
 

Priopćenje za medije Agencije Europske unije za temeljna prava 

Beč, 30. svibnja 2016. 

 

Prema FRA-inom Izvješću o temeljnim pravima 2016., 
migracijska previranja predstavljaju ispit za poštivanje 

temeljnih prava u EU-u 

 

Više od milijun ljudi potražilo je utočište u EU-u 2015., što je pet puta više nego 

prethodne godine. U svojem Izvješću o temeljnim pravima 2016. Agencija za 

temeljna prava (FRA) ispituje razmjere i prirodu izazova i predlaže mjere za 

poštivanje temeljnih prava diljem EU-a. 

„Prošle godine poštivanje temeljnih prava u EU-u bilo je stavljeno na kušnju budući da su 

se pojavili napadi na mnoge slobode, prava i vrijednosti na kojima je Europa utemeljena”, 

rekao je Michael O’Flaherty, direktor FRA-e. „EU i zemlje članice moraju čvrsto braniti prava 

koja su zakonom dana svima, bez obzira na to žive li oni već naraštajima u EU-u ili su tek 

došli na njezine obale.” 

U ovogodišnjem Izvješću o temeljnim pravima ističu se izazovi i postignuća u brojnim 

područjima temeljnih prava diljem EU-a. Tijekom Foruma o temeljnim pravima 2016., koji 

će se održati od 20. do 23. lipnja u Beču, raspravljat će se detaljnije o mnogim pitanjima koja su 

obuhvaćena ovogodišnjim izvješćem. 

 S obzirom na to da je u cijelom svijetu više od 60 milijuna ljudi prisilno raseljeno, čini 

se da će migrantska situacija ostati jedno od glavnih pitanja na dnevnom redu EU-

a. Većina izbjeglica koja dolazi u Europu, među kojima je mnogo djece, ugrožavaju 

svoje živote plaćajući krijumčarima prelazak mora u prekrcanim plovilima koja nisu 

sigurna za plovidbu. 

 U mnogim zemljama članicama primijećen je nagli skok rasističkih i ksenofobičnih 

incidenata, što je potaknuto bojaznima od migrantske situacije i nizom terorističkih 

napada. Prema Izvješću Agencije za temeljna prava, to su posebno osjetile 

muslimanske i židovske zajednice. 

 Teroristički napadi još su jednom skrenuli pažnju na činjenicu kako je teško postići 

ravnotežu između zaštite privatnosti i osobnih podataka te održavanja unutarnje 

sigurnosti. Više zemalja članica EU-a trenutno provodi izmjene svojega zakonskog 

okvira za rad obavještajnih službi, što bi moglo dovesti do povećanja ovlasti kojima 

one raspolažu, a kojima bi se mogla narušiti prava pojedinaca. 

Izvješće je dostupno ovdje: Izvješće o temeljnim pravima 2016. 

Za dodatne informacije obratite se na: media@fra.europa.eu 

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Napomene urednicima: 

 U Izvješću o temeljnim pravima 2016. sažeto se prikazuju i analiziraju glavne 

promjene na području temeljnih prava u EU-u tijekom 2015., te iznose prijedlozi 

za djelovanje u području jednakosti i nediskriminacije; rasizma, ksenofobije i 

srodnih oblika netolerancije; integracije Roma; informacijskog društva, 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fundamentalrightsforum.eu/
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/fundamental-rights-report-2016
mailto:media@fra.europa.eu


 

privatnosti i zaštite podataka; prava djeteta; pristupa pravdi, uključujući prava 

žrtava kaznenih djela. 

 FRA pruža donositeljima odluka na razini EU-a kao i na nacionalnoj razini savjete 

utemeljene na dokazima te time pridonosi upućenijim i usmjerenijim raspravama 

i politikama o temeljnim pravima. 


