Прессъобщение на FRA
Виена/Брюксел, 20 юни 2012 г.

Следващите няколко месеца ще имат решаващо значение за
подобряването на най-важните основни права
Зависимостта между съображенията за сигурност и защитата на личните данни,
необходимостта да бъдат договорени нови общи правила по отношение на предоставянето на
убежище и прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания са само малка част
от многобройните въпроси, свързани с основните права, които се обсъждат понастоящем на
равнище ЕС. Резултатът от тези обсъждания ще има решаващо значение за подобряването на
състоянието на основните права, както е подчертано в Годишния доклад на Агенцията на
Европейския съюз за основните права (FRA) за 2011 г., представен днес в Европейския
парламент.
С цел да се гарантират и обезпечат основните права на всички хора в Европейския съюз (ЕС),
през 2011 г. ЕС и 27-те държави-членки работиха по множество инициативи. ЕС прие важни
законодателни и политически мерки, например в областите на защитата на жертвите, трафика
на хора и интеграцията на ромите. Редица държави-членки на ЕС предприеха, наред с други
мерки, реформи на системите за закрила на детето и положиха усилия за съкращаване на
продължителността на съдебните производства.
Все пак редица предизвикателства остават. През 2011 г. станахме свидетели на смущаващи и
трагични събития, които ни припомниха колко далеч могат да стигнат проявите на крайна
нетолерантност, ако не бъдат поставени под контрол. Поради това въпросите на равенството и
борбата с дискриминацията ще запазят централно значение. Наред с това ЕС и държавитечленки трябва да бъдат бдителни, за да гарантират, че преобладаващите икономически
трудности няма да застрашат зачитането на основните права на всички хора на ЕС.
„В тези трудни в икономическо отношение времена ЕС трябва да гарантира повече от всякога,
че няма да има отстъпление по отношение на защитата на основните права. Няма време за
самоуспокоение“, заяви днес председателят на управителния съвет на FRA Ilze Brands Kehris
пред Европейския парламент.
Някои от по-важните теми, разгледани в тазгодишния Годишен доклад, са:
• защита на личните данни: актуалните усилия и обсъждания за постигане на баланс
между задълженията, свързани с основните права, и съображенията за сигурност в
светлината на новата рамка на ЕС за защита на личните данни;
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•

•
•

ромите: как да се използват националните стратегии за интеграция на ромите като
бъдещи стратегии за по-ефективно включване и интегриране на групите в
неравностойно положение в обществото;
мигрантите с неуредено положение: правните и практическите пречки, които ги
възпрепятстват да упражняват най-основни права на човека;
множествена дискриминация: институциите на ЕС, националните съдилища и
органите по въпросите на равенството ще отчитат във все по-голяма степен
необходимостта от мерки за преодоляване на дискриминацията на повече от едно
основание, например пол и етническа принадлежност.

Годишният доклад обхваща областите убежище и граничния контрол, защита на личните
данни, права на детето, равенство и борба с дискриминацията, расизъм и етническа
дискриминация, демократично функциониране на Европейския съюз, достъп до ефективно
и независимо правосъдие и права на жертвите на престъпления.
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•

Годишният доклад на FRA за 2011 г. съдържа конкретни и сравними данни за
състоянието на основните права по места в 27-те държави-членки на ЕС и Хърватия.
Освен това докладът предоставя на институциите на ЕС и държавите-членки съвети,
основаващи се на събраните данни. В доклада са разгледани „основните процеси“,
„перспективни практики“ и предизвикателствата в близкото бъдеще и е описана
актуалната работа на FRA в тази област.
Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) е упълномощена да
предоставя помощ и експертни съвети на органите, вземащи решения, на европейско и
национално равнище, с което тя допринася за по-обосновани, по-целенасочени и поконкретизирани дебати и политики в областта на основните права. Агенцията има три
основни задачи: да събира информация и данни за основните права, да предоставя на
ЕС и държавите-членки съвети, основаващи се на конкретни данни, и да насърчава
диалога с гражданското общество с цел повишаване осведомеността на обществото за
основните права. Вж.: http://fra.europa.eu
Текст на доклада на EN и FR
Основни акценти в доклада на EN, FR, DE.

За допълнителна информация се свържете с говорителя на FRA Blanca
Tapia на адреса на медийния екип на FRA.
Електронна поща: media@fra.europa.eu
Тел.: +43 1 580 30 642
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