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Predslov

Podujatia v roku 2007 opäť zdôraznili, že európske spoločnosti a politickí 

lídri musia zostať neústupní v boji proti existujúcim nerovnostiam, rasovo motivo-

vaným trestným činom a sociálnemu vylúčeniu znevýhodnených členov spoločnosti. 

Rok 2007 bol pre Európsku agentúru pre základné práva (FRA), ktorá je pokračuje 

v činnosti Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie (EUMC), 

veľmi rušným rokom. Pracovné priority agentúry boli zamerané na zhromažďovanie 

a analýzu sekundárnych údajov, výskum, komunikačné a kooperačné činnosti s cie-

ľom podporovať prípravu účinných politík a postupov.

Dňa 15. februára 2007 Rada prijala nariadenie (ES) č. 168/07, ktorým sa 

zriaďuje Európska agentúra pre základné práva. Agentúra vznikla 1. marca 2007. 

Tento vývoj odráža zvýšené povedomie tvorcov politík o význame zhromažďova-

nia spoľahlivých údajov, príprave podrobných porovnávacích analýz a uplatňovaní 

nadnárodného výskumu o základných právach pri príprave politík a opatrení zalo-

žených na dôkazoch. Rozšírenie výskumnej práce agentúry nad rámec problematiky 

rasizmu a s tým súvisiacej intolerancie poskytne EÚ nové a konsolidované informá-

cie o rozhodujúcich otázkach v oblasti základných práv. 

Transformácia EUMC na Agentúru pre základné práva poskytuje tiež 

príležitosť zamyslieť sa a zhodnotiť uskutočnené aktivity, ktoré aj v roku 2007 

významne prispeli k tvorbe politiky zameranej proti rasizmu. Agentúra prispela 

k zvyšovaniu informovanosti o existencii diskriminácie a xenofóbie v členských štá-

toch EÚ. Jej správy umožnili určité porovnanie situácie v jednotlivých krajinách 

EÚ a odhalili viacročné trendy v rámci krajín. Závery a stanoviská z týchto správ 

prispeli k procesu tvorby politiky EÚ a informovanej práci Európskeho parlamentu, 

Rady a Komisie. Občianska spoločnosť mohla zistenia uvedené v správach využiť 

na to, aby upozornila na jestvujúce nerovnosti a vyzvala príslušné zainteresované 

strany k reakcii. 

Práca agentúry sa zameriava aj na pozitíva s uvedením praktických riešení 

mnohých problémov, o ktorých si niektorí ľudia myslia, že sú neriešiteľné. Týmto 

spôsobom sa agentúra snaží ukázať tvorcom politík v EÚ, že nediskriminačné poli-
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Anastasia Crickley, 

predsedníčka správnej rady FRA

Constantinos Manoloupolos,

úradujúci riaditeľ FRA

Predslov
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tiky a opatrenia sú nielen potrebné a požadované smernicami EÚ, ale sú aj uskutoč-

niteľné a majú praktický prínos pre spoločnosť ako celok. 

Hlavnou výzvou Európy do budúcnosti je podporovať inkluzívnu spoloč-

nosť na základe rešpektovania rozmanitosti a rovnosti a dodržiavania základných 

práv pre všetkých. Pevne veríme, že agentúra v rámci svojho nového mandátu bude 

pokračovať v práci EUMC a zintenzívni svoju podporu Európe, ktorá bude pre nás 

všetkých a na ktorú budeme môcť byť pyšní. 

Chceli by sme sa poďakovať správnej rade a pracovníkom agentúry za ich 

podporu, zanietenosť a dôležitú prácu, ktorú vykonávajú.

Anastasia Crickley, 

predsedníčka správnej rady

Constantinos Manoloupolos, 

úradujúci riaditeľ FRA
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Čo je agentúra FRA a ako pracuje

Čo je agentúra FRA a ako pracuje
Zriadenie agentúry

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)1 je jednou z agentúr 

EÚ, ktoré boli zriadené na podporu inštitúcií EÚ a členských štátov EÚ pri imple-

mentovaní právnych predpisov EÚ. Tieto agentúry sú reakciou na potrebu geogra-

fi ckej decentralizácie a riešenia nových úloh právneho, technického, či vedeckého 

charakteru.

Dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd je spoločnou hodno-

tou všetkých členských štátov EÚ. Podľa článku 6 odseku 2 Zmluvy o Európskej 

únii: „Únia rešpektuje základné ľudské práva, ktoré zaručuje Európsky dohovor na 

ochranu ľudských práv a základných slobôd podpísaný v Ríme 4. novembra 1950 

a ktoré vyplývajú z ústavných tradícií členských štátov, ako základných princípov 

práva Spoločenstva.“ 

Základné práva teda tvoria základ EÚ. Ich ochrana a podpora sú základ-

ným cieľom európskej integrácie. Na zakotvenie týchto práv je k dispozícii niekoľko 

nástrojov. Jedným z najznámejších pre všetkých je Charta základných práv vyhlá-

sená poprednými činiteľmi Európskej únie (EÚ) v decembri 2000, ktorá opätovne 

potvrdzuje práva vyplývajúce najmä z ústavných tradícií a medzinárodných záväz-

kov spoločných pre členské štáty, Dohovoru o ľudských právach Rady Európy a judi-

katúry Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva. V charte sa 

uvádza, že národy Európy sa rozhodli mať spoločnú mierovú budúcnosť na základe 

spoločných hodnôt Európskej únie, ktorá je „založená na nedeliteľných a univerzál-

nych hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity; je založená na 

zásade demokracie a zásade právneho štátu“.

V decembri 2003 sa Európska rada rozhodla rozšíriť právomoci Európ-

skeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie s cieľom zmeniť ho na 

Agentúru pre základné práva. Týmto rozhodnutím sa ukončili dlhé diskusie, v kto-

rých zainteresované strany vyjadrili širokú podporu zriadeniu tejto agentúry. V júni 

1999 Európska rada v Kolíne navrhla preskúmať potrebu existencie agentúry pre 

ľudské práva a demokraciu. Túto myšlienku podporoval aj Európsky parlament. Po 

rozsiahlej verejnej diskusii2 Európska komisia vydala v júli 2005 návrh týkajúci sa 

Agentúry pre základné práva. Napokon 15. februára 2007 Rada prijala vo Viedni 

(Rakúsko) nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie 

pre základné práva. Agentúra začala svoju činnosť vo Viedni 1. marca 2007 za účasti 

predsedu a podpredsedu Európskej komisie, rakúskeho kancelára a ministra zahra-

1 Agentúra FRA bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007 (Ú. v. EÚ L 53/1, 22. febru-

ára 2007), ďalej len „nariadenie“.

2 Európska komisia otvorila verejnú diskusiu na základe oznámenia predloženého 25. októbra 2004. Dňa 25. 

januára 2005 Komisia pokračovala vo verejnej diskusii na verejnom vypočutí, ktoré otvoril Franco Frattini, 

podpredseda Európskej komisie, Luc Frieden, minister spravodlivosti Luxemburska a Jean-Louis Bourlanges, 

predseda výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.
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ničných vecí, nemeckého ministra spravodlivosti a generálneho sekretára Rady 

Európy. 

Predseda José Manuel Barroso povedal: „Európska komisia v plnom roz-

sahu podporuje dodržiavanie základných práv na úrovni EÚ. Zriadenie Agentúry pre 

ľudské práva je krokom vpred pri poskytovaní odborných poznatkov Európskej únii 

potrebných na boj proti diskriminácii. Verím, že hneď ako začne naplno pracovať, 

bude pre Komisiu a ďalšie inštitúcie EÚ cenným zdrojom informácií. Prácu agen-

túry pokladám skôr za doplňujúcu než konkurenčnú pre prácu vykonanú inde“.

Podpredseda Frattini tiež vrelo uvítal vytvorenie Agentúry pre základné 

práva: „Musíme presadzovať základné práva, ak chceme mať takú Európu, na ktorú 

môžeme byť všetci hrdí. Európu, v ktorej panuje bohatá rôznorodosť a kde sú ľudia 

jednotní, žijú svorne bok po boku a kde sú prekonané rodové, rasové a iné nerov-

nosti. Európski občania to podporujú: nedávny prieskum odhalil, že 73 % občanov si 

želá, aby sa pri rozhodovaní na úrovni EÚ venovala väčšia pozornosť presadzovaniu 

a ochrane ľudských práv. Agentúra pre základné práva bude jedným z kľúčových 

zdrojov, ktorý to umožní“.

Agentúra pre základné práva nahrádza Európske stredisko pre monitoro-

vanie rasizmu a xenofóbie a stavia na jeho práci. Agentúra pre základné práva ide 

nad rámec strediska pre monitorovanie a bude mať tri hlavné funkcie: zhromaž-

ďovať informácie a údaje; poskytovať odporúčania Európskej únii a jej členským 

štátom a podporovať dialóg s občianskou spoločnosťou na zvýšenie informovanosti 

verejnosti o základných právach. 

Počas roku 2007 sa agentúra pripravovala na svoju rozšírenú úlohu 

a začiatkom roku 2008 Rada prijala viacročný rámec defi nujúci presné oblasti čin-

nosti agentúry na roky 2007 – 2012, medzitým správna rada vybrala riaditeľa agen-

túry. V roku 2007, pokým nebol zavedený viacročný rámec, agentúra zameriavala 

svoju prácu na boj proti rasizmu a xenofóbii a s tým súvisiacu intoleranciu a pri-

pravovala sa na svoju rozšírenú úlohu a iniciovala výskum v oblasti diskriminácie 

na základe sexuálnej orientácie a v oblasti práv detí, čím reagovala na konkrétne 

požiadavky Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Tento výskum sa bližšie 

rozoberá v časti o výskumnej práci.

Úloha agentúry

Cieľom agentúry je poskytovať príslušným inštitúciám a orgánom Spolo-

čenstva a jej členským štátom odbornú a inú pomoc v oblasti základných práv pri 

implementovaní práva Spoločenstva a podporovať ich pri prijímaní opatrení a prí-

prave príslušných postupov. Na dosiahnutie tohto cieľa bude agentúra rozvíjať svoje 

aktivity v súlade s týmito hlavnými úlohami:
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zhromažďovať, analyzovať a šíriť objektívne a spoľahlivé informácie;• 

zlepšovať porovnateľnosť a spoľahlivosť údajov pomocou nových metód • 

a noriem;

vykonávať a podporovať výskum a štúdie v oblasti základných práv;• 

vypracovávať a uverejňovať závery a stanoviská ku konkrétnym témam, a to na • 

vlastný podnet alebo na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie;

podporovať dialóg s občianskou spoločnosťou.• 

Agentúra plní svoje úlohy na základe svojho ročného pracovného 

programu, ktorý sa vypracováva v súlade s viacročným rámcom na obdobie piatich 

rokov, ktorý Rada prijala 28. februára 2008 po porade s Európskym parlamentom. 

V súlade so základným nariadením sa činnosť agentúry má naďalej vzťahovať na 

otázky rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu, čo sú hlavné prvky ochrany základných 

práv. 

Agentúra FRA úzko spolupracuje s inými inštitúciami a orgánmi pracu-

júcimi na národnej i európskej úrovni a naďalej bude posilňovať svoju spoluprácu 

s Radou Európy. Agentúra FRA bude okrem toho aktívne zapájať občiansku spoloč-

nosť prostredníctvom zriadeného fóra pre základné práva.

Agentúru tvoria štyri orgány:

riaditeľ zodpovedá za každodenné riadenie agentúry a prípravu a realizáciu jej • 

ročného pracovného programu;

správna rada zodpovedá za zabezpečenie efektívneho a účinného fungovania • 

agentúry, ako aj za zostavenie návrhu rozpočtu a ročného pracovného programu 

a monitorovanie jeho následného plnenia;

výkonná rada poskytuje správnej rade pomoc;• 

vedecký výbor zodpovedá za vedeckú kvalitu práce agentúry.• 

Agentúra FRA bude pokrývať geografi cky EÚ a jej 27 členských štátov. 

Okrem toho existuje možnosť, aby po rozhodnutí príslušnej asociačnej rady, ktorá 

určí konkrétnu povahu, rozsah a spôsob ich účasti na práci agentúry, bola prístupná 

účasti kandidátskych krajín ako pozorovateľov. Rada môže na základe návrhu Komi-

sie jednomyseľne rozhodnúť, že prizve krajinu, s ktorou bola uzavretá stabilizačná 

a asociačná dohoda, aby sa podieľala na činnosti agentúry ako pozorovateľ.
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Výskum a zhromažďovanie 
sekundárnych údajov 

Práca agentúry v minulosti bola zameraná podobne ako v prípade EUMC 

na rasizmus a xenofóbiu. Po transformovaní EUMC na agentúru FRA v roku 2007 

sa zameranie agentúry postupne rozširovalo tak, aby pokrývalo ďalšie aspekty týka-

júce sa základných práv na základe požiadaviek Európskeho parlamentu a Európ-

skej komisie. 

Hlavnou úlohou agentúry je zhromažďovať údaje a informácie na národ-

nej úrovni s cieľom vypracovať porovnávacie analýzy, ktoré zvýšia porozumenie 

otázok rasizmu, xenofóbie a s tým súvisiacou intoleranciou. V zásade sa to usilo-

vala docieliť zvyšovaním kvality údajov a informácií dostupných na Európskej únii 

na podporu informovanej, na dôkazoch založenej, a teda efektívnejšej tvorby poli-

tiky. Tieto údaje a informácie tvoria základ veľkej časti jej porovnávacieho výskumu 

a analýzy. Údaje a informácie, ktoré poskytuje agentúra, sú súčasťou spoločnej data-

bázy dostupnej na medzinárodnej úrovni a pre organizácie v rámci a mimo Európ-

skej únie. 

Agentúra vypracovala súbor poznatkov založených na údajoch a infor-

máciách, ktoré neboli predtým dostupné na európskej úrovni. Ako sa zdôrazňuje 

v ďalších kapitolách tejto správy, údaje a informácie, ako aj metódy, ktoré používa 

agentúra FRA na zhromažďovanie údajov, ovplyvňujú rozvoj zhromažďovania úda-

jov inými medzinárodnými organizáciami a prispievajú k stanoveniu noriem pre 

zhromažďovanie údajov na národnej a medzinárodnej úrovni. Agentúra FRA pokra-

čuje v práci na zlepšovaní pokynov pre zhromažďovanie údajov a budovaní povedo-

mia o jeho výhodách pre tvorcov politiky. Ako vyplýva z nižšie uvedených informá-

cií, počas roku 2007 bola agentúra FRA aktívna v zhromažďovaní údajov o etnickej 

diskriminácii v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a bývania, monitorovaní vývoja 

v legislatíve a poskytovaní prehľadu o situácii týkajúcej sa rasovo motivovaného 

násilia a kriminality. Problematika zdravotnej starostlivosti sa v roku 2007 zahr-

nula do zhromažďovania údajov ako nová tematická oblasť. Z celkového hľadiska 

poskytujú výsledky tohto zhromažďovania údajov Európskej únii cenný porovnávací 

prehľad a analýzu situácie.

V nariadení o zriadení agentúry sa uvádza, že zhromaždené sekundárne 

údaje majú byť „objektívne, spoľahlivé a porovnateľné“. Výraz „objektívne“ zna-

mená, že informácie sa majú zhromažďovať s čo najväčšou vedeckou precíznosťou 

v súlade s osvedčenými zásadami metodiky sociálnych vied. Výraz „spoľahlivé“ sa 

môže vysvetľovať viacerými spôsobmi. Jeden sa napríklad vzťahuje viac na „každo-

denné“ použitie a druhý má v metodike sociálnych vied špecifi ckejší význam. V bež-

nejšom slova zmysle sa na údaje nahliada ako na „spoľahlivé“ vtedy, keď sú presné 

a neposkytujú zavádzajúci obraz pre to, čo majú vystihovať. V literatúre týkajúcej sa 

metodiky sociálnych vied sa však pojem „spoľahlivosť“ vo výskume spája s pojmom 

„reprodukovateľnosť“, t. j. predpokladom, že ak sa výskum opakuje za rovnakých 

podmienok na nejakej podobnej vzorke respondentov, poskytne podobné výsledky. 
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Výskum a zhromažďovanie sekundárnych údajov

Agentúra sa odôvodnene usiluje zhromažďovať údaje, ktoré sú spoľahlivé podľa 

obidvoch týchto defi nícií. Na zabezpečenie, aby zhromaždené sekundárne údaje 

predstavovali presný obraz toho, čo majú vystihovať, agentúra poskytuje svojim 

zmluvným partnerom presné a spoločné pokyny, aby ich usmernila pri zhromaž-

ďovaní požadovaných údajov a poskytuje potrebné informácie o súvislostiach, ktoré 

agentúre umožnia posúdiť ich platnosť, spoľahlivosť a primeranosť. O pokynoch 

sa dôkladne diskutuje so zmluvnými partnermi na stretnutiach, ku ktorým patria 

aj vzdelávacie semináre. Okrem toho presnosť a kvalitu sekundárnych údajov sta-

rostlivo skúmajú a overujú interní odborníci a ak nie je dostupná interná expertíza, 

uskutočnia ju dodatočne externí špecialisti. 

Výraz „porovnateľné“ vyvoláva viac problémov ako predchádzajúce dva. 

Zámerom je, aby jednotkami, ktoré sa majú navzájom porovnávať, boli členské 

štáty EÚ. Agentúra predložila veľké množstvo údajov o členských štátoch, ktoré 

sú porovnateľné v zmysle charakterizácie, analyzovania a komentovania podob-

ností a rozdielov výskytu incidentov, politík a pod. medzi členskými štátmi. Tieto 

informácie sú však zriedkavo priamo porovnateľné, pretože údaje sa zhromažďujú 

podľa rôznych metodík a na základe rôznych právnych defi nícií. Správy agentúry 

významne prispievajú k zvyšovaniu informovanosti o potrebe konvergencie admi-

nistratívnych postupov členských štátov, metód zhromažďovania údajov a defi nícií 

používaných v rôznych členských štátoch tak, aby ofi ciálne predkladané údaje sku-

točne bolo možné vo väčšej miere porovnávať. Tieto správy sa každý rok distribuujú 

na pracovných seminároch a konferenciách po celej EÚ, ako aj na pravidelných 

stretnutiach s úradníkmi vlád členských štátov a na parlamentných prezentáciách.

V rámci tohto procesu agentúra pokračuje v roku 2007 adresnejšie vo 

svojej úzkej spolupráci s orgánmi, ako napríklad EUROSTAT a pracovná skupina 

Komisie pre zhromažďovanie údajov na meranie rozsahu a dosahu diskriminácie. 

Jedným z výstupov posledne menovanej skupiny je príprava „Európskej príručky 

o údajoch týkajúcich sa rovnosti“, ktorú v roku 2007 uverejnila Európska komisia 

a ktorá značne čerpá zo skúseností agentúry FRA pri zhromažďovaní údajov s cie-

ľom informovať tvorcov politík o tom, že sú potrebné kvalitnejšie údaje.

Na prekonanie nedostatku porovnateľných štatistických údajov na národ-

nej úrovni agentúra začala, pokiaľ jej to umožňuje kapacita jej ľudských a fi nanč-

ných zdrojov, postupne navrhovať a realizovať stále náročnejšie výskumné projekty, 

v ktorých je porovnateľnosť už obsiahnutá. Výskum môže dopĺňať ofi ciálnu štatis-

tiku a vyriešiť mnohé z vyššie uvedených problémov. Výskumné projekty sa môžu 

navrhnúť tak, aby zahŕňali citlivé kategórie, ako napríklad „rasový“, alebo etnický, 

či národný pôvod, ktoré sa často zložito vyhľadávajú a používajú v existujúcich šta-

tistikách. Výskumom sa dá identifi kovať význam premenných, ktorý sa nedá ukázať 

v ofi ciálnej štatistike, a predložiť celý rad dôkazov o rôznych typoch diskriminácie 

v jej rôznych prejavoch a polohách.

Vo výskumných projektoch agentúry sa využíva spoločná vedecká meto-

dika aplikovaná v rámci všetkých členských štátov s cieľom predkladať primárne 

údaje, ktoré sú priamo porovnateľné. Takýto výskum zahŕňa napríklad štúdium 

postojov väčšiny voči menšinám, štúdium skúseností menšín s rasizmom a diskri-
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mináciou a trvalý rozsiahly prieskum o skúsenostiach migrantov a menšín a posto-

joch voči diskriminácii a prenasledovaniu. 

Zhromažďovanie údajov na národnej úrovni

Agentúra má od roku 2000 uzatvorené dohody s rôznymi typmi orga-

nizácií v členských štátoch na zhromažďovanie relevantných údajov a informácií, 

ktoré sa majú používať ako podkladový materiál pre jej porovnávacie analýzy. Tieto 

organizácie vytvorili sieť RAXEN, zdroj údajov a informácií agentúry na národnej 

úrovni pre otázky týkajúce sa rasizmu a xenofóbie. RAXEN pozostáva z rôznych 

organizácií, napr. orgány pre otázky rovnosti, inštitúty pre ľudské práva a univer-

zitné výskumné strediská a protirasistické mimovládne organizácie. RAXEN je 

jedinečným a priekopníckym programom na zhromažďovanie spoľahlivých sekun-

dárnych údajov a informácií z vládnych a mimovládnych zdrojov systematickým 

spôsobom a na základe spoločných pravidiel. Národné kontaktné miesta sa vyberajú 

prostredníctvom medzinárodného výberového konania a s agentúrou majú uzatvo-

rené zmluvy na poskytovanie údajov a informácií vo viacerých formátoch a v rôz-

nych časových intervaloch. Úzko spolupracujú s ďalšími významnými činiteľmi na 

národnej úrovni, aby zabezpečili komplexnosť zhromažďovania údajov. Agentúra 

úzko koordinuje a monitoruje prácu a činnosť siete RAXEN prostredníctvom stret-

nutí, vzdelávania a častou e-mailovou a telefonickou komunikáciou.

RAXEN zhromažďuje údaje, ktoré sa týkajú hlavne etnickej diskriminácie 

v zamestnaní, vzdelávaní a bývaní. V roku 2007 sa do oblasti zdravotnej starostli-

vosti zaradila etnická diskriminácia. V správach na národnej úrovni sa uvádzajú aj 

trendy v oblasti antidiskriminačnej legislatívy a ofi ciálne a neofi ciálne údaje o rasovo 

motivovanom násilí a kriminalite zamerané konkrétne na prípady antisemitizmu 

a islamofóbie. Vyzdvihuje sa tiež „dobrá prax“ a pozitívne iniciatívy vlád a občian-

skej spoločnosti zamerané na boj proti rasizmu.

V roku 2007 sieť RAXEN pravidelne poskytovala agentúre podkladové 

materiály prostredníctvom rôznych spravodajských nástrojov:

Správy siete RAXEN o zhromažďovaní údajov, ktoré sa využívali ako hlavný • 

podkladový materiál pri príprave správy agentúry „o situácii v oblasti rasizmu 

a xenofóbie v členských štátoch Európskej únie“ a výročnej správy 2008; materiál 

sa ďalej použil v databáze InfoBase;

Bulletiny siete RAXEN v roku 2007 vychádzali každé dva mesiace a podávali • 

správy o politickom vývoji, dôležitých prieskumoch a výskume, poskytovali 

štatistické údaje a iné informácie, ktoré sa prebrali do bulletinu agentúry FRA 

a použili sa aj na aktualizovanie databázy InfoBase;

Koncom roku 2007 boli vydané dve doplňujúce správy o situácii v oblasti xenofó-• 

bie a netolerancii voči Rómom v Taliansku a Rumunsku, aby sa mohli použiť ako 

podkladový materiál pre ďalší výskum a analýzu.
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Na základe sekundárnych údajov, ktoré sa systematicky zhromažďovali 

a analyzovali od roku 2000 a ktorých cieľom bolo posúdiť, ako sa časom vyvíjajú 

prípady rasovej neznášanlivosti a xenofóbie, ako aj politiky EÚ a národné politiky 

v oblasti boja proti týmto prejavom, agentúra pripravila a uverejnila v roku 2007 

prehľadnú správu o trendoch a vývoji v boji s etnickou a rasovou diskrimináciou 

a o propagácii rovnosti v Európskej únii v rokoch 1997 až 2005 („Trends and Deve-

lopments 1997-2005: Combating Ethnic and Racial Discrimination and Promoting 

Equality in the European Union“). Táto publikácia poskytuje jedinečný a výstižný 

prehľad o viacročných trendoch v boji proti rasizmu v rámci EÚ.

V roku 2007 po rozšírení právomocí agentúry na pokrytie ďalších základ-

ných práv a s cieľom zlepšiť spôsobilosti agentúry FRA v oblasti právnej analýzy 

a zhromažďovaní právnych údajov vrátane štatistiky a súdnych rozhodnutí, bola 

zriadená skupina právnych expertov, skrátený názov FRALEX (Fundamental Rights 

Agency Legal Experts (Právni experti Agentúry pre základné práva)), s tímami v kaž-

dom členskom štáte, ktoré môžu v krátkom čase pripraviť vysokokvalitné odborné 

správy, aby ich agentúra mohla použiť ako podkladový materiál pri porovnávacej 

analýze. Experti boli vybratí a uzavreli sa s nimi zmluvy na základe výberového 

konania na vysokokvalifi kovaných právnych expertov v oblasti ľudských práv pre 

všetky členské štáty EÚ, ktorí budú agentúre poskytovať štúdie v právnej oblasti, 

správy a príslušné údaje zo súdov, napr. štatistické údaje a súdne rozhodnutia. 

Koncom roku 2007 právni experti začali s prípravami na prácu týkajúcu 

sa existujúcich právnych nástrojov na národnej úrovni a úrovni EÚ a ich účinnosti 

v oblasti homofóbie a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Právna analýza 

sa použije v jednom z hlavných projektov agentúry – porovnávajúcej štúdii situácie 

týkajúcej sa homofóbie a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v EÚ.

Zapájanie kandidátskych krajín: projekt RAXEN_CT 

V roku 2006 agentúra realizovala projekt RAXEN_BR, ktorý fi nancovalo 

GR pre rozšírenie s cieľom zdokonaliť zhromažďovanie údajov a schopnosti v oblasti 

podávania správ organizácií občianskej spoločnosti v kandidátskych krajinách – Bul-

harsku a Rumunsku. Agentúra mohla takto na základe dohôd s organizáciami, aby 

slúžili ako národné kontaktné miesta pre tieto dve krajiny, okamžite a plne zapojiť 

nové členské štáty EÚ do svojich aktivít v oblasti zhromažďovania údajov. 

V roku 2007 sa agentúra FRA zapojila do podobného projektu, ktorý 

opäť fi nancovalo GR pre rozšírenie. Projekt RAXEN_CT mal dvojaký cieľ: na jed-

nej strane zlepšiť poznatky organizácií miestnej občianskej spoločnosti v Chorvát-

sku a Turecku v oblasti zhromažďovania údajov a podávania správ o problematike 

rasizmu, xenofóbie a s tým súvisiacou intoleranciou a na strane druhej zdokonaliť 

schopnosti týchto organizácií prostredníctvom zvyšovania informovanosti, vzdelá-

vania a podujatí na zdokonaľovanie spôsobilostí s cieľom zlepšiť porozumenie pre 

politiky EÚ týkajúce sa rasovej a etnickej diskriminácie. V roku 2007 sa na základe 

tohto rámca usporiadali v Chorvátsku a Turecku dve série podujatí. K prvej sérii 

patrili dva semináre zamerané na smernicu Rady 2000/43/ES (smernica o rasovej 
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rovnosti), ktoré sa konali v júni. Ich cieľom bolo bližšie oboznámiť občiansku spo-

ločnosť a vlády oboch krajín s ustanoveniami smernice a poskytnúť im príležitosť 

čerpať zo skúseností iných krajín, ktoré sa podieľajú na transpozícii a implementácii 

tejto časti legislatívy EÚ. Druhá séria seminárov bola zameraná na zhromažďovanie 

údajov v oblasti rasizmu a xenofóbie. Cieľom týchto seminárov bolo podporiť kapa-

city miestnych činiteľov (t. j. ministerstvá, výskumné strediská, MVO) na zhromaž-

ďovanie údajov a monitorovanie diskriminácie a jej dosahu na sociálnej, politickej 

a inštitucionálnej úrovni. Podujatia, ktoré sa realizovali v úzkej spolupráci s delegá-

ciami Európskej komisie, boli veľmi úspešné a zúčastnilo sa na nich mnoho dôleži-

tých verejných úradníkov a iných zainteresovaných strán, najmä činitelia občianskej 

spoločnosti. Postupy a niektoré iné dôležité dokumenty boli uverejnené v angličtine 

a aj národných jazykoch.

Budúca účasť kandidátskych krajín na práci agentúry a príslušné postupy, 

ktoré môžu byť potrebné, sa určia na základe rozhodnutia príslušnej asociačnej 

rady. Takéto rozhodnutie sa v súčasnosti pripravuje.

Výskumná práca a zlepšovanie porovnateľnosti údajov

Pri zhromažďovaní sekundárnych údajov sa neustále zdôrazňuje nedo-

statočná porovnateľných údajov. V záujme zlepšenia porovnateľnosti a prípravy 

nových zdrojov údajov agentúra iniciovala v roku 2007 niekoľko výskumných pro-

jektov, ktoré poskytnú originálne a porovnateľné primárne údaje o rasizme a dis-

kriminácii. 

V roku 2007 bol úspešne ukončený pilotný projekt o skúsenostiach vybra-

ných prisťahovaleckých a etnických menšín s prenasledovaním, ktorý sa realizoval 

v šiestich členských štátoch. Na základe poznatkov z tohto pilotného programu 

agentúra začala koncom roku 2007 rozsiahly prieskum o diskriminácii a prenasle-

dovaní v rámci EÚ, v ktorom skúmala skúsenosti a postoje prisťahovalcov a iných 

menšín. Tento projekt je navrhnutý tak, aby zachytil skúsenosti „zraniteľných komu-

nít“ s nezákonným prenasledovaním vrátane všetkých incidentov, ktoré sú „rasovo“, 

etnicky alebo nábožensky motivované. Objektivita, spoľahlivosť a porovnateľnosť sú 

tri hlavné prvky prieskumu, ktorý sa riadi podľa metodiky, ktorú vypracovalo OSN 

v roku 1989 pre projekt International Crime Victims Survey (ICVS). Hlavným cie-

ľom prieskumu je vyskúšať a zabezpečiť, kde je to možné, aby sa jeho výsledky dali 

porovnať s výsledkami existujúcich prieskumov vykonaných na väčšinových (nie 

menšinových) populáciách. Aj keď výsledky prieskumu umožnia porovnať zistenia 

medzi rôznymi menšinovými skupinami v rôznych členských štátoch, je potrebné 

umožniť porovnanie s väčšinovou populáciou, aby reakcie menšín neboli izolované. 

Na základe toho sa bude možné zistiť, kde sa v členských štátoch vyskytujú nápadné 

podobnosti alebo rozdiely v reakciách väčšinovej a menšinovej populácie, a tak 

poukázať na čo sa majú sústrediť reakcie politiky v konkrétnych členských štátoch. 

Prieskum bude ukončený koncom roku 2008 a bude sa týkať mnohých otázok vrá-

tane informovanosti o právach (najmä o smernici o rasovej rovnosti), skúsenostiach 

s diskrimináciou a incidentmi, znepokojenia nad trestnými činmi vo všeobecnej 
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a násilnej kriminalite a najmä obťažovania, skúsenostiach s kriminalitou a údajoch 

o incidentoch a skúsenostiach s presadzovaním práva.

Európsky parlament v júni 2007 požiadal agentúru3, aby vypracovala 

porovnávaciu správu o situácii v EÚ týkajúcej sa homofóbie na základe sexuálnej 

orientácie. Cieľom tejto správy je pomôcť Európskemu parlamentu pri diskusi-

ách o potrebe smernice pokrývajúcej všetky formy diskriminácie uvedené v článku 

13 Zmluvy o založení ES pre všetky oblasti uvedené v smernici o rasovej rovnosti 

2000/43/ES, a to vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, zdravotná starostlivosť a prí-

stup k tovarom a službám. Okrem toho táto správa tiež poskytne cenný príspevok 

k hodnoteniu vplyvu, ktoré vykonáva Európska komisia s cieľom preskúmať mož-

nosť na predloženie návrhu smernice, ktorá by zahŕňala tieto ďalšie oblasti. Pre 

projekt je potrebné zhromaždiť ofi ciálne i neofi ciálne údaje na národnej úrovni vo 

všetkých členských štátoch EÚ a vypracovať porovnávaciu analýzu na európskej 

úrovni pokrývajúcu predchádzajúce roky až podnes, čo umožní lepšie porozumieť 

otázkam, na ktoré sa projekt vzťahuje. V rámci projektu sa tiež porovnajú existujúce 

príslušné právne nástroje, údaje zo súdov a súdnych rozhodnutí na národnej úrovni 

a úrovni EÚ, ktoré sa uverejnia samostatne. V záverečnej správe sa dostupné údaje 

a informácie sústredia v dokumente orientovanom na politiku, v ktorom sa poukáže 

aj na pozitívne opatrenia a iniciatívy verejných orgánov i občianskej spoločnosti.

Na základe požiadavky Európskej komisie začala agentúra tiež usku-

točňovať štúdiu o ukazovateľoch na meranie uplatňovania, ochrany, dodržiavania 

a presadzovania práv dieťaťa v Európskej únii. Cieľom tohto projektu je vypracovať 

súbor ukazovateľov na pravidelné meranie spôsobu, akým sa práva dieťaťa uplat-

ňujú, chránia, dodržiavajú a presadzujú v členských štátoch EÚ. Vypracovanie 

týchto ukazovateľov sa bude zakladať na prehľade dostupných zdrojov, systema-

tických konzultáciách s expertmi a hlavnými zainteresovanými stranami a hodno-

tením dostupných zdrojov údajov na národnej a medzinárodnej úrovni a na úrovni 

EÚ vzhľadom na porovnateľnosť, chýbajúce údaje a iné otázky.

Agentúra v rámci svojich právomocí v oblasti rasizmu a xenofóbie inici-

ovala v roku 2007 tri projekty, ktorých ukončenie a uverejnenie je tiež plánované 

v roku 2008. Prvý projekt „Rasizmus a sociálna marginalizácia: potenciálne cesty 

smerom k násilnej radikalizácii“ skúma potenciálne cesty k násilnej radikalizá-

cii prostredníctvom nezávislého vedeckého prieskumu zameraného na moslimskú 

mládež vo vybraných členských štátoch. V rámci projektu sa študuje vzťah medzi 

rasovou diskrimináciou a zneužívaním, sociálnou marginalizáciou a vývojom posto-

jov voči násilnej radikalizácii v rámci tejto skupiny obyvateľstva. Realizuje sa v úzkej 

spolupráci s Európskou komisiou s cieľom doplniť jej vlastnú kvalitatívnu štúdiu 

o násilnej radikalizácii na základe rozhovorov. Projekt sa má zamerať na niektoré zo 

súčasných chýbajúcich údajov týkajúcich sa súvisiacich tém v oblasti skúseností mlá-

deže s rasizmom a diskrimináciou; marginalizáciou, sociálnym vylúčením a odcu-

dzením; postojmi podporujúcimi používanie násilia. Druhý projekt „Boj proti prak-

3 Podľa článku 4 ods. 4c a d a článku 5, ods. 3 nariadenia môže Európsky parlament, Rada alebo Európska 

komisia požiadať agentúru, aby uskutočnila, keď jej to umožnia jej fi nančné a ľudské zdroje, vedecký výskum 

a prieskumy a aby tiež uverejňovala závery a stanoviská o tematických oblastiach, na ktoré sa nevzťahuje viac-

ročný rámec. 
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tikám etnického profi lovania: príručka dobrej praxe“ má preskúmať a poukázať 

na pozitívne iniciatívy, ktoré sa týkajú najmä zahrnutia partnerstiev s viacerými 

inštitúciami, ktoré slúžia na boj proti rasizmu, pomáhajú obetiam a zlepšujú vzťahy 

komunity s príslušnými verejnými orgánmi. Tento projekt má tiež za cieľ prispieť 

k snahám na zvýšenie spolupráce na úrovni EÚ v oblasti prisťahovalectva, hranič-

nej a colnej kontroly. Okrem toho bude podporovať snahy na posilnenie rozmeru 

ľudských práv v iniciatívach vzdelávania v oblasti presadzovania práva podporova-

ním najmä snáh agentúry FRONTEX a Európskej policajnej akadémie CEPOL pri 

poskytovaní príslušného vzdelávania pre policajtov a v súvislosti s rozvojom dodr-

žiavania demokratických záruk v multietnickej a rôznorodej európskej spoločnosti. 

A na záver „Pilotný mediálny projekt“ predstavuje ďalšie úsilie na zlepšenie porov-

nateľnosti údajov. Bude skúmať na základe analyzovania obsahu vzorky tlačových 

médií vo vybraných členských štátoch ako sa prezentujú prisťahovalci a menšiny 

a dôkladne skúmať, ako sa zaoberajú otázkami rozmanitosti. V rámci projektu sa 

pripravia aj vzdelávacie materiály pre novinárov.

Porovnateľnosť údajov

Cieľom výskumnej práce agentúry je zlepšiť porovnateľnosť údajov medzi 

členskými štátmi. Motivácia pre zlepšenie porovnateľnosti sa môže prejaviť na rôz-

nych úrovniach. Po prvé, porovnávacie správy (napr. pripravovaná správa o situ-

ácii týkajúcej sa homofóbie a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v EÚ) 

zohrávajú úlohu pri mapovaní, aké údaje sú dostupné v rôznych členských štátoch, 

zisťovaní chýbajúcich údajov, vysvetľovaní, prečo sa veci nedajú porovnať, čerpaní 

z popisných, kvalitatívnych materiálov na vysvetlenie rozdielov národného kontextu 

a ich dôsledkov na súčasný nedostatok porovnateľnosti medzi údajmi o diskriminá-

cii v členských štátoch.

Po druhé, agentúra navrhuje a realizuje výskumné projekty o rôznych 

aspektoch rasizmu a diskriminácie, v ktorých je obsiahnutá porovnateľnosť – t. j. 

používanie spoločnej metodiky, ktorá sa uplatňuje v rôznych členských štátoch 

s cieľom pripraviť porovnateľné údaje o diskriminácii. Príkladom je prieskum o dis-

kriminácii a prenasledovaní, ktorý sa začal v členských štátoch Európskej únie 

a v ktorom sa skúmajú skúsenosti a postoje prisťahovalcov a iných menšín.

Po tretie, správy agentúry prispievajú k zvyšovaniu informovanosti 

o potrebe konvergencie administratívnych postupov členských štátov, metód zhro-

mažďovania údajov a defi nícií používaných v rôznych členských štátoch tak, aby 

ofi ciálne predkladané údaje skutočne bolo možné vo väčšej miere porovnávať. 

V rámci tohto procesu agentúra FRA úzko spolupracuje aj s takými orgánmi ako 

EUROSTAT a iné kompetentné pracovné skupiny Komisie. Zamestnanci agentúry 

sa ďalej zúčastňujú na poradách pracovnej skupiny Európskej komisie pre zhromaž-

ďovanie údajov na meranie rozsahu a dosahu diskriminácie a referenčnej skupiny 

pre Európsku príručku o údajoch týkajúcich sa rovnosti. Výstupom posledne meno-
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vanej skupiny je príprava Európskej príručky o údajoch týkajúcich sa rovnosti4, ktorá 

čerpá zo skúseností agentúry FRA pri zhromažďovaní údajov s cieľom informovať 

tvorcov politík o tom, že sú potrebné lepšie údaje. 

Rozvoj verejných dokumentárnych zdrojov 

Agentúra FRA je podľa nariadenia5 povinná zaznamenávať a šíriť výsledky 

výskumu, ktoré jej oznámili členské štáty, inštitúcie Únie, ako aj orgány, kancelárie 

a agentúry Spoločenstva a Únie, výskumné strediská, národné orgány, mimovládne 

organizácie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie vrátane príslušných orgánov 

Rady Európy. Výsledné dokumentačné činnosti sa v roku 2007 zameriavali na aktu-

alizáciu, ďalší rozvoj a technické zdokonalenie databázy agentúry InfoBase, ktorá je 

rozsiahlou databázou obsahujúcou údaje a informácie pre všetky členské štáty EÚ 

o etnickej diskriminácii v zamestnanosti, vzdelávaní a bývaní, ako aj príslušné legis-

latívne nástroje a poskytuje prehľad situácie a štatistické údaje, ak sú k dispozícii, 

týkajúce sa rasovo motivovaného násilia a kriminality. Databáza InfoBase obsahuje 

aj súbor pozitívnych iniciatív (výber projektov zameraných na boj s diskrimináciou 

pomocou praktických opatrení), ako aj jedinečný súbor súdnych rozhodnutí (výber 

dôležitých národných rozhodnutí/prípadov týkajúcich sa otázok antidiskriminač-

ného zákona).

4 European Handbook on Equality Data: Why and how to build a national knowledge base on equality and 

discrimination on the grounds of racial and ethnic origin, religion and belief, disability, age and sexual ori-

entation (Európska príručka o údajoch týkajúcich sa rovnosti: Prečo a ako vybudovať národnú vedomostnú 

základňu o rovnosti a diskriminácii na základe rasového a etnického pôvodu, náboženského presvedčenia 

a viery, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie) Európska komisia/Ministerstvo práce Fínska 

(2006).

5 Článok 4 ods. 1a nariadenia. 
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Podpora účinných politík 
proti rasizmu a presadzovanie 
základných práv

Práca agentúry na formovaní vývoja politiky bola aj v roku 2007 zameraná 

na rasizmus, xenofóbiu a s tým súvisiacu intoleranciu. Prechod od orgánu riešia-

ceho otázky týkajúce sa rasizmu k orgánu poskytujúcemu poradenstvo v širšej prob-

lematike základných práv bude postupný. 

K novým úlohám agentúry patrí vytváranie sietí a mechanizmov spolu-

práce, ktoré agentúre umožnia efektívnejšie riadiť jej príspevok k politike. Uskutoč-

nili sa prvé dve zasadnutia novej skupiny národných styčných úradníkov. Okrem 

toho sa vyžadovalo rozšírenie spolupráce s útvarmi Európskej komisie a posilnenie 

vzťahov s novými štruktúrami Rady Európy. Spoluprácou s občianskou spoločnos-

ťou a prvými stretnutiami s národnými inštitúciami pre ľudské práva o predmete 

agentúry (pozri nižšie v časti Spolupráca a aktivity na zvyšovanie informovanosti) 

začala agentúra FRA zbierať návrhy na budúcu prácu v oblasti politiky, ktorá bude 

tvoriť základ tém týkajúcich sa prioritných tematických oblastí ročného pracovného 

programu.

Práca agentúry pri formovaní vývoja politiky sa v prvom rade zameria-

vala na rámec Európskej únie a najmä na Európsky parlament, Európsku komisiu 

a Výbor regiónov. Výročná správa agentúry a výsledky jej výskumu poukázali na 

množstvo otázok týkajúcich sa smerníc o rasovej rovnosti, situácii komunít Rómov 

a Travellerov, moslimských komunít, rasovo motivovanej kriminalite a systéme 

trestného súdnictva, médií a otázok týkajúcich sa kultúrnej rozmanitosti a potreby, 

aby vlády na národnej úrovni reagovali koherentnejším a koordinovanejším spôso-

bom. Agentúra preto tieto otázky sledovala v kontexte EÚ.

Agentúra ďalej spolupracovala s Výborom regiónov cez sieť miestnych 

komunít (SMK). SMK je sieť, ktorú tvorí Výbor regiónov a úradníci zodpovední za 

politiku z miest Aarhus (DK), Antwerpy (BE), Bradford (UK), Genk (BE), Mannheim 

(DE), Nantes (FR), Sheffi  eld (UK), Rotterdam (NL) a Turín (I). V roku 2007 sa SMK 

sústredila najmä na súdržnosť komunít a riešenie potrieb moslimských komunít.

V Európskej únii pokračovala agentúra v spolupráci s Radou Európy 

a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), pri ktorej sa sústre-

dila na otázky týkajúce sa diskriminácie voči komunitám Rómov a Travellerov, 

rasovo motivovanej kriminalite a policajnej práce a islamofóbie. Účasť agentúry na 

poradách medzinárodných vládnych organizácií (IGO) zabezpečuje koordináciu 

opatrení a činností týkajúcich sa spoločných otázok, zabraňuje duplicite, zvyšuje 

hodnotu a koherentnosť aktivít zo strategického hľadiska, ako aj z hľadiska priorít.

Príspevok práce agentúry je zrejmý pri uvádzaní odkazov v rôznych doku-

mentoch inštitúcií EÚ a národných vlád, môže však vplývať aj na prípravu politiky 
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pri jej zostavovaní. Na vplyv práce agentúry je možné nahliadať v širších súvislos-

tiach, že rozvoj zhromažďovania údajov môže byť zložkou rozvoja politík národ-

nými vládami, údaje agentúry sa môžu využiť na uskutočňovanie strategických roz-

hodnutí a rôzni činitelia ich môžu použiť v oblasti dobrej praxe a iniciatív, ktoré 

agentúra identifi kovala prostredníctvom svojich aktivít na nasmerovanie opatrení 

a postupov.

Spolupráca s inštitúciami EÚ, členskými štátmi 
a zainteresovanými stranami 

Spolupráca s Európskym parlamentom (EP)

Jedna zo zásadných úloh agentúry sa týka poskytovania odborných poznat-

kov a poradenstva Európskemu parlamentu, Rade a Európskej komisii o otázkach 

týkajúcich sa jej mandátu. Agentúra FRA sa zúčastnila na niekoľkých verejných 

vypočutiach a zasadnutiach výborov v EP a prispela k príprave správ. Odkazy na 

správy EUMC/FRA sa často uvádzali v príslušných uzneseniach EP.

Agentúra vypracovala odborný písomný príspevok k správe, ktorá tvorila 

základ pre uznesenie EP o uplatňovaní smernice o rasovej rovnosti (2000/43/ES). 

Agentúra FRA poskytla zodpovednému spravodajcovi EP informácie o iniciatívach 

na zvýšenie informovanosti a judikatúre v súvislosti so smernicou. V uznesení EP 

boli uvedené odkazy na zistenia agentúry a výzva k členským štátom, aby zhromaž-

ďovali a poskytovali agentúre FRA „relevantné, spoľahlivé a porovnateľné informá-

cie a údaje“.6

Agentúra FRA poskytla tiež odborný písomný príspevok k stanovisku 

EP v súvislosti s rámcovým rozhodnutím Rady o boji s určitými formami a pre-

javmi rasizmu a xenofóbie pomocou trestného práva. Opierajúc sa o prácu agentúry 

Európsky parlament prijal z vlastného podnetu správu, v ktorej vyzýva Radu, aby 

dospela k dohode o navrhovanom rámcovom rozhodnutí.7 Agentúra FRA zabez-

pečila jedného z hlavných rečníkov na príslušnom vypočutí v Európskom parla-

mente.

Agentúra bola vyzvaná, aby Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť 

a vnútorné veci prezentovala svoju „Správu o situácii v oblasti rasizmu a xenofóbie 

v členských štátoch Európskej únie“. Agentúra FRA poukázala na súčasné trendy 

a pokrok v boji proti rasizmu. Zároveň vyzdvihla potrebu zvyšovať informovanosť 

o antidiskriminačnej legislatíve. Zasadnutie poskytlo príležitosť aj na predstavenie 

6 Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. septembra 2007 o uplatňovaní smernice Rady 2000/43/ES 

z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo 

etnický pôvod (2007/2094(INI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+

TA+P6-TA-2007-0422+0+DOC+XML+V0//SK

7 Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 21. júna 2007 o napredovaní rokovaní o rámcovom rozhodnutí 

o boji proti rasizmu a xenofóbii (2007/2067(INI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//

EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0285+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK
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členov výkonnej rady agentúry FRA tomuto výboru, ktorý slúži ako hlavný styčný 

bod v EP.

Spolupráca s Európskou komisiou

Agentúra pokračovala vo svojej spolupráci s Európskou komisiou, najmä 

v oblastiach politiky týkajúcich sa spravodlivosti, slobody a bezpečnosti a nedis-

kriminácie. Podieľa sa na práci Komisie týkajúcej sa komunít Rómov a Travellerov 

a na príprave ukazovateľov a kritérií na presadzovanie rovnosti a boj proti rasovej 

diskriminácii.

Agentúra vypracovala písomný príspevok pre Bielu knihu o etnických 

menšinách na trhu práce – Naliehavá výzva na zlepšenie sociálneho začleňovania, 

ktorú Komisia uverejnila v decembri 2007. Vypracovala tiež písomný príspevok ku 

krátkym správam o Rómoch pre skupinu komisárov pre základné práva. Agentúra 

sa zúčastňovala na zasadnutiach poradnej skupiny Európskej komisie o Európ-

skom roku rovnakých príležitostí pre všetkých, medziútvarovej skupiny pre rasiz-

mus a xenofóbiu, medziútvarovej skupiny pre otázky Rómov, skupiny expertov pre 

potreby politík po údajoch o kriminalite a trestného súdnictva – GR JLS, expertnej 

podskupiny pre potreby politík po údajoch o obchodovaní s ľuďmi a neformálnej 

kontaktnej skupiny medzivládnych organizácií a inštitúcií pre otázky Rómov, Sin-

tiov a Travellerov. Agentúra usporiadala aj konzultačnú poradu s predsedom sku-

piny na vysokej úrovni pre sociálne znevýhodnené etnické menšiny.

Agentúra pokračuje aj vo svojej spolupráci s Európskou komisiou, v part-

nerstve s agentúrami Spoločenstva v súvislosti s jej regionálnymi aktivitami v rámci 

Euromed a zúčastňuje sa na zasadnutiach týkajúcich sa médií a kultúrnej rozmani-

tosti. Agentúra, Európska komisia a rakúska vláda usporiadali spoločne v máji 2006 

zasadnutia po konferencii o Rasizme, xenofóbii a médiách: Smerom k rešpektova-

niu a porozumeniu všetkých náboženstiev a kultúr.

Spolupráca s Radou a členskými štátmi 

 Každý členský štát nominoval vládneho úradníka, aby v príslušnom člen-

skom štáte pôsobil ako styčný bod pre agentúru (národný styčný úradník, NSÚ). 

Konali sa dve porady s NSÚ, aby sa dohodli spôsoby budúcej spolupráce. Okrem 

iného NSÚ môžu predkladať riaditeľovi agentúry stanoviská k návrhu ročného 

programu agentúry FRA.

Agentúra FRA sa zúčastnila na zasadnutí pracovnej skupiny Rady EÚ zao-

berajúcej sa záležitosťami OBSE a Rady Európy (COSCE) v novembri 2007. Agentúra 

FRA, riaditeľ kancelárie OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) 

Christian Strohal a Komisár Rady Európy pre ľudské práva Th omas Hammarberg 

boli pozvaní, aby prediskutovali prípadnú spoluprácu. 
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Agentúra spolupracovala aj s predsedníctvami Európskej únie, nemec-

kým v prvom polroku 2007 a portugalským v druhom polroku. Zúčastnila sa mno-

hých podujatí predsedníctva, napr. Samit o rovnosti (január 2007), ktorým sa začal 

v roku 2007 „Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých“ a kde agentúra FRA 

mala informačný stánok.

V októbri 2007 pozvala agentúru FRA aj Rada pre spravodlivosť a vnú-

torné veci. 

Spolupráca s medzivládnymi organizáciami

Na základe vzťahov vybudovaných agentúrou EUMC pokračovala agen-

túra FRA v spolupráci s medzivládnymi organizáciami aktívnymi v boji proti 

rasizmu, najmä s Európskou komisiou proti rasizmu a intolerancii Rady Európy, 

kanceláriou OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva a kanceláriou OSN 

vysokého komisára pre ľudské práva. Aj keď sa vo svojich mandátoch líšia, tieto 

organizácie majú spoločný záujem na boji proti rasizmu. Pravidelné zasadnutia 

agentúr sa konajú od roku 2004 s cieľom zistiť možnosti spolupráce, zabrániť dupli-

cite činností a uskutočňovať doplnkové aktivity. Jedno takéto zasadnutie agentúr sa 

uskutočnilo v roku 2007.

Hlavné oblasti spolupráce agentúry FRA s inými agentúrami sa týkali: 

(1) výmeny informácií, (2) vzájomnej účasti na podujatiach, (3) krížovej kontrole 

a krížových odkazoch na práce jednotlivých agentúr a (4) spoločných aktivít, napr. 

spoločný odkaz pre Medzinárodný deň proti rasovej diskriminácii. V posledných 

rokoch táto spolupráca s agentúrami pomohla realizovať projekty a iniciatívy na 

podporu štátov pri riešení trestných činov z nenávisti alebo rasovo motivovaných 

trestných činov, tvorbe politiky pre Rómov a príprave reakcií na osobitné formy 

intolerancie, napr. antisemitizmus a islamofóbia. Spolupráca pokročila aj v spoloč-

nom úsilí na zdôraznenie dôležitosti skvalitnenia zhromažďovania údajov o rasovo 

motivovanej kriminalite a rasovej rovnosti.

Spolupráca s Radou Európy 

Spolupráca agentúry FRA s Radou Európy spočíva v spolupráci s orgánmi 

Rady Európy na aktivitách týkajúcich sa ľudských práv a sociálnej súdržnosti, najmä 

s Úradom vysokého komisára pre ľudské práva, Európskou komisiou proti rasizmu 

a intolerancii, sekretariátom Rámcového dohovoru o národnostných menšinách, 

sekciou pre Rómov a Travellerov a výborom expertov pre otázky Rómov, Cigánov 

a Travellerov (MG-S-ROM). Okrem toho sa agentúra zúčastňuje na zasadnutiach 

fóra európskych Rómov a Travellerov pod záštitou Rady Európy. Vklad politiky 

agentúry je zameraný na odporúčania politiky a správy, ktoré tieto orgány pripra-

vujú.

Agentúra sa zúčastnila na strategickej porade s vysokým komisárom pre 

ľudské práva Rady Európy. Cieľom porady bolo identifi kovať hlavné otázky týka-
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júce sa ľudských práv v Európe a naďalej zaistiť účinnosť a relevantnosť zamerania 

práce v oblasti ľudských práv. Agentúra pokračuje v koordinácii svojich informácií 

a návrhov politík s vysokým komisárom poskytovaním údajov týkajúcich sa rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu a islamofóbie pre návštevy krajín a správy.

Agentúra FRA pokračovala vo svojej spolupráci s Európskou komisiou 

proti rasizmu a intolerancii Rady Európy tým, že prispela k jej všeobecnému poli-

tickému odporúčaniu č. 10 o boji proti rasizmu a rasovej diskriminácii v školskom 

vzdelávaní a prostredníctvom neho a všeobecnému politickému odporúčaniu č. 11 

o boji proti rasizmu a rasovej diskriminácii v policajnej práci. Agentúra poskytovala 

údaje a informácie sekretariátu Rámcového dohovoru o národnostných menšinách 

a v roku 2007 sa zúčastňovala ako pozorovateľ na zasadnutiach pracovnej skupiny 

pre ľudské práva v multikultúrnej spoločnosti.

Spolupráca s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu 
v Európe (OBSE) 

Agentúra sa naďalej podieľa na práci OBSE týkajúcej sa tolerancie a nedis-

kriminácie. V júni 2007 agentúra FRA zabezpečila hlavného rečníka na konferen-

cii OBSE o boji proti diskriminácii a presadzovaní vzájomnej úcty a porozumenia 

v Bukurešti. Uviedol prezentáciu o úlohe presadzovania práva a zhromažďovania 

údajov v boji proti trestným činom z nenávisti. Agentúra FRA predsedala pracov-

nej skupine občianskej spoločnosti počas prípravného zasadnutia MVO. V októbri 

2007 pozvalo španielske predsedníctvo OBSE agentúru FRA na svoju konferenciu 

o intolerancii a diskriminácii voči moslimom. Agentúra prezentovala zistenia zo 

svojej správy „Moslimovia v Európskej únii: Diskriminácia a islamofóbia“ (decem-

ber 2006). 

Agentúra FRA aktívne spolupracovala aj s delegáciami členských štátov 

pri OBSE. Odkazy na prácu agentúry sa často uvádzajú vo vyhláseniach EÚ na kon-

ferenciách a zasadnutiach OBSE. Agentúra FRA zorganizovala v septembri 2007 

spolu s portugalskou delegáciou pri OBSE sprievodné podujatie EÚ o svojej práci 

a mandáte na zasadnutí OBSE o uplatňovaní ľudského rozmeru. Usporiadala aj 

sprievodné podujatie o „uplatňovaní politík týkajúcich sa Rómov, Sintiov a Travelle-

rov“ spolu s kontaktným miestom úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské 

práva o problematike Rómov a Sintiov a sekciou Rady Európy pre Rómov a Travel-

lerov.

Spolupráca s OSN

Na pozvanie delegácie Európskej komisie agentúra FRA poskytla medzi-

národným organizáciám v Ženeve prezentáciu o svojom mandáte pre medzivládnu 

pracovnú skupinu OSN o účinnom uplatňovaní durbanskej deklarácie a akčnom 

programe. V prezentácii poukázala na to, že rasizmus a xenofóbia zostanú hlavnými 

oblasťami záujmu agentúry v rámci jej širšieho mandátu.
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Podpora účinných politík proti rasizmu a presadzovanie základných práv

Doudou Diène, zvláštny spravodajca OSN pre súčasné formy rasizmu, 

rasovú diskrimináciu, xenofóbiu a s tým súvisiacu intoleranciu, navštívil agen-

túru v apríli 2007. Stretnutie poskytlo príležitosť na výmenu názorov o globálnych 

výzvach v oblasti rasizmu a xenofóbie. Agentúra sa tiež aktívne zúčastňovala na 

práci Európskej koalície miest proti rasizmu organizácie UNESCO a stala sa členom 

jej riadiacej skupiny.

Formovanie politík vzhľadom na špecifi cké otázky

Moslimské komunity 

Projekt sa realizoval od decembra 2000 do júna 2001 s cieľom zhromaždiť 

a porovnať postoje miest v oblasti antidiskriminácie na základe náboženského pre-

svedčenia. Zameriaval sa osvedčené postupy, ktoré prispeli k presadzovaniu toleran-

cie a rovnakého zaobchádzania na základe náboženského presvedčenia v hlavných 

oblastiach verejného života, ako napríklad zamestnanosť, verejné služby a vzdelá-

vanie. Ďalším výstupom tohto projektu bolo vytvorenie siete miestnych komunít 

(SMK) medzi zapojenými mestami spoločne s výborom regiónov. V roku 2007 sa 

konal rad stretnutí so SMK s cieľom vydať správu o príkladoch miestnych iniciatív 

na riešenie potrieb moslimských komunít.

Mesto Nantes (Francúzsko) sa stalo novým členom SMK a v Mannheime 

sa konalo stretnutie SMK na prerokovanie aktualizácie a rozšírenie informácií pre 

novú správu.

Rómske komunity 

Zameranie agentúry FRA na prácu týkajúcu sa Rómov a Travellerov je 

dvojaké: po prvé, nepretržitá práca týkajúca sa rómskych žien a ich prístupu k verej-

nej zdravotnej starostlivosti a príslušným službám a po druhé, záležitosti týkajúce 

sa rovnakého prístupu a zaobchádzania vo verejnom vzdelávaní s dôrazom na dis-

krimináciu a segregáciu.

V prípade rómskych žien sa aktivity naďalej zameriavali na rodové otázky. 

Agentúra FRA usporiadala okrúhly stôl s Medzinárodnou sieťou rómskych žien 

a Spoločnou iniciatívou rómskych žien v Štokholme. Agentúra skúmala možnosť 

rozšírenia otázok prístupu k zdravotnej starostlivosti s cieľom zahrnúť situáciu róm-

skych detí a práva dieťaťa. Agentúra FRA umožnila účasť rómskych žien na medzi-

národnej konferencii „Amare glasura ashunde – Naše hlasy je počuť: Konferencia 

o právach rómskych žien“, v Štokholme (Švédsko) v dňoch 3. – 4. decembra 2007. 

Konferenciu organizovali spoločne agentúra FRA, Rada Európy a švédska vláda so 

zameraním na diskusie a výmenu osvedčených postupov týkajúcich sa prístupu 

k verejnému zdraviu a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Pre agentúru bola konfe-

rencia logickým pokračovaním publikácie „Breaking the Barriers: Romani women 

and access to public health care“ (Prelomenie bariér: Rómske ženy a prístup k zdra-
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votnej starostlivosti), ktorá bola výsledkom spoločného úsilia agentúry EUMC, Rady 

Európy a vysokého komisára OBSE pre národnostné menšiny v roku 2003.

Agentúra zorganizovala spoločné podujatie s Radou Európy a OBSE pri 

príležitosti stretnutia OBSE pod názvom Uplatňovanie ľudského rozmeru vo Var-

šave. Toto sprievodné podujatie bolo zamerané na potrebu urýchliť uplatňovanie 

politiky týkajúcej sa Rómov. Agentúra sa zúčastnila aj na koordinačnej porade 

neformálnej kontaktnej skupiny medzivládnych organizácií a inštitúcií o otázkach 

Rómov, Sintiov a Travellerov, ktorú usporiadalo predsedníctvo EÚ.

Ďalšia práca

Agentúra reagovala na požiadavky od svojich zainteresovaných strán 

a dohodla prípravu tematických diskusných príspevkov o diskriminácii v bývaní, 

právach dieťaťa a migrácii a o pozitívnej akcii. Príspevky pripravia základy pre iden-

tifi káciu kľúčových otázok v týchto oblastiach politík alebo poslúžia ako krátky úvod 

k problematike a poskytnú reakcie politiky. 
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Spolupráca a aktivity na zvýšenie informovanosti

Spolupráca a aktivity na zvýšenie 
informovanosti

V roku 2007 sa zameranie sústredilo na vytvorenie nových vzťahov so 

zainteresovanými stranami a preorientovanie agentúry na poradenstvo a zhromaž-

ďovanie príslušných informácií a návrhov o problematike základných práv, ktoré by 

sa mohli transformovať do aktivít v ročnom pracovnom programe agentúry. Toto 

sa malo splniť do prijatia viacročného rámca agentúry do konca roku 2007. Príprava 

na zriadenie fóra pre základné práva (FZP) bola najväčšou výzvou a agentúra inicio-

vala rad konzultácií s občianskou spoločnosťou, osobných i online prostredníctvom 

svojej internetovej stránky. Zriadenie FZP sa predpokladá v roku 2008. Agentúra 

začala proces nadväzovania kontaktov s národnými inštitúciami pre ľudské práva 

a agentúrami a orgánmi Spoločenstva, obidva sú dôležitými prvkami architektúry 

agentúry.

Hlavná aktivita na zvýšenie infomovanosti sa spájala s Európskym rokom 

rovnakých príležitostí pre všetkých. Táto téma poskytla agentúre príležitosť sústre-

diť hlavné prvky jej práce zameranej na mládež a posilniť svoj väzby s hostiteľským 

mestom. Podľa názoru agentúry oba prvky podporujú širší komunikačný cieľ Európ-

skej únie priblížiť EÚ k jej občanom a vo väčšej miere demonštrovať význam práce 

EÚ na miestnej úrovni. 

Spolupráca s občianskou spoločnosťou

Agentúra FRA ďalej posilňovala svoju spoluprácu s organizáciami občian-

skej spoločnosti. Začala rad verejných konzultácií o spolupráci agentúry FRA 

s občianskou spoločnosťou v apríli, krátko po začatí svojej činnosti. Konzultácie 

sa konali od apríla do decembra. Ich cieľom bolo, aby agentúra získala podnety pre 

prípravu rozšírenej stratégie spolupráce s občianskou spoločnosti vo všeobecnosti 

a najmä na zriadenie fóra pre základné práva.

Konzultácie sa uskutočňovali rôznymi formami. Hlavná časť prebiehala 

vo forme otvorenej konzultácie na internetovej stránke, kde respondenti boli požia-

daní, aby vyplnili dotazník. Dotazník v angličtine, francúzštine a nemčine slúžil 

na zbieranie názorov a stanovísk od všetkých zainteresovaných strán občianskej 

spoločnosti. Konzultácie boli uverejnené na internetovej stránke agentúry FRA 

a oznámené v bulletine agentúry FRA. Okrem toho sa občianskym organizáciám 

nachádzajúcim sa v zozname Agentúry FRA priamo poslalo oznámenie prostred-

níctvom e-mailu. Spolu prišlo 87 odpovedí. Online konzultácie sa konali dvakrát: 

od 18. apríla do 18. mája a od 3. októbra do 3. novembra 2007. Všetky individuálne 

príspevky sa sprístupnili na internetovej stránke agentúry FRA.

Ďalšie príspevky do konzultácie sa získali na dvoch stretnutiach expertov 

vybraných mimovládnych organizácií (MVO) v júni a júli vo Viedni a na otvorenej 

konzultačnej konferencii pre zainteresované strany občianskej spoločnosti v decem-
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bri v Bruseli. Cieľom týchto dvoch stretnutí expertov bolo zhromaždiť názory a sta-

noviská od organizácií na európskej úrovni, ktoré majú hlboké poznatky a dlhoročné 

skúsenosti v riadení celoeurópskych sietí činiteľov občianskej spoločnosti v rôznych 

oblastiach základných práv. 

Európska konferencia pri okrúhlom stole

Európska konferencia pri okrúhlom stole sa konala koncom októbra 

a usporiadalo ju portugalské predsedníctvo EÚ v Lisabone. Téma okrúhleho stola 

niesla názov „Rovnaký prístup k vzdelávaniu a zamestnanosti pre mládež s prisťa-

hovaleckým pôvodom“. Na podujatí sa sústredilo viac ako 80 zástupcov občianskej 

spoločnosti, vlády, medzinárodné a európske organizácie.

Účasť agentúry FRA na podujatiach občianskej spoločnosti

Zamestnanci agentúry FRA sa zúčastnili na niekoľkých podujatiach 

občianskej spoločnosti v členských štátoch, aby na jednej strane prezentovali agen-

túru FRA, jej mandát a aktuálny stav v súvislosti s vytvorením nových štruktúr 

agentúry a na strane druhej, aby si vypočuli názory činiteľov občianskej spoločnosti, 

pokiaľ ide o rozvoj možných foriem spolupráce medzi agentúrou FRA a občianskou 

spoločnosťou.

Spolupráca s agentúrami Spoločenstva a inými stranami

Agentúra ďalej rozvíjala svoju spoluprácu s Európskou nadáciou pre zlep-

šenie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) prostredníctvom stret-

nutí, vzájomných pozvaní na podujatia a výmeny informácií. Agentúra nahliada na 

spoluprácu s nadáciou EUROFOUND vo veľkej miere ako na skúšku pre rozvíjanie 

spolupráce s inými agentúrami EÚ v rámci jej viacročného rámca.

Agentúra FRA sa zúčastnila na zasadnutí s Európskym koordinačným 

výborom národných inštitúcií ľudských práv v Dubline, ktoré usporiadala národná 

Komisia Írska pre ľudské práva. Agentúra prediskutovala spolu so zástupcami 

národných inštitúcií pre ľudské práva otázky spoločného záujmu, možné oblasti 

spolupráce a prínos k ročnému pracovnému programu agentúry.

Zvyšovanie informovanosti

Agentúra prispela v roku 2007 radom aktivít k Európskemu roku rovna-

kých príležitostí pre všetkých.

Agentúra v spolupráci s mestom Viedeň a viedenským školským výborom 

usporiadala mládežnícke podujatie na zvýšenie vnímavosti mladých ľudí k cieľom 

Európskeho roka. Pod mottom „chanchen = gleich“ (príležitosti nás robia rovnými) 
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sa 14. novembra zúčastnilo na Dni rôznorodosti agentúry FRA vo Viedni okolo 

2 000 žiakov. Miestne MVO, školy a európske inštitúcie vo Viedni spolupracovali 

s agentúrou FRA na príprave vysoko interaktívneho programu pre mladých účast-

níkov. 

Agentúra pokračovala vo svojom zameraní na mládež a usporiadala dve 

videokonferencie s Yadom Vashemom z Izraela pre mladých ľudí vo Viedni s cieľom 

zabezpečiť priame stretnutie s pamätníkmi holokaustu, a tak zvýšiť informovanosť 

o všeobecné poznatky o holokauste v súvislosti s riešením otázky rasizmu, antise-

mitizmu a xenofóbie v súčasnosti. Spolupráca s Yadom Vashemom bola jedným 

z výstupov účasti agentúry na seminároch Európskej komisie o rasizme, xenofóbii 

a antisemitizme s Izraelom. Agentúra sa pripojila k Pracovnej skupine pre medziná-

rodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, zachovania pamiatky a výskumu holokaustu 

v úlohe pozorovateľa a začala konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami 

v súvislosti so svojím projektom o „Vzdelávaní o základných právach v Európskej 

únii“, ktorý bude skúmať vzdelávanie o holokauste v kontexte porovnávacej analýzy 

opatrení a aktivít v oblasti vzdelávania o základných právach v rámci Európskej 

únie. Tento projekt sa ukončí v roku 2008.

A napokon agentúra uverejnila v roku 2007 svoju prvú publikáciu na zvý-

šenie informovanosti osobitne určenú pre mládež. V publikácii „S’cool Agenda“ 

(Školský program) sa uvádza kalendár dôležitých dátumov týkajúcich sa otázok 

rasizmu a kultúrnej rozmanitosti spolu s informáciami o rovnakom zaobchádzaní 

a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, náboženského presvedčenia alebo 

viery, veku a zdravotného postihnutia. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť mla-

dých ľudí o rasizme, xenofóbii a antisemitizme, diskriminácii na základe rôznych 

dôvodov a význame úcty a tolerancie pre rôzne kultúry a náboženstvá. Publikácia 

S’cool agenda bola nesmierne populárna medzi mladými ľuďmi v EÚ a jej hranicami 

s objednávkami prevyšujúcim 10 000 výtlačkov.

Verejné informácie a komunikácia

Začiatok činnosti Agentúry pre základné práva

Hlavná časť práce v oblasti verejných informácií a komunikácie sa sústre-

dila na začiatok činnosti Agentúry pre základné práva 1. marca vo Viedni. S podpo-

rou Európskej komisie a vlády Rakúska bol pripravený pri tejto príležitosti program 

pre média, hostí a širokú verejnosť. Pokiaľ ide o verejné informačné materiály, 

agentúra musela zabezpečiť, aby k 1. marcu bola k dispozícii internetová stránka 

a podporné verejné informačné materiály, ako napríklad nariadenie, hárok otázok 

a odpovedí, informačný leták, materiál pre médiá a text internetovej stránky.
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Časopis Equal Voices a bulletin agentúry FRA 

Equal Voices je časopis agentúry FRA o aktuálnych otázkach týkajúcich 

sa jej mandátu. V roku 2007 agentúra FRA uverejnila dve vydania: (1) o formách 

viacnásobnej diskriminácie, ktorej čelia ženy („Equality and discrimination through 

the gender lens“ (Rovnosť a diskriminácia z rodového hľadiska)), a (2) o samotnom 

začiatku činnosti agentúry FRA. Toto číslo bolo venované slávnostnému uvedeniu 

agentúry do činnosti a obsahoval príhovor predsedu Komisie José Manuela Barrosa, 

rakúskeho kancelára Alfreda Gusenbauera a mnohých ďalších. Boli v ňom uvedené 

názory Rady Európy, občianskej spoločnosti, orgánov pre otázky rovnosti a národ-

ných inštitúcií pre ľudské práva o možnom vplyve agentúry.

Agentúra vydala šesť čísel Bulletinu agentúry FRA. Tento elektronický bul-

letin poskytuje prehľad informácií o prebiehajúcej práci agentúry FRA, príslušných 

trendoch v EÚ a medzinárodných trendoch, ako aj aktuálne informácie o situácii 

v členských štátoch, pokiaľ ide o rasizmus, xenofóbiu a s tým súvisiace otázky.

Spolupráca s médiami

Na informovanie širokej verejnosti o výsledkoch svojej práce agentúra 

vydala niekoľko tlačových správ a odpovedala na mnohé otázky od novinárov z celej 

Európy. Spočiatku sa mnohé zameriavali na začiatok činnosti agentúr v marci. 

Agentúra musela preukázať, že pokračuje v práci týkajúcej sa boja proti rasizmu, 

xenofóbii a s tým súvisiacou intoleranciou, ako aj diskriminácie na základe sexuál-

nej orientácie a práv dieťaťa, ako požaduje Európsky parlament i Európska komisia. 

Odohrávalo sa to v ovzduší očakávaní médií, že agentúra bude ihneď po začiatku 

svojej činnosti v marci aktívna v nových oblastiach týkajúcich sa základných práv. 

Poskytovaním objektívnych a spoľahlivých informácií médiám sa agentúra usiluje 

podporiť poskytovanie verných informácií o otázkach týkajúcich sa jej mandátu.

Okrem toho agentúra FRA naďalej pokračovala v podpore európskej 

mediálnej ceny CIVIS za integráciu a kultúrnu rozmanitosť, ktorá sa udeľuje rozhla-

sovým a televíznym programom podporujúcim multikultúrnu koexistenciu a mul-

tikultúrne porozumenie v EÚ ako prostriedku presadzovania dobrej praxe v médi-

ách.

Aby si agentúra zachovala udržateľný vplyv na spravodajstvo médií podpo-

rovala aj Európsku rozhlasovú úniu v rozvíjaní súboru nástrojov kultúrnej rozmani-

tosti pre novinárov. Tento súbor nástrojov bol verejnosti predstavený na európskej 

mediálnej konferencii o migrácii a integrácii, ktorú organizovala France Télévi-

sion v novembri 2007. Uverejnená bude začiatkom roku 2008 a obsahuje praktické 

informácie (zoznamy, referencie) a rady súvisiace s osvedčenými postupmi, ktoré je 

možné využívať, uplatňovať a z ktorých sa dá poučiť.
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Internetová stránka agentúry FRA (htt p://fra.europa.eu)

Internetová stránka v roku 2007 dokázala, že je účinná v šírení publi-

kácií a správ, ktoré pripravila agentúra FRA a bývalé stredisko EUMC. Interne-

tovú stránku mesačne navštívilo priemerne 54 246 ľudí a celkový počet návštev bol 

650 949 za rok. V roku 2007 sa počet návštev internetovej stránky agentúry FRA 

zvýšil o 75 % oproti celkove 371 200 návštev v roku 2006.

Agentúra FRA začala v roku 2007 projekt na opätovné spustenie svojej 

internetovej stránky. Tento projekt prinesie dôležité úpravy, zvýšenú funkčnosť 

a dostupnosť internetovej stránky. Projekt bude v roku 2008 pokračovať. 

Zo štatistiky prevzatých materiálov (pozri prílohy) vyplýva, že v roku 2007 

naďalej vyvolávala veľký záujem práca agentúry o moslimských komunitách a isla-

mofóbii. Odráža sa to v pokračujúcej práci agentúry na tejto otázke buď prostredníc-

tvom jej vlastných aktivít, alebo v partnerstve s dôležitými organizáciami. Výročná 

správa agentúry o stave problematiky týkajúcej sa jej mandátu zostáva kľúčovým 

dokumentom pre informovanosť o problematike a návrhy týkajúce sa jej riešenia. 

Za ďalšiu zmienku stojí publikácia zameraná na mládež „S’cool agenda“ s takmer 

7 000 žiadosťami o výtlačky za mesiac – to je úplne nová cieľová skupina pre agen-

túru.
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PRÍLOHY
Štruktúra vedenia a zamestnanci

Správna rada

Správna rada agentúry ako plánovací a monitorovací orgán8 prijíma ročný 

pracovný program agentúry FRA pripravený v súlade s viacročným rámcom, potom 

ako Komisia a vedecký výbor poskytnú stanovisko k návrhu, ktorý predkladá ria-

diteľ agentúry. Správna rada prijíma aj rozpočet agentúry FRA, menuje riaditeľa 

a vedecký výbor a prijíma výročné správy. V roku 2007 sa správna rada, ktorá bola 

vymenovaná v júni, stretla dvakrát. 

Správnu radu agentúry FRA tvoria osoby s príslušnými skúsenosťami 

s riadením organizácií vo verejnom alebo súkromnom sektore, ako aj s vedomos-

ťami z oblasti základných práv. Každý členský štát menuje nezávislú osobu, ktorá 

má vysoký stupeň zodpovednosti v nezávislej národnej inštitúcii pre ľudské práva 

alebo inej organizácii verejného alebo súkromného sektora; jednu nezávislú osobu 

menuje Rada Európy a Komisia vymenuje dvoch zástupcov. 

Členovia správnej rady agentúry FRA od 4. marca 2008

Členovia

Členský štát Člen Náhradník 

Belgicko (BE) Jozef De Witte Edouard Delruelle 

Bulharsko (BG) Emil Konstantinov Irena Ilieva 

Česká republika (CZ) Jitka Seitlová Filip Glotzmann 

Dánsko (DK) Claus Gulmann Linda Nielsen 

Nemecko (DE) Heidrun Merk Eckart Klein 

Estónsko (EE) Nele Parrest Tanel Mätlik 

Írsko (IE)
Anastasia Crickley 
(predsedníčka)

Rory O‘Donnell

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

Španielsko (ES) Gema Martín Muñoz Nominácia ešte nepotvrdená

Francúzsko (FR) Jean-Marie Coulon Philippe Mettoux

Taliansko (IT) Elena Paciotti Marina Calloni

Cyprus (CY) Christos Clerides Xenis Xenofontos

Lotyšsko (LV) Ilze Brands Kehris Martins Mits

Litovsko (LΤ) Gintaras Švedas Stasys Šedbaras

8 Článok 12 ods. 6 nariadenia.
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Členský štát Člen Náhradník 

Luxembusko (LU) Victor Weitzel Patrick Kinsch 

Maďarsko (HU) Gábor Halmai András Kádár

Malta (MT) Austin G. Bencini Stefan Frendo

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

Rakúsko (AT)
Hannes Tretter 
(podpredseda)

Christian Strohal

Poľsko (PL) Maciej Dybowski Nominácia ešte nepotvrdená

Portugalsko (PT) Rui Pires Nominácia ešte nepotvrdená

Rumunsko (RO) Nominácia ešte nepotvrdená Simina Tănăsescu

Slovinsko (SI) Blaž Ivanc Janez Kranjc 

Slovensko (SK) Beata Oláhová Nominácia ešte nepotvrdená

Fínsko (FI) Mikko Puumalainen Ulla Katarina Frostell 

Švédsko (SE) Anna-Karin Lundin Christina Johnsson

Spojené kráľovstvo (UK) Marie Staunton Sarah Cooke

Rada Európy Guy De Vel Rudolf Bindig

Európska komisia Francisco Fonseca Morillo Stefan Olsson

Európska komisia Emmanuel Crabit José Alegre Seoane

Výkonná rada

Správnej rade pomáha pri práci výkonná rada9, ktorá sa stretla v roku 

2007 trikrát. Výkonnú radu tvorí predseda a podpredseda správnej rady, dvaja ďalší 

členovia správnej rady volení správnou radou a zástupca Komisie. Na zasadnu-

tiach výkonnej rady sa môže zúčastňovať osoba menovaná do správnej rady Radou 

Európy. Výkonnú radu zvoláva predseda vždy, keď je potrebné pripraviť rozhodnu-

tia správnej rady a pomôcť a poradiť riaditeľovi.

Členovia výkonnej rady agentúry FRA

Predsedníčka Anastasia Crickley /Írsko/

Podpredsedníčka Hannes Tretter /Rakúsko/

Člen – správna rada Elena Paciotti /Taliansko/

Člen – Rada Európy Guy de Vel 

Člen – Komisia Francisco Fonseca Morillo 

Člen – správna rada Ilze Brands Kehris /Lotyšsko/

9 Článok 13 ods. 1 nariadenia.
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Riaditeľ

Agentúru vedie riaditeľ menovaný správnou radou. Podľa článku 15 

odseku 4 nariadenia je riaditeľ zodpovedný za:

plnenie úloh agentúry, najmä za prípravu a uverejňovanie správ agentúry, • 

prieskumov a pod. v spolupráci s vedeckým výborom;

prípravu a vykonávanie ročného pracovného programu agentúry;• 

všetky personálne záležitosti a každodenné administratívne záležitosti;• 

plnenie rozpočtu agentúry;• 

vykonávanie účinných postupov monitorovania a hodnotenia výsledkov agentúry • 

a podávanie správ o výsledkoch tohto monitorovania správnej rade;

spoluprácu s národnými styčnými úradníkmi;• 

spoluprácu s občianskou spoločnosťou vrátane koordinácie fóra pre základné • 

práva.

Riaditeľ sa zodpovedá správnej rade a zúčastňuje sa na jej zasadnutiach, 

ako aj na stretnutiach výkonnej rady. 

Zamestnanci agentúry FRA

Agentúra zamestnáva svojich zamestnancov v súlade s nariadeniami 

a pravidlami platnými pre úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spolo-

čenstiev v rámci EÚ. V roku 2007 do vymenovania riaditeľa riadila agentúru dočasná 

riaditeľka Beate Winkler a potom úradujúci riaditeľ Constantinos Manolopoulos.

V roku 2007 agentúra po prvýkrát ponúkla mladým absolventom možnosť 

získať praktické pracovné skúsenosti v oblastiach svojej činnosti prostredníctvom 

rozsiahleho, plateného programu odborných stáží. Svoju stáž ukončilo 31. júla 2007 

deväť stážistov a deväť ďalších ju ukončilo 29. februára 2007. Ďalších 15 nastúpilo 

na svoju stáž v období od marca 2008 do júla 2008. Spätná väzba od školiteľov i stá-

žistov potvrdzuje úspešnosť programu.
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Organizačná štruktúra na konci roku bola takáto: 

riaditeľ

Administratíva Výskum 

a zhromažďovanie údajov

Komunikácia

a vonkajšie vzťahy

V roku 2007 bolo v pláne pracovných miest agentúry FRA 46 dočasných 

zamestnancov (DZ). Počas roku 2007 sa uvoľnili dve pracovné miesta. Náborové 

konanie na jedno z týchto miest sa ukončilo v marci 2008 a predpokladá sa, že sa 

ďalšie ukončí v priebehu druhej polovice roku 2008. 

Vývoj stavu dočasných pracovníkov

 2007 2006

 december január december január

AD10 13 15 15 15

AST 21 20 20 20

Spolu 34 35 35 35

V roku 2007 sa začalo 11 náborových konaní s cieľom vytvoriť zoznam 

náhradníkov pre nábor zmluvných zamestnancov (ZZ). Počet dočasných zamest-

nancov sa tým zníži. Dokončilo sa deväť z týchto 11 náborových konaní. Okrem 

toho prebieha náborové konanie na pozíciu dočasného zamestnanca. 

10

10 AD: administrátor; AST: asistent
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Rodová rovnováha (vrátane DZ a ZZ)

VEK Spolu podľa 
pohlavia

POHLAVIE 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69

Ženy 1 15 2 1 0 19

Muži 0 9 6 5 0 20

Spolu podľa veku 1 24 8 6 0 39
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Financie a účtovníctvo

Príjem

Hlavným zdrojov príjmov agentúry je dotácia zo všeobecného rozpočtu 

Európskeho spoločenstva. Dotácia EÚ pre agentúru na rok 2007 bola 14 000 000 EUR. 

V roku 2007 Agentúra FRA dostala ďalších 281 093 EUR v rámci projektov PHARE 

RAXEN okrem 483 908 EUR prijatých už v roku 2006 na podporu procesu rozširo-

vania EÚ.

V najbližších rokoch sa budú fi nančné aj ľudské zdroje agentúr postupne 

zvyšovať. Európska komisia plánuje pre agentúru FRA od roku 2007 do 2012 takýto 

indikatívny fi nančný plán:

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rozpočet v mil EUR 14 15 17 20 20 22

Výdavky

V roku 2007 sa celková spotreba pridelených fi nančných prostriedkov 

(t. j. fi nančných prostriedkov uhradených v roku 2007 plus rozpočtové prostriedky 

prenesené do roku 2007) zvýšila v roku 2007 o 4 %, čo predstavuje 98 % z celkových 

rozpočtových prostriedkov. Okrem toho sa podiel rozpočtových prostriedkov via-

zaných podľa hlavy III zvýšil o 6 %, čo odráža trvalé úsilie agentúry FRA zlepšovať 

plnenie rozpočtu.

Plnenie rozpočtu za rok 2007 (čísla v EUR)

Počiatočný 
rozpočet*

Konečný 
rozpočet**

Uhradené 
v roku 
2007

Prenesené 
do roku 

2008

Percentá***

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

Hlava II (Budovy, 

zariadenia a rôzne 

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

Hlava III 

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

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

Projekty PHARE 

RAXEN **** – 281 093 392 295 133 784

Celkový súčet 8 976 000 14 281 093 6 854 879 7 450 609

* Ako bolo uvedené na začiatku roku.

** Ako bolo upravené na konci roku po požadovaných prerozdeleniach.

*** = (uhradené v roku 2007 +  prenesené v roku 2007) / konečný rozpočet

**** Viacročné rozpočtové prostriedky – platby za rok 2007 pozostávajú zo súm získaných v predchádzajúcich 

rozpočtových rokoch.
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Návrh súvahy agentúry FRA k 31. decembru 2007

EUR EUR

AKTÍVA 2007 2006

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK

Dlhodobý nehmotný majetok 109 324 83 678

Dlhodobý hmotný majetok 333 108 387 745

Investície – –

Pôžičky – –

Dlhodobé predbežné financovanie – –

Dlhodobé pohľadávky – –

STÁLE AKTÍVA SPOLU 442 432 471 423

B. OBEŽNÝ MAJETOK

Zásoby – –

Krátkodobé predbežné financovanie – 70 000

Krátkodobé pohľadávky 291 067 452 883

Krátkodobé investície – –

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 8 195 805 2 287 953

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 8 486 872 2 810 836

AKTÍVA SPOLU 8 929 304 3 282 260

PASÍVA
C. DLHODOBÉ PASÍVA

Zamestnanecké požitky – –

Rezerva na riziká a záväzky – –

Finančné záväzky – –

Ostatné dlhodobé pasíva – –

DLHODOBÉ PASÍVA SPOLU – –

D. KRÁTKODOBÉ PASÍVA

Zamestnanecké požitky – – 

Rezervy na riziká a záväzky 48 373 47 552

Finančné záväzky – –

Záväzky 1 588 052 1 534 837

KRÁTKODOBÉ PASÍVA SPOLU 1 636 425 1 582 389

PASÍVA SPOLU 1 636 425 1 582 389

E. ČISTÉ AKTÍVA / PASÍVA 7 292 879 1 699 871

Rezervy – –

Akumulovaný výsledok 7 292 879 1 699 871

Menšinový podiel – –

ČISTÉ AKTÍVA / PASÍVA SPOLU 7 292 879 1 699 871
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Publikácie v roku 2007

Správa o rasizme a xenofóbii v členských štátoch EÚ

Správa sa týka trendov v oblasti rasizmu a xenofóbie v členských štátoch 

EÚ v roku 2006. Uvádza informácie a údaje v piatich tematických oblastiach: právne 

otázky, zamestnanosť, vzdelávanie a bývanie a rasovo motivované násilie a krimina-

lita. Nerovnaké zaobchádzanie sa naďalej vyskytuje v zamestnaní, bývaní a vzdelá-

vaní podľa údajov, ktoré zhromaždila Agentúra Európskej únie pre základné práva 

(FRA). Čísla v oblasti rasovo motivovanej kriminality v rokoch 2005 a 2006 sú vyššie 

v mnohých krajinách EÚ. Aj keď je viac náznakov, že antidiskriminačná legislatíva 

EÚ má pozitívny vplyv, obete diskriminácie majú stále málo poznatkov o nových 

pravidlách. Zo správy vyplýva niekoľko nových zistení, ktoré boli prezentované 

v Európskom parlamente 27. augusta 2007.

Trendy a vývoj 1997 – 2005: Boj proti etnickej a rasovej diskriminácii a podpora 
rovnosti v Európskej únii

V tejto správe sú zhrnuté a analyzované príslušné údaje a informácie, 

ktoré zhromaždila sieť RAXEN od roku 2000. Poskytuje výstižný prehľad o viac-

ročných trendoch v boji proti rasizmu v rámci EÚ, sleduje vývoj rasizmu a s tým 

súvisiacej diskriminácie v období od roku 1997 do 2005. Hodnotí pokrok v prípade 

iniciatív EÚ a členských štátov v proti týmto javom. 

Výročná správa 2007 – Aktivity agentúry FRA v roku 2007

Táto správa poskytuje výpočet aktivít agentúry v roku 2007.

Zhromažďovanie údajov a výskumné aktivity agentúry EUMC v oblasti rasizmu 
a xenofóbie (2000 – 2006): Získané poznatky pre Agentúru EÚ pre základné práva 

Táto publikácia sa pripravovala vzhľadom na skutočnosť, že agentúra má 

pokračovať vo svojej práci v oblasti rasizmu a xenofóbie pri súčasnom rozšírení 

práce na nové oblasti základných práv. Z tohto dôvodu je na mieste kriticky sa 

pozrieť na metodiky používané v minulosti na zhromažďovanie údajov a výskumné 

aktivity, popísať vývoj práce EUMC od roku 2000, kriticky zhodnotiť ako tieto tech-

niky a metodiky prispievajú k snahám získať spoľahlivé a porovnateľné údaje a uká-

zať, aké poznatky sa získali pre zlepšenie metodík zhromažďovania údajov v budúc-

nosti. Je potrebné zdôrazniť, že tento dokument nie je strategickým dokumentom 

a čerpá len zo skúseností EUMC. Agentúra EÚ pre základné práva preskúma meto-

diky zhromažďovania údajov a výskumu v súlade so svojimi konkrétnymi potre-

bami.
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Prisťahovalci a politická účasť: Pozadie, teória a empirické návrhy

V tomto dokumente sa hovorí o otázke politickej účasti v súvislosti s pri-

sťahovalcami. Počnúc historickým prehľadom dokument skúma, prečo prisťaho-

valci hlasujú a diskutujú o rozmanitých metodických otázkach týkajúcich sa poli-

tickej účasti prisťahovalcov s cieľom navrhnúť niektoré empirické zistenia, riešenia 

príkladov na miestnej, praktickej úrovni, ktoré preukázateľne zvýšilo politickú účasť 

prisťahovalcov.

„Krátky oznam o antidiskriminačných smerniciach a riadení rozmanitosti“

Táto publikácia je „krátkym oznamom“, ktorý požadoval Výbor Európ-

skeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci. Bol predložený na vypočutí 

v Európskom parlamente o pokroku v oblasti rovnakých príležitostí a nediskrimi-

nácie v Európskej únii v novembri 2007.

„Krátky oznam o rámcovej smernici o boji proti rasizmu a xenofóbii“ 

Táto publikácia je „krátkym oznamom“, ktorý požadoval Výbor Európ-

skeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Bol predlo-

žený na príslušnom vypočutí v Európskom parlamente v marci 2007.

Časopis „Equal Voices“

Časopis „Equal Voices“ sa spravidla vydáva trikrát do roka a zahŕňa 

podrobné články a rubriky s analýzami, nový výskum, prieskumy, odborné prí-

spevky a nápady na úspešnú integráciu. V roku 2007 agentúra vydala dve vyda-

nia kvôli obmedzenému počtu pracovníkov. V roku 2007 decembrové vydanie 

č. 22  „Rovnosť a diskriminácia z rodového hľadiska“ poskytuje prehľad o hlavných 

otázkach týkajúcich viacnásobnej diskriminácie vychádzajúc z rozhovoru s Louise 

Arbourovou, vysokou komisárkou OSN pre ľudské práva. Číslo 21 „EÚ spúšťa novú 

agentúru pre základné práva“ uverejnené v októbri 2007 poskytuje informácie 

týkajúce sa otvorenia agentúry FRA vo Viedni a jej pridanej hodnoty.

Bulletiny a letáky agentúry FRA 

Bulletin agentúry FRA ponúka prehľad súčasných informácií týkajúcich sa 

oblastí mandátu agentúry. Jeho cieľom je oboznamovať čitateľov s hlavným trendmi 

politiky a iniciatív týkajúcich sa mandátu agentúry FRA v rámci členských štátov EÚ 

v rámci inštitúcií EÚ a jej orgánov a iniciovaných medzinárodnými organizáciami 

a občianskou spoločnosťou. Bulletin sa vydáva v elektronickom formáte šesťkrát do 

roka v angličtine, francúzštine a nemčine. V roku 2007 agentúra FRA vydala 6 bul-

letinov (č. 01/2007 – marec 2007, č. 02/2007 – máj 2007, č. 03/2007 – júl 2007, 

č. 04/2007 – august 2007, č. 05/2007 – október 2007, č. 06/2007 – november 2007). 
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Tieto vydania boli distribuované jednotlivým adresátom v orgánoch EÚ, medzivlád-

nym organizáciám, vládam členských štátov a MVO prostredníctvom e-mailu.

Všetky publikácie sa dajú prevziať z internetovej stránky agentúry FRA 

www.fra.europa.eu alebo bezplatne objednať od agentúry FRA na adrese informa-

tion@FRA.europa.eu
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Podujatia a stretnutia, ktoré agentúra FRA organizovala 
alebo sa na ich organizácii spolupodieľala v roku 2007

Január

26. január   Rakúsky národný okrúhly stôl o rozšírení mandátu 

EUMC na agentúru pre základné práva, 

Viedeň (Rakúsko)

Usporiadal rakúsky člen správnej rady EUMC spoločne 

s kanceláriou rakúskeho kancelára, Inštitútom Ludwiga 

Boltzmanna a EUMC

Február

28. február   27. zasadnutie správnej rady EUMC (mimoriadne valné 

zhromaždenie), Viedeň (Rakúsko)

46. zasadnutie výkonnej rady EUMC, Viedeň (Rakúsko)

Marec

1. marec 2007   Začiatok činnosti Agentúry Európskej únie pre 

základné práva (FRA), Viedeň (Rakúsko)

S podporou federálneho kancelára Rakúskej republiky, 

federálneho ministerstva pre európske a medzinárodné 

záležitosti Rakúskej republiky a mesta Viedeň.

1. dočasná správna rada Agentúry Európskej únie pre 

základné práva (FRA), Viedeň (Rakúsko)

Apríl

16. apríl   Videokonferencia organizovaná v spolupráci s Yadom 

Vashemom, Viedeň (Rakúsko)

19. – 20. apríl   Zasadnutie národných kontaktných miest siete 

RAXEN 2007, Viedeň (Rakúsko)

Máj

11. máj   1. zasadnutie pracovnej skupiny pre dočasnú správnu 

radu FRA, Viedeň (Rakúsko)

30. máj   2. zasadnutie pracovnej skupiny pre dočasnú správnu 

radu FRA, Viedeň (Rakúsko)

Jún

11. – 12. jún   Seminár o smernici o rasovej rovnosti: „Zvyšovanie 

informovanosti o predpisoch Spoločenstva proti 

rasovej diskriminácii“, Záhreb (Chorvátsko)
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25. – 26. jún   Seminár o smernici o rasovej rovnosti: „Zvyšovanie 

informovanosti o predpisoch Spoločenstva proti 

rasovej diskriminácii“, Istanbul (Turecko)

25. jún   3. zasadnutie pracovnej skupiny pre dočasnú správnu 

radu FRA, Viedeň (Rakúsko)

Júl

12. – 13. júl   Prvé zasadnutie správnej rady agentúry FRA, 

Viedeň (Rakúsko)

16. – 17. júl   Zasadnutie národných styčných úradníkov agentúry 

FRA, Viedeň (Rakúsko)

September

21. september   1. zasadnutie výkonnej rady agentúry FRA, 

Viedeň (Rakúsko)

26. september   Zasadnutie OBSE Uplatňovanie ľudského rozmeru 

–„Uplatňovanie politík týkajúcich sa Rómov, Sintiov 

a Travellerov“, Varšava (Poľsko)

Spoločné sprievodné podujatie OBSE s kontaktným 

miestom úradu OBSE pre demokratické inštitúcie 

a ľudské práva o problematike Rómov a Sintiov a sekciou 

Rady Európy pre Rómov a Travellerov.

27. – 28. september  Okrúhly stôl agentúry FRA so sieťou miestnych 

komunít, Mannheim (Nemecko)

Október

15. – 16. október   Zasadnutie národných styčných úradníkov agentúry 

FRA, Viedeň (Rakúsko)

22. október   2. zasadnutie výkonnej rady agentúry FRA, 

Viedeň (Rakúsko)

22. – 23. október   2. zasadnutie správnej rady agentúry FRA, 

Viedeň (Rakúsko)

29. – 30. október   Európska konferencia agentúry FRA pri okrúhlom 

stole 2007: Lisabon (Portugalsko)

Rovnaký prístup k vzdelávaniu a zamestnanosti pre 

mládež s prisťahovaleckým pôvodom

November

14. november   Deň rôznorodosti agentúry FRA (Tag der Vielfalt), 

Viedeň (Rakúsko)
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December

10. – 11. december  Konzultačná konferencia agentúry FRA pre 

zainteresované strany občianskej spoločnosti 

o zriadení fóra pre základné práva, Brusel (Belgicko)

Panelové a plenárne diskusie národných, celoeurópskych 

a medzinárodných organizácií občianskej spoločnosti. 

Spätná väzba z konferencie bola zapracovaná do 

konzultácií správy za rok 2007 týkajúcich sa zriadenia 

fóra pre základné práva a všeobecnejšie spolupráce 

medzi agentúrou a občianskou spoločnosťou.

Podujatia a zasadnutia, na ktorých sa agentúra FRA 
zúčastnila v roku 2007

Apríl

8. apríl   Medzinárodný deň Rómov

Máj

10. máj   Konferencia: CIVIS – Preisveleihung 2007, 

Berlín (Nemecko)

November

28. – 29. november  Konferencia: „Smerom k európskej stratégii proti 

násiliu v športe“, Brusel (Belgicko)

December

2. december   Okrúhly stôl agentúry FRA so sieťami rómskych žien, 

Štokholm (Švédsko)

3. – 4. december   „Amare glasura ashunde – Naše hlasy je počuť: 

konferencia o právach rómskych žien“, 

Štokholm (Švédsko)
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Najčastejšie preberané publikácie agentúry FRA v roku 2007

Názov Vydané Prevzaté

Moslimovia v Európskej únii: Diskriminácia a islamofóbia 6. dec. 154 454

Správa o rasizme a xenofóbii v členských štátoch EÚ 7. aug. 150 178

Výročná správa 2006 – 2. časť 6. nov. 90 605

Vnímanie diskriminácie a islamofóbie: Hlasy príslušníkov 
moslimských komunít v Európskej únii

6. dec. 27 294

Rómovia a Travelleri vo verejnom vzdelávaní 6. mája 20 334

Kultúrna rozmanitosť a mainstreaming v zamestnaní 5. aug. 17 993

Vplyv bombových útokov v Londýne 7. júla 2005 na moslimské 
komunity v EÚ 

5. nov. 17 768

Prisťahovalci, menšiny a vzdelávanie 5. jan. 17 594

Trendy a vývoj 1997 – 2005: Boj proti etnickej a rasovej 
diskriminácii a podpora rovnosti v Európskej únii 

7. júla 16 711

Súhrnný prehľad o situácii v Európskej únii v období 2001 – 2005
6. mája 
aktualizované
6. dec.

12 503

Skúsenosti migrantov s rasizmom a diskrimináciou v EÚ 6. mája 8 610

Programový leták 7. okt 8 529

Postoje väčšiny voči menšinám (správy 1 – 4) 5. marca 7 563

Výročná správa za rok 2005 – Zhrnutia 5. nov. 7 509

Výročná správa 2007 – Aktivity agentúry FRA v roku 2007 7. júla 7 062

Equal Voices 5. júna 6 755

S’Cool Agenda 7. nov. 6 741

Prisťahovalci, menšiny a bývanie 6. jan 5 107

Výročná správa 2005 – 2. časť 5. nov. 4 933

Boj proti antisemitizmu a islamofóbii: Spájanie komunít 
(Európske stretnutia pri okrúhlom stole) RT3

5. jan. 4 393

Prisťahovalci, menšiny a zamestnanosť 3. nov. 4 084

Rasovo motivované násilie v 15 členských štátoch EÚ 6. júna 4 046

Prisťahovalci, menšiny a legislatíva 2. mája 2 257

Pracovné defi nície antisemitizmu 5. marca 1 902

Výročná správa za rok 2006 – Zhrnutia 6. nov 1 649

Prejavy antisemitizmu v EÚ v rokoch 2002 – 2003 5. jan. 1 277

Postoje väčšín voči menšinám, zhrnutie 5. marca 865

Efektívne pôsobenie polície v oblasti rasovo motivovanej 
kriminality a násilia (september 2005)

5. sept. 305





Agentúra Európskej únie pre základné práva

Činnosť v roku 2007

Návrh a sadzba: red hot ’n’ cool, Viedeň

2009 - 43 s. - 21 x 29,7 cm

ISBN-13: 978-92-9192-238-3

Veľké množstvo informácií o Agentúre Európskej únie pre základné práva sa nachádza na internete. 

Sú dostupné na internetovej stránke agentúry FRA (http://fra.europa.eu).

Ako je možné získať publikácie EÚ?

Publikácie na predaj:

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

• u vášho kníhkupca s uvedením názvu, vydavateľstva a/alebo čísla ISBN;

•  priamo prostredníctvom jedného z našich obchodných zástupcov. Kontaktné 
údaje na týchto obchodných zástupcov je možné získať na webovej stránke 
http://bookshop.europa.eu alebo zaslaním faxu na +352 2929-42758.

Bezplatné publikácie:

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

•  na zastúpeniach alebo delegáciách Európskej komisie. Kontaktné údaje 
na tieto zastúpenia alebo delegácie EK je možné získať na webovej stránke 
http://ec.europa.eu/ alebo zaslaním faxu na +352 2929-42758.
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Tel.: +43 1 580 30 - 0
Fax: +43 1 580 30 - 693
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