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Основни права:
ключови правни и политически
развития през 2011 г.
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В „Основни въпроси 2011 г.“ са включени няколко дяла
от Хартата на основните права на ЕС, обозначени със
следните цветове:
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предоставяне на убежище, имиграция и
интеграция
Граничен контрол и визова политика
Информационно общество и защита на
личните данни
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Равенство

Права на
гражданите

Правосъдие

Права на детето и закрила на децата
Равенство и недискриминация
Расизъм и етническа дискриминация
Участие на гражданите на ЕС в
демократичното функциониране на
Съюза
Достъп до ефикасно и независимо
правосъдие
Права на жертвите на престъпления
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В настоящите основни въпроси ударението е
поставено върху избрани ключови въпроси от
Годишния доклад за 2011 г. на Агенцията на
Европейския съюз за основните права (FRA).
Навсякъде в това поле те се позовават на
публикации на FRA от 2011 г., всички от които
могат да бъдат намерени на уебсайта на FRA
на адрес:http://fra.europa.eu.
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Годишният доклад на FRA „Основни права:
предизвикателства и постижения през 2011 г.“
е структуриран в съответствие с основните
тематични области на дейност на агенцията
за периода 2007–2012 г. Той е разделен на
10 глави, в допълнение на фокус върху
картината на основните права на територията
на Европейския съюз.
НА ФОКУС: Реализиране на правата:
картината на защитата на основните права в
Европейския съюз
1. предоставяне на убежище, имиграция и
интеграция
2. Граничен контрол и визова политика
3. Информационно общество и защита на
личните данни
4. Права на детето и закрила на децата
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През 2011 г. картината на основните права
претърпя допълнително развитие, като сложното
взаимодействие на множество защитни пластове
заемаше все по-централно място. Например
повече държави членки на Европейския съюз (ЕС),
създадоха национални институции за правата на
човека, Агенцията на Европейския съюз за
основните права (FRA) се доближи до петата
годишнина от своето съществуване и за първи път
самият ЕС бе пряко обвързан с международен
договор за правата на човека – Конвенцията на
Организацията на обединените нации (ООН) за
правата на хората с увреждания (КПХУ). С оглед
на това един доклад, възложен от Регионалния
офис за Европа на ООН препоръча всички тези
различни институции да засилят сътрудничеството
помежду си, с цел да се намали до минимум
рискът от пропуски при защитата на основните
права. Посрещането на това предизвикателство е
от решаващо значение, за да станат основните
права реалност във всекидневния живот на
хората, които живеят в ЕС. Един поглед отблизо
към съществуващата картина на основните права
също показва, че тя е все по-важна не само за
натоварените със задължения – т.е. държавите –
но и за носителите на права – отделните хора.
Техният опит и начинът им на възприемане трябва
да се вземат под внимание, за да се гарантира, че
европейската структура на основните права има
съществено значение за гражданите и не се
превръща в самоцел.
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5. Равенство и недискриминация
В областта на предоставянето на убежище,
6. Расизъм и етническа дискриминация
имиграцията и интеграцията през 2011 г.
загриженост относно някои прехвърляния
7. Участие на гражданите на ЕС в
съгласно Регламента Дъблин ІІ на търсещите
демократичното функциониране на
убежище бе изразена пред Европейския съд по
Съюза
правата на човека (ЕСПЧ) и Съда на Европейския
8. Достъп до ефикасно и независимо
съюз. Различни държави членки на ЕС,
правосъдие
осъществиха реформи в областта на процедурите
по предоставяне на убежище. Въпреки все
9. Права на жертвите на престъпления
по-голямото признаване на равнище ЕС на
10. Държавите членки на ЕС, и
специалното положение например на децата,
международните задължения
които търсят убежище, има данни за общи
слабости в процедурите по предоставяне на
Пълният доклад и отделните му глави могат
убежище, включително липса на ефикасни
да бъдат намерени за изтегляне на следния
средства за подобрение. В контекста на
адрес: http://fra.europa.eu. Всички литературни
производството по връщане голям брой държави –
източници са посочени в края на всяка глава
членки на ЕС, до края на 2011 г. не са все още
от основния доклад.
създали ефикасни и независими системи за
наблюдение. Относно законно пребиваващите
мигранти бе приета нова европейска програма за интеграцията на граждани на трети
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държави. Интеграцията се определя като споделена отговорност, изискваща
поемане на задължения както от приемащото общество, така и от мигрантите, но
данните от 2011 г. показват, че слабости остават в различни области, в това число
здравеопазване, образование, заетост и жилищно настаняване.
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В областта на граничния контрол и визовата политика мигрантският натиск върху
държавите членки на ЕС, граничещи със Средиземно море, доминираше в дебатите
относно границите и предоставянето на убежище в ЕС през 2011 г. Арабската
пролет и Либийското въстание доведоха до наплив от новопристигнали в тези
държави членки, предизвикал обществен дебат. Тези новопристигнали лица често
продължаваха пътуването си към други държави членки на ЕС, принуждавайки някои
от тях да засилят полицейските проверки на вътрешните шенгенски граници. Този
приток и предизвиканата от него реакция поставиха Шенгенските споразумения в
центъра на голяма част от тези дебати. Основни за дебатите по Шенген бяха
зачитането на споразуменията, сътрудничеството между държавите членки и
забавянията на новите присъединявания. Положението на лицата, влизащи в ЕС
незаконно през неговите външни граници, представлява извънредна ситуация за
основните права.
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В контекста на информационното общество и защитата на личните данни две
теми – сигурност и технология – доминираха в дебата през 2011 година, отбелязала
10-годишнината от терористичните атаки на 11 септември в САЩ. Тази годишнина
подхранваше дискусията относно това как да се намери правилният баланс между
сигурността, правата за неприкосновеност на личния живот и защитата на личните
данни и се съсредоточи върху актуални въпроси, като съхраняването на
телекомуникационни данни , събирането и анализа на данни за пътниците,
създаването на система за проследяване на финансирането на тероризма и
използването на скенери за проверка на пътниците. Друг повод за загриженост беше
търсенето на начини за актуализиране на уредбата за защита на данните, така че тя
да остане в крак с технологичните постижения, като интересът бе насочен
по-специално към уебсайтовете на социалните мрежи.
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Когато става въпрос за права на детето и закрила на децата, през 2011 г. бе
отбелязан важен напредък в правото и политиката на ЕС за по-добра защита на
правата на детето. Тези развития на равнище ЕС ще повлияят на това как
държавите членки на ЕС, осигуряват предотвратяването на престъпления като
трафик на деца, сексуална злоупотреба и детска порнография, както и закрилата на
децата, които стават жертви на такива престъпления, и преследването на
нарушителите. Новата програма на ЕС за правата на детето установява
приоритетни области, включително повишаване на осведомеността за положението
и нуждите на най-уязвимите групи деца. Придружени и непридружени деца на
мигранти продължават да пристигат в държавите членки на ЕС, което изисква
адекватна реакция от публичните органи, както и от социалните и другите служби.
През 2011 г. ЕС и неговите държави членки предприеха значителен брой правни и
политически стъпки за решаване на въпросите на равенството и
недискриминацията. Тези процеси представляваха по-специално интерес за
лесбийки, хомосексуалисти, бисексуални и транссексуални (ЛГБТ) лица, както и за
хората с увреждания. Увеличи се признаването на множествената и комбинираната
дискриминация. Дискусията се съсредоточи също върху допустимостта на
ограничаване на свободата на религията и убежденията, както на равнището на
съдебната практика, така и на това на националното законодателство.
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В областите на расизма и етническата дискриминация убийството на 77 души и
раняването на други 242-ма в Норвегия през юли 2011 г. напомни силно и трагично
докъде може да стигнат ексцесите на расизма, антисемитизма, етническата
дискриминация и нетърпимостта, ако бъдат
Таблица 1: Брой на съдебните решения на ЕСПЧ през
оставени без контрол. Нападенията накараха да
2011 г. по държави
изпъкнат особено релефно проявите на расизъм и
Съдебни
етническа дискриминация в ЕС през 2011 г.:
Брой на
решения,
антиромски насилия в поне четири държави членки
Държава
съдебните
установили
на ЕС, насилствени сблъсъци между местни
решения
поне едно
жители и търсещи убежище и убийства на расова
нарушение
основа – всички те свидетелстваха за
AT
12
7
продължаващите предизвикателства, поставяни от
BE
9
7
крайните форми на нетърпимост. Освен това и
BG
62
52
CY
2
1
въпреки максималните усилия на държавите
CZ
22
19
членки на ЕС, за нейното ограничаване,
DE
41
31
етническата дискриминация си остава реалност в
DK
6
1
целия ЕС, независимо дали в областите на
EE
3
3
здравеопазването, образованието, заетостта или
EL
73
69
жилищното настаняване. Ромското население
ES
12
9
по-специално продължава да бъде подложено на
FI
7
5
дискриминация в тези области, както показват
FR
33
23
HU
34
33
фактите, събрани от FRA и други органи.
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Стигайки до участието на гражданите на ЕС в
демократичното функциониране на Съюза, през
2011 г. някои държави членки на ЕС, предприеха
реформи, за да направят изборите по-достъпни за
всички хора, насърчавайки по този начин
демократичното участие. Например до края на
2011 г. 19 държави членки на ЕС, са ратифицирали
КПХУ на ООН, поемайки законовото задължение да
утвърдят правото на глас на хората с увреждания.
Нарастващите проценти на въздържалите се в
изборите за Европейски парламент предизвикаха
дискусии относно избирателната реформа. Освен
изборите, през 2011 г. се наблюдаваха процеси в
по-широкия контекст на участие в обществения
живот. Други подготвителни дискусии се състояха
по инициативата на европейските граждани – един
потенциално силен инструмент за участие на
равнището на ЕС.

IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK
Междинен сбор:
HR
Общо

2
45
10
3
12
13
6
71
31
68
4
12
21
19
633
25
658

2
34
9
1
10
9
4
54
27
58
0
11
19
8
506
23
529

Източник: ЕСПЧ, Годишен доклад 2011 г., Страсбург,
Съвет на Европа, 2011 г.

Продължаващата финансова криза доведе до
последици и при защитата на основните права.
Например в областта на достъпа до ефикасно и независимо правосъдие
бюджетните съкращения поставиха предизвикателства пред ключови институции,
като съдилища и органи с компетенция в областта на правата на човека. Въпреки
това бяха положени усилия за подобряване на положението чрез намаляване на
продължителността на съдебното производство, разширяване на правото за
предявяване на искове пред съдилищата и развитие на електронното правосъдие.
Натискът за реформи се упражнява от необходимостта за подобряване на достъпа
до правосъдие и за по-нататъшно модернизиране, при което законодателството на
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ЕС и критиките на Съвета на Европа и органите на ООН засилват усещането за този
натиск.
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Накрая, в областта на правата на жертвите на престъпления 2011 г. отбеляза
десетата годишнина на рамковото решение на ЕС относно правното положение в
наказателното производство на жертвите на престъпления. През годината бе
отбелязан напредък в областта на правата на жертвите в ЕС, задвижен от
инициативи на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Приемането
на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жените
и домашното насилие през април 2011 г. допълни тези реформи. Правата на
жертвите също бяха уредени в контекста на закрилата на децата и борбата срещу
трафика.
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С други думи, 2011 година стана свидетел на забележителни развития, както и на
достойни за съжаление слабости в областта на основните права в ЕС и неговите
държави членки. Въз основа на тези констатации бяха установени някои
предизвикателства за близкото бъдеще, които са разгледани в раздела за
перспективите.
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Предоставяне на убежище,
имиграция и интеграция
На фокус: обжалвания по
процедурата „Дъблин ІІ“
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В някои случаи сроковете за обжалване
остават изключително кратки, например в
Румъния (два дни) или Унгария (три дни). С
изключение на шест държави членки на ЕС,
жалбата
не
спира
автоматично
прехвърлянето, като това може да бъде
поискано конкретно за всеки отделен случай.
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Големият състав на ЕСПЧ произнася своето
решение по делото M.S.S. срещу Белгия и Гърция
относно прилагането на Регламента Дъблин ІІ;

•

прилагането на Директивата за дългосрочно
пребиваващите лица е разширено за бежанци и
получатели на субсидиарна закрила;

•

задържането си остава най-често използваният
инструмент за предотвратяване на укриването на
мигрантите, въпреки че повечето държави членки
на ЕС, са въвели алтернативи на задържането в
своето законодателство;

•

правата на незаконно пребиваващите мигранти
придобиват по-голяма видимост, например
Международната организация на труда (МОТ)
приема конвенция и препоръка относно
домашните работници, включително незаконно
пребиваващите;

•

Европейската комисия представя нови планове за
финансиране от ЕС в областта на вътрешните
работи, насочени към по-ефективно използване
на средствата за извънредни ситуации на
границите;

•

Европейската комисия публикува европейската
програма за интеграцията на граждани на трети
държави като принос за дебата относно начините
за по-добро разбиране и подкрепа на
интеграцията.

т

дъ

П
ре

во

Към края на 2011 г. в законодателството в
пет държави членки на ЕС, липсваше
възможност за съд или арбитраж с
правомощие за съдебен контрол, който да
спре прехвърлянето (вж. фигура 1). Освен
това в Дания едно решение по процедурата
„Дъблин ІІ“ не можа да бъде обжалвано в
съда, а в Обединеното кралство е
невъзможно в страната да бъдат обжалвани
решения по процедурата „Дъблин ІІ“.

Съдът на Европейския съюз произнася важни
решения в контекста на събиране на семействата,
задържане под стража на мигранти при
производството по връщане, ефективни правни
средства за защита в контекста на ускорена
процедура по предоставяне на убежище и
прехвърлянето на търсещите убежище в
съответствие с Регламента Дъблин ІІ;

•

е

Изглежда обаче, че процедурите „Дъблин ІІ“
обикновено имат минимални предпазни
мерки и максимално къси срокове за
обжалване. Пет държави членки на ЕС
(Белгия, Франция, Гърция, Италия и
Словения), внесоха през 2011 г. изменения в
своите процедури „Дъблин ІІ“. Вследствие на
решението на ЕСПЧ по делото M.S.S. Белгия
например въведе механизъм за подаване на
искане за спиране или прекратяване на
разглеждане на случаи с изключителна
спешност.

•

пр
о

Регламентът Дъблин ІІ на ЕС си поставя за
цел да опрости процедурите по предоставяне
на убежище, чрез възможно най-бързо
определяне
на
държавата
членка,
отговаряща за проучване на заявлението за
предоставяне на убежище, установяване на
разумни срокове за неговото преразглеждане
и предотвратяване на злоупотреба на
процедурите по предоставяне на убежище
под формата на многократно подадени
заявления.

Ключови развития в областта на предоставянето
на убежище, имиграцията и интеграцията
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ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA

Основни права на незаконно пребиваващите мигранти в Европейския съюз,
ноември 2011 г.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub-migra
nts-in-an-irregular-situation_en.htm

е

пр
о

ве

ре

н

Фигура 1: Срокове за обжалване и право на престой (процедура „Дъблин)“ в дни, по
държави

 Автоматично право на

предоставено право на престой

Сроковете, изразени в седмици или месеци, са превърнати в дни – съответно в седем и
30 дни.
Не се допуска подаване на жалби (в страната) по решения „Дъблин ІІ“ в Дания и Обединеното
кралство. В Малта всички решения „Дъблин ІІ“ се преразглеждат автоматично.
FRA, 2011 г., въз основа на националното законодателство

дъ

Източник:

 По принцип не може да бъде

предоставено само конкретно за
всеки отделен случай

т

Бележки:

 Право на престой,

не

престой

На фокус: алтернативи на задържане при имиграция

П
ре

во

Използвани по традиция в наказателноправната система, алтернативите на
задържането придобиват все по-голямо значение в контекста на процедури,
насочени към връщане на незаконно пребиваващите мигранти в тяхната държава по
произход (процедури за връщане). През ноември 2010 г. само две трети от
държавите членки на ЕС, са предвиждали в своето национално законодателство
алтернативи на задържането. През отчетния период този дял се увеличи и към края
на 2011 г. само на две държави
членки (Кипър и Малта) предстоеше
ПУБЛИКАЦИИ НА FRA
все още да въведат такива
алтернативи. Тази тенденция може
Незаконно пребиваващи мигранти: достъп до
да бъде обяснена по два начина –
здравеопазване в 10 държави членки на
необходимостта от транспониране
Европейския съюз, октомври 2011 г.
на Директивата за връщане и
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications
желанието за намаляване на
_per_year/2011/pub_domestic-workers_en.htm
задържането на имигранти. В
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications
_per_year/2011/pub_irregular-migrants-healthcare_en.htm
хърватското законодателство не са
предвидени
алтернативи
с
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изключение на 100 от Закона за чужденците, в който се предвижда възможността за
поставяне на чужденците на открито място, ако не могат да бъдат задържани поради
здравни или други обосновани нужди или причини.

во

дъ

т

не

е

пр
о

ве

ре

н

Фигура 2: Напредък при въвеждането на алтернативи на задържане в националното
законодателство, по държави

Легенда:

П
ре

 Въведени преди ноември 2010 г.
 Въведени след ноември 2010 г.
 Все още невъведени (декември 2011 г.)

Източник: FRA, 2011 г.

Включването на алтернативи на задържането в законодателството за чужденци или
в националното законодателство относно имиграцията не е само по себе си
гаранция, че алтернативите се използват на практика. В много държави членки на
ЕС, не се събират систематично статистически данни за алтернативите на
задържане, което затруднява определянето на степента, в която се прилагат
алтернативи.
Изглежда все пак, че в няколко държави членки на ЕС,
алтернативите се налагат значително по-рядко от задържането.
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Таблица 2: Видове приложени алтернативи, по държави

Държава

Задължение за
предаване на
документите

Гаранция/обезпечения Подписка

AT

Определено
Определено
Електронно
местопребиваване
местопребиваване
следене
и настойничество








BE
CZ









DK







EE







EL





ES





FI





FR




IT





LT

*

LU


NL



SK













































**





во

UK

дъ

SI









т

PT
SE





*

PL
RO







не

LV







П
ре

Бележки: * Отнася се до малолетни и непълнолетни, чието попечителство е поверено на агенция или
физическо лице (член 115.2.3 от литовския Закон за правния статут на чужденци; циркулярен
документ на Нидерландия, параграф A6/5.3.3.3).
** В Обединеното кралство задължението за предаване на документите се налага на лица, които
нямат разрешение за престой. Поради това то не се разглежда като алтернатива на
задържането като такова.
Източник: FRA, 2011 г.; въз основа на националното законодателство
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е

HU





ве
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ре
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н
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На фокус: интеграцията на мигрантите

ре

н

Насърчаването на успешната интеграция на мигрантите в гражданското общество е
в центъра на европейските и националните стратегии. След съобщението на
Европейската комисия „Европейска програма за интеграцията на граждани на трети
страни“ в някои държави членки на ЕС, бяха приети планове за действие във връзка
с интеграцията на мигрантите. Тези стратегии включват областите на
здравеопазване, образование, заетост, жилищно настаняване и достъп до социални
услуги. Успешното изпълнение на тези планове за действие ще помогне за
премахване на съществуващите пречки пред интеграцията на мигрантите в ЕС.

не

е

пр
о

ве

Мигрантите, независимо дали са граждани на трети страни или на ЕС, образуват
значителен и нарастващ дял от клиентите, ползващи услуги за бездомни хора в
някои държави членки на ЕС. Приемането от Европейския парламент през
септември 2011 г. на резолюция относно стратегия на ЕС срещу бездомността става
особено актуална в този контекст. В тази
резолюция
се
призовава
за
разработване на интегрална стратегия
ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA
на ЕС, подкрепена от национални и
Незаконно
пребиваващи
имигранти,
регионални
стратегии,
като
работещи като обслужващ персонал в
дългосрочната цел е да се сложи край
домакинствата: предизвикателства в
на бездомността в по-широката рамка
сферата на основните права за
на социалното приобщаване.
Европейския съюз и неговите държави
членки, юли 2011 г.

П
ре

во

дъ

т

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
ns_per_year/pub_domestic-workers_en.htm
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ре

•

извънредната ситуация на външните
граници на ЕС и големият брой
новопристигащи в държавите членки на
ЕС, граничещи със Средиземно море, в
съчетание с придвижването им
по-нататък към други държави членки,
предизвикват дискусия относно това
дали призивите за повторно въвеждане
на граничен контрол на шенгенските
граници не поставят под въпрос правото
на свободно движение на територията на
ЕС;

пр
о

Положението на лицата, влизащи незаконно
през външната граница на ЕС между Гърция
и Турция, представлява извънредна ситуация
за основните права. Други държави членки на
ЕС, отмениха временно прехвърлянето на
търсещите убежище в Гърция в рамките на
дъблинското сътрудничеството.

Ключови развития в областта на
граничния контрол и визовата политика:

ве

На фокус: извънредните ситуации на
границите на ЕС

н

Граничен контрол и визова политика

П
ре

во

дъ

т

не

е

Общият брой на незаконните мигранти,
заловени
при
преминаване
на
гръцко-турската сухопътна граница, достигна
55 017 души през 2011 г. съгласно данни на
Frontex; това отговаря на ръст от 14 % спрямо
2010 г. Като част от своята операция на
• някои държави членки са изправени пред
екипите за бърза гранична намеса (Rabit)
нарастващ брой заявления за
Frontex вложи значителни ресурси за
предоставяне на убежище след
подобряване на третирането на лицата, които
премахването на визите, което подтикна
подлежат на процедури на границата с
Европейската комисия да предложи
Турция. Това намали риска мигрантите, които
клауза, разрешаваща временна отмяна
са преминали незаконно в Гърция, да бъдат
на придвижването без визи, когато то е
върнати незабавно в Гърция без официални
довело до значителни увеличения на
процедури. Оперативната помощ на ЕС чрез
потоците от незаконни мигранти или
Frontex включва обаче само първоначално
заявленията за предоставяне на
убежище;
разглеждане и не премахва най-критичното
безпокойство във връзка с основните права –
• агенцията на ЕС за оперативното
нечовешките условия, при които хората се
управление на широкомащабни
държат на места в близост до границата.
информационни системи в областта на
Мандатът на Frontex не обхваща приемането
свободата, сигурността и правосъдието е
на лица, пресекли границите незаконно. В
създадена в Талин, Естония;
един доклад от септември Human Rights
Watch изразява загриженост във връзка с
• Европейската комисия предлага обща
ролята на Frontex, която организацията
рамка за сътрудничество и обмен на
окачествява
като
организатор
на
информация между държавите членки и
прехвърлянето на мигранти в нечовешки и
Frontex;
унизителни
условия
в
местата
за
предварително настаняване в Гърция.
• изменен е регламентът за създаване на
Докладът се позовава на решението на
Frontex, с поставяне на по-голямо
Европейския съд по правата на човека
ударение върху основните права.
(ЕСПЧ) по дело M.S.S. с/у Белгия и Гърция,
според което гръцките практики на задържане
нарушават член 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека
(ЕКПЧ).
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След началото на арабската пролет в Италия и Малта пристигнаха много хора за
кратък период от време. През 2011 г. почти 63 000 души са пресекли Средиземно
море в резултат на Туниската революция и войната в Либия съгласно информация
на Frontex, предоставена на FRA.

пр
о

ве

ре

н

Разногласията между държавите членки на ЕС, относно най-близкото безопасно
пристанище забавиха слизането от борда на спасените мигранти. Съобщено бе, че
през юли 2011 г. над 100 мигранти са били задържани за няколко дни на кораб под
командата на Организацията на Северноатлантическия договор поради разногласия
между Италия, Малта и Испания по въпроса къде да бъдат отведени мигрантите.
При друг инцидент 104 от 113 мигранти от Тунис бяха придружени обратно до
туниски териториални води след спасяването им от италиански кораби на 22 август
2011 г.

не

е

Бунт срещу принудителните връщания в Тунис се разрази в края на септември
2011 г. в приемния пункт в Лампедуза, нанасяйки му сериозни повреди. В резултат
Италия реши да обяви, че пристанището не е безопасно. Върховният комисариат за
бежанците на Организацията на обединените нации (ВКБООН), наред с други
организации, счете, че това решение „подкопава цялата система за морски операции
за спасяване на мигранти и търсещи убежище, като същевременно може да направи
спасителните операции по-опасни и по-сложни“. Съоръженията в Лампедуза
останаха неизползвани в края на разглеждания период.

т

На фокус: правото на обжалване на отрицателни решения за
издаване на визи

П
ре

во

дъ

Разпоредбите във визовия кодекс на ЕС относно правото на обжалване влезе в сила
на 5 април 2011 г., задължавайки държавите членки на ЕС, да въведат процедури
на обжалване за лица, чието заявление за шенгенска виза е отхвърлено. Кодексът
не предписва обаче норми за независимостта на апелативния орган.
Съществуващите апелативни органи могат най-общо да бъдат разделени на три
групи: съдебни органи, квазисъдебни органи и публични органи. Следните държави
членки на ЕС, са избрали съдебните органи да действат като апелативни органи:
България, Гърция, Италия и Литва, където жалбоподателят може да се обърне
направо към административните съдилища. В Люксембург решенията могат да се
обжалват пред Административния арбитраж и след това пред Административния
съд. В Австрия решението за отказ на виза може да бъде обжалвано пред
Административния съд и/или пред Конституционния съд. В Кипър се дава право на
обжалване пред Върховния съд. В Латвия,
Словения и Швеция кандидатът има право
да подаде жалба пред консулството за
ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA
преразглеждане на решението, както и
право за ново обжалване пред
Справяне с извънредни ситуации в
Административния съд. В Германия
областта
на
основните
права
–
получилият отказ кандидат може или да
положението на лицата, преминаващи
поиска от консулството да преразгледа
незаконно гръцката сухопътна граница,
решението, или да подаде нова жалба до
март 2011 г.
Административния съд в Берлин. Испания
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
ns_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm
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ре

н

прилага същата система на обжалване, като определеният за целта орган е
Върховният съд в Мадрид. Други държави членки на ЕС, определят апелативен
орган в рамките на своите администрации. В Естония, Финландия,Унгария и Полша
отказът на виза може да бъде обжалван пред Министерството на външните работи.
След като Румъния се присъедини към Шенгенското пространство, жалбите ще
разглежда Министерството на външните работи. В Дания отказът на виза може да
бъде обжалван пред Министерството на правосъдието, в Нидерландия – пред
Министерството на вътрешните работи, а в Португалия – пред Службата за
чужденците и границите (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF).

пр
о

ве

В някои държави членки на ЕС, апелативният орган е по същество квазисъдебен. В
Белгия апелативният орган е Съветът за съдебни спорове по Закона за чужденците,
във Франция – Апелативната комисия за отказ на виза, в Малта – Апелативният
съвет по имиграционни дела, а в Словакия – Комисията по възраженията. В
Чешката република апелативният орган е Апелативната комисия по пребиваване на
чужди граждани, въпреки че консулството има възможността да преразгледа своето
решение, преди да започна формалната процедура по обжалване.

П
ре

во

дъ

т

не

е

Фигура 3: Апелативни органи и степента им на независимост, по държави

Легенда:

 Съдебни органи
 Квазисъдебни органи
 Публичен орган
Забележка: България, Кипър и Румъния не издават шенгенски визи; Ирландия и Обединеното кралство не
участват в сътрудничеството по Шенген.
Източник: FRA, 2011 г.; въз основа на информация, събрана от отговорните органи чрез мрежата Franet
през 2011 г. и уебсайтовете на съответните министерства
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Информационно общество и защита
на личните данни

•

в контекста на резервационните данни на
пътниците (PNR) Европейският парламент
утвърждава споразумението за PNR данни
между ЕС и Австралия, докато се очаква
парламентарно одобрение на
споразумението за PNR данни между ЕС и
САЩ; Европейската комисия предлага
директива за обмен на PNR данни между
държавите членки на ЕС, за целите на
правоприлагането;

•

новите правила на институтите на ЕС за
използване на скенери за проверка на
пътниците на европейските аерогари.
Междувременно някои държави членки на
ЕС, тестват и правят оценка на
практическото използване на тези
скенери;

не

т

дъ

во

съдилищата и парламентите в някои
държави членки на ЕС, изразяват
безпокойство относно националното
законодателство за изпълнение на
Директивата за запазване на данни; към
края на 2010 г. Европейската комисия
приема доклад за оценка на директивата;

пр
о

•

ве

Ключови развития в областта на
информационното общество и защитата на
личните данни

е

Споразумението за ППФТ между ЕС и
САЩ, което влезе в сила през 2010 г.,
възлага на Европол задачата да проверява
дали исканията на САЩ за предаване на
данни за финансови съобщения са
пропорционални
и
необходими
в
съответствие с условията, изложени в
споразумението. Със споразумението се
създава механизъм за периодичен
съвместен преглед със задачата да следи
изпълнението
и
ефективността
на
споразумението, включително ролята на
Европол съгласно последното. През
ноември 2010 г. Съвместният надзорен
орган (СНО) на Европол извърши проверка
и установи, че писмените искания,
получени от Европол, не са били
достатъчно подробни, за да може Европол
да реши дали да ги одобри, или да ги
отхвърли. Въпреки това Европол е одобрил
всяко получено искане.

ре

На фокус: програмата ЕС–САЩ за
проследяване на финансирането на
тероризма (ППФТ)

н

Ключови правни и политически развития през 2011 г.

П
ре

При обсъждането на доклада на СНО на
16 март 2011 г. в Комисията по граждански
свободи, правосъдие и вътрешни работи на
Европейския парламент, членове на
• Европейската комисия представя
Европейския парламент изразиха сериозна
варианти на европейска система за
загриженост относно опазването на
проследяване на финансирането на
личните данни. Комисията реагира с
тероризма, докато прилагането на
„недоволство, смущение и безпокойство“,
съществуващото сътрудничество между
заяви председателят на комисията, като
ЕС и САЩ, известно като система за
добави, че „Европейският парламент
проследяване на финансирането на
трябва да упражнява контрол върху
тероризма, е преразгледано два пъти,
изпълнението на това споразумение“.
като и в двата случая се призовава за
Според Федералния германски орган за
повече прозрачност.
защита на данните (Der Bundesbeauftragte
für
den
Datenschutz
und
die
Informationsfreiheit) повечето данни за финансовите съобщения, предадени на
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органите на САЩ, където се съхраняват в течение на много години, не са свързани с
международния тероризъм и съществува риск те да бъдат използвани за други цели.
Федералният орган за защита на данните счита, че Европол, в своята роля на орган
за следене на обмена на данни със САЩ, не е достатъчен гарант, тъй като
организацията също има полза от обмена на данни.

пр
о

ве

ре

Европейската комисия публикува първия съвместен преглед между ЕС и САЩ на
ППФТ, който бе извършен в съответствие със споразумението през март 2011 г. В
доклада за съвместния преглед се достига до заключението, че Европол се е
отнесъл към задачите си с максимална сериозност и е въвел необходимите
процедури за изпълнението им по професионален начин и в съответствие със
споразумението. В него обаче се изразява съгласие със СНО, че „има, както
изглежда, място за предоставяне на по-подробни и по-целенасочени основания за
исканията“, за да се даде възможност на Европол „да изпълнява своите функции
още по-ефективно“.

На фокус: Директивата за запазване на данни

т

не

е

Обсъжданията относно Директивата за запазване на данни, която бе приета през
2006 г., продължиха през 2011 г. На национално равнище Кипър, Чешката
република, Германия, Нидерландия, Швеция и Румъния критикуваха Директивата за
запазване на данни. На 22 март 2011 г. Конституционният съд на Чешката република
обяви някои национални разпоредби за изпълнение на директивата за
неконституционни при процедура, инициирана от група от 51 депутати на Чешкия
парламент. В Кипър Конституционният съд също обяви за неконституционни някои
национални разпоредби за изпълнение на Директивата за запазване на данни.

П
ре

во

дъ

Две комисии към сената в Нидерландия изразиха своето разочарование от
оценката, извършена от Европейската комисия на Директивата за запазване на
данни, в писмо от 31 май 2011 г. до министъра на сигурността и правосъдието.
Комисиите оспориха няколко точки. Те заявиха, че оценката е незадоволителна, тъй
като не е успяла да установи необходимостта от директивата и защото се е отнесла
с недостатъчно внимание към пропорционалността на запазването на данни.
Комисиите поставиха също така под въпрос използваната методология и
предложиха директивата да бъде оттеглена.
В
Германия
службата
за
изследвания на федералния
ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA
парламент заяви, че Директивата
за запазване на данни не може да
Становище
на
FRA
относно
бъде изпълнена в сегашния си
предложението за директива за
вид по начин, който извън
използването на резервационните данни
всякакво
съмнение
да
е
на пътниците (PNR), юни 2011 г.
съвместим
с
Хартата
на
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/op-pa
основните права на ЕС. Тези
ssenger-name-record_en.htm
съмнения поставят ударението
върху свободното извършване на
стопанска дейност, тъй като директивата задължава частните предприятия да
създават и поддържат скъпи структури за запазването на комуникационни данни.
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Друго изследване на федералния парламент достигна до заключението, че
запазването на данни не е довело до значително увеличение на процента на
разкритите престъпления в нито една държава членка на ЕС. Изследването посочи
обаче, че няма налице статистически данни за оценка на въздействието на
директивата върху процента на разкритите престъпления. Федералният германски
орган за защита на данните и свобода на информацията (Der Bundesbeauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit) изтъкна също така, че няма доказателство, че
задържането на данни е повишило значително процентите на разкритите
престъпления. Германската федерална полиция публикува въпреки това данни за
отрицателното въздействие, което липсата на задържане на данни може да окаже
върху криминалните разследвания.
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Права на детето и закрила на децата

н
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•

програмата на ЕС за правата на
детето, директивата относно
предотвратяването и борбата с
трафика на хора и защитата на
жертвите от него и директивата
относно борбата със сексуалното
насилие и със сексуалната
експлоатация на деца, както и с
детската порнография образуват
нова референтна рамка на равнище
ЕС;

•

девет държави членки на ЕС,
реформират своите системи за
закрила на детето след извършени
прегледи на националното
законодателство в областта на
закрилата на детето. Много държави
членки на ЕС, също са в процес на
реформиране на системите за
правосъдие в областта на семейните
отношения;

•

11 държави членки на ЕС, подписват
Конвенцията на Съвета на Европа за
превенция и борба с насилието над
жените и домашното насилие, която
обхваща и момичетата; пет държави
членки на ЕС, и Хърватия
ратифицират Конвенцията на Съвета
на Европа за защита на децата от
сексуална експлоатация и сексуална
злоупотреба;

•

в контекста на предоставяне на
убежище и миграция се обсъждат
въпроси като ограничения, свързани
с оценката на възрастта на
национално равнище, и
Европейската комисия създава
експертна група за малолетни и
непълнолетни.
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Комитетът на министрите на Съвета на
Европа
одобри
Насоки
относно
съобразеното с правата на детето
правосъдие през ноември 2010 г. и този
документ стана оттогава ключов в тази
област. Да се направи правосъдието
достъпно за децата е цел, която също е
залегнала в няколко документи на ЕС,
приети
през
2011 г.,
включително
програмата на ЕС за правата на детето. И в
двете нови директиви на ЕС относно
трафика на деца и сексуалната
злоупотреба и експлоатацията на деца и
детската порнография се съдържат
конкретни указания за това как да се
осигури достъп до съобразеното с правата
на детето правосъдие. В съответствие с
директивата за трафика на деца, децата
жертви на трафика следва да имат достъп
до безплатни правни консултации и
представяне; в случай на конфликт на
интереси между родителите и детето
следва да бъде назначен представител.
Изслушването следва да става при закрити
врата.
Съгласно
директивата
за
сексуалната злоупотреба разпитите следва
да се провеждат в изградени за целта
помещения от професионалисти, обучени
за разпитване на деца. Броят на разпитите
следва да се поддържа колкото е възможно
по-малък.

Ключови развития в областта на
правата на децата:

ве

На фокус: съобразеното с правата
на детето правосъдие

Начинът, по който на децата се дава
достъп до правосъдие, кога и кой им
предоставя
информация
относно
съдебното производство, както и графикът
за тяхното участие са различни в отделните
държави членки на ЕС, както и в отделните
региони или в конкретните съдилища.
Транспонирането на двете директиви през
2013 г.
гарантира
по-стандартизиран
подход към закрилата на децата при
криминални разследвания и наказателно
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производство. Европейската комисия и FRA започнаха две допълнителни
проучвания за събиране на статистически данни, разработване на индикатори, както
и за събиране на качествени данни относно участието на децата в съдебната
система.

ве

ре

н

Редица реформи в законите за семейството и наказателните кодекси взеха предвид
насоките на Съвета на Европа и други международни инструменти в тази област.
Например в Чешката република предложение за изменение на Гражданския кодекс
засилва изискването за получаване на мнението на детето при всички производства,
както и за вземане предвид на желанията на детето при решаване на делото.

т
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е

пр
о

През август 2011 г. в Полша влезе в сила законодателен акт, който подобрява
принудителното изпълнение на съдебните разпореждания чрез установяване на
право на лични отношения между децата и техния родител, който не пребивава там.
Законът установява в Гражданския процесуален кодекс двустепенен механизъм за
принудително изпълнение. Ако единият от родителите пречи на установяването на
лични отношения с детето или децата, нарушавайки разпореждане за правото на
лични отношения, съдът може да издаде предупреждение. Ако нарушението
продължава, съдът може да наложи финансови санкции на нарушилия родител, като
вземе предвид степента на нарушението и финансовото положение на засегнатото
лице. Съдът може да нареди на родителя, попречил на установяването на лични
отношения, да възстанови разходите, направени в резултат на нарушението.
Министерството на правосъдието на Полша препоръча също така специален
протокол за разпит на деца при наказателно производство и публикува
информационни листовки за деца относно техните права в съдилищата, например:
„Аз ще бъда свидетел в съда“.

дъ

На фокус: забраната на трафик на деца

во

През април 2011 г. ЕС прие директива относно предотвратяването и борбата с
трафика на хора и защитата на жертвите от него, заменяща рамковото Решение
2002/629/ПВР на Съвета относно борбата с трафика на хора. От държавите членки
на ЕС, се изисква да приложат директивата до 6 април 2013 г.

П
ре

Тази нова директива включва силен компонент за закрила на детето, като урежда
въпроса в своето определение на трафика. Тя установява, че в конкретния случай
на трафик на деца не са вече задължителни изискванията, които обикновено са
необходими за определянето на наличие на нарушение, като заплахата или
използването на сила, или други форми на принуда, не са вече необходими – което
е в съответствие и с Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора.
Няколко членове от директивата са посветени на закрилата на децата жертви на
трафик, включвайки по-специално децата при криминални разследвания и
наказателно производство и непридружените деца. Тя признава по-голямата
уязвимост на децата и по-високия риск за тях да станат жертва на трафик и
определя, че при такива случаи на особена уязвимост наказанието за престъпен
трафик следва да бъде по-строго. В директивата са включени основни принципи за
закрила на детето, като висшия интерес на детето, и се съдържа т конкретни
изисквания за закрила на детето, като безплатни правни консултации, определяне
на настойник и – с цел намаляване на риска от вторично превръщане в жертва,
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ограничения на броя на разпитите, които следва да се провеждат от обучени
специалисти. В директивата се установява възможността за видеозапис при
разпитите и специални образователни програми за деца „с цел да се повиши
осведомеността и да се намали рискът за хората, и по-специално за децата, да
станат жертви на трафик на хора“.
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Европейската комисия подготвя стратегия за борба с трафика на хора, която се
очаква да бъде одобрена през май 2012 г. и чиято цел е да бъдат допълнени
различните мерки, предвидени съгласно директивата. Редица държави членки на
ЕС, също продължиха през 2011 г. да разработват законодателни актове и политики
за борба с трафика, сред които Австрия, България, Чешката република, Дания,
Гърция, Ирландия, Малта, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Обединеното
Кралство.
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Например през февруари 2011 г. Словакия прие национална програма за борба с
трафика, включваща предотвратяването, защитата от и преследването на трафика
през периода 2011–2014 г. В други държави членки на ЕС, правните реформи
обхванаха разширяване на правните определения на трафика, включвайки нови
форми на експлоатация: Румъния например добави просещите деца към
определението на трафика в преразгледания си закон срещу трафика. Съгласно
годишния доклад на Държавния департамент на САЩ за трафика на хора Естония е
останала единствената държава членка на ЕС, без закон срещу трафика. Естонското
правителство предприе мерки за догонване на това изоставане, като през август
2011 г. представи предложение за преразглеждане на Наказателния кодекс в това
отношение.
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Равенство и недискриминация
На фокус: Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания
(КПХУ)
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Продължават
обсъжданията
и
подготвителната работа в останалите осем
държави членки на ЕС.
Някои държави членки на ЕС, разработиха
национални планове за действие в областта
на
уврежданията,
насочени
към
изпълнението на КПХУ и постигане на

ре

пр
о
•

различни държави членки на ЕС,
стартират законодателни,
институционални и политически
инициативи, имащи за цел борбата срещу
дискриминацията, основана на пола;
разликата в заплащането на жените и
мъжете на пазара на труда обаче
намалява само в половината от
държавите членки на ЕС;

•

държавите членки на ЕС, полагат
значителни усилия за събирането на
данни за положението на лесбийки,
хомосексуалисти, бисексуални и
транссексуални лица и редица държави
членки решават да включат
еднополовите партньори в
определението на термина „член на
семейството“ за целите на свободното
движение и събирането на семейството;

•

Европейската комисия пояснява как ЕС
следва да прилага КПХУ и още три
държави членки на ЕС, ратифицират
конвенцията;

•

започват подготвителните работи за
Европейската година 2012 за активен
живот на възрастните хора. Съдебната
практика дава важен принос,
по-специално като се бори с
дискриминацията срещу възрастните
хора, докато равнищата на заетост за
младите хора продължават да изостават
зад тези на по-възрастните;

•

съдебната практика пояснява къде
ограниченията на религиозната свобода
са обосновани и къде те могат да се
разглеждат като дискриминационни,
докато някои национални законодателни
предложения и тяхното въздействие
върху различни религиозни практики на
евреите и мюсюлманите остават
дискусионни.

т

дъ

во
П
ре

Кипър, Люксембург и Румъния ратифицираха
КПХУ през 2011 г., като Кипър и Люксембург
ратифицираха и нейния незадължителен
протокол. Така броят на държавите членки на
ЕС, ратифицирали конвенцията, стана 19,
като 16 от тях са ратифицирали и нейния
незадължителен протокол.

органите по равнопоставеността и
практикуващите юристи в държавите
членки на ЕС, започват да подреждат
случаите на множествена дискриминация
и да събират данни за случаи на
твърдения за дискриминация по няколко
съчетани основания;

ве

•

е

През 2011 г. КПХУ влезе в сила за ЕС. В
съответствие с член 33, параграф 2 от КПХУ
ЕС се задължава да установи рамка,
включваща един или повече независими
механизми, с отговорност да насърчава,
защитава и следи прилагането на КПХУ.
През 2011 г. Европейската комисия определи
четири органи, които заедно ще образуват
рамката на ЕС. Тези четири органи са:
Комисията по петициите към Европейския
парламент,
Европейският
омбудсман,
Европейската комисия и FRA. За да се
осигури участието на хората с увреждания и
представляващите
ги
организации,
Комисията покани като наблюдател и
представителната организация за целия ЕС
на хората с увреждания – Европейския
форум на хората с увреждания. В тази рамка
от FRA се очаква да допринася за
популяризиране на КПХУ, да събира и
анализира данни в обхвата на своя мандат и
в сътрудничество с Комисията да разработва
индикатори и критерии в помощ на процеса
на проследяване.

Ключови развития в областта на правата на
децата:
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ре

н

целите, изложени в Стратегията на Европейската комисия за хората с увреждания за
периода 2010—2020 г., включително Германия и Швеция. През август 2011 г.
Испания прие ново законодателство, с оглед да
Таблица 3: Ратификация на Конвенцията на ООН за
приведе националното право и националната
правата на хората с увреждания (КПХУ), по
политика в съответствие с изискванията на
държави
КПХУ. Това законодателство включва наредбата
Година на
Незадължителен
за транспорта, информационното общество и
Държава
ратификацията
протокол
гражданската защита.
Да

BE

2009

Да

CY

2011

Да

CZ

2009

Не

DE

2009

Да

DK

2009

Не

ES

2007

Да

во

дъ

т

не

е

пр
о

Терминът „множествена дискриминация“ описва
ситуации, при които дискриминация се извършва
на повече от едно защитено основание.
Понятието е сравнително ново в областта на
равнопоставеността и осведомеността за него е
в процес на повишаване. Европейският
парламент се позова на термина „множествена
дискриминация“ в шест резолюции, приети от
него през 2011 г. Съветът на Европейския съюз
признава
значението
на
борбата
с
множествената дискриминация в контекста на
Европейската стратегия за хората с увреждания
за периода 2010—2020 г. А през май 2011 г.
Съветът призова също така да се обърне
по-голямо внимание на трудностите, срещани от
жените и момичетата роми, които са изложени на
риск от множествена дискриминация.

2008

ве

На фокус: множествената
дискриминация

AT

ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA

П
ре

Правна защита на лицата с психични проблеми
съгласно законодателството за
недискриминация, октомври 2011 г.

FR

2010

Да

HU

2007

Да

IT

2009

Да

LT

2010

Да

LU

2011

Да

LV

2010

Да

PT

2009

Да

RO

2011

Не

SE

2008

Да

SI

2008

Да

SK

2010

Да

UK

2009

Да

HR

2007

Да

Забележка: Данни към 31 Декември 2011 г.
Източник:

FRA, 2011 г.; вж.:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/disability/disability_en
.htm

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publication
s_per_year/2011/pub-legal-protection-persons-mental-health-pr
oblems_en.htm

На равнището на националното законодателство множествената дискриминация се
третира от шест държави членки на ЕС: Австрия, България, Германия, Гърция,
Италия и Румъния. Тя обаче невинаги е определена като такава в
законодателството, което често се ограничава до „двойна“ дискриминация на две
основания. В Австрия (чрез законодателни мерки) и в Германия (чрез официални
насоки) съдилищата и органите по равнопоставеността се насочват към даване на
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по-високи равнища на обезщетение, когато жертвите са дискриминирани на
множество основания.

не

е

пр
о

ве

ре

н

На практика, когато националните
органи
по
равнопоставеността
регистрират данни за жалби срещу
ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA
дискриминация, които са подадени при
тях, те не регистрират систематично
Доклад на EU-MIDIS 5 „Данни на фокус:
всички
от
основанията
за
множествена дискриминация“, февруари
дискриминация, които може да се
2011 г.
отнасят до тези случаи; често пъти те
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
само класифицират жалбата само по
ns_per_year/2011/pub-multiple-discrimination_en.htm
едно основание за дискриминация.
Когато докладват за повече от едно основание, органите по равнопоставеността
обикновено докладват за случаи, при които се съчетават само две основания.
Органите по равнопоставеността в седем държави членки на ЕС (Австрия, Белгия,
Унгария, Люксембург, Португалия, Словения и Обединеното кралство), регистрират
случаите, включващи повече от едно основание за дискриминация, в отделна
категория, давайки по този начин указание за броя на случаите, при които се твърди,
че има множествена дискриминация. Органите по равнопоставеността в Унгария,
Люксембург, Словения и Обединеното кралство събират конкретни данни за
множествена дискриминация въпреки липсата на национални правни разпоредби,
които я забраняват.

во

дъ

т

Органите по равнопоставеността в шест други държави членки на ЕС (България,
Германия, Гърция, Италия, Полша и Румъния), не събират данни за множествена
дискриминация, въпреки че в тези държави членки действа законодателство за
множествената дискриминация. В Гърция законът за транспониране на директивите
за недискриминация не забранява изрично множествената дискриминация; въпреки
това инспекторатите по труда, които следят изпълнението на този закон в частния
сектор, са длъжни да вземат предвид тези случаи.

На фокус: дискриминацията въз основа на възрастта

П
ре

В проучване, публикувано през 2011 г., се посочва, че дискриминацията или
несправедливото третиране въз основа на възрастта продължават да съществуват в
държавите членки на ЕС. В своя европейски доклад относно предотвратяване на
малтретирането на възрастни хора Световната здравна организация (СЗО)
отбелязва, че „малтретирането на възрастни хора продължава да съществува във
всички държави от европейския регион [на СЗО]“, като поне четири милиона души
годишно са подложени на малтретиране заради възрастта си.
Една британска благотворителна организация („Age UK“), работеща в полза на
възрастните хора, публикува изследване на дискриминацията въз основа на
възрастта в Европа. Изследването се основава на констатациите на Европейското
социално проучване и установи, че старостта е най-често наблюдаваният източник
на дискриминация в Европа. Според около 64 % от респондентите в Обединеното
кралство и 44,4 % в цяла Европа дискриминацията, основана на старост, е сериозен
проблем.
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ве

ре

н

На национално равнище съдебната практика показва, че дискриминацията срещу
възрастните хора е реално явление на пазара на труда. Например Върховният съд
на Испания издаде две решения, отменящи максималния праг за възраст от
30 години, когато се кандидатства за някои длъжности в испанската полиция. Това
са първите съдебни решения, които признават и отменят дискриминацията въз
основа на възрастта при достъпа до работни места в испанската централна
администрация. Тяхното значение се състои във въздействието, което те могат да
окажат върху голям брой висящи съдебни производства по същия въпрос, а именно:
твърдения за дискриминация, основана на възрастта, в повече от 15 случаи,
свързани с набиране на персонал, които засягат над 30 000 работни места в
публичния сектор от 2004 г. досега.

не

е

пр
о

Същевременно данните, събрани от
Евростат на тримесечна база, показват,
ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA
че по-младите хора са поставени в
неравностойно положение на пазара на
Зачитане и защита на лицата,
труда. Според данните на Евростат
принадлежащи към малцинства,
по-младите хора на възраст от 15 до
2008–2010 г., септември 2011 г.
24 години и по-възрастните хора на
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
възраст от 55 до 64 години имат
ns_per_year/2011/pub-respect-protection-minorities_en.htm
по-ниски проценти на заетост в
сравнение с активното население като
цяло (групата на възраст от 15 до 64 години). Освен това по-младите хора имат
по-малки проценти на заетост от по-възрастните в повечето държави членки на ЕС,
с изключение на Австрия, Малта, Нидерландия и Словения.

П
ре

во

дъ

т

Фигура 4: Проценти на заетост по възрастови групи и по държави, четвърто тримесечие
2011 г. (%)

Източник: Евростат, 2012 г.
Легенда:

 15―24 години
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 55―64 години

--- средно за ЕС-27: 15―24 години

--- средно за ЕС-27: 55―64 години
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Расизъм и етническа дискриминация
На фокус: събирането на
официални данни за расовата
престъпност

пр
о
•

изследванията на равнище държави
членки разкриват продължаващи
прояви на неравноправие по
отношение на ученици имигранти
второ поколение с различен произход,
докато ромските деца продължават
да са подложени на неравноправие в
училище. Тестването на
дискриминацията в някои държави
членки разкрива дискриминация при
достъпа до трудова заетост и жилища;

•

Съветът на Европейския съюз
утвърждава съобщението на
Европейската комисия „Рамката на ЕС
за национални стратегии за
интегриране на ромите“. В контекста на
тази нова рамка за сътрудничество
държавите членки на ЕС, уведомяват
Европейската комисия за своите
национални стратегии за интеграция
относно приобщаването на ромите;

•

Докато някои държави членки започват
да въвеждат мерки на национално
равнище за по-добро приобщаване на
ромите, то последните данни показват,
че положението на ромите остава
критично по отношение на
здравеопазването, образованието,
заетостта, жилищното настаняване,
бедността и дискриминацията.

няма данни – не се регистрират, нито
публикуват данни за расовата престъпност;

во

•

дъ

т

не

Повечето държави членки на ЕС, регистрират
един или друг вид официални данни за
расовата престъпност. Има все съществени
различия в мащаба и прозрачността на
системите, с които те работят. Механизмите на
държавите членки на ЕС, за официално
събиране на данни за расовата престъпност се
делят на четири крупни категории на събиране:

ограничено – събирането на данни е
ограничено да няколко инциденти на
расовата престъпност и данните като
правило не се публикуват;

П
ре

•

•

•

добро – регистрират се различни
пристрастни
основания
за
расова
престъпност
(расизъм/ксенофобия,
религия, антисемитизъм, ислямофобия,
(десен) екстремизъм) и данните като
правило се публикуват;
пълно – регистрират се различни
пристрастни
основания
за
расова
престъпност
(расизъм/ксенофобия,
религия, антисемитизъм, ислямофобия,

инциденти на расова престъпност и
расово насилие продължават да
стават в много държави членки на ЕС.
Пропуски при събирането на данни за
такива случаи все още има, но някои
държави членки на ЕС, предприемат
мерки за подобряване на събирането
на данни за расовата престъпност;

ве

•

е

Редовното и постоянно събиране на
официални данни за расовата престъпност от
правоприлагащите
органи,
наказателноправните системи и съответните
министерства е необходимо, за да бъде
предоставена на политиците солидна база
доказателствен материал, въз основа на който
да се формулират ефективни и целенасочени
политики за борба срещу расовата
престъпност. Лесната достъпност до надеждни
и устойчиви данни в областта ще направи
възможен достъпът до ефективността на тези
политики и адаптирането им според нуждите.

ре

н

Ключови развития в областта на
расизма и етническата дискриминация:
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н

(десен) екстремизъм), както и характеристики на жертвите и извършителите при
престъпно превръщане в жертва, а също и какви видове престъпления са
извършени, например убийство, нападение или заплахи; данните винаги се
публикуват.

Ограничено

Добро

Пълно

ве

Няма данни

ре

Таблица 4: Състояние на събирането на официални данни за расовата престъпност по
държави, януари 2012 г.

България
Австрия
Финландия
Кипър
Белгия
Нидерландия
Унгария
Чешка република
Швеция
Италия
Дания
Обединено кралство
Латвия
Франция
Люксембург
Германия
Малта
Ирландия
Португалия
Литва
Словения
Полша
Испания
Словакия
Гърция: системата за събиране на данни е създадена на 29 септември 2011 г.
Хърватия

не

е

пр
о

Естония
Румъния

т

Източник: Оценка на FRA на съществуващия механизъм за събиране на данни, 2011 г.

во

дъ

На фокус: резултатите от проучвания на FRA и ПРООН/Световната
банка/Европейската комисия на домакинствата на ромското
население в ЕС

П
ре

През 2011 г. FRA и Програмата на ООН за развитие (ПРООН) съвместно със
Световната банка, с частично финансиране от ГД „Регионална политика“ на
Европейската комисия, проведоха две проучвания на домакинствата относно
положението на ромското население в ЕС. Това е първият път, когато толкова
всеобхватно събиране на данни бе предприето чрез международно сътрудничество
между агенциите. Проучването на FRA обхвана 11 държави членки на ЕС: България,
Чешката република, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия,
Румъния, Словакия и Испания. Анкетирани бяха общо 22 203 души, които се
самоопределят като роми (14 925), и нероми (7278), живеещи в близко съседство с
ромското население, в 11-те държави членки на ЕС, като бяха обхванати 84 287
членове на домакинства.
ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA
Резултатите са представителни за
ромите, живеещи в зони с плътност,
Образование за правата на човека при
която е по-висока от средната за
паметниците на Холокоста в Европейския
съответната държава. Резултатите
съюз: преглед на практиките, октомври
за анкетираните нероми не са
2011 г.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per
_year/2011/pub-holocaust-education-overview-practices_en.htm
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представителни за населението от мнозинството като цяло, но служат като репер, по
който да бъде оценено положението на ромите в обхванатите от анализа държави
членки на ЕС.

ре

н

Това е възможно, тъй като анкетираните нероми споделят едни и същи околна
среда, пазар на труда и социални инфраструктури с ромското население.

пр
о

един от трима респонденти роми на възраст от 35 до 54 години съобщава
за здравословни проблеми, ограничаващи ежедневните му дейности;



средно около 20 % от респондентите роми не са здравно осигурени или не
знаят дали са осигурени.

е



в образованието:


средно само едно от всеки две анкетирани ромски деца посещава
заведение за предучилищна подготовка или детска градина;



в рамките на възрастта, на която задължително се ходи на училище, с
изключение на България, Гърция и Румъния, за девет от всеки десет
ромски деца на възраст от 7 до 15 години се съобщава, че ходят на
училище;



участието в образованието спада значително след задължителното
училище: само 15 % от анкетираните млади роми в зряла възраст са
завършили поне гимназиален етап на общото или професионалното средно
образование.

во

дъ

т

•

в здравеопазването:

не

•

ве

Резултатите от проучването показват, че социално-икономическото положение на
ромите в четири ключови области на здравеопазването, образованието, заетостта и
жилищното настаняване е, средно взето, по-лошо от това на неромите, живеещи в
близко съседство. Основните констатации на проучванията са, както следва:

в трудовата заетост:

П
ре

•



средно за по-малко от един от трима анкетирани роми се съобщава, че са
на платена работа;



един от всеки трима респонденти роми заяви, че е безработен;



други заявиха, че са домакини, пенсионери, неспособни да работят или са
самостоятелно заети.

ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA
Мигранти, малцинства и трудова заетост –
изключване и дискриминация в 27-те държави
членки на Европейския съюз – Актуализация
2003–2008 г., юли 2011 г.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2
011/pub_migrants-minorities-employment_en.htm
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в жилищното настаняване:

•

н

Антисемитизъм – обобщен преглед на
положението в Европейския съюз
2001-2010 г., юни 2011 г.

около 45 % от ромите живеят в
домакинства, в които липсва
поне едно от следните основни
удобства
в
жилищата:
вътрешна кухня, вътрешна
тоалетна, вътрешен душ или
вана и електричество.

бедност:

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2011/pub-antisemitism-summary-update-2011_en.htm

ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA

средно
около
90 %
от
анкетираните роми живеят в
домакинства с приравнен
доход под националните линии
на бедност;

Директивата за равно третиране на
расите: прилагане и предизвикателства,
януари 2012 г.

е



ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA

ре



средно взето, в ромските
домакинства повече от двама
души живеят в една стая;

ве



пр
о

•

не

средно около 40 % от ромите
живеят в домакинства, в които някой е трябвало да си легне гладен поне
един път през последния месец, защото не е могъл да си позволи да си
купи храна.

дискриминация и осведоменост за правата:


около половината анкетирани роми заявиха, че са били подложени на
дискриминация през последните 12 месеца заради етническия си произход;



около 40 % от анкетираните роми са осведомени за законите, които
забраняват дискриминацията срещу членове на етническите малцинства,
когато кандидатстват за работа.

П
ре

во

•

дъ

т



http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2012/pub_racial_equal_directive_synthesis_en.htm
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На фокус: правото на глас на лицата
с интелектуални затруднения и на
лицата с психични проблеми

приемането на европейската гражданска
инициатива предоставя основата за
демокрацията на участието на равнище
ЕС и Европейската комисия предприема
различни стъпки, за да направи новия
инструмент работещ;



общественият дебат по гражданската
инициатива остава ограничен, но
създаването на уебсайта „Citizen House“
(„Дом на гражданите“) е пример за
усилията съществуващите вече начини
за участие да се опознаят по-добре и да
станат по-достъпни;



Европейската комисия предлага 2013 г.
да бъде обявена за Европейска година
на гражданите, а Европейският
парламент обсъжда реформи на
изборните правила;



на базата на КПХУ участието в избори
на лицата с увреждания става въпрос,
който следва да бъде решен: различни
държави членки на ЕС, предприемат
мерки за улесняване на участието в
избори на лицата с увреждания, докато в
случая на лицата с психични проблеми и
на тези с интелектуални затруднения
повечето държави членки на ЕС, все
още свързват отнемането на правото на
глас със загубата на правоспособност.

пр
о



не

т

дъ

во

ве

Ключови развития в областта на
участието:

е

Държавите членки на ЕС, имат големи
различия по това как прилагат правото на
политическо участие на лицата с психични
проблеми и на тези с интелектуални
затруднения.
Три
основни
подхода
характеризират този диапазон на участие:
пълно изключване, разглеждане на всеки
конкретен случай поотделно и пълно
участие. Държавите членки на ЕС, които
изключват напълно хората, свързват
правото на глас с правоспособността на
съответното лице. В други държави членки
националното законодателство предписва
индивидуална оценка на способността за
гласуване, преди правото да бъде отнето
отново. Държавите, които са премахнали
всички ограничения, дават на лицата с
интелектуални затруднения и на лицата с
психични проблеми възможността да
гласуват на равни начала с останалите
граждани. През 2011 г. нямаше много
развития.

н

ре

Участие на гражданите на ЕС в
демократичното функциониране на
Съюза

П
ре

Унгария отбеляза важно развитие с
приемането на нов Основен закон, който
влезе в сила на 1 януари 2012 г. Новият
закон определя, че попечителството няма
вече да служи като основание за лишаване
от право на глас. Съдията трябва вместо
това да определи дали дадено лице следва
да бъде лишено от право на глас въз основа
на
оценка
на
„ограничените
му
интелектуални възможности“ – термин,
чието точно значение е все още неясно, но то ще бъде по всяка вероятност изяснено
в нов избирателен закон. С това Унгария се присъедини към групата държави членки
на ЕС, където се прави индивидуално съдебно оценяване, преди да се вземе
решение за отнемане на правото на глас.
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ре

н

Повечето държави членки на ЕС, все още свързват отнемането на правото на глас
със загубата на правоспособност. Хърватия също има такава система: член 2 от
Закона за избирателните списъци (Zakon o popisima biraca) определя, че
хърватските граждани на 18 или повече години се вписват в регистъра с изключение
на тези, които са загубили правоспособност по силата на окончателно съдебно
решение. Така, подобно на много държави членки на ЕС, Хърватия има разпоредба
за автоматично изключване. Съгласно годишния статистическият отчет за
прилагането на правата за социални грижи за 2010 г. 15 761 лица са били без
правоспособност на 31 декември 2010 г. Този въпрос предизвика обществен дебат в
Хърватия. В доклад, публикуван през 2011 г., омбудсманът за лицата с увреждания
предупреди, че правото на глас на лицата с интелектуални затруднения и на лицата
с психични проблеми трябва да отговаря на изискванията на КПХУ.

П
ре

во

дъ

т

не

е

пр
о

Таблица 5: Правото на политическо участие на лицата с психични проблеми и лицата с
интелектуални затруднения, по държави
Държава
Изключване
Ограничено участие
Участие

AT

BE

BG


CY


CZ

DE


DK


EE

EL


ES


FI


FR*

HU**


IE

IT

LT

LU

LV


MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

HR***

Бележки: Тази таблица предлага актуално обобщение на таблицата, публикувана в доклада на FRA
„Правото на политическо участие на лицата с психични проблеми и лицата с интелектуални
затруднения“, публикуван през ноември 2010 г. Една държава членка може да бъде представена в
повече от една колона, тъй като лицата с психични проблеми и лицата с интелектуални
затруднения може да бъдат третирани различно в съответствие с националното
законодателство на съответната държава членка.
* Поради законодателно изменение, което не засяга правото на глас, съответният член сега е:
член L3211-3 7°, Кодекс за общественото здраве
** Унгария, член XXIII (2), Основен закон
*** Хърватия, Закон за избирателните списъци, 30 април 1996 г.
Източник :
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На фокус: европейската гражданска инициатива (ЕГИ)

пр
о

ве

ре

н

Договорът от Лисабон предвижда възможността един милион граждани на ЕС да
могат, чрез събирането на подписи в различни държави членки на ЕС, да призоват
Европейската комисия да инициира конкретно законодателство. Подробностите за
този нов инструмент на демократичното участие са изложени в регламент, който на
свой ред изисква да бъде приложен чрез допълнителен регламент. На 1 април
2011 г. влезе в сила регламентът на ЕС за гражданската инициатива: той се прилага,
считано от 1 април 2012 г. На 17 ноември 2011 г. Европейската комисия прие
регламента за изпълнение (Регламент (ЕС) № 1179/2011). На 22 декември 2011 г. тя
осигури достъп до „софтуер с отворен код“. Европейската комисия се задължава да
поддържа „софтуер с отворен код, включващ съответните технически
характеристики и характеристики за сигурност, каквито са необходими за спазване
на разпоредбите на настоящия регламент относно системите за събиране на
изявления за подкрепа онлайн. Софтуерът се предоставя безплатно“ и за тази цел
трябва да бъдат „приети технически спецификации“.

дъ

т

не

е

Времето между приемането на регламента и неговото прилагане даде възможност
на държавите членки на ЕС, да изпълнят различни задължения съгласно
регламента, в това число: сертифициране на системата за събиране онлайн;
проверката на „изявленията за подкрепа“, включително издаването на
удостоверение за „броя на действителните изявления“; въпроси за защита на
данните; и уреждането на въпросите за отговорността за щети, причинени от
организаторите на ЕГИ, както и санкции за декларации с невярно съдържание,
направени от организаторите на ЕГИ и злоупотребата с данни, предоставени в
контекста на съответната ЕГИ.

П
ре

во

Във връзка с процеса на изготвяне и прилагане на законодателни актове Австрия,
Белгия, България, Чешката република, Финландия, Германия, Унгария, Италия,
Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша и Обединеното кралство са предприели
конкретни подготвителни стъпки. В седем от тези държави (Австрия, България,
Германия, Финландия, Унгария, Латвия и Люксембург) процедурата е стигнала до
парламента. В някои държави членки на ЕС, като Дания, Франция, Гърция,
Нидерландия, Словакия, Испания или Обединеното кралство, пряката приложимост
на регламента не изисква специално законодателство.
Общественият дебат за ЕГИ беше доста ограничен по време на разглеждания
период и остава да се види дали осведомеността сред обществото ще се увеличи,
когато на 1 април 2012 г. стартират първите инициативи. Поне една от
отличителните черти на правната рамка на ЕГИ следва обаче да бъде още отсега
изтъкната: възможността за събиране на подписи онлайн въвежда съвременен
стандарт, който по принцип повишава гражданското участие.
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ре



с оглед на финансовите ограничения много
държави членки на ЕС, се опитват да
опростят различни съдебни и несъдебни
механизми, които могат да засегнат
гаранциите за основните права;



държави членки на ЕС, продължават да
работят за намаляване на
продължителността на съдебното
производство и въвеждане на други
съдебни реформи;



различни държави членки на ЕС, създават
и реформират независими институции в
областта на правата на човека, които могат
да подпомагат и/или да осигуряват достъп
до правосъдие; все повече се увеличава
ролята на националните органи по
равнопоставеността и по-специално на
националните институции за защита на
правата на човека (НИЗПЧ);



технологичното развитие онлайн, което
съдейства на правосъдието и го
модернизира, известно като електронно
правосъдие, придвижва напред дневния
ред в няколко държави членки на ЕС,
свързан с необходимостта както от
модернизиране на съдебните системи, така
и от подобряване на икономическата
ефективност;



при продължаващото разработване на
пътната карта на ЕС по наказателното
производство, се засилват процедурите за
правата на човека при наказателно
преследване, по-специално във връзка с
достъп до правосъдие при трансгранични
ситуации.

пр
о

Продължителността
на
съдебното
производство продължи да бъде една от
главните пречки за ефективен достъп достъп
до правосъдие в ЕС като цяло, което намира
отражение и в съдебната практика на ЕСПЧ.

Ключови развития в областта на достъпа до
ефикасно и независимо правосъдие:

ве

На фокус: новите инициативи
на ЕС в областта на
наказателните производства

н

Достъп до ефикасно и независимо
правосъдие

П
ре

во

дъ
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През 2011 г. няколко държави членки на ЕС,
предприеха конкретни законодателни мерки
за справяне с продължаващия проблем с
прекалено продължителното производство.
Например
в
Австрия
Гражданският
процесуален кодекс бе изменен, като бяха
отменени летните и зимните периоди на
прекъсване
на
работата.
Франция
реформира своите наказателни съдилища,
като намали броя на членовете на журито
при първа инстанция от девет на шест и от
12 на девет в Апелативния съд, за да се
даде
възможност
на
наказателните
съдилища да разглеждат повече дела за
една сесия. В отговор на пилотно решение
от 2010 г., издадено от ЕСПЧ (Rumpf), през
декември 2011 г. Германия прие нов закон. С
него
се
намалява
прекомерната
продължителност на производството на два
етапа: засегнатите от продължително
производство трябва първо да подадат
жалба срещу съдебното производство,
давайки по този начин възможност на
съдиите да го ускорят. Ако производството
продължи да се бави, може да бъде
предоставено обезщетение.

ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA
Достъп до правосъдие в Европа:
преглед на предизвикателствата и
възможностите, март 2011 г.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicati
ons_per_year/2011/pub_access-to-justice_en.htm
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Таблица 6: Брой на решенията на ЕСПЧ; през 2011 г. установяване на поне едно нарушение,
нарушения на правото на справедлив процес и нарушения на продължителността на
производството, по държави
Съдебни решения,
Продължителност на
Право на справедлив
Държава
установили поне едно
съдебното
процес
нарушение
производство
7 (-9)

0 (-6)

5 (-4)

BE

7 (+3)

2 (-1)

0 (без изменение)

BG

52 (-17)

2 (-4)

21 (-10)

CY

1 (-2)

0 (без изменение)

1 (+1)

CZ

19 (+10)

13 (+10)

DE

31 (+2)

0 (-2)

DK

1 (+1)

0 (без изменение)

EE

3 (+2)

1 (+1)

EL

69 (+16)

6 (-2)

ES

9 (+3)

4 (без изменение)

1 (+1)

EL

5 (-11)

0 (-2)

2 (-7)

ER

23 (-5)

11 (+1)

2 (+1)

HU

33 (+12)

4 (+3)

19 (+5)

IE

2 (без изменение)

0 (без изменение)

2 (+1)

IT

34 (-27)

7 (-2)

16 (-28)

LT

9 (+2)

3 (без изменение)

5 (+2)

LU

1 (-4)

1 (-1)

0 (-3)

LV

10 (+7)

0 (-1)

1 (+1)

9 (+6)

3 (+3)

3 (+3)

4 (+2)

1 (+1)

0 (без изменение)

54 (-33)

NL

19 (-10)

0 (без изменение)

пр
о

е

не

т

ве
2 (+1)

0 (без изменение)
50 (+17)

14 (-6)

15 (-22)

PT

27 (+12)

1 (-1)

13 (+7)

RO

58 (-77)

9 (-21)

10 (-6)

SE

0 (-4)

0 (-1)

0 (-1)

SI

11 (+8)

1 (+1)

6 (+4)

SK

19 (-21)

2 (без изменение)

5 (-24)

UK

8 (-6)

3 (+3)

1 (без изменение)

HR

23 (+2)

8 (+2)

3 (-5)

Общо

529 (-128)

96 (-25)

202 (-76)

П
ре

во

PL

дъ

MT

ре

AT

Забележка: Разликата в броя на делата спрямо 2010 г. е в скоби.
Източник: Съвет на Европа/ЕСПЧ, Годишен доклад 2011, публикуван през 2012 г., стр. 155–157.
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Гърция например даде на нисшестоящите
ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA
първоинстанционни съдилища по-голям
мандат, като повиши паричната сума, която
Наръчник по европейско
може да бъде разглеждана на това
антидискриминационно право, март
равнище. Там бе също така ограничена
2011 г.
гъвкавостта,
с
която
съдилищата
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications
разполагат при отлагане на наказателните
_per_year/2011/pub_handbook_caselaw_en.htm
производства. В Румъния съдиите могат
вече да определят по-кратки срокове за изслушванията и да предприемат активни
мерки за принуждаване на страните да представят доказателства и да изпълняват
задълженията си без неоправдани забавяния; документите могат да бъдат
съобщавани по факс или по електронна поща, включително призовките.
Националното събрание на Словения прие два закона, въвеждащи специални мерки
за ускоряване на съдебното производство. Те включват механизъм за понижаване
на заплащането на съдебните експерти, ако същите причиняват забавяния, и
възможност за съдиите да насрочват и провеждат процесите след редовното
работно време.

е

На фокус: правото за предявяване на искове пред съдилищата

П
ре

во

дъ

т

не

Правото за предявяване на искове (правната възможност за завеждане на дело в
съда) е очевидно от ключово значение за достъпа до правосъдие. Правото за
предявяване на искове може да бъде подобрено по няколко начина, например
разширяване на обхвата на имащите право да заведат дело или намаляване на
процедурните пречки. Продължаващото проучване на FRA подкрепя гледната точка,
че жалбоподателите избягват достъпа до правосъдие, тъй като е твърде голямо
предизвикателството пред отделния човек при завеждане на дело. Изменението на
правото за предявяване на искове, така че да се даде възможност за подаване на
колективна жалба, може да бъде крачка напред както за съдилищата, така и за други
институции, например националните органи по равнопоставеността. Колективната
жалба, наричана също „колективен иск“ или „колективна защита“, дава възможност
за събирането на няколко отделни жалби в един общ иск. През 2011 г. ЕС проведе
обществена консултация относно въвеждането на механизъм за колективна защита,
имащ отчасти за цел посочването на съответните общи правни принципи.
Няколко държави членки на ЕС, предприеха през 2011 г. стъпки за разширяване на
групата на лицата, имащи правото да подават жалби чрез предоставяне на
възможност за колективни действия в области, където такива механизми не са
съществували
досега.
В
Белгия
ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA
Фламандската асоциация на адвокатските
колегии (Orde van Vlaamse Balie) работи
Становище относно проекта за директива
върху закон, който да даде възможност за
във връзка с европейската заповед за
процедура на „колективен иск“ съгласно
разследване (ЕЗР) по наказателноправни
белгийското законодателство. Законът ще
въпроси, февруари 2011 г.
създаде възможност няколко жалбоподатели
(или
„спомагателни
ищци“),
чиито
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/op-eio_en.htm
самоличности не са установени, да обединят
силите си зад един представителен ищец. В
Естония
новият
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Административнопроцесуален кодекс (Halduskohtumenetluse seadustik), влизащ в
сила от 1 януари 2012 г., включва право за предявяване на искове за екологични
неправителствени организации и групи от активисти, които представляват
становищата на значителен брой местни жители. Правителството в Литва прие
резолюция, одобряваща колективната жалба. Паралелни процеси протичат също
така в Хърватия.
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Права на жертвите на престъпления
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На фокус: разработване на
стандарти за правата на жертвите
на европейско равнище

на равнище ЕС са предложени
различни мерки, имащи за цел да
предоставят на жертвите еднакви
права в целия ЕС в областта както на
гражданското, така и на
наказателното право, и бе приета
пътна карта за укрепване на правата
и закрилата на жертвите;

ве

•

пр
о

На 18 май 2011 г. Европейската комисия
представи пакет, имащ за цел да се
предостави на жертвите еднаква степен на
права в целия ЕС и включващ достъп до
правосъдие,
защита,
подкрепа
и
обезщетение. В него се изтъкват нуждите
на конкретни групи жертви, включително
жертвите деца и жертвите на тероризъм.
Пакетът за жертвите се състои от
съобщение относно укрепване на правата
на жертвите, предложение за директива,
установяваща минимални стандарти за
правата на жертвите, и предложение за
регламент относно взаимното признаване
на мерките за защита по граждански дела.
В областта на наказателното право
европейската заповед за осигуряване на
защита (ЕЗОЗ), която ще допълни тази
последна мярка по взаимното признаване,
беше инициирана от няколко държави
членки на ЕС, под егидата на Съвета на
Европейския съюз и бе приета от
Европейския парламент на 13 декември
2011 г.

ре

Ключови развития в областта на
правата на жертвите на престъпления:

нов Европейски пакт за равенство
между половете за периода
2011—2020 г. препотвърждава
поетите задължения от ЕС за борба с
всички форми на насилие срещу
жените и някои държави членки на
ЕС, провеждат съответни реформи
за защита срещу домашното
насилие;

•

някои държави членки на ЕС,
отбелязват значителен напредък в
усилията си да се борят с насилието
срещу жените, но се появяват
оплаквания за липса на достатъчно
ресурси за услуги в подкрепа на
жените жертви на домашно насилие;

•

ЕС увеличава усилията си за борба
срещу трафика с хора и защита на
неговите жертви; разработването на
политиките на национално равнище
показва тенденция погледът да се
насочи отвъд трафика за сексуална
експлоатация и да се обърне повече
внимание на други области на
експлоатация.
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ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA
Свързано с пола насилие срещу жени –
общоевропейско проучване
(информационна листовка), октомври
2011 г.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicati
ons_per_year/2011/pub-vaw-survey-factsheet_en.htm

36

Ключови правни и политически развития през 2011 г.

Съветът на Европейския съюз, въз основа на пакета за жертвите на Европейската
комисия, прие през юни пътната карта за укрепване на правата и защита на
жертвите.

ре

н

Таблица 7: Пътната карта за укрепване на правата и защита на жертвите и нейните пет
компоненти

Европейската комисия изготви предложение за директива, заменяща рамковото
решение на Съвета относно правното положение в наказателното производство на
жертвите на престъпления;

Мярка Б

препоръка или препоръки относно практически мерки и най-добри практики, които
да предоставят насоки на държавите членки на ЕС, при прилагането на новата
директива, посочена в Мярка А;

Мярка В

Европейската комисия предложи регламент относно взаимното признаване на
мерките за защита на жертвите по граждански дела, която ще допълни директивата
относно европейската заповед за осигуряване на защита;

Мярка Г

преглед на Директива 2004/80/ЕО относно обезщетяването на жертвите на
престъпления с оглед опростяване на процедурите по искове за обезщетение;

Мярка Д

препоръки, подобни на Мярка Б, във връзка с конкретните нужди на някои групи
жертви, като жертви на трафика на хора, деца жертви на сексуална експлоатация,
жертви на тероризма и жертви на организираната престъпност.
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Мярка А

дъ

т

На фокус: лесбийки, хомосексуалисти, бисексуални и
транссексуални (ЛХБТ) лица като жертви на престъпления поради
пристрастност

во

Въпреки че рамковото решение на ЕС относно престъпленията от омраза обхваща
само расовата и ксенофобската дискриминация, много държави членки на ЕС,
разшириха определенията на наказателното право с включване на други защитени
характеристики.

П
ре

Що се отнася до определенията за призиви към насилие или омраза, някои държави
членки на ЕС, включително Дания, Ирландия, Швеция и Обединеното кралство,
въведоха с течение на времето определения, включващи в обхвата си сексуалната
ориентация, както направи това и Хърватия. Редица други държави членки на ЕС
(Австрия, Белгия, Естония, Финландия, Литва, Люксембург, Нидерландия,
Португалия, Румъния, Словения и Испания), въведоха определения, които обхващат
дори по-широк кръг от защитени основания – доказателство, че повечето държави
членки на ЕС, признават някакъв вид „подбуждане към омраза“, освен расизма и
ксенофобията. Въпреки че държавите членки на ЕС, може да са приели
по-всеобхватни определения на термина „подбуждане към омраза“ и свързаните с
него престъпления, това невинаги се отразява в увеличаване на броя на жертвите,
съобщаващи за престъпления, или в повишаване на процентите на възбуждане на
преследване за такива нарушения.
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Тази тенденция за включване на
по-голям брой характеристики в
ПУБЛИКАЦИЯ НА FRA
разпоредбите на наказателното право
за защита на физически лица от тежки
Хомофобия, трансфобия и
форми
на
дискриминация
и
дискриминация, основани на сексуална
по-специално от насилие поради
ориентация и полова идентичност, в
държавите членки на ЕС – обобщаващ
пристрастност, отговаря на очертаващия
доклад, юни 2011 г.
се политически консенсус и на
изискваните от закона параметри. Това
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2011/fra_homophobia_synthesis_en.htm
се проявява най-вече във връзка със
защитата на ЛХБТ групите и на лицата
от тези групи. В последните си
резолюции Европейският парламент поиска от държавите членки на ЕС, да
гарантират, че ЛХБТ лицата са защитени от хомофобно подбуждане към омраза и
насилие. В тези резолюции Европейският парламент прикани освен това
Европейската комисия да се бори срещу хомофобията чрез законодателство,
подобно на рамковото решение на Съвета относно расизма. През декември 2011 г.
Европейският парламент прие резолюция във връзка със заявлението на Хърватия
да стане член на ЕС. В тази резолюция се изразява дълбока загриженост във връзка
с насилието срещу участниците в ЛХБТ парада на гордостта в Сплит през юни
2011 г. и неспособността на хърватските органи да защитят участниците.
Резолюцията призовава Хърватия да прояви твърдост към случаите на
престъпления от омраза, насочени срещу ЛХБТ малцинствата.
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Перспективи: предстоящи
предизвикателства

ве
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В годишния доклад на FRA „Основни права: предизвикателства и постижения през
2011 г.“ са посочени различни предизвикателства за непосредственото бъдеще в
областите на предоставяне на убежище и имиграция, граничен контрол и визова
политика, информационно общество и закрила на децата, равнопоставеност и
недискриминация, расизъм и етническа дискриминация, участие в демократичния
живот, достъп до правосъдие и права на жертвите на престъпления.

пр
о

В областта на предоставяне на убежище, имиграция и интеграция ЕС ще трябва
до края на 2012 г. да изгради обща европейска система за предоставяне на
убежище. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ще има все
по-важна роля на практическо равнище в подкрепа на националните системи за
предоставяне на убежище с информация и инструменти.

не

е

Окончателното приключване на преработения „пакет от мерки в областта на
убежището“ ще бъде и занапред проблем с оглед на продължаващите различия в
гледните точки на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и
Европейската комисия.

т

Ще бъде необходим механизъм, за да се направи оценка на това дали не са
изложени на риск основните права на търсeщите убежище, които се прехвърлят в
друга държава членка на ЕС, в съответствие с Регламента Дъблин ІІ.

во

дъ

Излагането на незаконно пребиваващите мигранти на експлоатация и злоупотреби
ще си остане причина за безпокойство и политиците, включително на равнище ЕС,
ще обърнат по всяка вероятност специално внимание на положението на онези,
които не подлежат на извеждане поради законови, хуманитарни или практически
съображения.

П
ре

По отношение на правата на незаконно пребиваващите мигранти опитът, придобит
при прилагането на Директивата за предвиждане на минимални стандарти за
санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на
трета държава, ще покаже дали съществуващите механизми са ефективни, поне що
се отнася до правото за предявяване на иск за неизплатени възнаграждения.
Приемането на Директивата за сезонните работници ще насърчи миграцията на
неквалифицирана работна ръка в ЕС. Този инструмент може да намали търсенето
на работници, незаконно пребиваващи на територията на държавите членки на ЕС,
които по правило са изложени на риск да бъдат експлоатирани.
Във връзка с интеграцията на мигрантите в обществата на държавите членки на ЕС,
бъдещо предизвикателство ще бъде да се гарантира, че интеграцията ще се
разглежда и занапред като двупосочен процес на борба срещу дискриминацията при
едновременно признаване на ползите от многообразието за приемащото общество.
Необходим е постоянен мониторинг на базата на общоприети индикатори на
интеграцията, включително в областите на политическото, културното и социалното
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участие, с цел да бъде допълнително подкрепена интеграцията на законно
пребиваващи граждани на трети страни.

ве

ре

н

Що се отнася до граничния контрол и визовата политика, налице е определен
риск, че предизвикателствата пред ЕС през 2011 г. ще продължат през следващите
години. Освен ако не бъдат направени промени, пристигането на голям брой хора на
външните граници на ЕС ще продължи да подлага на истинско изпитание зачитането
на основните права. Този приток разкрива недостатъчните национални възможности
за приемане и подчертава сложността на осигуряване на защита на границите и
предоставяне на ефикасни механизми за насочване.

пр
о

Само политическа воля и решителни мерки ще подобрят организационните
възможности. Достъпът до финансиране от ЕС и ефективното му използване за
увеличаване на възможностите за приемане при спазване на основните права ще
бъде от решаващо значение в това отношение.

не

е

Принципите на основните права, включени в Кодекса на шенгенските граници и
Визовия кодекс, трябва да бъдат прилагани на практика. В бъдещите оценки на
Шенгенските споразумения трябва да се обръща нужното внимание на прилагането
на тези принципи. Преразгледаният Регламент за Frontex и изпълнението на
стратегията за основните права ще породят по всяка вероятност очаквания в тази
област.

во

дъ

т

Загрижеността относно основните права във връзка със защитата на данните и
неприкосновеността на личния живот ще останат в центъра на вниманието в
областта на визовата политика. Нови системи за наблюдение на границите и
съхраняване на лични данни или се използват вече, или продължават да бъдат
разработвани. ВИС се прилага; ШИС II е в процес на подготовка; Европейската
комисия внесе своето предложение за Eurosur; а концепциите за интелигентна
граница са в процес на обсъждане. Този технологичен напредък в областта ще
продължи да буди загриженост относно необходимостта и пропорционалността във
връзка със събраните и съхранените лични данни, както и за това как те засягат
неприкосновеността на личния живот на лицата, чиито лични данни се събират и
съхраняват.

П
ре

В областта на защитата на данните постигането на баланс между задълженията по
основните права и грижите за сигурността ще продължи да бъде предизвикателство
за институциите на ЕС и държавите членки на ЕС. Продължаващото обсъждане на
Директивата за запазване на данни ще бъде един от аспектите на този по-широк
дебат.
Институциите на ЕС ще продължат обсъждането на рамката на ЕС в областта на
защитата на данни. През януари 2012 г. Европейската комисия внесе предложения
за реформиране на съществуващата рамка. Те се състоят от предложение за
регламент, заменящ Директивата за защита на данните от 1995 г., и предложение за
нова директива, установяваща правила за защита на личните данни, обработвани за
целите на предотвратяването, разкриването, разследването и преследването на
престъпления и свързани с това съдебни действия.
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ре

н

Отношението към защитата на данните от страна както на ползвателите, така и на
доставчиците на социални платформи и други онлайн инструменти ще продължи да
предизвиква обществен дебат и по всяка вероятност ще става все по-често предмет
на съдебни разисквания. Достъпът до и използването на механизми за обезщетение
следва да бъдат проучени внимателно, за да се гарантира пълното зачитане на
основните права при използването на новите информационни и комуникационни
технологии.

ве

Съдът на Европейския съюз вероятно ще се занимае и с още една проблемна
област – независимостта на органите за защита на данните.

е

пр
о

Що се отнася до правата на детето и закрилата на децата, бързото ратифициране
от държавите членки на ЕС, на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и
борба с насилието над жените и домашното насилие, известна също като
Истанбулската конвенция, ще осигури по-добра защита на момичетата като жертви
на свързано с пола насилие и на децата, станали свидетели на домашно насилие.
По същия начин текущите реформи на системите за закрила на детето в няколко
държави членки на ЕС, следва да подобрят както достъпа до социалните услуги за
деца, така и реакцията при съобщения за насилие срещу децата.

т

не

Въздействието на новата директива върху борбата със сексуалната злоупотреба с
деца и сексуалната им експлоатация, както и върху детската порнография ще
започне да се усеща веднага щом тя бъде транспонирана в националните
законодателства. Директивата следва да подобри закрилата на децата срещу
сексуална злоупотреба и експлоатация и да доведе до по-ефективно преследване
на нарушителите.

дъ

Успоредно с това усилията за борба със сексуалната експлоатация на деца и
детската порнография по интернет ще изискват и занапред пълното внимание и
бдителността на институциите и органите на ЕС и на държавите членки на ЕС.

П
ре

во

Децата, които са жертви на трафик, следва да се възползват от по-високите степени
на закрила, докато новата директива относно предотвратяването и борбата с
трафика на хора и защитата на жертвите от него увеличава с течение на времето
своето въздействие върху държавите членки на ЕС.
Регламентът на Съвета на ЕС относно признаването и изпълнението на съдебни
решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, ще
продължи да оказва въздействие върху начина, по който държавите членки на ЕС,
се отнасят към децата при транснационални случаи на развод и раздяла на
родителите. Той продължава също да влияе върху правото на децата да бъдат
изслушани по тези и други съдебни дела. Ето защо текущите действия, насочени
към съобразяване на правосъдието в по-голяма степен с правата на детето,
представляват особен интерес. Проучването на съобразеното с правата на детето
правосъдие, извършено от Европейската комисия и FRA, ще предостави важна
информация за националните органи при транспонирането на директивите относно
трафика и относно сексуалната злоупотреба и експлоатация.
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ре

н

В областите на равнопоставеността и недискриминацията от институциите на ЕС,
националните съдилища и органите по равнопоставеността се очаква все повече да
признават и използват понятието „множествена дискриминация“ – тенденция, която
ще даде възможност на политиците да разработят мерки, подходящи за
отстраняване на пречките, пред които са поставени най-уязвимите към
дискриминацията на няколко основания.

пр
о

ве

Приемането на предложението на Европейската комисия за хоризонтална
директива, забраняваща дискриминацията отвъд сферата на заетостта въз основа
на сексуална ориентация, възраст, увреждания и религия или убеждения, рискува да
бъде забавено още, но е от решаващо значение неговата основна цел – а именно
започване на по-всеобхватна борба срещу дискриминацията – да бъде осъществена
на практика.

не

е

На национално равнище законодателните мерки, предприети за пълното прилагане
на КПХУ и за борба срещу дискриминацията, основана на сексуална ориентация или
полова идентичност, ще предоставят насоки за политиците в техните усилия за
по-ефективна борба с всички форми на дискриминация. Освен това нарастващото
внимание на национално равнище към мерките за насърчаване на достъпа на
лицата с увреждания може да подобри изгледите за постигане на по-приобщаващо
образование и по-независим живот. Необходима е обаче бдителност, за да се
гарантира, че последиците от икономическата криза няма неоснователно да
засегнат предоставянето на услуги на лицата с увреждания.

дъ

т

Европейската 2012 година на активния живот на възрастните хора и солидарността
между поколенията ще предложи възможност на политиците да разгледат
дискриминационното третиране и изключването, на които са подложени хората в
напреднала възраст в някои държави членки на ЕС.

П
ре

во

Правните аспекти на развитието, свързани със здравето и безопасността,
проблемите със сигурността или защитата на потребителите, които могат да
повлияят отрицателно на лицата, придържащи се към религиозни практики съгласно
своите убеждения, трябва да бъдат наблюдавани внимателно, за да се избегнат
ситуации на непряка дискриминация въз основа на религиозна принадлежност или
убеждения.
По отношение на расизма и етническата дискриминация съществуващите
структурни неравенства между етническите малцинства и населението от
мнозинството вероятно ще продължат. За справяне с това предизвикателство са
нужни непрекъснати усилия от страна на политиците и гражданското общество.
Освен това са необходими практики за по-систематично и всеобхватно събиране на
данни, с оглед да се осигури по-добро разбиране на мащабите и естеството на
етническата дискриминация, както и на расовото насилие и расовата престъпност в
ЕС.
Принудителното прилагане на съществуващото законодателство, по-добрата
осведоменост за правата и лесния достъп до съдилищата и другите органи по
жалбите ще останат съществено важни инструменти в борбата срещу етническата
дискриминация в здравеопазването, образованието, заетостта и жилищата.
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Измерването на успеха на политическите мерки за борба с етническата
дискриминация и насърчаване на интеграцията и социалното приобщаване на
групите в неравностойно положение ще изисква периодично събиране и анализ на
данни при използване на индикатори за основните права.

ве

ре

н

Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.
предоставя на ЕС и неговите държави членки възможност за подобряване на
социалното приобщаване на ромското население. В случай на успех тези стратегии
могат да послужат като модели за по-добро приобщаване и интегриране в
обществото на други групи в неравностойно положение.

не

е

пр
о

Преодоляването на вкоренените предизвикателства – като сегрегация в
образованието и жилищното настаняване – ще изисква обаче поемането на
дългосрочни и устойчиви задължения. В допълнение на националните власти
решаваща роля ще имат също и местните и регионалните власти. Има неотложна
необходимост от увеличаване на техния капацитет за политиките на приобщаване
на ромите, както бе признато от посветената на ромите среща на високо равнище на
кметовете през септември 2011 г., на която беше прието да се създаде за тази цел
Европейски алианс на градовете и регионите. Способността да се проследи
въздействието на политиките във времето и те да бъдат коригирани според
необходимостта ще бъде ключов фактор за успеха на стратегиите, изпълнявани на
европейско и национално равнище, за справяне с расизма и етническата
дискриминация.

во

дъ

т

Колкото до участието на гражданите на ЕС в демократичното функциониране на
Съюза, по-широкото участие в изборите на ЕС и реформирането на избирателната
система за Европейския парламент остават предизвикателства, очакващи своето
решение през периода до следващите избори през 2014 г. Реформите на
избирателните системи на национално равнище също ще останат по всяка
вероятност в дневния ред, включително във връзка с правото да се гласува в друга
държава.

П
ре

Осигуряването на възможността за лицата с увреждания да гласуват по същия
начин, както и всички останали граждани, ще продължи да създава загриженост и да
поставя проблеми в много държави членки на ЕС. Напредъкът в тази област търпи
още по-малко отлагане след ратифицирането на КПХУ и приемането на препоръка,
въвеждаща високи стандарти в тази област, от Комитета на министрите при Съвета
на Европа.
Активното участие на гражданите на ЕС в демократичния живот на ЕС остава
особено голямо предизвикателство и извън контекста на изборите. След
стартирането на Европейската гражданска инициатива на 1 април 2012 г.
демократичното функциониране на ЕС следва да получи тласък. Остава да се види
как гражданите на ЕС ще се възползват от възможността, предлагана от този
инструмент.
В областта на достъпа до ефикасно и независимо правосъдие реформите,
инициирани през 2011 г., заслужават похвала за усилията си да решат въпроса с
продължителните съдебни процедури, както и да опростят съдебните системи,
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благодарение на които достъпът до правосъдие на европейско и национално
равнище ще стане по-практичен и по-ефективен. Някои от предприетите мерки
обаче рискуват да ограничат достъпа до правосъдие чрез въвеждане или
умножаване на пречки при достъпа до съдилищата или до други механизми за
защита.

пр
о

ве

ре

Стремежът към по-голяма ефективност подтикна новаторската работа при
използване на инструментите на електронното правосъдие. От държавите членки на
ЕС, се очаква да разширяват и развиват своята дейност в тази област, въпреки че е
нужна предпазливост, за да се избегне маргинализирането на хората, които нямат
достъп до интернет. Областта на правото за предявяване на искове също отбеляза
през 2011 г. напредък с разширяването на обхвата на имащите право за
предявяване на искове. Развитието на институциите с компетенции в областта на
правата на човека на свой ред помага за по-добър достъп до правосъдието. И тъй
като правото на ЕС продължава да се развива, съдебните системи на държавите
членки на ЕС, ще трябва да се адаптират и хармонизират, за да могат да се справят
ефективно с трансграничните въпроси и да осигурят достатъчно гаранции за
основните права.

дъ

т

не

е

Погледнато в перспектива, 2012 ще бъде годината, през която ЕС приема Мярка Б
по пътната карта на наказателното производство – писмената декларация за
правата, като съществен напредък се очаква и по другите мерки. Много вероятно е
финансовото положение да продължи да играе особено важна роля за приоритетите
и усилията, насочени към по-голяма ефективност на съдебната система.
Тенденцията към укрепване на НИЗПЧ и техните роли като несъдебни инструменти
за „достъп до правосъдие“ ще продължи по всяка вероятност през предстоящия
период, както и ролята на механизмите за следене съгласно международните
конвенции за правата на човека.

П
ре

во

В областта на правата на жертвите на престъпления бързото ратифициране на
Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жените и
домашното насилие или на Истанбулската конвенция от държавите членки на ЕС,
представлява важна стъпка за посрещане на продължаващите предизвикателства
във връзка с борбата с насилието срещу жените и по-специално срещу домашното
насилие.
Ратифицирането на тази конвенция ще изисква от държавите членки на ЕС, да
въведат ефективна и незабавна закрила на жените срещу повторното им
превръщане в жертва. Например много държави членки на ЕС, нямат адекватно
определение на термина „преследване“, което е необходимо за ефективна борба с
него в съответствие с член 34 от конвенцията.
Директивата за борба с трафика на хора, която трябва да бъде транспонирана в
националното законодателство до 6 април 2013 г., вероятно ще подобри
положението на жертвите на принудителния труд и тежките форми на трудова
експлоатация, докато от Директивата за санкциите срещу работодатели се очаква да
подобри положението на жертвите в трудни условията на труд.
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Политическите аспекти на престъпленията поради пристрастност и съответната
съдебна практика ще поставят предизвикателства пред законодателите както на
равнище ЕС, така и на равнище държави членки. Различията между държавите
членки на ЕС, в обхвата на разпоредбите на наказателното право ще останат по
всяка вероятност значителни въпреки общите задължения съгласно Европейската
конвенция за защита на правата на човека да бъде изтъкван аспектът на
пристрастие на престъпленията при наказателното законодателство.

пр
о

ве

Трябва да се предприемат правни и практически мерки за насърчаване на жертвите
да докладват на съответните органи за превръщането си в жертви и за изграждане
на доверие в тези органи. Лицата и групите, изложени на риск от превръщането им в
жертви, трябва да се чувстват уверени, че органите са в състояние и готови да
реагират на съобщенията за престъпления по почтителен и професионален начин. В
противен случай ще остане все така трудно да бъдат запълнени празнотите между
деянията, които са осъдителни по закон, и тези, които на практика се преследват.

П
ре

во

дъ

т

не

е

Приемането на предложената директива, установяваща минимални стандарти за
правата, подкрепата и закрилата на жертвите на престъпления, ще доведе до голям
напредък на равнище ЕС, тъй като ще осигури минимални стандарти на територията
на ЕС за жертвите и членовете на техните семейства. На равнище държави членки
новото законодателство ще подобри услугите в помощ на жертвите, участието на
жертвите в съдебното производство и идентификацията на особено уязвимите
жертви.
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Преглед на докладите за наблюдение, представени през 2011 г. съгласно процедурите за наблюдение на ООН и
на Съвета на Европа, по държави
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CERD

Държава
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BE
BG
CY
CZ
DE
DK
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FI
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HU
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IT
LT
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PT
RO
SE
SI
SK
UK
HR

ECRML

Доклади на Съвета на
Европа

Доклади на ООН

ECPT

Таблица 8:

6

3
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 = Участие в цикли на наблюдение през 2011 г.

П
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CESCR
CEDAW
CAT
CRC
CRC-OP-SC
CRPD
UPR
ECPT
ECRML
FCNM
ECRI

Комитет за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация
Комитет по правата на човека (Орган за наблюдение на Международния пакт за гражданските и
политическите права, ICCPR)
Комитет за икономически, социални и културни права
Комитет за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените
Комитет срещу изтезанията
Комитет за правата на детето
Комитет за правата на детето (за следене на незадължителния протокол относно търговията с деца)
Комитет за правата на хората с увреждания
Общ периодичен преглед
Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията
Комитет от експерти по регионалните и малцинствените езици
Консултативен комитет по националните малцинства
Европейска комисия срещу расизма и нетърпимостта

во

CERD
HRC

Източник : FRA, 2011 г.; данните са извлечени от: Органи на ООН – http://tb.ohchr.org/default.aspx;
Органи на Съвета на Европа – www.cpt.coe.int/en/states.htm, www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp,
www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp, www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/countrybycountry_en.asp
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Агенция на Европейския съюз за основните права
Основни права: ключови правни и политически развития през 2011 г.
2012 — 43 стр. — 21 × 29.7 cm
ISBN 978-92-9239-176-8
doi: 10.2811/10382

Италия
Литва
Люксембург
Латвия
Малта
Нидерландия
Полша
Португалия
Румъния
Швеция
Словения
Словакия
Обединено кралство
Хърватия
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PT
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Австрия
Белгия
България
Кипър
Чешка република
Германия
Дания
Естония
Гърция
Испания
Финландия
Франция
Унгария
Ирландия
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Кодове на държавите:

ре
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Достъп до много информация за Агенцията за основни права на Европейския
съюз има в Интернет. Тя може да бъде намерена на уебсайта на FRA
(http://fra.europa.eu).

во

Как да се получат публикациите на ЕС

Безплатни публикации:

чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•

в представителствата или делегациите на Европейския съюз. Данни за връзка с тях може да получите
по интернет (http://ec.europa.eu) или чрез изпращане на факс на №: +352 2929-42758.

П
ре

•

Платени публикации:
•

чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Платени абонаменти (напр. годишници на Официален вестник на Европейския съюз и
доклади за делата в Съда на Европейския съюз):
•

чрез един от търговските агенти на Службата за публикации на Европейския съюз
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm).

doi 10.2811/10382
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ПРИНОС КЪМ УСИЛИЯТА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ДА СТАНАТ РЕАЛНОСТ ЗА ВСЕКИ ЧОВЕК В ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ

пр
о

ве

За осигуряване и запазване на основните права на всеки човек в Европейския съюз (ЕС), ЕС и неговите 27 държави
членки постигнаха през 2011 г. напредък с редица инициативи. ЕС прие ключови законодателни и политически мерки,
например в областите на защитата на жертвите, трафика на хора и интеграцията на ромите, като за пръв път самият
Съюз се обвърза пряко с международен договор за правата на човека – Конвенцията на ООН за правата на лицата с
увреждания. Различни държави членки, наред с други стъпки, реформираха системите си за закрила на детето и
положиха усилия за борба с насилието срещу жените и намаляване на продължителността на съдебното
производство.

е

Предизвикателства все пак остават и занапред. Областите на расизма, равнопоставеността и недискриминацията
продължават да бъдат основни причини за загриженост. 2012 година ще бъде от решаващо значение и за
окончателното приключване на общата европейска система за убежище и на дебата за новата рамка на ЕС за защита
на данните.

П
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во

дъ

т
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В обобщеното изложение на Годишния доклад на FRA (Важни въпроси 2011 г.) са изложени положителните
развития през 2011 г., както и предизвикателствата пред ЕС и неговите държави членки в областта на основните
права въз основа на обективни, надеждни и сравними социално-правни данни. В него са представени подбрани
ключови въпроси в областта на основните права, обхващащи следните теми: предоставяне на убежище, имиграция и
интеграция; граничен контрол и визова политика; информационното общество и защитата на данните; правата на
детето и закрилата на децата; равнопоставеност и недискриминация, расизъм и етническа дискриминация; участие на
гражданите на ЕС в демократичното функциониране на Съюза; достъп до ефикасно и независимо правосъдие; и
права на жертвите на престъпления.
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