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Tragediile migranților, una dintre multele provocări în
materie de drepturi fundamentale care trebuie abordate,
declară FRA
În 2014, un număr record de migranți au murit în timp ce încercau să
traverseze Marea Mediterană pentru a ajunge în Europa. Prin urmare,
statele membre ar trebui să ia în considerare furnizarea mai multor
posibilități legale de a intra în UE pentru persoanele care au nevoie de
protecție internațională, ca alternative viabile la intrarea ilegală
riscantă. Aceasta este una dintre concluziile Raportului anual din anul
curent al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
(FRA), care analizează evoluțiile de pe teritoriul UE în mai multe
domenii din cursul anului 2014.
„În 2014, persistă o serie de provocări cu privire la respectarea drepturilor
fundamentale, după cum poate atesta cel mai recent raport anual al FRA. S-au
înregistrat însă și progrese", declară directorul interimar al FRA Constantinos
Manolopoulos. „Dovezile și concluziile raportului pot ghida factorii de decizie
politică din întreaga UE în acțiunile lor, în vederea unei mai bune promovări și
protejări a drepturilor fundamentale. Acestea pot servi ca o rampă de lansare
care contribuie la asigurarea faptului că politicile și legile pot garanta mai bine
exercitarea drepturilor fundamentale în practică pentru fiecare persoană din UE.”
Ca și în anii precedenți, Raportul anual al FRA pentru 2014 subliniază provocările
și realizările din mai multe domenii ale drepturilor fundamentale în întreaga UE.
De exemplu:


Situația dificilă a migranților a continuat să se înrăutățească. Un număr
record de migranți au murit în Marea Mediterană; a crescut de patru ori
numărul de persoane salvate sau reținute pe mare; procedura la care
sunt supuși migranții la frontierele unor state membre s-a îngreunat; iar
discursul public din jurul integrării migranților continuă să reprezinte o
provocare. Cu toate acestea, în 2014 s-au stabilit noi mecanisme de
finanțare ale UE pentru a sprijini statele membre să pună în aplicare
legislația UE în materie de migrație și azil, pentru a îmbunătăți
solidaritatea între statele membre și a contribui la lupta împotriva
criminalității transfrontaliere. În general, situația actuală a migrației în UE
indică faptul că este necesară o politică de mare amploare la nivelul UE
care să abordeze toate aspectele migrației, de la cauză la efect. Recenta
Agendă europeană privind migrația reprezintă un pas important în acest
sens.
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Provocările persistente în raportarea și înregistrarea infracțiunilor
motivate de ură. Rezultatele studiului amplu al FRA privind violența
împotriva femeilor au semnalat abuzul pe scara largă al femeilor la
domiciliu, la locul de muncă, în public și online, pe întreg teritoriul UE. Ca
și studiile FRA anterioare, de exemplu studiul privind antisemitismul și
studiul privind discriminarea împotriva lesbienelor, homosexualilor,
bisexualilor și transsexualilor, acesta a dezvăluit de asemenea o stare
generală de teamă și un nivel ridicat de subraportare în rândul victimelor.
Unele state membre au luat însă măsuri pentru a proteja mai bine
victimele infracțiunilor prin revizuirea legilor și a politicilor, pe măsură
ce se apropie termenul de transpunere a directivei UE privind drepturile
victimelor, și anume noiembrie 2015. Raportul anual FRA constată că
statele membre ar trebui să adopte măsuri suplimentare pentru a institui
servicii ample de sprijinire a victimelor, pentru a facilita accesul victimelor
la astfel de servicii și pentru a forma ofițeri de poliție și practicieni în
domeniul sprijinirii victimelor.



În multe state membre, protecția copilului dispune în continuare de
resurse insuficiente, împiedicând eforturile de a proteja mai bine
drepturile copilului în practică. Datele arată că sărăcia în rândul copiilor
și ratele de excludere socială rămân ridicate. În același timp, unele state
membre îmbunătățesc protecția juridică a copiilor victime sau a copiilor
care nu beneficiază de îngrijire părintească. Cu toate acestea, astfel cum
arată raportul anual al FRA, statele membre ar trebui să îmbunătățească
mecanismele de coordonare și să dezvolte standarde de calitate, precum
și mecanisme eficiente de control și de monitorizare pentru a se asigura
că serviciile îndeplinesc obligația de a respecta drepturile copilului.

Precum în anii precedenți, raportul anual conține și o secțiune tematică specifică.
Anul acesta, raportul examinează cu atenție indicatorii pentru drepturile
fundamentale, ca instrument pentru îmbunătățirea și evaluarea angajamentelor
UE și naționale de a proteja drepturile.
Pentru a citi raportul, a se vedea: Drepturile fundamentale: provocări și realizări
în 2014.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:
media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
Note pentru redactori:
 Raportul anual de reanaliză pentru 2014 prezintă date concrete și
comparative privind situația drepturilor fundamentale pe teren în cele 28
de state membre ale UE. Raportul identifică evoluțiile cheie, practicile
promițătoare și provocările în materie de egalitate și nediscriminare;
rasism, xenofobie și intoleranță asociată; integrarea romilor; azil, vize,
migrație, frontiere și integrare; societatea informațională, protecția
2





datelor; drepturile copilului; și accesul la justiție, inclusiv drepturile
victimelor infracțiunilor. Fiecare capitol se concentrează pe trei aspectecheie legate de subiectul capitolului și se încheie cu o listă de concluzii ale
FRA. Unele concluzii și constatări sunt reflectate pentru prima dată și în
concluziile Consiliului UE privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale
a UE, care au fost adoptate la 23 iunie.
Raportul cuprinde și un capitol axat pe „Integrarea drepturilor
fundamentale: de la vorbe la fapte” și un capitol dedicat Cartei drepturilor
fundamentale a UE și modului în care este utilizată de statele membre.
FRA oferă consultanță pe bază de dovezi pentru factorii de decizie la nivel
național și european, contribuind astfel la îmbunătățirea gradului de
informare și a specificității dezbaterilor și politicilor în materie de drepturi
fundamentale.
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