – un 

public complet nou pentru Agenție.
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ANEXE
Structura conducerii și personalul 

Consiliul de administrație

Consiliul de administrație al Agenției, ca organism de planifi care și moni-

torizare8, adoptă Programul de lucru anual al FRA, elaborat în conformitate cu cadrul 

multianual și după ce Comisia și comitetul științifi c au oferit un aviz privind proiec-

tul prezentat de directorul Agenției. Consiliul de administrație adoptă, de asemenea, 

bugetul FRA, numește Directorul și comitetul științifi c și adoptă rapoartele anuale. În 

2007, Consiliul de administrație, care a fost numit în iunie, s-a întrunit de două ori. 

Consiliul de administrație al FRA este alcătuit din persoane care dispun 

de o experiență corespunzătoare în administrarea organizațiilor din sectorul public 

sau privat și, în plus, de cunoștințe în domeniul drepturilor fundamentale. Fiecare 

stat membru numește o persoană independentă cu responsabilități de nivel ridicat 

într-o instituție națională independentă pentru drepturile omului sau într-o altă 

organizație din sectorul public sau privat. O persoană independentă este numită de 

către Consiliul Europei, iar Comisia numește doi reprezentanți. 

Membrii consiliului de administrație al FRA la 4 martie 2008

Membri

Stat membru Membru Membru supleant

Belgia (BE) Jozef De Witte Edouard Delruelle 

Bulgaria (BG) Emil Konstantinov Irena Ilieva 

Republica Cehă (CZ) Jitka Seitlová Filip Glotzmann 

Danemarca (DK) Claus Gulmann Linda Nielsen 

Germania (DE) Heidrun Merk Eckart Klein 

Estonia (EE) Nele Parrest Tanel Mätlik 

Irlanda (IE)
Anastasia Crickley 
(președinte)

Rory O’Donnell

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

Spania (ES) Gema Martín Muñoz numire în curs

Franța (FR) Jean-Marie Coulon Philippe Mettoux

Italia (IT) Elena Paciotti Marina Calloni

Cipru (CY) Christos Clerides Xenis Xenofontos

Letonia (LV) Ilze Brands Kehris Martins Mits

Lituania (LΤ) Gintaras Švedas Stasys Šedbaras

8  Articolul 12 alineatul (6) din Regulament.
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Stat membru Membru Membru supleant

Luxemburg (LU) Victor Weitzel Patrick Kinsch 

Ungaria (HU) Gábor Halmai András Kádár

Malta (MT) Austin G. Bencini Stefan Frendo

Țările de Jos (NL) Jenny E. Goldschmidt 
Jan Gerco Cornelis 
Wiebenga

Austria (AT)
Hannes Tretter 
(vicepreședinte)

Christian Strohal

Polonia (PL) Maciej Dybowski numire în curs

Portugalia (PT) Rui Pires numire în curs

România (RO) numire în curs Simina Tănăsescu

Slovenia (SI) Blaž Ivanc Janez Kranjc 

Slovacia (SK) Beata Oláhová numire în curs

Finlanda (FI) Mikko Puumalainen Ulla Katarina Frostell 

Suedia (SE) Anna-Karin Lundin Christina Johnsson

Regatul Unit (UK) Marie Staunton Sarah Cooke

Consiliul Europei Guy De Vel Rudolf Bindig

Comisia Europeană Francisco Fonseca Morillo Stefan Olsson

Comisia Europeană Emmanuel Crabit José Alegre Seoane

Comitetul executiv

Activitatea consiliului de administrație este sprijinită de Comitetul exe-

cutiv9, care s-a întrunit de trei ori în 2007. Comitetul executiv este alcătuit din 

președintele și din vicepreședintele consiliului de administrație, din doi alți membri 

ai consiliului de administrație, aleși de către consiliul de administrație, și dintr-un 

reprezentant al Comisiei. Persoana numită de Consiliul Europei pentru a fi  membră 

în consiliul de administrație poate să participe la reuniunile Comitetului executiv. 

Comitetul executiv este convocat de către președinte, ori de câte ori este necesar, 

pentru a pregăti deciziile consiliului de administrație și pentru a-l sprijini și a-l 

consilia pe director.

Membrii Comitetului executiv al FRA

Președinte Anastasia CRICKLEY (Irlanda)

Vicepreședinte Hannes TRETTER (Austria)

Membră a consiliului de administrație Elena PACIOTTI (Italia)

Membru al Consiliului Europei Guy DE VEL 

Membru al Comisiei Francisco FONSECA MORILLO 

Membru al consiliului de administrație Ilze BRANDS KEHRIS (Letonia)

9 Articolul 13 alineatul (1) din Regulament.
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Directorul

FRA este condusă de un director numit de consiliul de administrație. În con-

formitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulament, Directorul este responsabil cu:

îndeplinirea sarcinilor Agenției, în special în ceea ce privește pregătirea și publi-• 

carea rapoartelor, studiilor etc. ale Agenției, în cooperare cu comitetul științifi c;

pregătirea și punerea în aplicare a programului anual de activitate al Agenției;• 

toate aspectele legate de personal și de administrarea de zi cu zi;• 

punerea în aplicare a bugetului Agenției;• 

punerea în aplicare a unor proceduri efi ciente de monitorizare și evaluare privind • 

performanțele Agenției și prezentarea de rapoarte consiliului de administrație în 

legătură cu rezultatele acestei monitorizări;

cooperarea cu agenții de legătură naționali;• 

cooperarea cu societatea civilă, inclusiv coordonarea Platformei Drepturilor • 

Fundamentale.

Directorul răspunde în fața consiliului de administrație și participă la 

ședințele acestuia, precum și la cele ale comitetului executiv. 

Personalul FRA

Agenția își recrutează personalul, care intră sub incidența regulamentelor 

și normelor care se aplică funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților Euro-

pene din întreaga UE. În 2007, un director interimar, Beate Winkler, și pe atunci 

un director în exercițiu, Constantinos Manolopoulos, au administrat Agenția în 

așteptarea numirii unui director.

În 2007, Agenția a oferit pentru prima oară tinerilor absolvenți posibili-

tatea de a dobândi experiență profesională practică în domeniile sale de activitate 

printr-un program extins de stagiatură remunerată. Nouă stagiari și-au încheiat 

stagiatura la 31 iulie 2007 și alți nouă la 29 februarie 2007. Alți cincisprezece și-au 

început stagiatura pentru perioada martie 2008-iulie 2008. Reacțiile primite atât de 

la superiori, cât și de la stagiari arată că programul se bucură de un mare succes.
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Organigrama conducerii la sfârșitul anului era următoarea: 

Director

Administrație Cercetare 

& Colectare de Date

Comunicare 

& Relații Externe

În 2007, FRA avea o schemă de personal alcătuită din 46 de agenți tem-

porari (AT). În cursul anului 2007, două posturi au devenit vacante. Procedura de 

recrutare pentru unul dintre aceste posturi s-a încheiat în martie 2008, iar cealaltă 

se așteaptă să fi e încheiată în a doua jumătate a anului 2008. 

Evoluția membrilor personalului temporar

 2007 2006

 decembrie ianuarie decembrie ianuarie

AD10 13 15 15 15

AST 21 20 20 20

Total 34 35 35 35

În 2007 au fost lansate 11 proceduri de recrutare, pentru a alcătui liste 

de rezervă pentru recrutarea de agenți contractuali (AC). Aceasta va reduce numă-

rul de personal interimar. 9 dintre aceste 11 proceduri de recrutare au fost fi nali-

zate. În plus, există o procedură permanentă pentru ocuparea unui post de agent 

 temporar.

10 AD: Administrator; AST: Asistent.
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Repartizarea bărbaților și femeilor (inclusiv AT și AC)

VÂRSTĂ Total/sex

SEX 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

Femei 1 15 2 1 0 19

Bărbați 0 9 6 5 0 20

Total/vârstă 1 24 8 6 0 39

0

2

4
6

8

10

12

16

14

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

M
em

b
ri

i 
p

er
so

n
al

u
lu

i

Repartizarea femeilor și bărbaților

Vârstă

Femei
Bărbați

Repartizare geografică (inclusiv AT și AC)

NAȚIONALITATE

SEX AT BG BE CZ DE FI FR UK ΕL IT LU PT RO Total

Femei 8 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 0 1 19

Bărbați 3 0 1 0 4 0 0 4 5 1 1 1 0 20

Total/vârstă 11 1 1 1 6 1 2 5 6 2 1 1 1 39
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Finanțe și contabilitate

Venituri

Sursa de venituri a Agenției este o subvenție fi nanțată din Bugetul Gene-

ral al Comunității Europene. Subvenția din partea UE pentru Agenție a fost de 

14 000 000 EUR în 2007. În 2007, FRA a mai primit 281 093 EUR în temeiul proiec-

telor PHARE RAXEN, în plus față de cei 483 908 EUR primiți deja în 2006, pentru 

a sprijini procesul de extindere a UE.

În anii următori, resursele fi nanciare și umane ale Agenției vor fi  extinse 

treptat. Planifi carea fi nanciară indicativă a Comisiei Europene pentru FRA între 

2007 și 2012 este următoarea:

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Buget, în milioane 

de euro 14 15 17 20 20 22

Cheltuieli

În 2007, consumul global în fondurile angajate (adică fonduri plătite în 

2007 plus alocări derulate în 2007) a crescut cu 4% în 2007, ridicându-se la 98% 

din totalul alocărilor. Mai mult, proporția alocărilor angajate în temeiul Titlului III 

a crescut cu 6%, fapt ce refl ectă concentrarea continuă a FRA asupra îmbunătățirii 

punerii în aplicare a bugetului.

Execuția bugetului pe 2007 (în euro)

Buget 
Inițial*

Buget 
Final**

Plătit în 
2007

Reportat 
în 2008

Procentaj***

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

Titlul II (Clădiri, 

echipament și 

diverse cheltuieli de 

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

Titlul III (Cheltuieli 

de exploatare) 4 386 000 6 589 000 1 809 704 5 620 555 98,54 %

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

Proiecte Phare 

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

Total general 8 976 000 14 281 093 6 854 879 7 450 609

* După cum a fost introdus la începutul anului.

** După cum a fost modifi cat la sfârșitul anului ulterior realocărilor solicitate.

*** (Plătit în 2007 + Reportat în 2007) / Buget fi nal.

**** Credite multianuale – Plățile din 2007 constau în sume primite în anii fi nanciari anteriori.
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Proiect de bilanț al FRA la 31 decembrie 2007

€ €

ACTIVE 2007 2006

A. ACTIVE IMOBILIZATE

Active fixe necorporale 109 324 83 678

Active fixe corporale 333 108 387 745

Investiții - -

Împrumuturi - -

Prefinanțări pe termen lung - -

Creanțe pe termen lung - -

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 442 432 471 423

B. ACTIVE CURENTE

Stoc - -

Prefinanțare pe termen scurt - 70 000

Creanțe pe termen scurt 291 067 452 883

Investiții pe termen scurt - -

Casa și conturi bancare 8 195 805 2 287 953

TOTAL ACTIVE CURENTE 8 486 872 2 810 836

TOTAL ACTIVE 8 929 304 3 282 260

PASIVE
C. PASIVE IMOBILIZATE

Beneficii angajați - -

Provizioane pentru riscuri și pasive - -

Pasive financiare - -

Alte pasive pe termen lung - -

TOTAL PASIVE IMOBILIZATE - -

D. PASIVE CURENTE

Beneficii angajați - - 

Provizioane pentru riscuri și taxe 48 373 47 552

Pasive financiare - -

Conturi debitoare 1 588 052 1 534 837

TOTAL PASIVE CURENTE 1 636 425 1 582 389

TOTAL PASIVE 1 636 425 1 582 389

E. ACTIVE NETE / PASIVE 7 292 879 1 699 871

Rezerve - -

Rezultat acumulat 7 292 879 1 699 871

Interese de participare minoritare - -

TOTAL ACTIVE NETE / PASIVE 7 292 879 1 699 871
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Publicații 2007

Raport privind rasismul și xenofobia în statele membre ale UE

Raportul se referă la dezvoltările în materie de rasism și xenofobie din 

statele membre ale UE în cursul anului 2006. Acesta prezintă informații și date din 

cinci sectoare tematice: aspecte juridice, ocuparea forței de muncă, învățământ, 

locuințe și violență și infracțiuni rasiste. Conform datelor colectate de Agenția pen-

tru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), tratamentul inegal continuă 

în sectorul ocupării forței de muncă, locuințelor și educației. Statisticile referitoare 

la infracțiunile rasiste comise în 2005 și 2006 sunt în creștere în câteva țări din 

UE. Deși există din ce în ce mai multe semne care indică faptul că legislația UE 

privind antidiscriminarea are un impact pozitiv, victimele discriminărilor încă mai 

duc lipsă de informații în ceea ce privește noile norme. Acestea sunt unele dintre 

principalele rezultate provenite din Raport, care a fost prezentat la Parlamentul 

European la 27 august 2007.

Tendințe și evoluție în perioada 1997-2005: combaterea discriminării etnice și 
rasiale și promovarea egalității în Uniunea Europeană

Această publicație rezumă și analizează date și informații relevante colec-

tate de RAXEN începând din 2000. Ea oferă o prezentare concisă a tendințelor 

pe mai mulți ani în domeniul combaterii rasismului pe teritoriul UE, urmărind 

dezvoltarea rasismului și a discriminării asociate acestuia în perioada 1997-2005. 

Publicația face bilanțul progreselor înregistrate în ceea ce privește inițiativele UE și 

ale statelor membre pentru combaterea acestor fenomene. 

Raport anual 2007 – Activități ale FRA în 2007

Acest raport furnizează o expunere a activităților Agenției din anul 2007.

Data collection and research activities on racism and xenophobia by the EUMC 
(2000-2006): Lessons learned for the EU Fundamental Rights Agency [Colectarea 
de date și activitățile de cercetare privind rasismul și xenofobia întreprinse de 
EUMC (2000-2006): lecții învățate pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale 
a UE]

Această publicație a fost dezvoltată ținând cont de faptul că Agenția ar 

trebui să își continue activitatea referitoare la rasism și xenofobie, extinzând-o la 

noile domenii ale drepturilor fundamentale. În consecință, este adecvat să se refl ec-

teze în mod critic asupra metodologiilor utilizate în trecut în materie de colectare 

a datelor și de activități de cercetare, să se descrie evoluția activității EUMC înce-

pând din 2000, să se refl ecteze în mod critic asupra modului în care aceste tehnici și 

metodologii au contribuit la efortul depus în favoarea fi abilității și comparabilității 
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datelor și să se arate ce lecții au fost învățate, pentru a îmbunătăți metodologiile de 

colectare a datelor pe viitor. Ar trebui evidențiat faptul că această lucrare nu este un 

document strategic și că ea se bazează doar pe experiența EUMC. Agenția pentru 

Drepturi Fundamentale a UE va revizui metodologiile de colectare a datelor și de 

cercetare în conformitate cu nevoile sale specifi ce.

Immigrants and political participation: Background, theory, and empirical 
suggestions (Imigranții și participarea politică: context, teorie și sugestii empirice)

Această lucrare abordează problema participării politice în legătură cu 

imigranții. Pornind de la o prezentare istorică, lucrarea analizează motivele pentru 

care imigranții votează și abordează o varietate de probleme metodologice legate 

de participarea politică în rândul imigranților, pentru a propune unele observații 

empirice, pentru a aborda exemple la nivel local și practic, despre care se susține că 

au reușit să îmbunătățească participarea politică a imigranților.

“Briefi ng Note on the Anti-Discrimination Directives and Diversity Management” 
(„Notă informativă referitoare la directivele privind antidiscriminarea și 
gestionarea diversității”)

Această publicație este o „notă informativă” solicitată de Comisia pen-

tru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a Parlamentului European. Aceasta 

a fost prezentată la audierea Parlamentului European privind progresele înregis-

trate în domeniul egalității de șanse și al nediscriminării în Uniunea Europeană în 

noiembrie 2007.

“Briefi ng Note on the Framework Decision on combating racism and xenophobia” 
(„Notă informativă referitoare la Decizia-cadru privind combaterea rasismului și 
a xenofobiei”)

Această publicație este o „notă informativă” solicitată de Comisia pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European. Aceasta a fost 

prezentată la audierea relevantă a Parlamentului European din martie 2007.

Revista Equal Voices

Revista Equal Voices este publicată în mod normal de trei ori pe an și 

prezintă articole și trăsături detaliate cu analize, studii noi, sondaje, contribuții ale 

experților și concepte pentru o integrare reușită. În 2007, din cauza limitărilor în 

ceea ce privește resursele umane, Agenția a publicat două numere. Numărul 22 din 

decembrie 2007, „Equality and discrimination through the gender lens” (Egalita-

tea și discriminarea din perspectiva genului), încearcă să ofere o prezentare gene-

rală a principalelor întrebări din jurul discriminării multiple, pe baza unui interviu 

cu Louise Arbour, Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Numărul 21, 



- 40 -

FRA - Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

„EU launches new Agency for Fundamental Rights” (UE lansează noua Agenție 

pentru Drepturi Fundamentale), publicat în octombrie 2007, încearcă să furnizeze 

informații privind inaugurarea FRA la Viena și valoarea adăugată a acesteia.

Buletine și pliante FRA

Buletinul FRA cuprinde informații scurte actuale legate de domeniile 

mandatului Agenției. Scopul acestuia este de a-i ține pe cititori la curent în legă-

tură cu principalele evoluții și inițiative politice, legate de mandatul FRA în statele 

membre ale UE, în instituțiile UE și organismele acesteia și inițiate de organizații 

internaționale și de societatea civilă. Buletinul este publicat în format electronic de 

șase ori pe an, în engleză, franceză și germană. În 2007, FRA a publicat 6 buletine 

(numărul 01/2007 în martie, numărul 02/2007 în mai, numărul 03/2007 în iulie, 

numărul 04/2007 în august, numărul 05/2007 în octombrie, numărul 06/2007 în 

noiembrie). Aceste numere au fost distribuite prin e-mail unor adrese individuale 

din cadrul unor organisme ale UE, organizații interguvernamentale, guverne ale 

statelor membre și ONG-uri.

Toate publicațiile pot fi  descărcate de pe site-ul internet al FRA (www.fra.

europa.eu) sau comandate gratuit de la FRA (la adresa: information@FRA.europa.eu).
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Evenimente și reuniuni organizate sau coorganizate de FRA 
în 2007

Ianuarie

26 ianuarie  Masa rotundă națională din Austria privind transferul 

mandatului EUMC Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale: Viena (Austria)

Organizată de către membrul austriac al consiliului de 

administrație al EUMC, împreună cu biroul cancelarului 

federal austriac, cu Institutul Ludwig Boltzmann și cu EUMC

Februarie

28 februarie  A 27-a reuniune a consiliului de administrație al EUMC 

(adunare generală extraordinară): Viena (Austria)

A 46-a reuniune a Comitetului executiv al EUMC: Viena 

(Austria)

Martie 

1 martie 2007  Lansarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene (FRA): Viena (Austria)

Susținută de Cancelaria Federală a Republicii Austria, de 

Ministerul Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale 

al Republicii Austria și de orașul Viena.

Primul consiliu de administrație interimar al Agenției 

pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA): 

Viena (Austria)

Aprilie

16 aprilie  Videoconferință organizată în cooperare cu Yad Vashem: 

Viena (Austria)

19-20 aprilie  Reuniunea din 2007 a punctelor focale naționale RAXEN: 

Viena (Austria)

Mai

11 mai  Prima reuniune a grupului de lucru pentru consiliul de 

administrație interimar al FRA: Viena (Austria)

30 mai  A doua reuniune a grupului de lucru pentru consiliul de 

administrație interimar al FRA: Viena (Austria)
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Iunie

11-12 iunie  Seminar referitor la Directiva privind egalitatea rasială: 

„Promovarea sensibilizării publicului asupra normelor 

comunitare împotriva discriminării rasiale”: Zagreb 

(Croația)

25-26 iunie  Seminar referitor la Directiva privind egalitatea rasială: 

„Promovarea sensibilizării publicului asupra normelor 

comunitare împotriva discriminării rasiale”: Istanbul 

(Turcia)

25 iunie  A treia reuniune a grupului de lucru pentru consiliul de 

administrație interimar al FRA: Viena (Austria)

Iulie

12-13 iulie  Prima reuniune a consiliului de administrație al FRA: Viena 

(Austria)

16-17 iulie  Reuniunea agenților de legătură naționali ai FRA: Viena 

(Austria)

Septembrie

21 septembrie  Prima reuniune a Comitetului executiv al FRA: Viena 

(Austria)

26 septembrie  Reuniunea OSCE privind punerea în aplicare a dimensiunii 

umane – „Punerea în aplicare a politicilor privind romii, 

sinti și travellers”: Varșovia (Polonia)

Eveniment paralel comun al punctului de contact ODIHR al 

OSCE privind problemele legate de romi și sinti, al Agenției 

pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) și al Diviziei 

pentru romi și travellers din cadrul Consiliului Europei

27-28 septembrie  Masă rotundă a FRA cu rețeaua de comunități locale: 

Mannheim (Germania)

Octombrie

15-16 octombrie  Reuniunea agenților de legătură naționali ai FRA: Viena 

(Austria)

22 octombrie  A doua reuniune a Comitetului executiv al FRA: Viena 

(Austria)

22-23 octombrie  A doua reuniune a consiliului de administrație al FRA: 

Viena (Austria)

29-30 octombrie  Conferință a mesei rotunde europene 2007 a FRA: Lisabona 

(Portugalia)

Accesul egal la educație și locuri de muncă pentru tinerii de 

origine imigrantă
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Noiembrie

14 noiembrie  Ziua diversității FRA (Tag der Vielfalt): Viena (Austria)

Decembrie

10-11 decembrie  Conferință consultativă a FRA pentru părțile interesate 

din societatea civilă privind înfi ințarea Platformei pentru 

Drepturi Fundamentale: Bruxelles (Belgia)

Dezbateri și discuții în plen ale unor organizații din societatea 

civilă de la nivel național, european și internațional. Reacțiile 

în urma conferinței au fost incluse în raportul privind 

consultările din 2007 referitor la înfi ințarea Platformei pentru 

Drepturi Fundamentale și, mai general, la cooperarea dintre 

Agenție și societatea civilă.

Evenimente și reuniuni la care FRA a participat în 2007

Aprilie

8 aprilie Ziua internațională a romilor

Mai 

10 mai Conferința: CIVIS-Preisveleihung 2007: Berlin (Germania)

Noiembrie 

28-29 noiembrie  Conferința: „Către o strategie europeană împotriva 

violenței în sport”: Bruxelles (Belgia)

Decembrie 

2 decembrie  Masa rotundă a FRA cu rețelele de femei romani, Stockholm 

(Suedia)

3-4 decembrie  „Amare glasura ashunde” (Vocile noastre auzite), 

Conferință privind drepturile femeilor romani, Stockholm 

(Suedia)
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Cele mai descărcate publicații FRA în 2007

Titlu Data publicării
Număr de 
descărcări

Musulmanii în Uniunea Europeană: discriminare și islamofobie decembrie 2006 154 454

Raport privind rasismul și xenofobia în statele membre ale UE august 2007 150 178

Raport anual 2006 – Partea 2 noiembrie 2006 90 605

Percepții ale discriminării și islamofobiei: puncte de vedere 
ale unor membri ai comunităților musulmane din Uniunea 
Europeană

decembrie 2006 27 294

Romii și travellers în învățământul public mai 2006 20 334

Diversitatea culturală și integrarea în domeniul ocupării forței de 
muncă

august 2005 17 993

Impactul atentatelor cu bombă din 7 iulie 2005 de la Londra 
asupra comunităților musulmane din UE

noiembrie 2005 17 768

Migranții, minoritățile și educația ianuarie 2005 17 594

Tendințe și evoluții în perioada 1997-2005: combaterea 
discriminării etnice și rasiale și promovarea egalității în Uniunea 
Europeană

iulie 2007 16 711

Prezentare succintă a situației din Uniunea Europeană 2001-2005
mai 2006, 

actualizată în 
decembrie 2006

12 503

Experiențele migranților în materie de rasism și discriminare în UE mai 2006 8 610

Pliant cu programul octombrie 2007 8 529

Atitudinile populațiilor majoritare față de minorități 
(rapoartele 1-4)

martie 2005 7 563

Raport anual 2005 – Rezumate noiembrie 2005 7 509

Raport anual 2007 – Activitățile FRA în 2007 iulie 2007 7 062

Equal Voices iunie 2005 6 755

Agendă școlară noiembrie 2007 6 741

Minoritățile migrante și locuințele ianuarie 2006 5 107

Raport anual 2005 – Partea 2 noiembrie 2005 4 933

Lupta împotriva antisemitismului și islamofobiei: reunirea 
comunităților (reuniuni europene de tip masă rotundă) RT3

ianuarie 2005 4 393

Migranții, minoritățile și ocuparea forței de muncă noiembrie 2003 4 084

Violența rasistă în 15 state membre ale UE iunie 2006 4 046

Migranții, minoritățile și legislația mai 2002 2 257

Defi nițiile de lucru AS martie 2005 1 902

Raport anual 2006 – Rezumate noiembrie 2006 1 649

Manifestații antisemitism în UE 2002-2003 ianuarie 2005 1 277

Atitudinile populațiilor majoritare față de minorități (rezumat) martie 2005 865

Supravegherea de către poliție a infracțiunilor și violenței rasiste 
(septembrie 2005)

septembrie 2005 305
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Activități în 2007

Proiectare & culegere: red hot’n’cool, Viena

2009 — 42 p. — 21 x 29,7 cm

ISBN 978-92-9192-237-6

Numeroase informații cu privire la Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene sunt 

disponibile pe internet. Acestea pot fi  accesate pe site-ul FRA (http://fra.europa.eu).

Cum vă puteți procura publicațiile Uniunii Europene?

Publicații de vânzare:

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

• de la librăria pe care o frecventați, menționând titlul, editura și/sau numărul ISBN;

•  contactând direct unul dintre agenții noștri de vânzări. Puteți obține datele de 
contact ale acestora vizitând http://bookshop.europa.eu sau trimițând un fax la 
+352 2929-42758.

Publicații gratuite:

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

•  la reprezentanțele sau delegațiile Comisiei Europene. Puteți obține datele 
de contact ale acestora vizitând http://ec.europa.eu/ sau trimițând un fax la 
+352 2929-42758.
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