
 

 

 

Съобщение за медиите от FRA 

Виена, 30 май 2017 г. 

Сближаване на политиките с реалността: 

Доклад относно основните права на FRA за 2017 г. 

През изминалото десетилетие бяха приети нови закони и политики за 

основните права и се създадоха специализирани институции. Въпреки това 

трудностите във връзка с основните права не са преодолени, а някои права 

са изложени на посегателства, което показва липсата на култура на 

основните права в институциите и обществото, както се посочва от 

Агенцията на ЕС за основните права (FRA) в нейния доклад относно 

основните права за 2017 г. 

„В ЕС разполагаме със закони и структури, които защитават правата на човека, но 

губим доверието на хората в тяхната ефективност“, изтъква директорът на FRA 

Michael O’Flaherty. „Трябва да отвърнем решително на поставящите под съмнение 

самата система за защита на правата и да покажем на хората, че правата на човека 

са от полза за цялото общество. Имаме нужда от права, за да се борим с огромните 

неравенства, които са бич за обществото, например детската бедност и насилието 

срещу жените, и за да гарантираме справедливост за всички. 

Десет години след създаването на FRA в тазгодишния Доклад относно основните 

права се разглеждат основните достижения и недостатъци в областта на защитата на 

правата на човека в ЕС през изминалото десетилетие. В доклада са обобщени и 

анализирани основните развития във връзка с правата на човека в ЕС през 2016 г. и 

са изложени предложения за действия, които обхващат Хартата на Европейския 

съюз за основните права и използването ѝ от държавите членки, равенството и 

недискриминацията, расизма, ксенофобията и свързаните с тях нетърпимост, 

интегрирането на ромите, предоставянето на убежище, границите и миграцията, 

информационното общество, правото на неприкосновеност на личния живот и 

защитата на личните данни, правата на детето, достъпа до правосъдие и 

прилагането на Конвенцията на ООН относно уврежданията. 

С цел подобряване на защитата на правата в ЕС в доклада са изложени редица 

предложения: 

 Използване на пълния потенциал на Хартата на основните права в 

националните законодателства и в съдебната практика, както и в цикъла от 

политики на ЕС като Европейския семестър за по-равноправно и по-справедливо 

общество в ЕС. Създаването на вътрешна стратегическа рамка на ЕС за 

основните права и присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за 

правата на човека допълнително ще засилят защитата на правата в ЕС. 

 Противопоставяне на подронването на ангажимента за основните права 

и ценности. На фона на увеличаваща се нетърпимост и ксенофобски 

декларации, ниско доверие в публичните институции и отстъпление в 

определени аспекти на върховенството на закона е необходимо да се намерят 

нови способи за разясняване на значението на правата за всички. 

 Подкрепа за защитниците на правата на човека. Предвид посегателствата 

върху основните права е необходимо да се увеличат правомощията и 

възможностите на защитниците на правата на човека. Трябва да се гарантира 
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водещата роля на гражданското общество за насърчаване и защита на правата. 

Въз основа на националните институции за правата на човека и мрежите за 

подкрепа може да се засили и колективният ангажимент за основните права. 

За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1 

580 30 642 
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