
 

 

 

FRA pranešimas spaudai 

Viena, 2017 m. gegužės 30 d. 

Atotrūkio tarp politikos ir realaus gyvenimo mažinimas: 

FRA 2017 m. pagrindinių teisių ataskaita 

Per pastarąjį dešimtmetį buvo priimti nauji pagrindines teises 

reglamentuojantys įstatymai ir politinės priemonės bei įsteigtos specialios 

institucijos. Tačiau pagrindinių teisių keliami iššūkiai niekur nedingo, o pačioms 

teisėms kyla įvairių grėsmių. Kaip nurodyta ES Pagrindinių teisių agentūros 

2017 m. pagrindinių teisių ataskaitoje, institucijose ir visuomenėje dar labai 

trūksta pagrindinių teisių kultūros. 

„Žmogaus teisių apsaugos įstatymai ir sistemos ES sukurti, bet žmonės ima netikėti jų 

praktiniu veiksmingumu, – teigia FRA direktorius Michael O’Flaherty. – Turime duoti 

deramą atkirtį tiems, kurie kelia grėsmę pačiai teisių apsaugos sistemai ir įrodyti, kad 

žmogaus teises gerbiančioje visuomenėje geriau gyventi visiems. Užtikrinę pagrindines 

teises, galėsime kovoti su didžiausiais visuomenės skauduliais – vaikų skurdu, smurtu 

prieš moteris – ir visiems sudarysime lygias galimybes siekti teisingumo.“ 

Praėjus dešimčiai metų nuo FRA įsteigimo, šių metų Pagrindinių teisių ataskaitoje 

apžvelgiami pastarojo dešimtmečio ES pasiekimai ir trūkumai žmogaus teisių apsaugos 

srityje. Ataskaitoje apibendrinami ir analizuojami svarbiausi 2016 m. ES žmogaus teisių 

srities įvykiai pateikiant pasiūlymus dėl veiksmų, apimančių ES pagrindinių teisių chartiją 

ir jos įgyvendinimą valstybėse narėse: lygybės ir nediskriminavimo, rasizmo, 

ksenofobijos ir panašaus pobūdžio nepakantumo, romų integravimo, prieglobsčio, 

valstybių sienų ir migracijos, informacinės visuomenės, privatumo ir duomenų apsaugos, 

vaikų teisių, teisės į teisingumą ir JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo 

klausimus. 

Siekiant užtikrinti geresnę teisių apsaugą ES, ataskaitoje pasiūlyta: 

 išnaudoti visą Pagrindinių teisių chartijos potencialą kuriant nacionalinius teisės 

aktus ir teismų praktiką, taip pat ir nustatant ES politikos ciklus, pvz., Europos 

semestrą, kad teisingumas ir lygios galimybės ES būtų užtikrintos visiems. Sukūrus 

ES pagrindinių teisių apsaugos vidinę strategijos sistemą ir ES prisijungus prie 

Europos žmogaus teisių konvencijos, ES būtų įtvirtinta dar geresnė pagrindinių teisių 

apsauga. 

 Kovoti su abejingu požiūriu į įsipareigojimą gerbti pagrindines teises ir 

vertybes. Vis didėjant nepakantumui ir dažnėjant ksenofobinėms kalboms, 

mažėjant pasitikėjimui valstybės institucijomis ir ryškėjant tam tikriems teisinės 

valstybės silpnėjimo ženklams, būtina rasti naujų būdų išaiškinti, kodėl svarbu gerbti 

kiekvieno žmogaus teises. 

 Remti žmogaus teisių gynėjus. Pagrindinėms teisėms kylančių grėsmių 

akivaizdoje žmogaus teisių gynėjams turėtų būti suteikta naujų įgaliojimų ir veiklos 

galimybių. Būtina stiprinti priešakines pilietinės visuomenės gretas, saugančias 

pagrindines teises ir kovojančias už jų įtvirtinimą. Nacionalines žmogaus teisių 

gynimo institucijas ir paramos tinklus aprūpinus reikiamais ištekliais taip pat gali būti 

sustiprinta bendra atsakomybė už pagrindinių teisių apsaugą. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2017


 

 

 

Norėdami gauti daugiau informacijos, rašykite e. paštu media@fra.europa.eu arba 

skambinkite telefonu +43 1 580 30 642 

mailto:media@fra.europa.eu

