Sporočilo za javnost Agencije Evropske unije za temeljne pravice
Dunaj, 30. maj 2016

Nemirne razmere, povezane z migracijami, postavljajo
odločnost EU, da spoštuje temeljne pravice, pred
preizkušnjo, je ugotovljeno v Poročilu agencije FRA o
temeljnih pravicah za leto 2016
Leta 2015 se je v EU zateklo več kot milijon ljudi, kar je petkrat več kot leto prej.
Agencija EU za temeljne pravice (FRA) v Poročilu o temeljnih pravicah za
leto 2016 proučuje obseg in naravo tega izziva ter predlaga ukrepe za
zagotavljanje, da se temeljne pravice spoštujejo v vsej EU.
„Lani je bila odločnost EU, da spoštuje temeljne pravice, pred hudo preizkušnjo, saj so bile
zlorabljene številne svoboščine, pravice in vrednote, na katerih temelji Evropa,“ je dejal
direktor agencije FRA Michael O’Flaherty. „EU in njene države članice morajo odločno
braniti pravice, ki zakonito pripadajo vsakomur, ne glede na to, ali so v Evropi živeli že
njegovi predniki ali pa je sem prišel šele nedavno.“
V tem letnem poročilu o temeljnih pravicah so poudarjeni izzivi in dosežki v zvezi z
najrazličnejšimi vprašanji temeljnih pravic iz vse EU. Podrobnejša razprava o številnih
vprašanjih, obravnavanih v letošnjem poročilu, bo potekala na forumu o temeljnih
pravicah za leto 2016, ki bo od 20. do 23. junija na Dunaju.


Glede na to, da je po vsem svetu prisilno razseljenih 60 milijonov ljudi, bodo razmere,
povezane z migracijami, ostale na vrhu dnevnega reda EU. Večina beguncev, ki
pride v Evropo in med katerimi je veliko otrok, tvega svoje življenje in tihotapcem
plača za prečkanje morja v prenatrpanih plovilih, ki niso primerna za plovbo.



V številnih državah članicah so zabeležili povečanje števila rasističnih in
ksenofobičnih incidentov, ki sta jih povzročila strah zaradi stanj, povezanih z
migracijami, in val terorističnih napadov. V poročilu agencije FRA je ugotovljeno, da
sta bili zlasti prizadeti muslimanska in židovska skupnost.



Teroristični napadi so znova pokazali, kako težko je najti ustrezno ravnovesje med
varstvom osebnih podatkov in zasebnosti ter ohranjanjem notranje varnosti. V več
državah članicah EU poteka reforma pravnega okvira za obveščevalne dejavnosti, kar
bi lahko povečalo pooblastila služb, ki posegajo v pravice.

Poročilo je na voljo tukaj: Poročilo o temeljnih pravicah za leto 2016
Za več informacij se obrnite na službo za odnose z mediji pri agenciji FRA:
media@fra.europa.eu
Tel. +43 158030642
Sporočilo urednikom:
 V Poročilu o temeljnih pravicah za leto 2016 so povzeti in obravnavani glavni
dogodki na področju temeljnih pravic v EU v letu 2015, pri čemer so predlagani
ukrepi na področjih enakosti in nediskriminacije; rasizma, ksenofobije in s tem
povezane nestrpnosti; vključevanja Romov; informacijske družbe, zasebnosti in
varstva podatkov; otrokovih pravic in dostopa do pravnega varstva, vključno s
pravicami žrtev kaznivih dejanj.



Agencija FRA na podlagi dognanj in ugotovitev svetuje nosilcem odločanja na
ravni EU in nacionalni ravni ter s tem prispeva k premišljenim in usmerjenim
razpravam in politikam na področju temeljnih pravic.

