ALAPVETŐ JOGAID
ELŐMOZDÍTÁSA ÉS VÉDELME
AZ EU EGÉSZ TERÜLETÉN

MIÉRT OLYAN FONTOS
AZ ALAPJOGI CHARTA?

A Charta az Európai Unió alapvető
jogainak nyilatkozata.
A dokumentum 54 cikke rögzíti az EU-ban mindenki számára biztosított alapvető jogokat. A benne
foglalt rendelkezések az EU-ra, illetve az összes tagállamra is kiterjednek abban az esetben, amikor
az utóbbiak az európai uniós jogot végrehajtják.
Ezek az alapvető jogok az EU egész területén mindenkit megilletnek. Az EU alapértékeit tükrözik,
amelyek a következők: emberi méltóság, szabadság, egyenlőség és szolidaritás. Ezeket az
alapértékeket a demokrácia és a jogállamiság érvényesíti.
A Charta tiszteletben tartja a kultúrák és hagyományok Európa-szerte megfigyelhető sokféleségét.
Az Európai Unió független szervként hozta létre az Ügynökséget annak biztosítása érdekében, hogy
a Chartában foglaltak mindenki számára valósággá váljanak az EU-ban.

MILYEN SZERV
AZ EURÓPAI UNIÓ
ALAPJOGI ÜGYNÖKSÉGE
(FRA)?

Ügynökségünk az emberi jogok EU-n belüli érvényesítését és védelmezését célul kitűző,
egyedülálló és független referencia- és kiválósági központ.
Azért jöttünk létre, hogy munkánk révén Európa élhetőbb hely legyen, ahol dolgozni is
jobb. Segítünk megvédeni az EU-ban élő emberek alapvető jogait.
Az alapvető jogok minimumkövetelményeket határoznak meg, amelyekkel mindenkivel
szemben biztosítható a méltóságteljes bánásmód.
Többek között az alábbi jogok előmozdítását és védelmét segítjük:
 az életkoron, fogyatékosságon vagy etnikai háttéren alapuló hátrányos
megkülönböztetéstől való mentesség joga,
 a személyes adatok védelméhez való jog,
 az igazságszolgáltatáshoz való jog.
Munkatársaink között találhatók jogi szakértők, politikai és szociális szakemberek,
statisztikusok és kommunikációs specialisták is. Célunk, hogy az EU egész területén
elősegítsük az alapvető jogok kultúrájának kialakítását.
Az érdekeltekkel a helyi szinttől kezdve, egészen a nemzetközi szintig együttműködünk.
Csapatunk bizonyítékalapú tájékoztatást nyújt és tanácsokat ad a politikai döntéshozók
számára.

FELADATAINK

Jogszabályokat és adatokat gyűjtünk és elemzünk. Független,
bizonyítékokon alapuló támogatást és szakértelmet biztosítunk az alapvető jogok
területén. Ezeket az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzíti.
Az uniós intézményekkel, a tagállamokkal, a nemzeti emberi jogi intézményekkel,
az esélyegyenlőségi szervekkel és más érdekeltekkel karöltve segítünk
növelni az alapvető jogokkal kapcsolatos tudatosságot és tájékoztatást adunk
megállapításainkról.

Segítséget nyújtunk a politikai döntéshozóknak annak megértésében, hogy
hogyan tudnak többet tenni állampolgáraik érdekében.
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TEVÉKENYSÉGI KÖRÜNK

 bevándorlók és menekültek integrációja, vízum- és határellenőrzés, menekültügy
 információs társadalom, különösen a magánélet tiszteletben tartása és a személyes adatok
védelme
 az igazságszolgáltatáshoz való jog, beleértve az igazságügyi együttműködést is
 a bűncselekmények áldozatai, beleértve a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítését is
 nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás
vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni
helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő hátrányos
megkülönböztetés
 rasszizmus, idegengyűlölet, valamint az ezekhez kapcsolódó intolerancia
 a romák társadalmi beilleszkedése
 a gyermekek jogai
 az alapvető jogok kultúrájának kialakítása az EU-ban
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MUNKÁNKAT MEGHATÁROZÓ
IRÁNYVONALAK
tendenciák azonosítása:
összehasonlítható adatok
gyűjtése és elemzése

a jogokat tiszteletben tartó szakpolitikai
válaszok támogatása: valós idejű
segítségnyújtás és szakértelem biztosítása

Munkánk öt irányt követ
hozzájárulás a jobb törvényhozáshoz és jogok, értékek
végrehajtáshoz: független tanácsadás
és szabadságok
hatékony
előmozdítása

a nemzeti és helyi alapjogi szereplőkkel
való együttműködés erősítése:
együttműködés a támogató közösségekkel

„Az alapvető jogokból fakad az EU éltető ereje. Feladatunk,
hogy támogassuk az uniós szerveket és a tagállamokat
e kötelezettségvállalások teljesítésében. Végső soron azért
létezünk, hogy az EU területén mindenki számára segítséget
nyújtsunk ahhoz, hogy méltóságban élhessen.”
Michael O’Flaherty
igazgató
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