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FRA Persbericht 

Wenen/Luxemburg, 6 juni 

 

Op weg naar een betere bescherming van de grondrechten in Europa: 

FRA stelt nieuwe perspectieven voor  

Op het moment dat ministers in de EU de toekomst van het Europese beleid op het gebied van 

vrijheid, veiligheid en justitie bespreken, doet het Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten (FRA) in zijn jaarverslag enkele praktische suggesties om ervoor te zorgen dat de 

grondrechten van mensen in de EU beter beschermd worden. FRA brengt tevens in kaart welke 

uitdagingen er in de loop van 2013 op het gebied van de grondrechten zijn waargenomen en 

welke resultaten er zijn geboekt. 

“Het jaarverslag van FRA toont aan dat we op het gebied van de grondrechten in Europa momenteel 

met een groot aantal uitdagingen worden geconfronteerd. Maar het laat ook zien welke goede 

resultaten we in 2013 geboekt hebben,” aldus Morten Kjaerum, directeur van FRA. “In het verslag 

doen we concrete suggesties die een bijdrage moeten leveren aan een verdere verbetering van de 

bescherming van rechten in de EU. De keuzes die de EU nu maakt, zullen bepalend zijn voor de 

grondrechten in de komende jaren. We moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de huidige 

wetgeving de grondrechten van iedereen in de EU in de praktijk garandeert.” 

Net als in voorgaande jaren wordt er in het jaarverslag 2013 van FRA voor een groot aantal 

grondrechten aangegeven met welke uitdagingen we in de EU geconfronteerd worden en welke 

resultaten er behaald zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 FRA-enquêtes over geweld en discriminatie ten opzichte van lesbiennes, homoseksuelen, 

biseksuelen en transgenders (LHBT), over geweld tegen vrouwen, en over antisemitisme 

hebben aangetoond dat er onder slachtoffers, en dan met name onder slachtoffers van 

haatmisdrijven, een algemeen gevoel van angst heerst en dat er maar zelden aangifte wordt 

gedaan. Er moet in het kader van de EU-richtlijn betreffende de rechten van 

slachtoffers2012 meer gedaan worden om slachtoffers te ondersteunen en beschermen. 

 De tragische gebeurtenissen voor de Italiaanse kust bij Lampedusa hebben aangetoond dat er 

urgent EU-breed actie moet worden ondernomen om de levens en rechten van migranten te 

beschermen. In het initiatief van de Europese Commissie om het aantal doden op zee terug te 

brengen, worden maatregelen voorgesteld om een groot aantal problemen via een betere 

Europese samenwerking op te lossen. 

 Uit uitgebreide controles van gegevens is gebleken dat  autoriteiten die op Europees en 

nationaal niveau verantwoordelijk zijn voor de bescherming van gegevens zwakke plekken 

vertonen. Als gevolg hiervan zijn de EU-regels omtrent de bescherming van gegevens 

ingrijpend gewijzigd, hetgeen tot een betere bescherming van gegevens in de EU moet 

helpen bijdragen. 

Op het moment dat de Raad de prioriteiten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken voor de 

komende vijf jaar bespreekt, wordt in het jaarverslag van FRA benadrukt dat de EU en de lidstaten 

hun gemeenschappelijke streven om de grondrechten te beschermen en te bevorderen opnieuw 

moeten bevestigen en versterken. In het verslag wordt voorgesteld om een interne strategie op het 
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gebied van de grondrechten en een jaarlijkse beleidscyclus in het leven te roepen om inspanningen op 

het gebied van de grondrechten in de EU beter op elkaar af te stemmen en deze regelmatig te 

evalueren. Dit zou aansluiten bij het bestaande externe kader voor de mensenrechten en de positie van 

de EU als wereldwijd baken in de strijd voor de mensenrechten consolideren. 

Klik hier om het verslag te lezen: Grondrechten: uitdagingen en resultaten in 2013  

 

Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Noot voor de redactie: 

 Het jaarverslag 2013 van FRA bevat concrete en vergelijkende gegevens over de situatie van 

de grondrechten in de 28 lidstaten van de EU. In het verslag wordt een overzicht gegeven van 

'belangrijke ontwikkelingen', 'veelbelovende praktijken' en uitdagingen op het gebied van 

asiel, immigratie en integratie; grenstoezicht en visumbeleid; informatiemaatschappij en 

gegevensbescherming; de rechten en bescherming van het kind; gelijkheid en non-

discriminatie; racisme en discriminatie op grond van etnische afkomst; toegang tot efficiënte 

en onafhankelijke rechtspraak; en de rechten van slachtoffers van misdrijven. Het bevat 

tevens een speciaal hoofdstuk over “Een EU-intern strategisch kader voor de grondrechten: 

de krachten bundelen om betere resultaten te boeken”. 

 Het huidige EU-kader voor justitie en binnenlandse zaken, het programma van Stockholm, 

bestrijkt de periode 2010-2014. Na de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 5 en 6 juni 

zal de Europese Raad in juni 2014 de volgende strategische richtsnoeren voor de wetgevende 

en operationele programmering in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht vaststellen.  

 Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft de taak Europese en 

nationale beleidsmakers van empirisch onderbouwd advies te voorzien en levert op deze 

manier een bijdrage aan beter geïnformeerde en gerichtere debatten en beleidsmaatregelen op 

het gebied van de grondrechten. 
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