PROMOWANIE I OCHRONA
PRAW PODSTAWOWYCH
W UE

DLACZEGO KARTA PRAW
PODSTAWOWYCH JEST TAK
ISTOTNA?

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi
„zbiór praw podstawowych” Unii Europejskiej.
W jej 54 artykułach zapisano prawa podstawowe przysługujące każdemu w UE. Karta praw
podstawowych ma zastosowanie do instytucji i organów UE oraz wszystkich państw członkowskich,
gdy działają one w ramach prawa unijnego.
Prawa podstawowe przysługują każdemu w całej UE. Odzwierciedlają one wartości leżące
u podstaw UE: godność człowieka, wolność, równość i solidarność. Egzekwowanie tych praw
zapewnione jest dzięki demokracji i praworządności.
Karta uwzględnia różnorodność kultur i tradycji w całej Europie.
UE powołała Agencję jako niezależny organ w celu zapewnienia stosowania Karty w stosunku do
wszystkich w UE.

CZYM JEST AGENCJA
PRAW PODSTAWOWYCH
UNII EUROPEJSKIEJ
(FRA)?

Agencja uznawana jest za niezależny i wyjątkowy ośrodek ekspercki w zakresie
promowania i ochrony praw człowieka w UE.
Agencja została powołana, by pomóc w uczynieniu Europy lepszym miejscem do życia
i pracy. Pomagamy w obronie praw podstawowych wszystkich ludzi mieszkających w UE.
Prawa podstawowe określają minimalne normy gwarantujące godne traktowanie każdego
człowieka.
Pomagamy promować i chronić te prawa, w tym:
 prawo do wolności od dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność lub
pochodzenie etniczne
 prawo do ochrony danych osobowych
 prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
Nasz personel składa się z ekspertów prawnych, politologów i socjologów, statystyków
oraz specjalistów ds. komunikacji. Naszym celem jest budowanie kultury praw
podstawowych w całej UE.
Współpracujemy z zainteresowanymi stronami od poziomu lokalnego do
międzynarodowego. Nasz zespół dzieli się wiedzą opartą na dowodach z podmiotami
kształtującymi politykę i decydentami.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Gromadzimy i analizujemy dane oraz przepisy prawne. Zapewniamy
niezależne i oparte na dowodach wsparcie i wiedzę fachową w zakresie praw
podstawowych, zagwarantowanych w Karcie praw podstawowych UE.

Współpracujemy z instytucjami UE, państwami członkowskimi, krajowymi
instytucjami praw człowieka, organami ds. równości i innymi zainteresowanymi
stronami, podnosząc świadomość w zakresie praw i komunikując nasze
spostrzeżenia.

Pomagamy decydentom w zrozumieniu, w jaki sposób mogą uczynić więcej
dla obywateli.

PROMOWANIE I OCHRONA
PRAW PODSTAWOWYCH
W UE

KWESTIE, NAD KTÓRYMI
PRACUJEMY:

 imigracja i integracja migrantów, wizy i kontrola graniczna oraz azyl
 społeczeństwo informacyjne, w szczególności poszanowanie życia prywatnego i ochrona danych
osobowych
 dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym współpraca sądowa
 sprawy ofiar przestępstw, w tym odszkodowania na rzecz ofiar
 dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne,
cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy,
przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub
orientację seksualną
 rasizm, ksenofobia i powiązane formy nietolerancji
 integracja Romów
 prawa dziecka
 budowanie kultury praw podstawowych w UE
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JAK PRACUJEMY:
określanie ogólnych tendencji:
gromadzenie i analiza
porównywalnych danych

wspieranie działań politycznych zgodnych z Kartą
praw podstawowych: udzielanie pomocy w czasie
rzeczywistym i udostępnianie wiedzy fachowej

Pracujemy w pięciu obszarach:
przyczynianie się do lepszego
stanowienia prawa i jego wdrażania:
zapewnianie niezależnego doradztwa

skuteczne
promowanie praw,
wartości i wolności

wzmacnianie współpracy z krajowymi
i lokalnymi podmiotami praw podstawowych:
praca ze wspólnotami wsparcia

Prawa podstawowe stanowią fundament UE. Naszym zadaniem
jest wspieranie wszystkich organów UE i państw członkowskich
w wypełnianiu tych zobowiązań. W końcu istniejemy po
to, by pomóc wszystkim obywatelom UE godnie żyć.
Michael O’Flaherty
Dyrektor
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