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Komunikat prasowy FRA  

Wiedeń/Bruksela, 18 czerwca 2013 r. 

Sprawozdanie roczne Agencji Praw Podstawowych UE (FRA) 

W swoim tegorocznym sprawozdaniu FRA zwraca uwagę na osiągnięcia i wyzwania w zakresie 

praw podstawowych w UE. Sprawozdanie uwzględnia także wpływ obecnego kryzysu na 

praworządność oraz działania państw członkowskich służące zapewnieniu zaufania do ich 

wymiarów sprawiedliwości. 

– Na przestrzeni lat Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim udało się stworzyć solidną 

infrastrukturę dla praw podstawowych. W wielu obszarach zarówno UE, jak i państwa członkowskie 

mogą i muszą jednak działać lepiej – powiedział Morten Kjaerum, dyrektor FRA. – Nasze najnowsze 

sprawozdanie roczne pokazuje, że obecny kryzys jest również sprawdzianem dla praw podstawowych i 

niesie ze sobą konsekwencje dla legitymacji demokratycznej i praworządności. 

Poniżej przedstawiono przykładowe kwestie omówione w tegorocznym sprawozdaniu: 

 przyjęto dyrektywę UE ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i 

ochrony ofiar przestępstw. Państwa członkowskie podejmują działania mające na celu 

zapewnienie ofiarom dostępu do poufnych usług wsparcia ofiar; 

 wpływ cięć budżetowych na edukację, opiekę zdrowotną i świadczenia socjalne grup 

szczególnie wrażliwych, takich jak dzieci; 

 Romowie nadal zmagają się z problemem dyskryminacji i wykluczenia społecznego, a wielu 

z nich żyje w głębokiej biedzie bez dostępu do opieki zdrowotnej i przyzwoitych warunków 

mieszkaniowych;  

 UE kontynuuje starania mające na celu reformę ram prawnych UE w zakresie ochrony 

danych, która będzie największą od 20 lat reformą przepisów unijnych w zakresie ochrony 

danych; 

 zanotowano kolejne postępy UE w obszarze zarządzania granicami i przetwarzania wiz 

poprzez zwiększenie wykorzystania baz danych i narzędzi IT oraz pozytywny wynik 

negocjacji UE dotyczących instrumentów w zakresie azylu, które były wcześniej 

poddawane ocenie. Po wdrożeniu dyrektywy w sprawie powrotów imigrantów wiele państw 

członkowskich UE wprowadziło do krajowych przepisów działania stanowiące alternatywę 

dla zatrzymania. Jak wynika jednak z danych liczbowych, w praktyce alternatywne działania 

są skutecznie stosowane tylko w niektórych krajach. W innych natomiast zatrzymanie 

pozostaje najczęściej podejmowaną formą działań w ramach procedury powrotu;  

 część państw członkowskich podjęła dalsze działania mające na celu zwalczanie rasizmu i 

ksenofobii za pomocą środków prawa karnego. Działania te obejmowały zapewnienie, że 

kodeks karny w większym stopniu uwzględnia przestępstwa motywowane rasizmem, 

ksenofobią i innymi związanymi z nimi przejawami braku tolerancji, oraz wprowadzenie 

większych kar w przypadku przestępstw motywowanych tego rodzaju uprzedzeniami; 

 jako że rok 2012 był Rokiem Aktywności Osób Starszych, UE skupiła się również na 

wyzwaniach i trudnościach, z jakimi borykają się osoby starsze, w tym niepełnosprawne.   

Raport roczny FRA: Prawa podstawowe – wyzwania i osiągnięcia w 2012 r. oraz Najważniejsze 

wydarzenia – Prawa podstawowe: kluczowe wydarzenia prawne i polityczne w 2012 r.  

 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/crisis-time-boost-access-justice
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-data-protection-reform-package
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-data-protection-reform-package
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal-and-policy-developments-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal-and-policy-developments-2012
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W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z:  

media@fra.europa.eu  

Tel.: +43 1 580 30 858 

 

Informacje dla wydawców: 

 Raport roczny stanowi przegląd wydarzeń w dziedzinie praw podstawowych dotyczących 

kwestii azylu, imigracji i integracji, kontroli granicznej i polityki wizowej, społeczeństwa 

informacyjnego i ochrony danych, praw dziecka i ochrony dzieci, równości i 

niedyskryminacji, rasizmu i dyskryminacji etnicznej, udziału obywateli UE w 

demokratycznym funkcjonowaniu Unii, dostępu do skutecznego i niezawisłego wymiaru 

sprawiedliwości oraz praw ofiar przestępstw. Raport zawiera rozdział dodatkowy: „Unia 

Europejska jako wspólnota wartości – ochrona praw podstawowych w czasach kryzysu”.  

 Raport roczny FRA za 2012 rok przedstawia konkretne i porównywalne dane dotyczące 

miejscowej sytuacji praw podstawowych w 27 państwach członkowskich UE i Chorwacji. 

Raport obejmuje „najważniejsze wydarzenia”, „obiecujące praktyki” i wyzwania na 

najbliższą przyszłość, oraz zwraca uwagę na ostatnie działania FRA w tym zakresie. 

 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) upoważniona jest do udzielania 

decydentom unijnym i krajowym porad opartych na dowodach, przyczyniając się tym samym 

do zwiększenia znajomości zagadnień i lepszego ukierunkowania debat i polityki w zakresie 

praw podstawowych. 
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