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FRA pressiteade 

Viin/Luxembourg, 6. juuni 

Kuidas tõhustada põhiõiguste kaitset Euroopa Liidus: 

Põhiõiguste Ameti  soovitused edaspidiseks  

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) esitleb ELi vabaduse, turvalisuse ja õigusküsimuste 

valdkonna ministrite kohtumisel oma aastaaruannet, milles jagab praktilisi soovitusi selle 

kohta, kuidas tagada põhiõiguste parem kaitse kõikidele inimestele Euroopa Liidus. Aruandes 

antakse ülevaade ka põhiõiguste valdkonna probleemidest ja saavutustest 2013. aastal. 

„FRA aastaaruanne juhib tähelepanu arvukatele põhiõiguste probleemidele tänases Euroopas. . Kuid 

samas annab aruanne tunnistust mitmetest märkimisväärsetest saavutustest 2013. aastal,” ütles FRA 

direktor Morten Kjaerum. „Meie konkreetsed soovitused peaksid aitama tagada, et õiguste kaitse 

edeneks kõikjal ELis. ELi tänased valikud kujundavad põhiõiguste maastiku eelolevateks aastateks. 

Me peame tegema koostööd tagamaks, et ELi tänased seadused aitaks  tagada kõigi ELi elanike 

põhiõigusi ka praktikas.” 

Nagu eelnevatelgi aastatel, tuuakse FRA 2013. aasta aruandes esile põhiõiguste paljude valdkondade 

probleemid ja saavutused kogu ELis, näiteks: 

 FRA uuringutest selgus, et eelkõige sallimatusest tulenevate kuritegude ohvrid jätavad sageli 

kuritegudest teatamata, kuna tunnevad hirmu. Seda järeldust kinnitasid homo-, bi- ja  

transsooliste (LGBT) inimeste vastu suunatud vägivalla ja diskrimineerimise, naistevastase 

vägivalla kui ka antisemitismi uuringud. 2012. aasta ELi ohvrite direktiivi raames tuleb teha 

ohvrite toetamise ja kaitsmise tõhustamiseks suuremaid jõupingutusi. 

 Itaalia rannikul Lampedusa saare lähistel toimunud traagilised sündmused rõhutasid 

kiireloomulist vajadust üleeuroopaliseks reageerimiseks migrantide elu ja õiguste 

kaitsmiseks. Euroopa Komisjoni algatuses surmajuhtumite vähendamiseks merel käsitletakse 

paljusid probleeme läbi tihedama koostöö Euroopas. 

 Laialdase andmete jälgimistegevuse avalikukstulek viitab Euroopa ja liikmesriikide tasandi 

andmekaitse eest vastutavate ametiasutuste ilmsetele nõrkustele. Selle järgnenud tähtsad ELi 

andmekaitse eeskirjade reformid peaksid aitama tõhustada andmekaitset kogu ELis. 

Nüüd, kus Euroopa Liidu Nõukogu arutab eeloleva viie aasta justiits- ja siseküsimuste prioriteete, 

rõhutab FRA oma aastaaruandes vajadust, et EL ja liikmesriigid peaksid veel kord kinnitama ja 

tugevdama oma ühist kohustust kaitsta ja edendada põhiõigusi. FRA soovitab koostada põhiõiguste 

kaitse sisestrateegia ja aastase poliitikatsükli, mille abil saaks Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide 

tasandil tehtavaid jõupingutusi omavahel siduda ja regulaarselt hinnata. See oleks vastavuses 

olemasoleva inimõiguste välisraamistikuga ning tugevdaks kogu maailmas arusaama EList kui 

inimõiguste kaitsjast. 

Aruande lugemiseks vaata: Põhiõigused: probleemid ja saavutused 2013. aastal 

 

Täiendava teabe saamiseks võtke meiega ühendust (media@fra.europa.eu / tel +43 1 580 30 642). 

 

 

Märkused toimetajatele 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/combating-antisemitism-more-targeted-measures-needed
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/recent-migrant-tragedy-another-reminder-urgent-need-eu-wide-action
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2013
mailto:media@fra.europa.eu
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 FRA 2013. aasta aruandes esitatakse konkreetsed ja võrdlevad andmed põhiõiguste olukorra 

kohta ELi 28 liikmesriigis. Aruandes käsitletakse põhilisi arengusuundi, paljulubavaid 

praktikaid ja probleeme varjupaiga, sisserände ja lõimumise valdkonnas; piirikontrolli ja 

viisapoliitikat; infoühiskonda ja andmekaitset; lapse õigusi ja lastekaitset; võrdsust ja 

diskrimineerimiskeeldu; rassismi ja etnilist diskrimineerimist; tõhusale ja sõltumatule 

õigusele juurdepääsu ja kuritegude ohvrite õigusi. Lisaks on aruandes ka peatükk, milles 

keskendutakse teemale ELi-sisene põhiõiguste strateegiaraamistik: jõudude ühendamine 

paremate tulemuste saavutamiseks. 

 ELi praegune justiits- ja siseküsimuste raamistik Stockholmi programm hõlmab aastaid 2010–

201. Pärast 5.–6. juunil toimuvat justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungit võetakse juunis 

2014 Euroopa Ülemkogul vastu järgmised strateegilised suunised seadusandliku ja 

operatiivtegevuse kavandamiseks isikuvabaduste, turvalisuse ja õigusküsimuste valdkonnas. 

 Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) on kohustatud andma tõenduspõhist nõu ELi ja 

riikliku tasandi poliitikakujundajatele, panustades seega põhiõiguste valdkonnas paremini 

informeeritud ja suunatud debattidesse ja poliitikameetmetesse. 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_et.htm

