
 

 

 

Tlačová správa FRA 

Viedeň 30. mája 2017 

Ako preklenúť priepasť medzi politickými stratégiami 

a skutočnosťou: 

Správa FRA o základných právach 2017 

Za posledných desať rokov boli prijaté nové zákony a stratégie a vznikli 

špecializované inštitúcie v oblasti základných práv. Agentúra EÚ pre základné 

práva (FRA) vo svojej správe o základných právach na rok 2017 poukazuje 

na pretrvávajúce problémy v oblasti základných práv a na útoky na tieto práva, 

čo svedčí o chýbajúcej kultúre rešpektovania základných práv inštitúciami a 

spoločnosťou. 

„Máme zákony a štruktúry na ochranu ľudských práv v EÚ, ale chýba nám dôvera ľudí v 

tieto zákony a štruktúry“, hovorí riaditeľ agentúry FRA Michael O’Flaherty. „Musíme dať 

jednoznačnú odpoveď všetkým, ktorí napádajú systém ochrany práv, a ukázať ľuďom, že 

spoločnosť založená na ľudských právach je pre všetkých lepšia. Potrebujeme práva, aby 

sme dokázali bojovať proti obrovským nerovnostiam, ktoré zaplavujú spoločnosť, ako sú 

chudoba detí a násilie páchané na ženách. Takisto musíme zabezpečiť spravodlivosť pre 

všetkých.” 

Desať rokov od založenia agentúry FRA sa v tohtoročnej správe o základných právach 

odrážajú úspechy aj neúspechy v ochrane ľudských práv v EÚ za uplynulé desaťročie. 

Správa prináša prehľad a analýzu najdôležitejších míľnikov vo vývoji ľudských práv v EÚ 

za rok 2016 a predkladá návrhy na opatrenia. Patrí sem Charta základných práv EÚ a jej 

uplatňovanie členskými štátmi; rovnosť a nediskriminácia; rasizmus, xenofóbia a 

súvisiaca neznášanlivosť, integrácia Rómov, azyl, hranice a migrácia, informačná 

spoločnosť, ochrana súkromia a údajov, práva detí, prístup k spravodlivosti a 

uplatňovanie dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím. 

Správa prináša niekoľko návrhov na zlepšenie ochrany práv v EÚ, ako napríklad: 

 Využiť celý potenciál Charty základných práv vo vnútroštátnej legislatíve a 

judikatúre, ako aj v cykloch politík EÚ, ako je európsky semester, aby sa uplatňovala 

rovnosť a spravodlivosť pre všetkých v celej EÚ. Vytvorením interného strategického 

rámca základných práv EÚ a pristúpením EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských 

právach by sa viac posilnila ochrana práv v EÚ. 

 Bojovať proti narúšaniu rešpektovania základných práv a hodnôt. Vzhľadom 

na rastúcu neznášanlivosť, xenofóbne postoje a nízku dôveru vo verejné inštitúcie, 

ako aj zhoršenie určitých aspektov zásad právneho štátu je nevyhnutné, aby sa našli 

nové spôsoby, ako každému jednotlivcovi vysvetliť dôležitosť ľudských práv. 

 Podporovať obhajcov ľudských práv. Obhajcovia ľudských práv potrebujú 

mandát a prostriedky na ochranu základných práv pred útokmi. Občianskej 

spoločnosti treba zaručiť jej prvoradú úlohu pri propagovaní a ochrane práv. 

Kolektívna identifikácia so základnými právami sa môže rozrásť aj budovaním na 

národných inštitúciách ľudských práv a podporných sieťach s primeranými zdroje. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na: media@fra.europa.eu / tel.: 

+43 1 580 30 642 
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