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Tisková zpráva agentury FRA 

Vídeň/Brusel 18. června 2013 

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) představuje svou výroční zprávu 

Letošní výroční zpráva agentury FRA zdůrazňuje úspěchy a výzvy v oblasti základních práv 

v celé EU. Bere též v úvahu dopad současné krize na právní stát i na to, jak členské státy 

zajišťují důvěru ve své systémy soudnictví. 

„EU a její členské státy si v průběhu let úspěšně vybudovaly silnou infrastrukturu základních práv. 

V mnoha oblastech však EU i členské státy mohou a musí odvádět ještě lepší práci,“ říká ředitel 

agentury FRA Morten Kjaerum. „Naše poslední výroční zpráva ukazuje, že současná krize je i 

zkouškou pro základní práva a má důsledky pro demokratickou legitimitu a právní stát.“ 

K příkladům témat letošní zprávy patří následující: 

 Byla přijata směrnice, která stanoví minimální normy pro práva, podporu a ochranu obětí 

trestného činu. Členské státy přijímají opatření s cílem zajistit, že oběti budou mít přístup 

k důvěrným službám na podporu obětí. 

 Dopad rozpočtových škrtů na vzdělávání, zdravotní péči a sociální služby pro zranitelné 

skupiny, jako jsou děti. 

 Romové stále čelí diskriminaci a sociálnímu vyloučení, přičemž mnozí žijí ve velké chudobě 

a nemají přístup ke zdravotní péči a důstojnému bydlení. 

 EU usiluje o provedení reformy rámce EU pro ochranu údajů, nejdalekosáhlejší reformy 

právních předpisů EU v oblasti ochrany údajů za dvacet let. 

 EU nadále prosazovala rozsáhlejší používání databází a nástrojů informačních technologií pro 

správu hranic a zpracování víz a úspěšně dojednala azylové nástroje, které byly podrobeny 

přezkumu. Po provedení směrnice o navracení mnoho členských států EU zavedlo do 

vnitrostátních právních předpisů alternativy k zadržení. Údaje však naznačují, že alternativy 

se v praxi skutečně používají pouze v několika zemích. V jiných zůstává zadržení nejčastějším 

opatřením vůči osobám v rámci návratových postupů. 

 Několik členských států přijalo další opatření pro boj proti rasismu a xenofobii 

prostřednictvím trestního práva. Ta zahrnovala zajištění toho, aby trestní zákoník lépe 

rozpoznával trestné činy motivované rasismem, xenofobií a související nesnášenlivostí, nebo 

zavedení vyšších trestů za trestné činy motivované takovými předsudky.  

 Vzhledem k tomu, že rok 2012 byl rokem aktivního stárnutí, soustředila se EU i na výzvy a 

překážky, jimž čelí senioři, včetně seniorů se zdravotním postižením.  

Výroční zpráva agentury FRA: Základní práva: výzvy a úspěchy v roce 2012 a Highlights – Základní 

práva: hlavní události v oblasti vývoje práva a politiky v roce 2012.  

 

Pro další informace se prosím obraťte na adresu:  

media@fra.europa.eu  

Tel.: +43 1 580 30 858 

 

Poznámky pro editory: 

 Výroční zpráva zkoumá vývoj týkající se základních práv v oblasti azylu, přistěhovalectví a 

integrace, ochrany hranic a vízové politiky, informační společnosti a ochrany údajů, práv 
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dítěte a ochrany dětí, rovnosti a zákazu diskriminace, rasismu a etnické diskriminace, účasti 

občanů EU na demokratickém fungování Unie, přístupu k účinnému a nezávislému soudnictví 

a práv obětí trestných činů. Obsahuje i zvláštní kapitolu s názvem „Evropská unie jako 

společenství hodnot: ochrana základních práv v době krize“. 

 Výroční zpráva agentury FRA za rok 2012 poskytuje konkrétní a srovnávací údaje o situaci 

v oblasti základních práv v praxi v 27 členských státech EU a Chorvatsku. Zpráva identifikuje 

„klíčové události“, „slibné postupy“ a výzvy pro nejbližší budoucnost a také podtrhuje 

nejnovější práci agentury FRA v tomto ohledu. 

 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) je pověřena poskytováním poradenství 

podloženého důkazy subjektům s rozhodovacími pravomocemi v EU a v členských státech a 

tím přispívá k informovanějším a lépe cíleným diskusím a politikám o základních právech. 


