Priopćenje za medije Agencije Europske unije za temeljna prava
Beč/Bruxelles, 25. lipnja 2015.

Agencija FRA ukazuje na tragedije migranata kao jednog
od mnogih izazova u pogledu temeljnih prava koje je
potrebno riješiti
U 2014. zabilježen je rekordan broj smrtnih slučajeva migranata koji su
pokušali prijeći Sredozemlje kako bi stigli u Europu. Države članice
stoga trebaju razmotriti potrebu osiguravanja boljih pravnih mogućnosti
za osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita pri pokušajima ulaska
u EU, a koje bi predstavljale alternativu nezakonitim i riskantnim
ulascima. To je jedan od zaključaka ovogodišnjeg godišnjeg izvješća
Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) u kojem se razmatraju
razvojna kretanja u EU-u u mnogim područjima tijekom 2014.
„U 2014. su i dalje postojali brojni izazovi u pogledu temeljnih prava, o čemu
svjedoči posljednje FRA-ino godišnje izvješće. No uočava se i napredak,” kaže
FRA-in privremeni direktor Constantinos Manolopoulos. „Dokazi i zaključci
izneseni u izvješću mogu tvorcima politike diljem EU-a pružiti smjernice za
njihove mjere s ciljem boljeg promicanja i zaštite temeljnih prava. Mogu poslužiti
i kao platforma za osiguranje bolje zaštite temeljnih prava u praksi kroz politiku i
zakonodavstvo, za sve osobe u EU-u."
Kao i prethodnih godina, u FRA-inu godišnjem izvješću za 2014. ističu se izazovi
i postignuća u mnogim područjima temeljnih prava diljem EU-a. Primjerice:


Stanje u vezi s migrantima i dalje se pogoršava. Na Sredozemlju je
zabilježen rekordan broj smrtnih slučajeva. Broj spašenih i uhićenih osoba
četverostruko se povećao, pogoršalo se stanje u pogledu obrade
migranata na granicama nekih država članica, a javna rasprava o
integraciji migranata i dalje predstavlja izazov. Međutim, 2014. su
uspostavljeni novi mehanizmi financiranja unutar EU-a kao pomoć
državama članicama u provedbi zakonodavstva EU-a o migraciji i azilu, te
kako bi se poboljšala solidarnost među državama članicama i pružila
pomoć u borbi protiv prekograničnog kriminala. Ukupno gledajući,
trenutačno stanje u EU-u u pogledu migracije ukazuje na potrebu za
sveobuhvatnom politikom koja bi obuhvatila cijelo područje EU-a i sve
aspekte migracije, od uzroka do posljedica. Nedavno doneseni europski
migracijski program važan je korak u tom pogledu.



I dalje postoje izazovi u pogledu prijavljivanja i evidentiranja zločina iz
mržnje. Rezultati FRA-ina opsežnog istraživanja o nasilju nad ženama
ukazuju na rasprostranjeno zlostavljanje žena diljem EU-a kod kuće, na
poslu, u javnosti te na internetu. Kao i prethodna FRA-ina istraživanja,
primjerice
o
antisemitizmu
i
diskriminaciji
nad
lezbijkama,
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homoseksualcima, biseksualcima i transrodnim osobama, i ovo je izvješće
otkrilo da postoji opći osjećaj straha u pogledu tog pitanja, kao i visok
stupanj neprijavljivanja takvih slučajeva među žrtvama. Međutim, kako
se bliži rok za prenošenje Direktive EU-a o žrtvama u nacionalna
zakonodavstva u studenome 2015., neke su države članice poduzele
korake kako bi bolje zaštitile žrtve zločina revizijom svog zakonodavstva
i politike. U FRA-inu godišnjem izvješću napominje se da bi države članice
trebale donijeti dodatne mjere kojima bi uspostavile sveobuhvatne službe
za potporu žrtvama, omogućile žrtvama pristup tim službama i osposobile
policijske službenike i pravne stručnjake za pružanje potpore žrtvama.


U mnogim je državama članicama zaštita djeteta i dalje područje u kojem
nedostaju odgovarajući resursi, što predstavlja prepreku u naporima bolje
zaštite prava djeteta u praksi. Podaci pokazuju da su stope siromaštva i
socijalne isključenosti djece i dalje visoke. Istodobno neke države članice
unapređuju pravnu zaštitu djece žrtava ili djece bez roditeljske skrbi.
Međutim, FRA-ino godišnje izvješće pokazuje da bi države članice trebale
poboljšati mehanizme koordinacije te razviti standarde kvalitete i
učinkovite mehanizme za inspekciju i praćenje kako bi se zajamčilo
pružanje usluga usklađeno s obvezom poštovanja prava djeteta.

Kao i prethodnih godina, i ovo godišnje izvješće sadrži odjeljak koji se bavi
određenim područjem usmjerenja. Ove se godine izvješće posebno bavi
pokazateljima temeljnih prava kao alatima za mjerenje i postizanje napretka u
pogledu nacionalnih obveza i obveza EU-a u zaštiti prava.
Izvješće možete pročitati ovdje: Temeljna prava: izazovi i postignuća u 2014.
Za dodatne informacije obratite se na: media@fra.europa.eu /
Tel.: +43 1 580 30 642
Napomene urednicima:
 Godišnje izvješće za 2014. u novom formatu pruža konkretne i usporedive
podatke o stvarnom stanju u području temeljnih prava u 28 država članica
EU-a. U izvješću su prepoznata ključna razvojna kretanja i obećavajuće
prakse, kao i izazovi u pogledu ravnopravnosti i nediskriminacije, rasizma,
ksenofobije i sličnih primjera netolerancije, integracije Roma, azila, viza,
migracije, granica i integracije, informacijskog društva, zaštite podataka,
prava djeteta i pristupa pravdi, uključujući prava žrtava zločina. U svakom
se poglavlju usredotočuje na tri ključna pitanja povezana s temom tog
poglavlja, a na kraju je naveden i popis FRA-inih zaključaka. Neki od
zaključaka i rezultata također su prvi put razmatrani u zaključcima Vijeća
EU-a o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima koji su doneseni 23.
lipnja.
 Izvješće sadrži i poglavlje koje se posebno bavi određenim područjem,
pod nazivom „Temeljna prava kao ključna tema: s riječi na djela” te
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poglavlje posvećeno Povelji EU-a o temeljnim pravima i tome kako je
države članice primjenjuju.
Agencija FRA ima zadaću pružiti EU-u i nacionalnim donositeljima odluka
savjete utemeljene na dokazima i time pridonijeti upućenijim i
usmjerenijim raspravama i samoj politici o temeljnim pravima.
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