
Подпомага основните права на 
всички хора в Европейския съюз да се 
превърнат в реалност 

Основните права са минимален стандарт на отношение, който осигурява зачитане на достойнството 
на всеки човек. Те са посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз, която е задължи-
телна за институциите на ЕС и за всички 27 държави-членки при прилагане на законодателството на 
ЕС. Нейните дялове – Достойнство, Свободи, Равенство, Солидарност, Граждански права, Правосъдие и 
Общи разпореди – съдържат списък на правата, свободите и принципите, признати от ЕС. 

Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), създадена през 2007 г., осигурява на ЕС и на 
държавите-членки подкрепа и експертен опит в областта на основните права.

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) 
Schwarzenbergplatz 11
1040 Виена 
Австрия

Тел.:    +43 (1) 580 30 - 0
Факс:  +43 (1) 580 30 - 699

information@fra.europa.eu 
fra.europa.eu 
facebook.com/fundamentalrights 
twitter.com/EURightsAgency 
youtube.com/user/EUAgencyFRA
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FRA…
… предоставя информация за основните права в ЕС и държавите-

членки, като: 

 ■ провежда сравнителни социално-правни проучвания;

 ■ събира и анализира достоверни и сравними данни за действителното положение; 

 ■ идентифицира обещаващи практики и съществуващи трудности;

 ■  публикува изследвания в областта на правото и/или социологията на теми, свързани с 
основните права;

 ■ издава годишен доклад предоставящ актуален преглед на основните права в ЕС.

… предоставя на лицата, отговорни за вземане на решения, основани 

на доказателствата съвети за основните права, като: 

 ■ формулира становища и заключения, основани на доказателства;

 ■  извършва анализ на основните права в проекти на законодателни актове по искане на 
институции на ЕС;

 ■  разработва инструменти и образователни материали за специалисти като например за учители; 
журналисти, полицейски служители и практикуващи юристи;

 ■ улеснява обмена на обещаващи практики.

… си сътрудничи със своите партньори, като: 

 ■ осигурява на институциите на ЕС и държавите-членки подкрепа и експертен опит;

 ■ работи с органите на национално, регионално и местно управление в страните на ЕС; 

 ■  работи съвместно с международни организации, по-специално със Съвета на Европа, 
Организацията на обединените нации и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа;

 ■ тясно взаимодейства с националните институции за правата на човека и органите за равенство;

 ■  организира и приема като домакин платформата за основните права – мрежа от организации на 
гражданското общество. 

… насърчава осведоменост за правата, като:

 ■ действа като център за експертен опит и знания за основните права;

 ■  повишава осведомеността за основните права, включително чрез уебсайта на Агенцията, 
социални медии, видео материали, брошури и мероприятия.
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