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Kako okrepiti varstvo temeljnih pravic v Evropi:
FRA predlaga poti naprej
Medtem ko se ministri EU sestajajo, da bi razpravljali o prihodnosti politik Unije glede
svobode, varnosti in pravice, je Agencija EU za temeljne pravice (FRA) v svojem letnem
poročilu pripravila praktične predloge o tem, kako bi bilo mogoče zagotoviti boljše varstvo
pravic ljudi v EU. Poleg tega je opisala izzive in dosežke na področju temeljnih pravic, ki so bili
opaženi v letu 2013.
„Letno poročilo agencije FRA opozarja na številne izzive na področju temeljnih pravic, s katerimi se
danes srečujemo v Evropi. Potrjuje pa tudi pomembne dosežke, ki so bili uresničeni v letu 2013,“
pravi direktor agencije FRA Morten Kjaerum. „Konkretni predlogi, ki jih navajamo, bi morali
pomagati zagotoviti, da se na področju varstva pravic po vsej Evropi stori še korak naprej. Odločitve,
ki jih EU sprejema danes, bodo krojile temeljne pravice v prihodnjih letih. S skupnim delom moramo
poskrbeti, da zakoni, ki jih imamo danes, v praksi zagotovijo temeljne pravice vsakomur v EU.“
Tako kot v preteklih letih so v letnem poročilu agencije FRA za leto 2013 izpostavljeni izzivi in
dosežki na številnih področjih temeljnih pravic v celotni EU. To vključuje na primer:
 raziskave agencije FRA o nasilju in diskriminaciji do lezbijk, gejev, biseksualcev in
transseksualcev (LGBT), nasilju nad ženskami in antisemitizmu so razkrile, da so pri žrtvah
prisotni splošni občutki strahu in visoka stopnja neprijavljanja, zlasti pri žrtvah kaznivih
dejanj iz sovraštva. Potrebna so večja prizadevanja za okrepitev podpore žrtvam in njihove
zaščite na podlagi direktive EU o žrtvah iz leta 2012;
 tragični dogodki ob obali italijanskega otoka Lampedusa so opozorili na nujno potrebo po
ukrepanju na ravni celotne EU za zaščito življenj in pravic migrantov. V pobudi Evropske
komisije za zmanjšanje števila smrtnih žrtev na morju so določene zasnove ukrepov za
reševanje mnogih težav s tesnejšim evropskim sodelovanjem;
 razkritja o obširnem nadziranju podatkov so pokazala na očitne slabosti pri organih, ki so
odgovorni za varstvo podatkov na evropski in nacionalni ravni. Obsežne reforme predpisov
EU o varstvu podatkov, do katerih je pripeljalo močno nasprotovanje temu nadziranju, bi
morale pomagati izboljšati varstvo podatkov v EU.
Medtem ko Svet razpravlja o prednostnih nalogah na področju pravosodja in notranjih zadev v
prihodnjih petih letih, letno poročilo agencije FRA poudarja, da morajo EU in njene države članice
potrditi in okrepiti svojo skupno zavezo za varstvo in promocijo temeljnih pravic. V poročilu je
predlagano, naj se oblikujeta notranja strategija glede temeljnih pravic in letni politični cikel za boljše
povezovanje in redno vrednotenje prizadevanj za krepitev temeljnih pravic na ravni EU in držav
članic. Navedena instrumenta bi odsevala obstoječi zunanji okvir človekovih pravic in ustoličila EU
kot zgled na področju človekovih pravic po vsem svetu.
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Za več informacij nam pišite na e-naslov media@fra.europa.eu ali nas pokličite po telefonu na
+43 158030642.
Opombe za urednike:
 letno poročilo agencije FRA za leto 2013 zagotavlja konkretne in primerjalne podatke o
stanju temeljnih pravic v praksi v 28 državah članicah EU. V poročilu so opredeljeni „ključni
dosežki“, „obetavne prakse“ in izzivi na področjih azila, priseljevanja in vključevanja;
mejnega nadzora in vizumske politike; informacijske družbe in varstva podatkov; otrokovih
pravic in zaščite otrok; enakosti in nediskriminacije, rasizma in etnične diskriminacije;
dostopa do učinkovitega in neodvisnega sodstva; ter pravic žrtev kaznivih dejanj. Poročilo
vsebuje tudi poglavje v žarišču, naslovljeno „Notranji strateški okvir EU za temeljne pravice:
skupna prizadevanja za boljše rezultate“;
 sedanji okvir EU za pravosodje in notranje zadeve, stockholmski program, pokriva obdobje
2010–2014. Po zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve 5. in 6. junija bo Evropski
svet junija 2014 sprejel naslednje strateške smernice za zakonodajno in operativno
načrtovanje na območju svobode, varnosti in pravice.
 naloga Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je nosilcem odločanja v EU in
državah članicah zagotavljati nasvete, ki temeljijo na dokazih, ter s tem prispevati k bolj
informiranim in bolje usmerjenim razpravam in politikam o temeljnih pravicah.
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