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Hogyan erősíthető az alapvető jogok védelme Európában?
A FRA további lépésekre irányuló javaslatai
Annak apropóján, hogy az uniós miniszterek az EU szabadsággal, biztonsággal és
jogérvényesüléssel kapcsolatos politikájának jövőjét vitatják meg, az Európai Unió Alapjogi
Ügynöksége (FRA) éves jelentésében arra vonatkozó gyakorlati javaslatokat fogalmaz meg,
hogyan lehetne biztosítani az EU-ban élők jogainak megfelelőbb védelmét. Az éves jelentés
ezenkívül az alapvető jogok területén tapasztalható kihívásokat és a 2013 során elért
eredményeket is számba veszi.
„Az FRA éves jelentése számos olyan feladatra rámutat az alapvető jogokkal kapcsolatban, amely
napjaink Európájában megoldásra vár. Ugyanakkor bizonyságot tesz amellett, hogy 2013 jelentős
eredményeket hozott” – mondja az FRA igazgatója, Morten Kjaerum. „Az általunk említett konkrét
javaslatok célja az EU-n belüli jogvédelem további fejlődésének biztosítása. A most meghozott uniós
döntések fogják ugyanis alakítani az alapvető jogokat az elkövetkezendő években. Annak érdekében
kell együtt dolgoznunk, hogy a meglévő jogszabályaink a gyakorlatban is biztosítsák az alapvető
jogokat mindenki számára az EU-ban. ”
Az elmúlt évekhez hasonlóan az FRA 2013-as éves jelentése az alapvető jogok számos területén EUszerte tapasztalható kihívásokra és eredményekre hívja fel a figyelmet. Ide tartozik például:






Az FRA leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) személyek elleni erőszakkal és
diszkriminációval, a nők elleni erőszakkal és az antiszemitizmussal foglalkozó felmérései
mind azt mutatták, hogy az áldozatok – és különösen a gyűlölet-bűncselekmények
áldozatainak – körében általános a félelemérzet, és az esetek nagy részét nem jelentik.
Nagyobb erőfeszítéseket kell tenni az áldozatok támogatásának és védelmének – a
bűncselekmények áldozatairól szóló 2012. évi uniós irányelv értelmében történő – erősítése
érdekében.
Az olaszországi Lampedusa partjainál bekövetkezett tragikus események felhívták a
figyelmet arra, hogy sürgős, uniós szintű beavatkozásra van szükség a migránsok életének és
jogainak védelme érdekében. Az Európai Bizottságnak a tengeren bekövetkező halálesetek
csökkentésére irányuló kezdeményezése olyan cselekvési irányokat vázol fel, amelyek
értelmében számos kérdést szorosabb európai együttműködéssel kellene kezelni.
A széles körű adatmegfigyelések napvilágra kerülése rámutatott az uniós és nemzeti szintű
adatvédelemért felelős hatóságok nyilvánvaló gyenge pontjaira. Az EU adatvédelmi
szabályainak az ellenreakció eredményeképpen megszülető jelentős reformjai segítségével
EU-szerte meg kell erősíteni az adatvédelmet.

Miközben a Tanács azzal foglalkozik, melyek legyenek a bel- és igazságügy területének prioritásai a
következő öt évben, az FRA éves jelentése azt emeli ki, hogy az EU-nak és tagállamainak újfent ki
kell nyilvánítaniuk és meg kell erősíteniük az alapvető jogok védelme és előmozdítása iránti közös
elkötelezettségüket. A jelentés javaslatot tesz egy belső alapjogi stratégia és egy éves szakpolitikai
ciklus kidolgozására az uniós és nemzeti szintű alapjogi erőfeszítések jobb összekapcsolása és
rendszeres értékelése érdekében. Ez amellett, hogy tükrözné a már meglévő külső emberi jogi
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keretrendszert, megszilárdítaná az EU emberi jogokkal kapcsolatban világszerte betöltött vezető
szerepét.
A jelentést itt olvashatja el: Fundamental rights: challenges and achievements in 2013 (Alapvető
jogok: kihívások és eredmények 2013-ban)
További tájékoztatásért kérjük, forduljon az FRA médiacsapatához: media@fra.europa.eu / Tel.:
+43 1 580 30 642
Megjegyzések a szerkesztőknek:
 Az FRA 2013-as éves jelentése konkrét és összehasonlítható adatokkal szolgál az alapvető
jogok tényleges helyzetéről az EU 28 tagállamában. A jelentés „kulcsfontosságú
fejleményeket”, „ígéretes gyakorlatokat” és megoldandó feladatokat azonosít a következő
területeken: menekültügy, bevándorlás és integráció, határellenőrzés és vízumpolitika,
információs társadalom és adatvédelem, gyermekjogok és gyermekvédelem, egyenlőség és a
megkülönböztetés tilalma, rasszizmus és etnikai megkülönböztetés, a független és hatékony
igazságszolgáltatáshoz való jog, valamint a bűncselekmények áldozatait megillető jogok. A
jelentés egy fejezete a következő témát helyezi a középpontba: „Az EU alapvető jogokra
vonatkozó belső, stratégiai kerete: egyesült erővel a jobb eredmények eléréséért”.
 Az EU jelenlegi bel- és igazságügyi kerete, a Stockholmi Program a 2010–2014-es időszakra
vonatkozik. A június 5–6-án megrendezésre kerülő bel- és igazságügyi tanácsi ülést követően
a 2014. júniusi Európai Tanács fogja elfogadni a következő, a szabadság, biztonság és
jogérvényesülés területén történő jogalkotási és operatív tervezésre vonatkozó stratégiai
iránymutatásokat.
 Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) feladata, hogy bizonyítékokon alapuló
tanácsadással segítse az uniós és nemzeti szintű döntéshozókat, ezáltal hozzájárulva az
alapvető jogokkal kapcsolatos tájékozottabb, célzottabb vitákhoz és szakpolitikákhoz.
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