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Cum să consolidăm protecția drepturilor fundamentale în Europa:
FRA sugerează căi de urmat
În paralel cu reuniunea miniștrilor din Uniunea Europeană în care se discută viitorul politicilor
UE în materie de libertate, securitate și justiție, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a
Uniunii Europene (FRA) prezintă, în raportul său anual, sugestii practice privind modul în care
se poate asigura o protecție mai bună a drepturilor cetățenilor care locuiesc în UE. De
asemenea, FRA identifică provocările și reușitele în domeniul drepturilor fundamentale în anul
2013.
„Raportul anual al FRA punctează numeroasele provocări care există în Europa în zilele noastre pe
tema drepturilor fundamentale. În același timp, raportul atestă realizările semnificative obținute în
2013”, declară directorul FRA, Morten Kjaerum. „Sugestiile concrete pe care le-am prezentat ar
trebui să contribuie la înregistrarea unor noi progrese în privința protecției drepturilor în întreaga
UE. Alegerile pe care UE le face acum vor configura drepturile fundamentale pentru anii următori.
Trebuie să colaborăm și să ne asigurăm că legile pe care le avem astăzi asigură transpunerea în
practică a drepturilor fundamentale pentru toți cetățenii din UE.”
La fel ca în anii precedenți, Raportul anual 2013 al FRA subliniază provocările și realizările din multe
domenii ale drepturilor fundamentale în întreaga UE. Raportul cuprinde, de exemplu:
 studiile FRA privind violența și discriminarea împotriva persoanelor lesbiene, homosexuale,
bisexuale și transsexuale (LGBT), violența împotriva femeilor și antisemitismul, care au
scos în evidență sentimente generale de teamă și niveluri ridicate de subraportare în rândul
victimelor, îndeosebi al victimelor infracțiunilor motivate de ură. S-a dovedit că sunt
necesare eforturi mai consistente pentru consolidarea sprijinului și a protecției victimelor
conform Directivei UE privind victimele din 2012;
 evenimentele tragice care au avut loc în largul coastei insulei italiene Lampedusa, care au
evidențiat nevoia urgentă de acțiune la nivelul UE pentru protejarea vieților și a drepturilor
migranților. Inițiativa Comisiei Europene în vederea reducerii deceselor pe mare stabilește
linii de acțiune pentru soluționarea mai multor probleme printr-o mai strânsă cooperare
europeană;
 informațiile obținute ca urmare a supravegherii datelor pe scară largă au arătat puncte
nevralgice evidente în cadrul activității autorităților responsabile cu protecția datelor la
nivel european și național. Reformele semnificative ale normelor europene privind protecția
datelor, care au rezultat în urma acestor dezvăluiri, ar trebui să sprijine consolidarea
protecției datelor în întreaga UE.
În timp ce în cadrul Consiliului se dezbat prioritățile în domeniul justiției și afacerilor interne pentru
următorii cinci ani, raportul anual al FRA subliniază necesitatea ca UE și statele sale membre să își
reafirme și să își consolideze angajamentul comun cu privire la protecția și promovarea drepturilor
fundamentale. Raportul sugerează crearea unei strategii interne privind drepturile fundamentale și a
unui ciclu anual pentru corelarea mai bună și evaluarea periodică a eforturilor depuse în privința
drepturilor fundamentale la nivelul UE și la nivel național. Aceasta ar reflecta cadrul extern existent
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privind drepturile omului și ar întări poziţia UE de punct de reper în ceea ce priveşte drepturile omului
la nivel mondial.
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Note pentru redactori:
 Raportul anual al FRA pentru anul 2013 oferă date concrete și comparative privind situația
drepturilor fundamentale la fața locului în cele 28 de state membre ale UE. Raportul identifică
„evoluțiile-cheie”, „practicile promițătoare” și provocările în materie de azil, imigrație și
integrare; de asemenea, se vorbește despre controlul frontierelor și politica privind vizele,
societatea informațională și protecția datelor, drepturile copilului și protecția copiilor,
egalitatea și nediscriminarea, rasismul și discriminarea etnică, accesul la o justiție eficientă și
independentă, precum și drepturile victimelor infracțiunilor. Există și un capitol special cu
titlul: „Un cadru strategic intern al UE pentru drepturile fundamentale: să ne unim forțele ca
să obținem rezultate mai bune”.
 Cadrul actual al UE pentru justiție și afaceri interne, Programul de la Stockholm, se referă la
perioada 2010-2014. În urma reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 5-6 iunie,
Consiliul European din iunie 2014 va adopta următoarele Orientări strategice ale planificării
legislative și operaționale în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, pentru perioada
2015-2020.
 Misiunea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) este de a oferi
consiliere pe bază de probe Uniunii Europene și factorilor de decizie naționali, contribuind
astfel la contribuind astfel la dezbateri și politici mai informate și mai bine direcționate
asupra drepturilor fundamentale.
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