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Основните права:
основни правни и
политически
развития през
2010 г.
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Целта на информационната служба Europe
Direct е да ви помогне да намерите
отговорите на вашите въпроси за
Европейския съюз
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При възникване на въпроси във връзка с настоящия превод направете
справка с английския текст, който е оригиналният и официален текст на
документа.

Нов безплатен телефонен номер *
00 800 6 7 8 9 10 11

е

Някои оператори на мобилни телефонни мрежи не предоставят достъп до номера, започващи с цифрите 00800,
или разговорите с тези номера са платени.
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В някои случаи разговори с тези номера, проведени от телефонни кабини или хотели, са платени.

Снимки (на корицата и в текста): © iStockphoto
Повече информация за Европейския съюз можете да получите в интернет на адрес: http://europa.eu.
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FRA — Агенция на Европейския съюз за основните права
Schwarzenbergplatz 11
1040 Vienna
Тел.: +43 (0)1 580 30 - 0
Факс: +43 (0)1 580 30 - 691
Електронна поща: info@fra.europa.eu
fra.europa.eu
В края на изданието ще намерите неговите каталожни данни.
Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2012 г.
ISBN 978-92-9239-113-3
doi: 10.2811/30536
© Агенция на Европейския съюз за основните права, 2011 г.
Възпроизвеждането е разрешено, освен за търговски цели, при посочване на източника.
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Основните права:
основни правни и политически
развития през 2010 г.
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Резюмето на тазгодишния
годишен доклад на FRA обхваща
няколко дяла на Хартата на
основните права на ЕС,
маркирани със следните цветове:
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Свободи

Равенство

Убежище, имиграция и интеграция
Граничен контрол и визова политика
Информационно общество и защита
на данните
Права на детето и закрила на децата
Равенство и недискриминация
Расизъм и етническа дискриминация

Гражданство

Участие на гражданите на ЕС в
демократичното функциониране на
Съюза

Правосъдие

Достъп до ефикасно и независимо
правосъдие
Защита на жертвите

Основни правни и политически процеси през 2010 г.
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Актуалният годишен доклад отразява
предизвикателствата и постиженията в
областта на основните права през периода
от януари до декември 2010 г. (вж. карето).
Поместените в пълния текст на доклада
анализи на напредъка в областта на
основните права показват, че, макар през
2010 г. да са реализирани значителни
постижения, няма място за самодоволство.

Годишният доклад на FRA под
заглавие
„Основните
права:
трудности и постижения през
2010 г.“
е
структуриран
в
съответствие
с
основните
тематични области на дейността на
Агенцията за периода 2007—2012 г.
Текстът на доклада е разделен на
10 глави и в допълнение съдържа
специален акцент върху ромите и
положението с основните им права
в Европа.
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Настоящото резюме разглежда избрани
основни въпроси, отразени в годишния
доклад на Агенцията на Европейския съюз
за основните права (FRA) за 2011 г. В
полетата в целия документ са включени
препратки към съответни публикации на
FRA от 2010 г., които са достъпни на
уебсайта
на
Агенцията
на
адрес:
fra.europa.eu.
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Съществуват
различни
проблеми
в
областта на основните права, които засягат
Европейския съюз (ЕС) и неговите
държави-членки, и по-специално: трайна и
крайна бедност и социално изключване
сред ромските общности; влошаване на
условията за лицата, търсещи убежище, в
някои
държави-членки;
нерешеният
проблем с интегрирането на мигрантите;
нови въпроси в областта на защитата на
данните; нарушения на правата на децата;
практическа липса на равенство за много
граждани и продължаващи случаи на
расизъм и дискриминация; затруднен
достъп до правосъдие и недостатъчно
развита защита на жертвите.
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В светлината на тези проблеми не е
изненадващо, че през 2010 г. Европейският
съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови
795 решения срещу почти всичките 27
държави-членки на ЕС и страната
кандидатка Хърватия — в 657 от тези
решения Съдът е констатирал наличието
на поне едно нарушение на основни права
(вж. таблица 1). По-голямата част от тези
случаи не попадат в приложното поле на
законодателството на ЕС. Въпреки това
съдебните дела разкриват само „върха на
айсберга“ с оглед на броя на случаите на
нарушения на основни права, за които не е

Фокус: Ромите в ЕС — въпрос на
гарантиране на основните права
1. Убежище, имиграция и
интеграция

2. Граничен контрол и визова
политика

3. Информационно общество и
защита на данните
4. Права на детето и закрила на
децата
5. Равенство и
недискриминация
6. Расизъм и етническа
дискриминация
7. Участие на гражданите на ЕС
в демократичното
функциониране на Съюза
8. Достъп до ефикасно и
независимо правосъдие
9. Защита на жертвите
10. Международни задължения
Настоящото резюме в обем от 31
страници
представя
избрани
аспекти, включени в актуалния
годишен доклад на FRA. Пълният
текст на доклада, както и отделни
глави от текста, може да бъде
изтеглен на английски, френски и
немски
език
на
уебсайта
fra.europa.eu.
Библиографски
справки
са
поместени в края на всяка глава в
основния текст на доклада.
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съобщено. Също така е важно да подчертаем международните
задължения по отношение на правата на човека, които трябва да се
спазват от ЕС и неговите държави-членки, тъй като законодателството
на ЕС е тясно свързано с международното законодателство в областта
на основните права. През 2010 г. почти всички държави-членки на ЕС
бяха поставени под наблюдение по силата на механизми, предвидени в
един или повече европейски (на Съвета не Европа) или международни
(на Организацията на обединените нации) договори. На практика през
2010 г. държавите-членки на ЕС бяха предмет на повече от 50 доклада
за наблюдение по силата на най-важните договори (вж. таблица 3
относно международните дейности за наблюдение през 2010 г.).
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2010 г. беше първата година, през която ЕС прилагаше собствен
законодателен акт за правата на човека — Хартата на основните права
на Европейския съюз. Договорът от Лисабон, който влезе в сила на 1
декември 2009 г., е новата законодателна основа на ЕС. С времето
договорът ще обезпечи подобрен достъп до правосъдие и по-широко
демократично участие на гражданите на ЕС. Макар че Хартата на
основните права на ЕС не разширява правомощията на Съюза,
Европейският парламент подчерта в своята Резолюция от 15 декември
2010 г. относно състоянието на основните права в ЕС необходимостта от
вземане под внимание на Хартата в процеса на вземане на решения,
както и във връзка с прилагането на законодателството.
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„Хората проявяват голям интерес и имат високи очаквания по
отношение на прилагането на Хартата. Въпреки това Хартата
не се прилага във всички случаи, когато основните права са
предмет на спор в Европейския съюз. През 2010 г. в Комисията
бяха получени над 4 000 писма от граждани във връзка с
основните права. Близо три четвърти от тях се отнасяха до
случаи, които попадат извън обхвата на правото на ЕС. Този
факт отразява често срещаното неразбиране на целта на
Хартата и на ситуациите, в които тя се прилага или не се
прилага. […] Хартата се прилага по отношение на действията
на всички институции и органи на ЕС. По-специално, тя засяга
законодателната дейност на Европейския парламент, Съвета и
Комисията. […]Разпоредбите на Хартата се прилагат по
отношение на държавите-членки единствено когато те
прилагат правото на ЕС“.
Европейска комисия, Доклад за 2010 година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС, стр. 3

На основание на тази нова нормативна уредба Европейската комисия
изложи в своето съобщение „Стратегия за ефективно прилагане на
Хартата на основните права от Европейския съюз“ от есента на 2010 г.
заключението, че „[в]сички елементи на една амбициозна политика в
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Страна

Брой на
решенията

Австрия

16

Белгия

4

България

69

Кипър
Чешката
република
Дания

3

Естония

1

е
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Следва например да подчертаем, че от
декември 2009 г. към Съвета на Европейския
съюз действа нова постоянна работна група
„Основни права, граждански права и свободно
движение на хора“. Функцията на тази нова
работна група е да разглежда въпроси,
свързани с основните права и гражданските
права, включително свободното движение на
хора, провеждането на преговорите за
присъединяването на ЕС към Европейската
конвенция за защита правата на човека и
основните
свободи
(КЗПЧОС)
и
предприемането на последващи мерки въз
основа на докладите на FRA.

Таблица 1: Решения на ЕСПЧ, постановени
през 2010 г., с които Съдът е
констатирал поне едно
нарушение на основните права,
по страни

ве

областта на основните права следователно са
налице“ (COM(2010) 573 окончателен). През
2010 г. всички институции на ЕС подчертаха и
потвърдиха своя ангажимент за зачитане на
основните права в съответните им сфери на
компетентност.
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2010 г. е също така важна година, която
отбеляза дебюта на ЕС, на основата на
Договора от Лисабон, на международната
сцена и през която бяха проведени дискусии,
които отвориха пътя за присъединяването на
ЕС към два международни договора в
областта на правата на човека: Европейската
конвенция за правата на човека и основните
свободи на Съвета на Европа и Конвенцията
на Организацията на обединените нации за
правата на хората с увреждания (КПХУ).
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Финландия

16

Франция

28

Германия

29

Гърция

53

Унгария

21

Ирландия

2

Италия

61

Латвия

3

Литва

7

Люксембург

5

Малта

3

Нидерландия

2

Полша

87

Португалия

15

Румъния

135

Словакия

40

Словения

3

Испания

6

Швеция
Обединеното
кралство
Хърватия

4

Общо

14
21
657

Източник: ЕСПЧ, Годишен доклад за 2010 г., Страсбург,
Съвет на Европа, 2011 г.
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Убежище, имиграция и
интеграция
Основни събития в областта на
•

разпоредбите на Директивата
относно квалификацията
(2004/83/ЕО), свързани с правото
на, и предоставянето и отнемането
на статут на бежанец, бяха
пояснени с решения на Съда на
Европейския съюз;

•

държавите-членки по външните
граници на ЕС изпитаха
затруднения да гарантират
основните права поради увеличения
приток на мигранти, особено по
отношение на условията на
задържане на незаконни мигранти;

•

прехвърляния на лица, търсещи
убежище, в Гърция по силата на
Регламента Дъблин II

•

действието на Регламент
343/2003/ЕО беше преустановено,
за да не поражда рискове за
основните права на прехвърляните
лица;

•

условията на задържане на
незаконни мигранти, включително
лица, чийто молби за предоставяне
на убежище са отхвърлени,
породиха рискове за защитата на
правата на човека;

•

практиките на закрила по реда на
споразуменията за обратно
приемане породиха загриженост
във връзка с принципа на забрана
на връщането;

•

допълнителни държави-членки
въведоха изисквания за
интегриране като условие за
издаване на разрешения за
постоянно пребиваване;

•

няколко държави-членки обсъдиха
предоставянето на по-широки
политически права на мигрантите.
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Отчетени са трудности, свързани с
предоставянето на подходящи условия на
приемане
на
търсещите
убежище,
например в Белгия, Гърция и Италия.
Поради това държавите често предприемат
мерки за ограничаване на общия брой на
търсещите убежище, което на свой ред
може да окаже отрицателно въздействие
върху стандартите за закрила. Освен това
в някои случаи условията на живот се
влошават поради фактори, като например
пренаселване. Подобни проблеми са
отчетени в Гърция, която е критикувана от
различни
международни
организации,
включително Комитета за предотвратяване
на изтезанията и нечовешкото отношение
или наказание към Съвета на Европа.
Гърция е подложена на значителен натиск
от миграционни потоци: около 75 % от
всички задържания на незаконни мигранти
по сухопътните граници на ЕС през 2009 г.
и почти 90 % през 2010 г. са извършени в
Гърция. Същевременно системата за
управление на убежището и миграцията в
Гърция е на ранен етап на развитие и
страната разполага с ограничен капацитет
за патрулиране на границите, задържане и
приемане. С оглед на това някои
държави-членки
взеха
решение
за
временно
преустановяване
на
прехвърлянията на търсещи убежище лица
в Гърция.

ве

Миграционните потоци и
условията на приемане

ре

убежището, имиграцията и
интеграцията:

П
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ПУБЛИКАЦИИ НА FRA

Access to effective remedies: The asylum-seeker
perspective (Достъп до ефективни средства за правна
защита: гледна точка на лицата, търсещи убежище),
септември 2010 г.
The duty to inform applicants about asylum procedures: The
asylum-seeker
perspective
(Задължението
за
информиране на кандидатите относно процедурите
за предоставяне на убежище: гледна точка на лицата,
търсещи убежище), септември 2010 г.
Вж.:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicat
ions_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm
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През 2010 г. ЕСПЧ се произнесе, че Румъния, Гърция и Малта са
отговорни за случаи на незаконно задържане и нечовешко отношение
към незаконни мигранти и лица, търсещи убежище. Тези решения на
ЕСПЧ показват, че отношението към мигрантите в контекста на
задържането и връщането остава чувствителна област по отношение на
основните права. Директивата относно връщането (2008/115/ЕО)
предвижда максимален срок на задържане от шест месеца, който може
да бъде удължен при определени условия до общо 18 месеца.
Директивата съдържа изискването транспонирането на съответните
разпоредби да приключи до декември 2010 г. До ноември 2010 г. осем
държави-членки на ЕС все още не бяха въвели със закон максимален
срок за задържане преди принудително извеждане или за определени
видове задържане, включително: Кипър, Дания, Естония, Финландия,
Литва, Малта, Швеция и Обединеното кралство.

н

Процедурите за връщане — задържане на мигранти

е

Прехвърлянията по режима от Дъблин
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Държавите-членки, които прехвърлят лица,
ПУБЛИКАЦИИ НА FRA
търсещи убежище, по реда на Регламента
Detention of third-country nationals in return
Дъблин II обратно в претоварени държави
procedures (Задържане на граждани на
с цел обработка на техните молби,
трети страни в рамките на процедури
рискуват да изложат кандидатите на риск
по връщане), септември 2010 г.
от
нарушаване
на
техните
права.
Регламентът Дъблин II, както и всички
Вж.:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications
правни инструменти на ЕС, трябва да се
_per_year/2010/pub_detention_en.htm
прилага при зачитане на основните права.
Самият
регламент
предоставя
на
държавите-членки възможност да вземат самостоятелни решения за
спиране изпълнението на процедури по прехвърляне в отговорните
държави-членки. Тази възможност следва да се използва в случаи,
когато подобно прехвърляне е в противоречие със задълженията в
областта на правата на човека.

Основни права

Източник:

Румъния

Латвия

Гърция

Германия

Словения

Полша

България

пр
о
Австрия

Белгия

е

Словакия

Италия

Унгария

Чешката
република

Люксембург

Португалия

Ирландия

* Сроковете за задържане, които в националното законодателство са изразени в дни и
седмици, са представени в месеци на диаграмата. За страните, в които е предвиден
повече от един максимален срок, е посочен най-дългият допустим срок на задържане. В
списъка са включени и страни, в които действа максимален срок на задържане само по
отношение на определени случаи на задържане преди принудително извеждане — това
важи за Нидерландия и Румъния.
FRA (2010 г.), Detention of third-country nationals in return procedures, Виена, FRA.

не

Бележка:

Испания

Нидерландия

Франция

ве

ре

н

Фигура 1: Максимална продължителност на задържането, по страни (месеци)

П
ре

во

дъ

т

В началото на 2011 г. големият състав на ЕСПЧ постанови своето
решение по дело „M.S.S. срещу Белгия и Гърция“. Предметът на делото
е свързан с връщането от Белгия в Гърция на лице от Афганистан,
търсещо убежище, в приложение на Регламента Дъблин II. ЕСПЧ се
произнесе, че както Гърция, така и Белгия са нарушили член 3 (забрана
на унизителното или нечовешко
ПУБЛИКАЦИИ НА FRA
отношение) и член 13 (право на
ефективни правни средства за
Coping with a fundamental rights emergency –
защита) от КЗПЧОС. До края на
The situation of persons crossing the Greek
2010 г.
в
процедура
на
land border in an irregular manner (Справяне с
разглеждане от ЕСПЧ бяха 1000
критична за основните права ситуация —
дела, свързани с прилагането на
положението на лицата, преминаващи
Регламента Дъблин II към лица,
гръцката
сухоземната
граница
по
търсещи убежище. По-голямата
неправомерен начин),
част от тези дела се отнасяха до
февруари 2011 г.
искове
срещу
Белгия,
Вж.:
Финландия,
Франция
и
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/public
Нидерландия за оспорване на
ations_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm
връщане в Гърция и Италия.
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ре

Основни събития в областта на
граничния контрол и визовата
политика:
•

споразумения за сътрудничество
между държави-членки и трети
страни, позволяващи задържане и
връщане на мигранти по морските
граници, породиха риск от
невъзможност лица, нуждаещи се
от международна закрила, да
подадат молби за убежище;

пр
о

След влизането в сила на Договора от
Лисабон бяха предприети редица стъпки за
подобряване зачитането на основните права в
рамките на съвместни операции, реализирани
от няколко държави-членки на ЕС по
външните граници на ЕС и координирани от
Европейската агенция за управление на
оперативното сътрудничество по външните
граници (Frontex). През февруари 2010 г.
Европейската комисия предложи изменения
на учредителния регламент на Frontex
(COM(2010) 61 окончателен). Тези изменения
включват изрично позоваване на правата на
човека, по-специално що се отнася до
обучението на служителите на граничната
охрана и провеждането на съвместни
операции.
Например
в
областта
на
принудителните извеждания измененията
предвиждат
въвеждане
на
кодекс
на
поведение
относно
извършването
на
съвместните полети за връщане. По искане на
Съвета на Европейския съюз в текста на
предложението бяха внесени изменения,
съгласно които Frontex получи право да
обработва личните данни на лицата, върнати
посредством
съвместни
операции.
Европейският надзорен орган по защита на
данните (ЕНОЗД) посочи, че за тази цел е
необходимо в регламента да се предвиди
изрично правно основание, както и гаранции
за защита на данните. В края на 2010 г.
предложението все още беше предмет на
обсъждане в Европейския парламент и Съвета.

ве

Преразглеждането на мандата на
Frontex

н

Граничен контрол и визова
политика

бяха предприети стъпки за
гарантиране зачитането на
основните права в контекста на
координирани от Frontex
операции, по външните граници
на ЕС;

•

за първи по искане на Гърция път
Frontex разгърна екипи за бърза
намеса по границите (Rabits) по
сухоземната граница с Турция;

•

възможност за безвизово
пътуване беше предоставена на
граждани на Албания и Босна и
Херцеговина, притежаващи
биометрични паспорти, и на
притежатели на тайвански
паспорти.

П
ре

во

дъ

т

не

е

•

Реформата на Кодекса на шенгенските граници
През април 2010 г. Съветът на Европейския съюз прие решение за
допълнение на Кодекса на шенгенските граници, което съдържа правила
и насоки по отношение на операциите за наблюдение на морските
граници, координирани от Frontex (2010/252/ЕС). Насоките се отнасят до
въпроси, свързани с операциите за търсене и спасяване и свалянето на
брега на спасените или заловени лица, като приоритетна цел ще бъде
свалянето в държавата, откъдето са тръгнали тези лица. Когато не е

Основни права

П
ре

во

дъ

т

не

е

пр
о

ве

ре

н

възможно спасените или заловени лица да бъдат свалени на брега в
държавата на заминаване, те следва да бъдат свалени в държавата,
която е домакин на операцията. Този нов набор от правила, който е
предмет на преглед от страна на Съда на ЕС, стана причина Малта да
декларира, че няма да поема ролята на домакин на съвместни операции
на Frontex.
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Прилагането на Директивата за запазване на данни

ре

Информационно общество и
защита на данните

н

Основни правни и политически процеси през 2010 г.

П
ре

во

дъ

т

не

е

пр
о

ве

През 2010 г. продължи дебатът за
съответствието на Директивата за
Основни събития в областта на
запазване на данни (2006/24/ЕО) с
информационното общество и
принципите на основните права.
защитата на данните:
Директивата, която е приета през
2006 г.,
задължава
дружествата,
•
нови технологии дадоха нови
предоставящи телефонни и интернет
поводи за загриженост относно
услуги, да събират данни за всички
зачитането на основните права и
комуникации,
осъществявани
от
станаха причина за призиви за
техните клиенти. В съвместно писмо
модернизиране на
от 22 юни 2010 г. повече от 100
законодателството на ЕС за
организации от 23 държави-членки на
защита на данните;
ЕС се обърнаха към комисарите
•
нарасна консенсусът около
Малмстрьом, Рединг и Крус с искане
виждането, че защитата на
да „внесат предложение за отмяна на
данните е ключов аспект на
изискванията
на
ЕС
относно
международните споразумения,
запазването на данни в полза на
особено на тези, които са свързани
система за ускорено запазване и
с лични досиета и Swift;
целево събиране на трафични
•
на политическо и законодателно
данни“. В някои държави-членки,
равнище беше изразена
между
които
Австрия,
Белгия,
загриженост във връзка с
България
и
Германия,
бяха
увеличаването на случаите на
проведени национални кампании
нормативни задължения за
срещу прилагането на директивата.
запазване на комуникационни
През
октомври
2009 г.
данни (в телефонни мрежи и
Конституционният съд на Румъния
интернет) от частни дружества;
(Curtea Constituţională) обяви със
•
независимостта на органите по
своето решение № 1258 националния
защита на данните беше
закон, с който беше въведена
поставена на разглеждане пред
директивата,
за
Съда на ЕС;
противоконституционен. През март
2010 г. с решение на Федералния
•
продължи политическият дебат
конституционен съд на Германия
относно последствията от
(Bundesverfassungsgericht,
BVerfG)
използването на скенери за
беше отменен германският закон за
проверка на цялото тяло като
въвеждане
на
Директивата
за
устройства за сигурност на
запазване
на
данни,
като
в
летищата;
решението с номер BvR 256/08 се
•
тема на дискусии и разглеждане
посочва, че законът представлява
пред Съда на ЕС стана балансът
„грубо вмешателство“ в правата на
между съображенията за защита
лична
неприкосновеност.
на данните и правото на
Междувременно
Европейската
информация.
комисия обяви, че е започнала
процедура
на
преглед
на
Директивата за запазване на данните от 2006 г.

Основни права

и

свързани

с

тях

поводи

за

н

Новите технологии
загриженост

не

е

пр
о

ве

ре

Последствията от прилагането на новите технологии бяха тема на
редица декларации на Съвета на Европа. Услугата Google Street View е
пример за технологична разработка,
ПУБЛИКАЦИИ НА FRA
която породи определена загриженост.
Тази технология предоставя панорамни
The use of body scanners: 10 questions and
изгледи, заснети от различни гледни
answers (Използването на скенери за
точки по улиците в много градове в цял
проверка на цялото тяло: 10 въпроса и
свят. За тяхното заснемане Google
отговора), юли 2010 г.
изпраща по градските улици специално
Вж.:
оборудвани автомобили. Тази практика
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/op-bodyscann
породи
дискусии
и
в
няколко
er_en.htm
държави-членки на ЕС, между които
Австрия, Германия, Испания, Словения и Италия, стана повод за
съдебни процедури. В Германия федералният комисар по защитата на
данните и свободата на информацията (Bundesbeauftragter für den
Datenshcutz und die Informationsfrei-heit, BfDI) изиска създаване на
централизиран регистър на жалбите, свързани с публикуване на лични
данни в интернет, включително от услуги като Google Street View.
Бендесратът прие законопроект за изменение на федералния Закон за
защитата на данните (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) с цел да
гарантира подобрена защита на личните данни във връзка с услугите за
географска информация в интернет, като например Google Street View.

во

дъ

т

На равнище на ЕС темата за скенерите за проверка на цялото тяло беше
предмет на подробни дискусии. На 15 юни 2010 г. Европейската комисия
публикува своето Съобщение относно използването на скенери за целите
на сигурността на летищата в ЕС (COM(2010) 311). Комисията застъпи
позицията, че единствено общ европейски подход може да обезпечи
хармонизиране при отчитане на стандартите на ЕС в областта на
основните права, свързани с използването на подобни скенери.

Статут на органите за защита на данните

П
ре

Независимостта, правомощията и
ресурсите,
с
които
разполагат
ПУБЛИКАЦИИ НА FRA
органите за защита на данните в
Data protection in the EU: the role of National
държавите-членки на ЕС, станаха
Data Protection Authorities (Защитата на
повод за загриженост през 2010 г. По
данните в ЕС: ролята на националните
делото Комисията срещу Германия
органи за защита на данните), май
(C-518/07) Съдът на ЕС се произнесе
2010 г.
за първи път по въпроса за
независимостта на надзорните органи
Вж.:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications
за защита на данните. Съдът
_per_year/2010/pub_data_protection_en.htm
установи строги критерии и заключи,
че германските институции за защита
на данните на равнище на федералните провинции (Länder), отговорни
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в началото на 2011 г. Европейската
комисия прие Програма на ЕС за
правата на детето, която включва 11
насоки за действие;

•

на равнище ЕС беше постигнато
споразумение по окончателния текст на
директива относно предотвратяването
и борбата с трафика на хора и
защитата на жертвите, в която се
отделя специално внимание на
закрилата на детето;

ве

пр
о
•

не

европейската гореща линия за
изчезнали деца, 116 000, работеше
само в 13 държави-членки на ЕС;

•

проверки в различни държави-членки
на ЕС дадоха тревожни резултати по
отношение на случаи на малтретиране
на деца, извършени в институции или
от персонала на тези институции;

•

данните на FRA подчертават
констатацията, че разделените от
семействата им в ситуации на
миграция или предоставяне на
убежище често не получават
подходящи жилища, не във всички
случаи се извършват медицински
прегледи при пристигането им, често
процедурите по разглеждане на
молбите за убежище не са съобразени
с децата, а качеството на
предоставяното настойничество варира
значително в отделните
държави-членки на ЕС;

•

все още не е преодоляна липсата на
подробни и разбити данни за трафика
на деца с цел сексуална или трудова
експлоатация, а в случаите, когато
такива данни се събират, броят на
идентифицираните жертви на трафик
остана много малък.

во
П
ре

Съветът на Европа прие Насоки за
съобразено с правата на детето
правосъдие и препоръка за
деинституционализация и отглеждане в
общностите на деца с увреждания;

•

Борбата срещу сексуалното
малтретиране и експлоатация
на деца
През март 2010 г. Европейската
комисия прие, с цел да преразгледа
действащата нормативна уредба,
предложение за директива относно
борбата
със
сексуалното
малтретиране,
сексуалната
експлоатация на деца и детската
порнография
(COM(2010)
94
окончателен). Директивата има за
предмет
наказателното
законодателство,
включително

ре

•

дъ

т

Права на детето
и закрила на
децата

н

Основни събития в областта на правата
на детето:

е

за контрола на обработката на лични
данни от непублични организации, не
са достатъчно независими, тъй като
са обект на надзор от страна на
държавата.
През
юни
2010 г.
Европейската комисия поиска от
Обединеното кралство да повиши
правомощията на своя национален
орган за защита на данните, Службата
на комисаря по информацията (ICO),
за да изпълни изискванията на
законодателството на ЕС. През
декември
2010 г.
Европейската
комисия откри пред Съда на ЕС
процедура срещу Австрия за липсата
на независимост на органа за защита
на данните на тази страна. Съгласно
събраните от FRA данни през периода
2007—2010 г. Франция, Германия и
Испания са повишили значително
човешките и финансовите ресурси,
предоставени на разположение на
органите за защита на данните.
Значителни
съкращения
на
ресурсното обезпечаване на тези
органи са регистрирани в Естония,
Ирландия, Латвия, Литва и Словакия.

Основни права

ве

ре

н

въпросите на инкриминирането на най-тежките форми на сексуално
малтретиране и експлоатация на деца, които понастоящем не са
включени в обхвата на законодателството на ЕС, наказателното
разследване и откриването на наказателно производство, и развитието
на информационните технологии, включително инкриминирането на
новите форми на сексуално малтретиране и експлоатация, улеснени от
използването на интернет. Наред с горното, предложението предвижда
въвеждането на национални механизми за блокиране на достъпа до
страници в интернет, които съдържат детска порнография, както и
действия за заличаване на съдържание при източника под надзора на
съдебните или полицейските органи.

не

е

пр
о

През юли 2010 г. влезе в сила Конвенцията на Съвета на Европа за
защита на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално
посегателство (Поредица договори на Съвета на Европа (CETS) № 261).
Тази конвенция е първият международен договор, насочен срещу всички
форми на сексуално насилие срещу деца. Обхватът на конвенцията
включва също така и секс туризма и съблазняването на деца за
сексуални цели посредством информационни и комуникационни
технологии (известно също като „склоняване на деца към сексуални
действия“). Дания, Франция, Гърция и Нидерландия са единствените
държави-членки на ЕС, които ратифицираха конвенцията до края на
2010 г.

Правата на децата, които не са придружени или са
разделени от семействата си

П
ре

во

дъ

т

Децата, които са разделени от двамата си родители или от основните
лица, които се грижат за тях, са особено уязвими, особено в случаи на
миграция. Планът за действие на Комисията относно непридружените
непълнолетни лица за периода 2010—2014 г., приет на 6 май 2010 г.,
идентифицира няколко проблема и
предлага
съответни
решения
ПУБЛИКАЦИИ НА FRA
(COM(2010)
213
окончателен).
Separated, asylum-seeking children in European
Основните
насоки
за
действие
Union Member States, Summary Report
включват:
предотвратяване
на
(Разделени от семействата си деца,
миграция и трафик в условия, които не
търсещи убежище в държавите-членки на
са безопасни; приемане и процесуални
Европейския съюз, обобщен доклад), април
гаранции в ЕС — което включва и
2010 г.
въпросите
на
определянето
на
възрастта
и
откриването
на
Separated, asylum-seeking children in European
семейството, и намиране на трайни
Union Member States, Comparative report
решения. Предвидено е тези действия
(Разделени от семействата си деца,
да
се
реализират
посредством
търсещи убежище в държавите-членки на
поредица от мерки, които не се
Европейския съюз, сравнителен доклад),
ограничават
в
областта
на
декември 2010 г.
имиграционната политика, но също
Вж.:
така са насочени към преодоляване на
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per
първопричините
за
миграцията.
_year/2010/pub_sep_asylum_en.htm
Планът
за
действие
подкрепя
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приемането на общи стандарти за попечителство и юридическо
представителство, и съдържа препоръката компетентните органи да
вземат решението за бъдещето на всяко непридружено непълнолетно лице в
най-кратките възможни срокове, за предпочитане в рамките на шест
месеца. Решението трябва да е съобразено със задължението за
държавите-членки да направят опит за откриване на семействата и да
разгледат други възможности за реинтегриране на детето в неговата
страна на произход, като оценят кой вариант е в най-добрия интерес на
детето. Това може да включва предоставяне на статут на международна
закрила и заселване в ЕС. Съобщението на Комисията съдържа
констатацията, че връщането на деца е само един от вариантите, „тъй
като въпросът е много по-сложен и многоизмерен и съществуват ясни
граници за свободата на действие на държавите-членки при
предприемането на мерки, свързани с непридружени непълнолетни
лица“.

н

Основни правни и политически процеси през 2010 г.

Основни права

Равенство и недискриминация

н

Основни събития в областта на равенството и недискриминацията:

преговорите в Съвета на Европейския съюз относно хоризонталната директива не бяха
приключени;

•

държавите-членки на ЕС продължиха да въвеждат нови и да изменят действащи законодателни
актове с оглед въвеждане в националните си законодателства на директивите относно
равенството и по-конкретно Директивата за равенство между расите (2000/43/ЕО), Директивата
за равно третиране в областта на заетостта (2000/78/ЕО), Директивата за равенство по полов
признак при достъп до стоки и услуги (2004/113/ЕО) и Директивата за равенство между
половете (преработена) (2006/54/ЕО);

•

броят на жалбите, подадени пред органите по въпросите на равенството в отделните
държави-членки на ЕС, варираше. Въпреки нарастването на броя, отчетено в 12
държави-членки на ЕС, общият брой остана нисък. Правомощията на някои органи по
въпросите на равенството бяха разширени, в резултат на което бяха включени допълнителни
основания за дискриминация;

•

бяха приети директивите относно родителския отпуск (2010/18/ЕС) и относно принципа на равно
третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети
лица (2010/41/ЕС), както и петгодишна стратегия за насърчаване на равенството между мъжете
и жените, отнасяща се до периода 2010—2015 г. Не бяха приключени преговорите за приемане
на Директивата относно бременните работнички;

•

официално беше открит Европейският институт за равенство между половете (EIGE);

•

ЕС ратифицира Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с
увреждания (КПХУ), като същото направиха още четири държави-членки през 2010 г., с което
общият брой на държавите-членки, които са ратифицирали конвенцията, достигна 16.
Европейската комисия обяви Европейската стратегия за хората с увреждания (COM(2010) 636
окончателен) и някои държави-членки предприеха мерки за независим живот и приобщаващо
образование за хората с увреждания;
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•

во

Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие широкообхватна Препоръка относно мерки
за борба с дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова идентичност
((CM/Rec(2010) 5), а парламентарната асамблея прие препоръка и резолюция по тази тема
(Препоръка № 1915 и Резолюция № 1728). Практиката на ЕСПЧ и предприетите от някои
държави-членки мерки доведоха до развитие в областта на правата на двойките от един и същи
пол, правата на транссексуалните лица и провеждането на шествия на гордостта;

П
ре

•
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•

дискриминацията, основана на религиозната принадлежност, беше предмет на съдебни
решения, свързани с излагането на религиозни символи на работното място и провеждането на
часове за религиозно обучение в училищата;

•

насърчаването на участието както на възрастните, така и на младите хора на пазара на труда,
стана предмет на инициативи на Европейската комисия;

•

практиката на съдилищата и органите по въпросите на равенството на някои държави-членки
отрази напредък по отношение на преодоляването на дискриминацията на множество
основания.

Основни правни и политически процеси през 2010 г.

н

(Не)еднакви равнища на закрила и реформата на
органите по въпросите на равенството
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На равнище на ЕС преговорите за
ПУБЛИКАЦИИ НА FRA
хоризонталната
директива
не
бяха
приключени в Съвета. Тази директива ще
EU-MIDIS Data in Focus 3: Rights awareness
разшири обхвата на предоставяната
and equality bodies (EU-MIDIS: Данни на
понастоящем закрила срещу етническа
фокус № 3: Осведоменост за правата и
дискриминация
съгласно
органите по въпросите на равенството),
законодателството на ЕС, която ще
май 2010 г.
обхване всички форми на дискриминация.
Вж.:
На национално равнище „йерархията“,
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications
съгласно която във връзка с расовия и
_per_year/2010/pub_dif3_en.htm
етническия произход се предоставя
по-ефективна закрила, отколкото във
връзка с други основания за дискриминация, беше отменена от различни
държави-членки. В резултат на това през 2010 г. едва девет
държави-членки предоставяха различни нива на закрила във връзка с
различни видове дискриминация. Важни изменения бяха регистрирани
през 2010 г. и по отношение на органите по въпросите на равенството.
Дванадесет от общо 21 държави-членки, за които са налице данни за
2010 г., отчетоха нарастване на броя на жалбите или исканията за
помощ. Институционални реформи на съществуващите механизми,
включително разширяване на правомощията посредством включване на
допълнителни основания за дискриминация, бяха проведени в Дания,
Естония и Франция. Освен това органите по въпросите на равенството
бяха обект на повишено внимание от страна на органите, контролиращи
прилагането на договорите на ООН, и по-специално на Комитета за
премахване на расовата дискриминация (CERD), в рамките на процеса
на периодичен преглед.

во

Активизиране на борбата срещу дискриминацията,
основана на увреждане

П
ре

През декември 2010 г. ЕС се присъедини за първи път заедно със своите
държави-членки към договор на ООН в областта на правата на човека —
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ). Още
четири държави-членки ратифицираха конвенцията през 2010 г.:
Франция, Латвия, Литва и Словакия, с което общият брой на страните,
ратифицирали конвенцията, достигна 16 от общо 27 държави-членки. На
национално равнище продължиха да постъпват съобщения за случаи на
дискриминация, основана на увреждане. Това отразява и позицията,
приета през февруари 2010 г. в Препоръката на Комитета на министрите
на Съвета на Европа относно деинституционализацията и отглеждането
в общностите на децата с увреждания (CM/Rec(2010) 2).

Основни права
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Нови събития във връзка със сексуалната ориентация и
правата на транссексуалните лица
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През 2010 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие
Препоръка относно мерките за борба с дискриминацията, основана на
сексуалната ориентация или половата идентичност, която представлява
най-широкообхватният до момента политически ангажимент на
междуправителствено равнище за защита на правата на представителите
на
хомосексуалната,
бисексуалната
и
транссексуалната
общност
(CM/Rec(2010) 5). На равнище на съдебните органи ЕСПЧ подчерта във
връзка с разглеждането на делото Schalk и Kopf срещу Австрия, че
въпросът за допускането на еднополовите бракове е от компетентността
на държавите. В същото време Съдът отчете, че е налице „бързо
развитие на обществените нагласи по отношение на еднополовите
двойки“ и че еднополова двойка,
която е в устойчиво фактическо
ПУБЛИКАЦИИ НА FRA
съжителство,
отговаря
на
разбирането за „семеен живот“.
Homophobia, transphobia and discrimination
on grounds of sexual orientation and gender
identity (Хомофобия, трансфобия и
През 2010 г. бяха отбелязани важни
дискриминация на основа на сексуалната
промени в областта на правата на
транссексуалните лица. Във Франция
ориентация и полова идентичност),
транссексуалността беше заличена
2010 г. Update – Comparative legal analysis
от
списъка
на
„дългосрочните
(Актуализация: Сравнителен анализ на
психиатрични
заболявания“.
В
законодателството), ноември 2010 г.
Португалия беше приет нов закон за
Вж.:
официално признаване на смяната
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications
_per_year/2010/pub-lgbt-2010-update_en.htm
на пола. А в Германия, в резултат на
решение
на
Федералния
конституционен съд (Bundesverfassungsgericht, BVerfG), беше заличено
изискването за развод като условие за смяна на регистрирания пол на
лицата в официалните документи. В Австрия съдилищата се
произнесоха, че не може да се изисква извършване на хирургическа
операция като условие за смяна на името и пола на лице, отразени в
съответните документи. И накрая, Конституционният съд на Малта се
произнесе с решение, че отказът на правото на транссексуална жена да
сключи брак със своя партньор от мъжки пол представлява нарушение
на член 12 от КЗПЧОС относно правото на сключване на брак. В
областта
на
законодателството
относно
убежището
шест
държави-членки на ЕС (Финландия, Латвия, Малта, Полша, Португалия и
Испания) включиха в обхвата на предоставяната закрила и жертвите,
които са лесбийки, гей и бисексуални (LGB), с което броят на
държавите-членки, които предоставят изрична закрила от преследване
на жертвите, които са LGB, достигна 23 страни.
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Расизъм
и
дискриминация
Етническата дискриминация и
необходимостта от събиране
на данните

•

не

ве

въпреки че формални правни и
административни пречки пред достъпа до
социално жилищно настаняване са налице
само в няколко държави-членки, наличните
данни показват, че представителите на
малцинствата продължават да обитават
жилища с по-ниско качество в резултат както
на пряка, така и на непряка дискриминация;

•

според наличните данни сегрегацията в
областта на образованието остава проблем,
който засяга предимно ромските деца в
някои държави-членки. Все още пречки за
достъпа до образование на децата на
мигранти без документи съществуват в
някои държави-членки, където училищните
администрации са задължени да събират
информация и да докладват за правния
статут на учениците и техните родители;

•

редица държави-членки започнаха да
въвеждат практиката на събиране на данни,
разбити по расов или етнически произход,
което е важен елемент от усилията за
документиране и идентифициране на
потенциално дискриминационни практики;

•

повечето държави-членки, които събират
данни за престъпленията, мотивирани от
расова омраза, отчетоха нарастване на броя
на регистрираните престъпления.

т

дъ

достъпът до здравни грижи продължава да
зависи от усилията за преодоляване на
езикови бариери и адаптиране към
културното многообразие. Що се отнася до
незаконните мигранти, достъпът
продължава да зависи от това дали
здравните работници са задължени да
докладват на компетентните органи за лица
без документи;

•

во
П
ре

широко разпространена остана
дискриминацията в областта на заетостта,
като установените случаи са свързани с
дискриминация в обявите за работа,
процедурите по набиране на служители,
условията на труд и уволненията;

пр
о

•

е

Изглежда,
че
необходимостта
от
събиране на данни се осъзнава във все
по-голяма
степен
в
различни
държави-членки. Например във Франция
данните, които се събират в рамките на
преброяването на населението, не
включват никакви въпроси за етническия
произход,
въпреки
повторно
отправената
през
август
2010 г.
препоръка на CERD. Френският комисар
за
многообразието
и
равните
възможности (Commissaire à la diversité
et à l’égalité des chances), обаче,
създаде Комитет за измерване и оценка
на многообразието и дискриминацията
(Comedd). Комитетът публикува своите
констатации през февруари 2010 г. и
отправи
няколко
препоръки,
включително
за
стимулиране
на
научните
изследвания
и
експерименталните
проучвания
с
използване на алтернативни методи за
измерване на дискриминацията, като
използване на фамилните имена,
извършване на наблюдения на място и,
според обстоятелствата, включване на
въпроси
относно
етническото
самоопределяне. Важни данни може да
бъдат
събрани
и
посредством
изследване
на
дискриминацията.
Резултатите от първото систематично
проучване
за
изследване
на
дискриминацията,
проведено
в
Германия от средата на деветдесетте
години насам, бяха публикувани през
февруари 2010 г. и показаха, че
кандидатите, чиито фамилни имена
звучат като турски, се сблъскват с
бариери в достъпа си до пазара на
труда. Авторите на проучването са
изследвали 528 публично оповестени

Основни събития в областта на расизма и
етническата дискриминация:

Основни права
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места за стажове и са установили, че шансовете на кандидати с турски
фамилни имена да получат обратно обаждане от работодателя са с
14 процентни пункта по-ниски в сравнение с шансовете на участниците с
„германски“ имена, като равнището на дискриминация е значително
по-високо в малките дружества.
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Вж.:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_y
ear/2010/pub-racism-in-sport_en.htm

пр
о

Racism, ethnic discrimination and exclusion of
ethnic minorities in sport: a comparative view of the
situation in the European Union (Расизъм,
етническа
дискриминация
и
социално
изключване на етническите малцинства в
областта на спорта: сравнителен преглед на
положението в Европейския съюз), октомври
2010 г.

ве

ПУБЛИКАЦИИ НА FRA
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Рамковото решение на
Съвета относно борбата
срещу расизма и
ксенофобията

ПУБЛИКАЦИИ НА FRA

ве

пр
о

Вж.:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/
2010/pub-racism-marginalisation_en.htm

ПУБЛИКАЦИИ НА FRA

Understanding and preventing discriminatory
ethnic profiling: A Guide e (Разбиране и
предотвратяване на дискриминационното
етническо
профилиране:
ръководство),
октомври 2010 г.

е

До
28
ноември
2010 г.
държавите-членки на ЕС трябваше
да транспонират тази мярка на ЕС,
която урежда сближаването на
законодателствата
на
държавите-членки
относно
правонарушенията от расистки и
ксенофобски
характер
(2008/913/ПВР).
Расисткото
и
ксенофобско поведение трябва да
бъде обявено за престъпление във
всички държави-членки, което да
се
наказва
с
ефективни,
съразмерни
и
възпиращи
наказания в максимален размер
поне от една до три години
лишаване от свобода. В края на
2010 г.
държавите-членки
извършваха
процедурите
по
нотифициране на предприетите
мерки за прилагане. Веднага след
приключването на тези процедури
и
превода
на
съответните
документи Европейската комисия
ще започне работа по своя анализ
на транспонирането на рамковото
решение.

ре

н

Experience of discrimination, social marginalisation
and violence: A comparative study of Muslim and
non-Muslim youth in three EU Member States
(Дискриминация, социална маргинализация и
насилие: Сравнително изследване на младежи с
мюсюлманска и немюсюлманска религиозна
принадлежност в три държави-членки на ЕС),
октомври 2010 г.
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Вж.:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_
year/2010/pub_ethnic-profiling_en.htm

ПУБЛИКАЦИИ НА FRA

П
ре

The impact of the Racial Equality Directive - Views
of trade unions and employers in the European
Union (Въздействието на Директивата за
расовото
равенство.
Виждания
на
синдикатите
и
работодателите
в
Европейския съюз), ноември 2010 г.
Вж.:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_y
ear/2010/pub_racial_equal_directive_en.htm

EU-MIDIS Data in Focus 4: Police stops and
minorities (EU-MIDIS, Данни на фокус № 4:
Спирания от полицията и малцинства),
октомври 2010 г.
Вж.http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2010/pub_dif4_en.htm

Основни права

•

в резултат на ниското равнище на
участие в избори за общински
администрации и за Европейския
парламент на граждани на ЕС,
които не са местни граждани, бяха
предприети дискусии относно
необходимостта от изборна
реформа в тази област;

•

практиката на ЕСПЧ обхвана
правото на свободни избори (член
3 от протокол № 1 към КЗПЧОС);

•

след постигането на политически
консенсус относно Регламента за
гражданската инициатива в края
на 2010 г., регламентът беше
формално приет през февруари
2011 г. и може да влезе в сила на
1 април 2012 г.
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Резултатите от проучване, проведено от
FRA, показаха, че в по-голямата част от
държавите-членки лицата с увреждания,
които са изгубили своята юридическа
дееспособност, са лишени от право на
глас. Тези констатации повдигат въпроса за
съвместимостта със стандартите на ООН,
гарантирани в член 29 от Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания.
Подобна загриженост е изразена и в жалби,
подадени пред ЕСПЧ. По делото Alajos Kiss
срещу Унгария (дело 38832/06) Съдът се
произнесе, че автоматичното лишаване от
право на глас на лице, поставено под
попечителство
поради
психично
заболяване, представлява нарушение на
член 3 от протокол № 1 към КЗПЧОС.
Съгласно Конституцията на Унгария лице,
което е поставено под попечителство, се
лишава от право да гласува. ЕСПЧ
отхвърли правомерността на абсолютната
забрана за гласуване, наложена на всички
лица
под
частично
попечителство,
независимо от техния действителен
капацитет. Съдиите от ЕСПЧ заключиха,
че ограничаването на правото на глас на
кандидата може да бъде постановено
правомерно единствено въз основа на
индивидуална оценка, извършена по
съдебен ред.

Основни събития в
областта на участието:

ве

Ограничаване на правото на глас
на лицата с увреждания

ре

н

Участие на гражданите на ЕС в
демократичното функциониране
на Съюза

ПУБЛИКАЦИИ НА FRA
The right to political participation of persons
with mental health problems and persons with
intellectual disabilities (Правото на
политическо участие на лицата с
проблеми с психичното здраве и лица с
умствени увреждания), ноември 2010 г.
Вж.:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2010/pub-vote-disability_en.htm

Европейската гражданска
инициатива
С европейската гражданска инициатива Договорът от Лисабон въведе
нова форма на обществено участие в Европа. В член 11, параграф 4 от
Договора за Европейски съюз (ДЕС) е предвидено, че „Най-малко един
милион граждани на Съюза, граждани на значителен брой държави-членки,
могат да поемат инициативата да приканят Комисията да представи
подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по
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ве

ре

функционирането на новия инструмент за пряка демокрация е уреден с
регламент на Европейския парламент, одобрен от Съвета на
Европейския съюз в края на 2010 г. Регламентът беше официално приет
на 14 февруари 2011 г. В него е предвидено, че изискваните един
милион подписа следва да бъдат събрани в поне една четвърт от всички
държави-членки.

н

въпроси, за които тези граждани считат, че за целите на прилагането на
Договорите е необходим юридически акт на Съюза“. Механизмът за

Нови инициативи на ЕС в
областта на наказателните
производства

Основни събития в областта на достъпа
до правосъдие:
•

дъ

во
П
ре

беше приета Директива на ЕС относно
правото на устен и писмен превод в
наказателното производство
(2010/64/ЕС) като първа стъпка от
изпълнението на пътната карта на ЕС за
укрепване на процесуалните права на
заподозрени лица или на обвиняеми в
рамките на наказателното производство
(„пътната карта“);

•

няколко държави-членки на ЕС
предприеха реформи на своите съдебни
системи, включващи мерки за
намаляване на продължителността на
съдебните производства и повишаване
на независимостта на съдилищата;

•

няколко държави-членки предприеха
стъпки за укрепване или създаване на
национални институции за правата на
човека.

т

не

е

С влизането в сила на Договора от
Лисабон предишният трети стълб
(полицейското
и
съдебното
сътрудничество
по
наказателноправни въпроси) стана
предмет
на
обичайната
законодателна процедура и, което е
най-важно, на юрисдикцията на Съда
на Европейския съюз. През 2010 г.
бяха
обявени
различни
законодателни инициативи, които
имат отношение към достъпа до
правосъдие на национално равнище.
През октомври 2010 г. беше приета
Директивата относно правото на
устен
и
писмен
превод
в
наказателното
производство
(2010/64/ЕС).
Тази
директива
гарантира на заподозрените лица и
обвиняемите правото на писмен
превод на важните части от всички
документи от съществено значение
и
устен
превод
на
всички
изслушвания и разпити, както и
устен превод по време на срещи с
адвокати. Лицата не могат да се
отказват от тези права, без да са
получили преди това правен съвет или
да са били напълно запознати по друг
начин с последствията от този отказ.
Съдията по конкретното дело е

пр
о

Достъп до ефикасно и
независимо правосъдие

ПУБЛИКАЦИИ НА FRA
FRA Opinion on the draft Directive regarding
the
European
Investigation
Order
(Становище на FRA относно проекта за
Директива за Европейска заповед за
разследване), февруари 2011 г.
Вж.:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/op-eio_en.htm

Основни права

ве

Достъпът до правосъдие като важен повод за
загриженост по отношение на основните права

ре

н

компетентен да прецени дали качеството и степента на предоставения
устен и писмен превод са достатъчни. През юли 2010 г. Европейската
комисия прие предложение относно „декларация за правата“ на
заподозрени в извършване на престъпления лица, което има за цел
въвеждане на общи минимални стандарти относно правото на
информация във връзка с наказателни производства (COM(2010) 392
окончателен). Други предложения включват инициатива на седем
държави-членки за европейска заповед за разследване (JAI(2010) 3).

П
ре

во

дъ

т

не

е

пр
о

Достъпът до правосъдие е самостоятелно право и има важно значение
като механизъм за реализиране на други важни основни права. Не във
всички случаи, обаче, достъпът до ефикасно и независимо правосъдие е
гарантиран. През 2010 г. ЕСПЧ установи
ПУБЛИКАЦИИ НА FRA
нарушения по 636 дела срещу 26
държави-членки на ЕС, 115 от които
Access
to
effective
remedies:
The
засягаха правото на справедлив процес.
asylum-seeker perspective (Достъп до
Отчитайки
мащаба
на
проблема,
ефективни средства за правна защита:
Комитетът на министрите на Съвета на
гледна точка на лицата, търсещи
Европа
прие
Препоръка
на
убежище), септември 2010 г.
държавите-членки относно ефективните
средства за правна защита в случаи на
Вж.:
прекомерна
продължителност
на
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications_reports_intr
o/publications_per_year/pub_asylum-seekers_en.htm
производството
(CM/Rec(2010)
3);
препоръката
е
придружена
с
Ръководство за добра практика. В
годишния доклад на FRA са описани предприети от различни
държави-членки мерки за преодоляване на този проблем, включително
от: България (въвеждане на „резервни адвокати“), Кипър (жалби относно
продължителността на производствата могат да се подават на всички
съдебни инстанции), Германия (законопроект за обезщетения за
материални и нематериални вреди, причинени от забавяне на дела) и
Латвия (съдилищата са оправомощени да постановяват по-леки присъди
в случаи, когато производствата не са приключени в разумен срок).
Наред с това са посочени различни примери за предприети от
държави-членки мерки за укрепване на независимостта на правосъдната
система.

Национални институции за
правата на човека и органи по
въпросите на равенството
Националните институции за правата на
човека и националните органи по
въпросите
на
равенството
имат
значителен потенциал да улесняват или
предоставят пряк достъп до правосъдие.
Националните институции за правата на

24

ПУБЛИКАЦИИ НА FRA
National Human Rights Institutions in the EU
Member States (Национални институции
за правата на човека в държавите-членки
на ЕС), май 2010 г.
Вж.:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications_reports_intr
o/publications_per_year/2010/pub_national_hr_inst_en.htm

Страна
Дания, Франция, Германия,
Гърция, Ирландия, Люксембург,
Полша, Португалия, Испания,
Обединеното кралство*, Хърватия

Б

Австрия, Белгия, Нидерландия,
Словакия, Словения

В

Румъния

Липсват
акредитирани
институции

България, Кипър, Чешката
република, Естония, Финландия,
Унгария, Италия, Латвия, Литва,
Малта и Швеция

пр
о

A

ре

Статут

човека,
които
отговарят
напълно на принципите от
Париж (т. е. които имат статут
от категория A), могат да
изпълняват по-ефективно тази
функция. Принципите от Париж,
приети от Общото събрание на
ООН през 1993 г., съдържат
авторитетни указания относно
необходимите правомощия на
независимите
и
ефективни
институции, натоварени със
задачата да защитават и
подобряват правата на човека
на национално равнище.

ве

Таблица 2: Национални институции за правата на човека в
държавите-членки на ЕС и Хърватия, по статут
на акредитация

во

дъ

т

не

е

През 2010 г. с присвояването на
статут от категория A на
националната институция за
правата
на
човека
на
Бележки: * Комисията за равенство и права на човека заема съвместно
Шотландия общият брой на
мястото на Обединеното кралство в Международния
националните институции за
координационен комитет на националните институции за
правата на човека с Комисията по правата на човека на
правата на човека с такъв
Северна Ирландия и Комисията по правата на човека на
статут в ЕС достигна 12
Шотландия.
Страните, означени с получер шрифт, са посочили, че
институции в 10 различни
планират да променят акредитацията на своите национални
държави-членки,
като
институции за правата на човека в близко бъдеще.
Източник: Международен координационен комитет на националните
Обединеното
кралство
институции за правата на човека, Диаграма на статута на
разполага
с
три
такива
националните институции, 1 януари 2010 г.
институции. През 2010 г. четири
държави-членки, които не разполагат с акредитирани институции (Кипър,
Финландия, Италия и Швеция) предприеха решителни стъпки за
създаване на национални институции за правата на човека, които могат
да получат статут от категория A.

П
ре

н
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Основни права

н

Закрила на жертвите
Развитие на стандартите за
правата на жертвите на
европейско равнище

на равнище на ЕС бяха
предприети инициативи за
подобряване на
законодателната закрила на
жертвите, като например
Директивата за трафика на
хора (COM(2010) 95
окончателен), предложението
за европейска заповед за
закрила (JAI(2010) 2) и
обсъжданията на нова
Директива за жертвите;

ве

•

•

бяха въведени по-строги
стандарти за закрила на
жертвите като приетите от
Съвета на Европа Насоки за
съобразено с правата на
детето правосъдие и
ратификацията от няколко
държави-членки на
Конвенцията за борба с
трафика на хора;

•

на национално равнище бяха
предприети мерки за
подобряване на положението
на жертвите, включително
относно достъпа до
обезщетения и информация за
правата им в контекста на
съдебните производства;

•

Съветът на Европа и
Европейската комисия
предприеха действия за
преодоляване на насилието
срещу жени;

•

бяха предприети мерки за
подобряване на дейностите по
събиране на данни за жертвите
на равнище ЕС и на
национално равнище.

П
ре

во

дъ

т

не

е

пр
о

В края на 2010 г. Европейският парламент и
Съветът на Европейския съюз обсъдиха
предложението на Европейската комисия за
Директива за трафика на хора. Тази
директива се основава три подхода за
преодоляване на проблема с трафика на
хора: превенция, закрила и наказателно
преследване, и има за цел по-активно
предоставяне на помощ и подкрепа на
жертвите. Това се отнася до три конкретни
разпоредби, свързани с децата жертви.
Наред с горното, понастоящем се провеждат
преговори относно проекта на европейска
заповед за закрила, предложен от 12
държави-членки (JAI(2010) 2). Този проект се
отнася до насилието между хора и има за
цел да предостави закрила на жертвите в
трансгранични случаи на територията на ЕС.
Проектът беше приет на първо четене от
Европейския парламент през декември
2010 г. И накрая, през 2010 г. се проведоха
дискусии
относно
възможностите
за
изменения или замяна на действащи
нормативни
актове
на
ЕС
с
цел
по-ефективно
удовлетворяване
на
потребностите на жертвите. Потребностите
на жертвите са понастоящем предмет на
Рамковото решение относно правното
положение в наказателното производство на
жертвите от престъпления (2001/220/ПВА) и
Директивата относно обезщетението на
жертвите на престъпления (2004/80/ЕО). Във
връзка със стандартите на Съвета на
Европа, през 2010 г. редица държави-членки
на ЕС ратифицираха Конвенцията на Съвета
на Европа за борба с трафика на хора от
2005 г., като тези държави включват
Ирландия, Италия, Нидерландия и Швеция.
Освен това Комитетът на министрите на
Съвета на Европа прие Насоки за
съобразено с правата на детето правосъдие.
Тези насоки имат за цел защита на правата
на детето в контекста на съдебните
производства.

ре

Основни събития в областта на
закрилата на жертвите:
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В актуалния годишен доклад на FRA са идентифицирани редица важни
събития на национално равнище, включително създаването на
Национална мрежа за подпомагане на жертвите (Полша ), въвеждането
на облекчени и по-прозрачни процедури за обезщетяване на жертвите
(Германия), въвеждането на задължение за извършителите да правят
вноски във фонд в полза на жертвите на престъпления (Финландия) и
осигуряването на възможност за кандидатстване за обезщетение чрез
интернет (Швеция). В Ирландия бяха публикувани Харта на жертвите на
престъпления и Наръчник за системата за наказателно правораздаване.
Интернет също има роля в това отношение: Швеция публикува версия
на английски език на изготвеното в страната дидактично онлайн
въведение в правосъдната система за жертви на престъпления.

н

Информиране и обезщетяване на жертвите на
национално равнище

Основни права

ре

н

Общ поглед
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Годишният доклад на Агенцията под заглавие „Основните права:
трудности и постижения през 2010 г.“ идентифицира различни
предизвикателства за непосредственото бъдеще, свързани с поредица
от теми.
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В сферата на убежището през 2012 г. предстои приключването на
работата по Общата европейска система за убежище. Това означава, че
през предстоящата година трябва да бъде постигнат значителен
напредък.
След
решението
на
ЕСПЧ
по
делото
M.S.S.
държавите-членки, които все още не са преустановили прехвърлянията
в Гърция на лица, търсещи убежище, в изпълнение на Регламента
Дъблин II, вероятно ще направят това през 2011 г. Все още не е известно
дали ще бъдат предприети допълнителни инициативи в тази област,
основани
на
солидарност
и
колективна
отговорност.
Предизвикателствата, свързани с основните права в контекста на
връщането, ще бъдат уточнени успоредно с продължаващия процес на
транспониране и прилагане от държавите-членки на Директивата
относно връщането.
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т

По отношение на граничния контрол оценката на резултатите от
първото разгръщане на екипите за бърза намеса по границите (Rabits) в
Гърция ще даде полезни данни за провеждането на подобни операции в
бъдеще. Тясното сътрудничество между Frontex, FRA и Европейската
служба за подкрепа в областта на убежището, както и по-отчетливото
измерение на основните права в мандата на Frontex, отварят вратата за
интегриране на основните права като неотделим елемент на дейността
по управление на границите.
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В областта на защитата на данните може да се очаква, че
последствията от новите технологични разработки ще останат в центъра
на вниманието в близко бъдеще и вероятно ще дадат принос в текущия
общ дебат за модернизирането на рамката на ЕС за защита на данните
във връзка със скенерите за проверка на цялото тяло, резервационните
данни на пътниците, бази данни и т. н. С оглед на уредбата на Договора
от Лисабон два въпроса ще имат централно значение в непосредствено
бъдеще: съответствието със стандартите за основните права (например
във връзка с изискванията за запазване на данни) и разширяването на
обхвата на общата рамка за защита на данните с включването на
областите на полицейското и съдебното сътрудничество по
наказателноправни въпроси.
Що се отнася до правата на децата, положението на децата, които са
уязвими, е ключово предизвикателство. Тези предизвикателства
включват децата, които изчезват от домовете си, децата с увреждания,
ромските деца, разделените от семействата си деца в ситуации на
миграция или търсене на убежище, както и децата жертви на трафик с
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ре

цел сексуална или трудова експлоатация. Предприеманите на равнище
ЕС мерки за подобряване закрилата на тези деца трябва да се
ръководят на първо място от най-добрия интерес на детето.
Становищата и мненията на децата трябва да бъдат изслушвани и
оценявани при съответно отчитане на тяхното психологическо и
физическо благосъстояние, както и на техните юридически, социални и
икономически интереси. Програмата на Комисията за правата на детето
съдържа амбициозен план за действие в тази област.
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В областта на равенството през следващите години държавите-членки
членки ще имат нови възможности да засилят защитата от
дискриминация, основана на религиозна принадлежност и убеждения,
сексуална ориентация, увреждане или възраст извън сферата на
заетостта. Събития като ратификацията на Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания, Препоръката на Съвета на Европа
относно мерките за борба с дискриминацията, основана на сексуалната
ориентация или половата идентичност и петгодишната стратегия на ЕС
за насърчаване на равенството между мъжете и жените дават насоки в
това отношение. Освен това дискриминацията на множество основания
остава реалност, която е до голяма степен отразена в нормативната
уредба на ЕС и на неговите държави-членки, както и в подхода на
съдилищата и органите по въпросите на равенството. Постигането на
по-добро разбиране и осведоменост за дискриминацията на множество
основания и интегрирането на това разбиране в законодателния процес
е предизвикателство за предстоящите години.
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По отношение на расизма и етническата дискриминация някои
държави-членки използваха успешно проучвания на дискриминацията
като метод за наблюдение на разпространението на дискриминацията и
за доказване на дискриминационни практики в секторите на заетостта и
жилищното настаняване. В резултат на документираните успехи се
очаква, че този вид проучвания ще получат по-широко разпространение
в целия ЕС. Освен това събирането на данни, разбити по признаците
расов или етнически произход в съответствие с препоръките на
Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) към
Съвета на Европа и Комитета за премахване на всички форми на расова
дискриминация (CERD) към ООН, остава открито предизвикателство за
много държави-членки. Също така в областта на наказателното
правораздаване, с оглед на факта, че престъпленията, мотивирани от
расова омраза, остават проблем в голяма част от ЕС, много
държави-членки все още предстои да поемат ангажименти за действия
срещу престъпленията, мотивирани от расова омраза, в съответствие с
Рамковото решение на ЕС и Конвенцията на Съвета на Европа за
киберпрестъпленията.
Във връзка с участието на гражданите на ЕС в демократичното
функциониране на Съюза приемането на регламента за Европейската
гражданска инициатива е важно постижение. С влизането на регламента
в действие държавите-членки трябва да определят структури и
процедури на национално равнище, улесняващи събирането на един
милион подписа, необходими за предприемане на гражданска
инициатива. Гражданската инициатива, обаче, следва да помогне на

Основни права

гражданите да се осъзнаят по-непосредствено важните въпроси на
европейската интеграция.
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В областта на достъпа до правосъдие все още са необходими
последователни реформи на правосъдните системи в държавите-членки,
особено по отношение на прекомерната продължителност на
производствата. Това следва да се разглежда в контекста на реформите
в ЕСПЧ, насочени към преодоляване на прекомерното натрупване на
дела в процес на разглеждане. Единствено посредством осигуряване на
адекватни национални правосъдни системи ще бъде възможно да се
облекчи работното натоварване на ЕСПЧ. В същото време усилията за
укрепване на други национални механизми и по-специално на органите
по въпросите на равенството и националните институции за правата на
човека могат да способстват за решаване на системни проблеми на
национално равнище. Бъдещето ще покаже дали държавите-членки ще
продължат усилията си за укрепване на капацитета на националните
институции за правата на човека в светлината на масовите мерки за
икономии.
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И накрая, в областта на закрилата на жертвите се наблюдават
обещаващи процеси както на европейско, така и на национално
равнище. Ще бъде полезно успоредно с предприетите инициативи за
правата на заподозрените лица и обвиняемите (и по-специално „пътната
карта“) да се разработят подобни мерки в областта на правата на
жертвите, с цел да се подготви по-прецизно и изчерпателно
законодателство за правата на заподозрените лица и обвиняемите,
както и на жертвите и свидетелите. Предстоящото „Европейско
проучване на безопасността“, в съчетание с проучването на FRA върху
насилието срещу жени, което обхваща насилието в детството и
моделите на съобщаване от страна на жертвите, ще хвърли светлина
върху това как жертвите упражняват правата си на практика.
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Общо

CRC

Австрия
Белгия
България
Кипър
Чешката република
Дания
Естония
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Унгария
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Обединеното кралство
Хърватия*

HRC

CERD

Таблица 3: Преглед на публикуваните доклади за наблюдение за държави-членки на ЕС и
Хърватия в рамките на процедурите за наблюдение на ООН и Съвета на Европа
през 2010 г., по страни
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Бележка: * Съгласно член от 28 учредителният регламент на FRA (ЕО) № 168/2007 Хърватия, в
качеството си на страна кандидатка за членство в ЕС, има право да участва в дейностите на
Агенцията.
 = Доклад за наблюдение, приет през 2010 г.

Комитет за премахване на расовата дискриминация
Съвет по правата на човека (орган за наблюдение в рамките
Международния пакт за граждански и политически права, ICCPR)
CESCR
Международен пакт за икономически, социални и културни права
CEDAW
Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация
отношение на жените
CAT
Комитет срещу изтезанията
CRC
Конвенция за правата на детето
CRC-OP-SC Конвенция за правата на детето (извършва наблюдение
незадължителният протокол относно търговията с деца)
ОПП
Общ периодичен преглед
ECPT
Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията
ECRML
Комитет от експерти за регионалните или малцинствените езици
FCNM
Консултативен комитет относно Рамковата конвенция за защита
националните малцинства
ЕКРН
Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността
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CERD
HRC
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Голям обем информация за Агенцията на Европейския съюз за основните
права е достъпна в интернет. Достъп до нея можете да получите на уебсайта
на FRA на адрес: fra.europa.eu.

Как да получите публикациите на Европейския съюз?
Безплатни публикации:
чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•

от представителствата или делегациите на Европейската комисия. За да
получите координатите им, посетете следния адрес в интернет:
(http://ec.europa.eu) or by sending a fax to +352 2929-42758.
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Платени публикации:

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

Платени абонаменти (например за годишната поредица на Официален вестник на Европейския
съюз и доклади за дела пред Съда на Европейския съюз):

т

чрез един от разпространителите на Службата за публикации
на Европейския съюз
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm).
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HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION
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2010 г. беше първата година, през която Европейският съюз (ЕС) приложи собствен законодателен
акт за правата на човека — Хартата на основните права на Европейския съюз. Резюмето на
актуалния годишен доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права насочва
вниманието към избрани политически и правни процеси в ЕС и неговите държави-членки, които
полагат усилия да изпълнят трайно своите ангажименти в областта на основните права.
Реализираните през 2010 г. стъпки в тази посока включват, наред с другото, укрепването на
механизма за оценка на въздействието на законодателните предложения на ЕС върху основните
права и приемането на Регламента относно гражданската инициатива — важен нов правен
инструмент на ЕС в областта на демократичното участие. Картината се допълва от предприетите от
няколко държави-членки стъпки за укрепване на съществуващите или създаване на нови национални
институции в областта на правата на човека и ратификацията от страна на ЕС на Конвенцията на
Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания.

не

е

Въпреки това няма място за самодоволство. ЕС все още е изправен пред различни
предизвикателства в областта на основните права, като трайната и крайната бедност, както и
социалното изключване сред ромските общности и влошаването на условията за лицата, търсещи
убежище, в някои държави-членки. През 2010 г. Европейският съд по правата на човека постанови
повече от 600 решения по случаи на нарушения на правата на човека, с които осъди почти всички 27
държави-членки на ЕС.
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В настоящото резюме са разгледани избрани основни въпроси в областта на основните права,
засягащи следните теми: убежище, имиграция и интеграция; граничен контрол и визова политика;
информационно общество и защита на данните; 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 и защита
на жертвите.
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Schwarzenbergplatz 11 - 1040 Vienna - Austria
Тел.: +43 (1) 580 30-60, факс: +43 (1) 580 30-693
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