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Obvestilo za javnost agencije FRA 

Dunaj/Bruselj, 18. junija 2013 

Agencija EU za temeljne pravice (FRA) predstavlja letno poročilo 

V letošnjem letnem poročilu agencije FRA so poudarjeni dosežki in izzivi na področju temeljnih 

pravic, ki so zbrani po vsej EU. Poleg tega so obravnavani učinek sedanje krize na pravno 

državo in ukrepi, ki jih države članice sprejemajo za zagotavljanje zaupanja v pravosodne 

sisteme. 

„EU in njene države članice so v zadnjih letih uspešno vzpostavile zanesljivo infrastrukturo za 

temeljne pravice. Vendar lahko tako EU kot države članice na nekaterih področjih storijo še več – in 

to tudi morajo storiti,“ pravi direktor agencije FRA Morten Kjaerum. „Naše zadnje letno poročilo 

kaže, da je sedanja kriza preizkus tudi za temeljne pravice ter da ima posledice za demokratično 

legitimnost in pravno državo.“ 

V letošnjem poročilu so med drugim obravnavane naslednje teme:  

 sprejeta je bila direktiva EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore 

in zaščite žrtev kaznivih dejanj. Države članice sprejemajo ukrepe za zagotavljanje, da 

imajo žrtve dostop do zaupnih storitev za podporo žrtvam; 

 vpliv znižanj proračunskih sredstev na izobraževanje, zdravstveno varstvo in socialne 

storitve za ranljive skupine, kot so otroci; 

 Romi so še naprej žrtev diskriminacije in socialne izključenosti, pri čemer številni živijo v 

hudi revščini ob slabem zdravstvenem varstvu in v nedostojnih nastanitvenih razmerah; 

 EU spodbuja prizadevanja za reformo okvira EU za varstvo podatkov, ki je najobsežnejša 

reforma zakonodaje EU o varstvu podatkov v zadnjih 20 letih; 

 EU je podpirala okrepljeno uporabo podatkovnih zbirk in orodij IT za upravljanje meja in 

obdelavo vizumov ter uspešno vodila pogajanja o instrumentih na področju azila, ki so se 

preučevali. Po začetku izvajanja direktive o vračanju so številne države članice EU poleg 

pridržanja v nacionalno zakonodajo uvedle tudi druge možnosti. Vendar podatki kažejo, da se 

te druge možnosti v praksi učinkovito uporabljajo le v nekaterih državah. V drugih pridržanje 

ostaja najpogostejši ukrep, sprejet v zvezi z osebami v postopku vračanja; 

 nekatere države članice so sprejele dodatne ukrepe za boj proti rasizmu in ksenofobiji na 

podlagi kazenske zakonodaje. Ti so vključevali zagotavljanje, da so v kazenskem zakoniku 

bolje opredeljena kazniva dejanja, storjena na podlagi rasizma, ksenofobije in povezanih oblik 

nestrpnosti, ali uvedbo strožjih kazni za kazniva dejanja, ki so bila storjena na podlagi 

tovrstnih predsodkov; 

 ker je bilo leto 2012 leto aktivnega staranja, je EU posvetila pozornost tudi izzivom in 

oviram, s katerimi se srečujejo starejši, vključno z invalidnimi osebami. 

Letno poročilo agencije FRA: Temeljne pravice: izzivi in dosežki v letu 2012 ter Poudarki – Temeljne 

pravice: ključni pravni in politični razvoj v letu 2012. 

 

Za dodatne informacije pišite na:  

media@fra.europa.eu 

Telefon: +43 158030858 

 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/crisis-time-boost-access-justice
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/crisis-time-boost-access-justice
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2100-FRA-pr-new-roma-survey-2012_SL.pdf
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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Opombe za urednike: 

 V letnem poročilu je predstavljen razvoj dogodkov v zvezi s temeljnimi pravicami na 

področju azila, priseljevanja in vključevanja; nadzora meja in vizumske politike; 

informacijske družbe in varstva podatkov; pravic otrok in zaščite otrok; enakosti in 

nediskriminacije; rasizma in etnične diskriminacije; sodelovanja državljanov EU pri 

demokratičnem delovanju Unije; dostopa do učinkovitega in neodvisnega sodstva ter pravic 

žrtev kaznivih dejanj. Vsebuje tudi posebno poglavje z naslovom „Evropska unija kot 

skupnost vrednot: zaščita temeljnih pravic v kriznih časih“. 

 Letno poročilo agencije FRA za leto 2012 zagotavlja konkretne in primerjalne podatke o 

stanju na področju temeljnih pravic v 27 državah članicah EU in na Hrvaškem. V njem so 

opredeljeni „ključni dogodki“, „obetavne prakse“ in izzivi v bližnji prihodnosti, poudarjene so 

tudi s tem povezane najnovejše dejavnosti agencije FRA. 

 Naloga Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je nosilcem odločanja v EU in 

državah članicah zagotavljati nasvete, ki temeljijo na dokazih, s čimer prispeva k bolj 

ozaveščenim in vsebinsko prilagojenim razpravam in politikam o temeljnih pravicah. 


