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Tlačová správa agentúry FRA 

Viedeň/Luxemburg, 6. júna 2014 

 

Ako posilniť ochranu základných práv v Európe: 

agentúra FRA navrhuje ako ďalej  

V čase, keď sa stretávajú ministri EÚ, aby rokovali o budúcnosti politík EÚ v oblasti slobody, 

bezpečnosti a spravodlivosti, Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) vo svojej výročnej správe 

predstavuje praktické návrhy ako zabezpečiť, aby práva ľudí žijúcich v EÚ boli lepšie 

chránené. FRA uvádza aj výzvy a úspechy v oblasti základných práv dosiahnuté počas roka 

2013. 

„Výročná správa agentúry FRA poukazuje na mnohé výzvy v oblasti základných práv v súčasnej 

Európe. Vypovedá však aj o úspechoch dosiahnutých v roku 2013,“ hovorí riaditeľ agentúry FRA 

Morten Kjaerum. „Konkrétne návrhy, ktoré sme predložili, by mali prispieť k ďalšiemu pokroku v 

oblasti ochrany práv v rámci EÚ. Rozhodnutiami, ktoré EÚ robí dnes, sa budú formovať základné 

práva v nasledujúcich rokoch. Je potrebné, aby sme spoločne zaistili, že dnešné zákony zabezpečujú  

základné práva pre každého v EÚ aj v praxi.“ 

Rovnako ako v uplynulých rokoch sa vo výročnej správe agentúry FRA za rok 2013 poukazuje 

na výzvy a úspechy v mnohých oblastiach základných práv z celej EÚ. Patria sem napríklad: 

 Prieskumy agentúry FRA o násilí a diskriminácii voči  lesbám, gejom, bisexuálom a 

transrodovým ľuďom (LGBT), o násilí páchanom na ženách a o antisemitizme odhalili 

všeobecné pocity strachu a vysokú  mieru nenahlasovania týchto činov ich obeťami, najmä 

obeťami trestných činov z nenávisti (tzv. hate crimes). Treba zvýšiť aktivity na posilnenie 

podpory a ochrany obetí v zmysle Smernice EÚ o obetiach z roku 2012. 

 Tragické udalosti pri talianskom ostrove Lampedusa poukázali na naliehavú potrebu akcie v 

celej EÚ na ochranu životov a práv migrantov. Iniciatíva Európskej komisie na zníženie 

strát na životoch na mori definuje rad opatrení riešiacich mnohé z týchto problémov v rámci 

užšej celoeurópskej spolupráce. 

 Odhalenie početných prípadov sledovania rôznych údajov poukazuje na zjavné nedostatky 

v práci orgánov zodpovedných za ochranu údajov na európskej a národnej úrovni. 

Významnými reformami pravidiel EÚ týkajúcich sa ochrany údajov, zavedenými ako 

protireakcia na spomenuté odhalenia, by sa mala posilniť ochrana údajov  naprieč celou EÚ. 

Keďže Rada rokuje o prioritách v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí na nasledujúcich päť 

rokov, výročná správa agentúry FRA zdôrazňuje potrebu, aby EÚ a jej členské štáty znovu potvrdili 

a posilnili svoj spoločný záväzok týkajúci sa ochrany a podpory základných práv. Správa navrhuje 

vytvorenie internej stratégie základných práv a aby ročný cyklus jednotlivých politík bol na ňu lepšie 

prepojený a pravidelne hodnotil aktivity v oblasti základných práv na úrovni EÚ ako aj na národnej 

úrovni. Odzrkadľovalo by to rámec pre ľudské práva existujúci mimo EÚ a posilnilo postavenie EÚ 

ako vzoru pre ľudské práva na celosvetovej úrovni. 

Správu si môžete prečítať tu: „Fundamental rights: challenges and achievements in 2013“ (Základné 

práva: výzvy a úspechy v roku 2013)  

 

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/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/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
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2013
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Ďalšie informácie získate na adrese: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Poznámky pre vydavateľov: 

 Výročná správa agentúry FRA za rok 2013 obsahuje konkrétne a porovnateľné údaje 

o situácii v oblasti základných práv v praxi v 28 členských štátoch EÚ. V správe sa uvádzajú 

„kľúčové udalosti“, „sľubné postupy“ a výzvy v oblasti azylu, prisťahovalectva a integrácie; 

kontroly hraníc a vízovej politiky; informačnej spoločnosti a ochrany údajov; práv detí 

a ochrany detí; rovnosti a boja proti diskriminácii; rasizmu a etnickej diskriminácie; prístupu 

k účinnému a nezávislému súdnictvu; a práv obetí trestných činov. Obsahuje aj kapitolu 

zameranú na „Interný strategický rámec EÚ pre základné práva: spájanie síl na dosiahnutie 

lepších výsledkov“. 

 Súčasný rámec EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci, Štokholmský program, sa vzťahuje 

na roky 2010 – 2014. Po zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 5. a 6. júna prijme 

Európska rada na svojom zasadnutí v júni 2014 ďalšie strategické usmernenia pre legislatívne 

a prevádzkové plánovanie v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.  

 Poslaním Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) je poskytovať politickým 

činiteľom na úrovni EÚ a na národnej úrovni odporúčania podložené dôkazmi, a tým 

prispievať k informovanejším a cielenejším diskusiám a politikám v oblasti základných práv. 

mailto:media@fra.europa.eu
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_sk.htm

