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Tlačová správa agentúry FRA 

Viedeň/Brusel 18. júna 2013 

Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) predstavuje svoju výročnú správu 

Vo výročnej správe agentúry FRA za tento rok sa kladie dôraz na úspechy a výzvy v oblasti 

základných práv v celej EÚ. Pozornosť sa venuje aj vplyvu súčasnej krízy na právny štát, ako aj 

opatreniam, ktoré prijímajú členské štáty na zabezpečenie dôvery v ich systémy súdnictva. 

„EÚ a jej členské štáty si v priebehu rokov úspešne vybudovali silnú infraštruktúru základných práv. 

V mnohých oblastiach však EÚ i jej členské štáty môžu – a musia – odvádzať ešte lepšiu prácu,” 

uvádza riaditeľ agentúry FRA Morten Kjaerum. „Z našej najnovšej výročnej správy vyplýva, že 

súčasná kríza je zároveň skúškou základných práv a má dôsledky pre demokratickú legitimitu 

a právny štát.” 

Príklady tém, ktorým sa tohtoročná správa venuje: 

 bola prijatá smernica EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory 

a ochrany obetí trestných činov. Členské štáty prijímajú opatrenia na zabezpečenie toho, 

aby obete mali prístup k dôverným službám na podporu obetí, 

 vplyv škrtov v rozpočtoch na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a sociálne služby pre 

zraniteľné skupiny, ako sú napríklad deti, 

 Rómovia naďalej čelia diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu, mnohí žijú vo veľkej chudobe 

a nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a slušnému bývaniu, 

 EÚ presadzuje úsilie týkajúce sa reformy rámca EÚ na ochranu údajov, najzásadnejšej 

reformy právnych predpisov EÚ o ochrane údajov za 20 rokov, 

 EÚ presadzovala zvýšené využívanie databáz a nástrojov IT na riadenie hraníc 

a vybavovanie víz, a úspešne rokovala o skúmaných nástrojoch v oblasti azylu. Po uplatnení 

smernice o návrate osôb mnohé členské štáty EÚ zaviedli alternatívy vo vnútroštátnych 

právnych predpisoch, pokiaľ ide o zadržiavanie osôb. Z údajov však vyplýva, že alternatívy 

sa účinne využívajú v praxi iba v niektorých krajinách. V iných krajinách zadržiavanie osôb 

ostáva najčastejším opatrením prijatým v prípade osôb, ktorých sa týkajú postupy pre 

návrat, 

 niektoré členské štáty prijali ďalšie opatrenia na boj proti rasizmu a xenofóbii 

prostredníctvom trestného práva. Týmito opatreniami sa má zabezpečiť, aby sa v trestnom 

zákonníku lepšie vymedzili trestné činy motivované rasizmom, xenofóbiou a súvisiacou 

netolerantnosťou, alebo sa má uplatniť sprísnenie trestov za trestné činy motivované takouto 

predpojatosťou,  

 keďže rok 2012 bol rokom aktívneho starnutia, EÚ sa zamerala aj na problémy a prekážky, 

ktorým čelia starší ľudia vrátane ľudí so zdravotným postihnutím.  

Výročná správa FRA: Základné práva: problémy a úspechy v roku 2012 a Hlavné myšlienky – 

Základné práva: hlavné trendy v oblasti právnych predpisov a politík v roku 2012.  

 

V prípade ďalších otázok sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom tejto adresy, resp. tel. čísla:  

media@fra.europa.eu  

Tel.: +43 1 580 30 858 

 

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/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
mailto:media@fra.europa.eu
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Poznámky pre vydavateľov: 

 v tejto výročnej správe sa venuje pozornosť vývoju súvisiacemu so základnými právami 

v oblasti azylu, prisťahovalectva a integrácie; kontrolou hraníc a vízovou politikou; 

informačnou spoločnosťou a ochranou údajov; právami detí a ochranou detí; rovnosťou 

a bojom proti diskriminácii; rasizmom a etnickou diskrimináciou; účasťou občanov EÚ na 

demokratickom fungovaní Únie; prístupom k účinnému a nezávislému súdnictvu; a právami 

obetí trestných činov. Obsahuje aj osobitnú kapitolu s názvom „Európska únia ako 

spoločenstvo hodnôt: ochrana základných práv v časoch krízy“, 

 vo výročnej správe agentúry FRA za rok 2012 sa uvádzajú konkrétne a porovnávacie údaje 

o situácii na mieste v oblasti základných práv v 27 členských štátoch EÚ a Chorvátsku. 

V správe sa identifikujú hlavné trendy, tzv. sľubné postupy a problémy týkajúce sa 

bezprostrednej budúcnosti a zdôrazňuje sa aj najnovšia činnosť agentúry FRA v tomto 

ohľade, 

 Poslaním Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) je poskytovať odporúčania 

podložené dôkazmi rozhodovacím orgánom v EÚ a členských štátoch, čím prispieva 

k informovanejším a lepšie cieleným diskusiám a politikám v oblasti základných práv. 

 


