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ES pagrindinių teisių agentūros pranešimas spaudai 

Viena / Liuksemburgas, birželio 6 d. 

 

Kaip stiprinti Europos pagrindinių teisių apsaugą? 

ES pagrindinių teisių agentūra siūlo veiksmų kryptį 

ES valstybių narių ministrams susitinkant aptarti, kaip toliau formuoti ES laisvės, saugumo ir 

teisingumo politiką, ES pagrindinių teisių agentūra (FRA) skelbia metinę  ataskaitą, kurioje  

pateikia praktinių pasiūlymų, kad būtų galima užtikrinti geresnę žmogaus teisių apsaugą 

Europos Sąjungoje. Šioje ataskaitoje taip pat aptariami 2013 m. iškilę iššūkiai ir pasiekimai 

pagrindinių teisių srityje. . 

„FRA metinėje ataskaitoje įvardijami įvairūs su pagrindinėmis teisėmis susiję iššūkiai, kuriuos 

Europa turi spręsti šiandien. Tačiau joje taip pat pateikiami svarbūs 2013 m. pasiekti laimėjimai, − 

sako FRA direktorius Mortenas Kjaerumas. – Mūsų pateikti konkretūs pasiūlymai turėtų padėti 

užtikrinti, kad visoje ES toliau būtų stiprinama teisių apsauga. Dabartiniai ES sprendimai turės įtakos 

pagrindinių teisių apsaugai ateityje. Siekdami užtikrinti, kad šiandien galiojančiais įstatymais 

kiekvienam ES gyventojui iš tiesų būtų suteiktos pagrindinės teisės, turime dirbti išvien.“ 

Kaip ir ankstesniais metais, 2013 m. FRA metinėje ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į iškilusius 

iššūkius ir laimėjimus įvairiose su pagrindinėmis teisėmis susijusiose srityse visoje ES. Pavyzdžiui: 

 visos FRA atliktos apklausos, tarp jų dėl smurto prieš lesbietes, gėjus, biseksualius ir 

translyčius asmenis (LGBT) ir jų diskriminacijos, dėl smurto prieš moteris, ir dėl 

antisemitizmo, atskleidė visuotinį baimės jausmą ir tai, kad daug aukų nepraneša apie 

nusikaltimus, ypač neapykantos nusikaltimųatveju. Reikia dėti daugiau pastangų, kad pagal 

2012 m. ES aukų direktyvą aukoms būtų teikiama didesnė parama ir stiprinama jų apsauga; 

 tragiški įvykiai Italijos pakrantėje prie Lampedūzos privertė susimąstyti apie būtinybę imtis 

skubių ES lygmens veiksmų, kurie padėtų apsaugoti migrantų gyvybes ir teises. Europos 

Komisijos iniciatyvoje, kurios tikslas − sumažinti mirčių jūroje skaičių, nustatytos 

pagrindinės veiksmų kryptys, siekiant išspręsti daugelį klausimų glaudžiau bendradarbiaujant 

visoje Europoje; 

 atskleidus informaciją apie plačiai vykdomą duomenų stebėjimą, paaiškėjo už duomenų 

apsaugą atsakingų Europos ir nacionalinių institucijų trūkumai. Esminės ES duomenų 

apsaugos reformos, kurios pradėtos dėl kilusios neigiamos reakcijos, turėtų padėti stiprinti 

duomenų apsaugą visoje ES. 

Atsižvelgiant į tai, kad Taryboje aptariami artimiausių penkerių metų teisingumo ir vidaus reikalų 

srities prioritetai, FRA metinėje ataskaitoje pabrėžiama būtinybė ES ir valstybėms narėms dar kartą 

patvirtinti ir sustiprinti bendrą įsipareigojimą saugoti ir puoselėti pagrindines teises. Ataskaitoje 

siūloma parengti ES vidaus pagrindinių teisių strategiją ir nustatyti kasmetinį politikos ciklą, kad būtų 

galima geriau susieti ir reguliariai vertinti su pagrindinėmis teisėmis susijusias ES ir nacionalinio 

lygmens pastangas. Tai atitiktų  žmogaus teisių pamatinį dokumentą, galiojantį ES išorės politikoje, ir 

padėtų konsoliduoti ES pastangas rūpintis žmogaus teisių apsauga visame pasaulyje. 

Norėdami skaityti ataskaitą, žr. Pagrindinės teisės. 2013 m. iššūkiai ir laimėjimai 
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Išsamesnės informacijos prašome kreiptis media@fra.europa.eu / Tel. +43 1 580 30 642. 

 

Pastabos redaktoriams: 

 FRA 2013 m. metinėje ataskaitoje pateikiami konkretūs ir palyginami duomenys apie faktinę 

pagrindinių teisių padėtį 28 ES valstybėse narėse. Ataskaitoje nurodomi „pagrindiniai 

pokyčiai“, „perspektyvi praktika“ ir  iššūkiai šiose srityse: : prieglobstis, imigracija ir 

integracija; sienų kontrolė ir vizų politika; informacinė visuomenė ir duomenų apsauga; vaiko 

teisės ir vaikų apsauga; lygybė ir nediskriminavimas; rasizmas ir etninė diskriminacija; teisė 

kreiptis į veiksmingą ir nepriklausomą teismą ir nukentėjusiųjų teisės. Ataskaitoje taip pat yra 

specialus skyrius „ES vidaus strateginė pagrindinių teisių sistema. Bendros pastangos 

siekiant geresnių rezultatų“. 

 Dabartinės ES teisingumo ir vidaus reikalų sistemos pagrindą sudaro Stokholmo programa, 

kuri apima 2010−2014 m. laikotarpį. Po birželio 5−6 d. vykusio Teisingumo ir vidaus reikalų 

tarybos posėdžio, 2014 m. birželio mėn. posėdžiausianti Europos Vadovų Taryba patvirtins 

tolesnes teisėkūros ir veiksmų planavimo strategines gaires laisvės, saugumo ir teisingumo 

srityje. 

 Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) yra įgaliota teikti įrodymais grindžiamas 

konsultacijas ES ir nacionalinio lygmens sprendimus priimantiems asmenims ir taip prisidėti 

prie geriau parengtų ir tikslingesnių pagrindinių teisių srities diskusijų bei politikos krypčių. 
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