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Τρόποι ενίσχυσης της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων
στην Ευρώπη:
ο FRA καταθέτει τις προτάσεις του
Με την ευκαιρία της συνάντησης των υπουργών της ΕΕ σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής
πολιτικής στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, ο Οργανισμός
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) υποδεικνύει στην ετήσια έκθεσή του, προτάσεις, ώστε
να εξασφαλιστεί καλύτερα η προστασία των δικαιωμάτων ατόμων στην ΕΕ. Περιγράφει επίσης,
τις προκλήσεις που ανέκυψαν και την πρόοδο που σημειώθηκε στον τομέα των θεμελιωδών
δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του 2013.
«Η ετήσια έκθεση του FRA, επισημαίνει τις πολυάριθμες προκλήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα στη
σημερινή Ευρώπη. Παράλληλα όμως, καταδεικνύει και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί το
2013», δηλώνει ο Διευθυντής του FRA, Morten Kjaerum. «Οι εμπεριστατωμένες προτάσεις που
διατυπώνονται, αποβλέπουν στην επίτευξη περαιτέρω προόδου για την προστασία των δικαιωμάτων σε
ολόκληρη την ΕΕ. Οι επιλογές που κάνει σήμερα η ΕΕ, θα διαμορφώσουν την κατάσταση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων τα επόμενα έτη. Απαιτείται συνεργασία ούτως ώστε, να διασφαλιστεί ότι, η
υφιστάμενη νομοθεσία εξασφαλίζει την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στην πράξη, για
όλους στην ΕΕ».
Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, η Ετήσια Έκθεση του FRA για το 2013 καταγράφει προκλήσεις
και επιτεύγματα πολλών πτυχών των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Μεταξύ αυτών,
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 Οι έρευνες του FRA για τη βία και τις διακρίσεις εις βάρος λεσβιών, ομοφυλόφιλων,
αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ), για τη βία κατά των γυναικών και για
τον αντισημιτισμό, αποκάλυψαν γενικευμένα αισθήματα φόβου καθώς και υψηλά ποσοστά
ελλιπούς αναφοράς από τα θύματα, ιδιαίτερα δε, από τα θύματα εγκλημάτων μίσους.
Απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για την ενίσχυση της στήριξης και της προστασίας
των θυμάτων στο πλαίσιο της «Οδηγίας της ΕΕ του 2012 περί Θυμάτων» .
 Τα τραγικά γεγονότα στα ανοιχτά των ιταλικών ακτών της Λαμπεντούζα, καταδεικνύουν την
επιτακτική ανάγκη ανάληψης πανευρωπαϊκής δράσης για την προάσπιση της ζωής και των
δικαιωμάτων των μεταναστών. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη μείωση
του αριθμού των θανάτων στη θάλασσα καθορίζει άξονες δράσης για την αντιμετώπιση
πολλών ζητημάτων μέσα από στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία.
 Οι αποκαλύψεις σχετικά με την εκτεταμένη παρακολούθηση σε δεδομένα, υπέδειξαν
εμφανείς αδυναμίες των αρχών που είναι αρμόδιες για την προστασία των δεδομένων σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις της ΕΕ σχετικά με τους
κανονισμούς προστασίας των δεδομένων , οι οποίες, συντελέστηκαν ως αποτέλεσμα των
αντιδράσεων, πρέπει να συμβάλουν στην ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων σε
ολόκληρη την ΕΕ.
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Με την ευκαιρία των εργασιών του Συμβουλίου για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων στους τομείς
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων για την επόμενη πενταετία, η Ετήσια Έκθεση του FRA
επισημαίνει την ανάγκη για τηνΕΕ και τα Κράτη Μέλη της να επιβεβαιώσουν εκ νέου και να
ενισχύσουν την κοινή δέσμευσή τους προς την κατεύθυνση της προάσπισης και της προαγωγής των
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Προτείνει τη θέσπιση μιας εσωτερικής στρατηγικής για τα θεμελιώδη
δικαιώματα και ενός ετήσιου κύκλου πολιτικής, που αποβλέπει στην καλύτερη σύνδεση και την
τακτική αξιολόγηση των προσπαθειών στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο σε ευρωπαϊκό
όσο και σε εθνικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, θα αντικατοπτριζόταν το υφιστάμενο εξωτερικό
πλαίσιο θεμελιωδών δικαιωμάτων και η ΕΕ θα εδραιωνόταν ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς στον
τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Για την έκθεση, βλ.: Fundamental rights: challenges and achievements in 2013 (Θεμελιώδη
δικαιώματα: προκλήσεις και επιτεύγματα το 2013)
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση:
media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 30 642
Σημειώσεις προς τους συντάκτες:
 Η Ετήσια έκθεση του FRA για το 2013 περιέχει εμπεριστατωμένα και συγκρίσιμα στοιχεία
για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Η έκθεση,
προσδιορίζει «βασικές εξελίξεις», «ελπιδοφόρες πρακτικές» και προκλήσεις όσον αφορά το
άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη, τον έλεγχο των συνόρων και την πολιτική περί
θεωρήσεων, την κοινωνία της πληροφορίας και την προστασία των δεδομένων, τα
δικαιώματα του παιδιού και την προστασία των παιδιών, την ισότητα και την απαγόρευση
των διακρίσεων, την πρόσβαση σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, καθώς και τα
δικαιώματα των θυμάτων εγκλημάτων. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης, ειδικό κεφάλαιο με
τίτλο “An EU internal strategic framework for fundamental rights: joining forces to achieve
better results” (Ένα εσωτερικό πλαίσιο στρατηγικής της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα:
συνένωση δυνάμεων για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων).
 Το ισχύον πλαίσιο της ΕΕ για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, το Πρόγραμμα
της Στοκχόλμης, καλύπτει το διάστημα 2010-14. Έπειτα από Συμβούλιο Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων στις 5-6 Ιουνίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2014
θα εγκρίνει τις επόμενες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τον νομοθετικό και
επιχειρησιακό σχεδιασμό στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.
 Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εντολή να
παρέχει τεκμηριωμένες συμβουλές στους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των Κρατών
Μελών, συνδράμοντας έτσι, στη ανάπτυξη και διεξαγωγή πιο τεκμηριωμένων και καλύτερα
στοχοθετημένων συζητήσεων και πολιτικών για τα θεμελιώδη δικαιώματα.
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