
 

 

Съобщение за пресата от FRA 

Виена, 30 май 2016 г. 

 

Миграционният смут подлага на изпитание 
решимостта за опазване на основните права в ЕС. 

Това констатира Докладът на FRA за основните права, 
2016 г. 

 

Над един милион души потърсиха убежище в ЕС през 2015 г., което 

представлява петкратно увеличение спрямо предходната година. В Доклада 

си за основните права, 2016 г., Агенцията на ЕС за основните права (FRA) 

изследва мащаба и естеството на проблема и предлага мерки за гарантиране 

на спазването на основните права в целия ЕС. 

„Миналата година решимостта на ЕС за опазване на основните права беше подложена 

на сериозно изпитание, налице бяха посегателства върху много от свободите, правата 

и ценностите, на които се основава Европа“, заявява директорът на FRA Майкъл 

О’Флахърти. „ЕС и държавите членки трябва да останат твърди в отстояването на 

правата, които се полагат на всички хора по закон, независимо дали са живели в ЕС 

в продължение на поколения, или току-що са достигнали бреговете на Европа.“ 

В настоящия годишен доклад за основните права се открояват предизвикателствата 

и достиженията по отношение на широк кръг от въпроси, свързани с основните права 

в ЕС. Много от темите в доклада ще бъдат обсъдени по-подробно по време на Форума 

за основните права, 2016 г., който ще се проведе от 20 до 23 юни във Виена. 

 При 60 милиона души в света, които са насилствено изселени, положението с 

миграцията определено ще остане водеща тема в дневния ред на ЕС. 

Мнозинството от бежанците, идващи в Европа, много от които са деца, рискуват 

живота си, като плащат на трафиканти, за да прекосят морето в негодни за 

плаване и претоварени плавателни съдове. 

 В много държави членки е констатирано значително увеличение на расистките 

и ксенофобските инциденти, подклаждани от страхове във връзка с 

миграционното положение и няколкото терористични атентата. В доклада на FRA 

се установява, че мюсюлманската и еврейската общност са особено засегнати. 

 Терористичните атентати още веднъж извадиха на преден план трудностите, 

свързани с постигането на правилно равновесие между защитата на личните 

данни и неприкосновеността на личния живот, от една страна, и 

поддържането на вътрешната сигурност, от друга. Няколко държави — членки на 

ЕС, са в процес на реформиране на правната си уредба в областта на 

разузнаването, което потенциално би могло да доведе до засилване на 

правомощията за намеса на службите. 

Можете да намерите доклада на адрес: Доклад за основните права, 2016 г. 

  

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fundamentalrightsforum.eu/
http://fundamentalrightsforum.eu/
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/fundamental-rights-report-2016


 

 

За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu 

Тел.: +43 1 580 30 642 

 

Бележки за редакторите: 

 Докладът за основните права, 2016 г., обобщава и анализира значимите 

развития в областта на основните права в ЕС през 2015 г., като излага 

предложения за действия в областта на равенството и недискриминацията, 

расизма, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост, интегрирането на 

ромите, информационното общество, неприкосновеността на личния живот и 

защитата на данните, правата на детето и достъпа до правосъдие, 

включително правата на жертвите на престъпления. 

 FRA предоставя основани на доказателства съвети за органите, вземащи 

решения на европейско и национално равнище, като по този начин 

допринася за информирани и целенасочени обсъждания и политики относно 

основните права. 
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