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Прессъобщение на FRA 

Виена/ Брюксел, 18 юни 2013 г. 

Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA)  

представя своя годишен доклад 

Тазгодишният годишен доклад на FRA подчертава постиженията и предизвикателствата 

в областта на основните права в рамките на целия Европейски съюз (ЕС). Освен това 

докладът разглежда въздействието на настоящата криза върху принципите на правовата 

държава, както и какви действия предприемат държавите членки, за да гарантират 

доверие в своите правосъдни системи. 

„С годините ЕС и държавите членки са изградили стабилна рамка за защита на основните 

човешки права. При все това, в много области  ЕС, както  и държавите членки могат и 

трябва да постигнат повече“, казва директорът на FRA Morten Kjaerum. „Нашият последен 

годишен доклад показва, че настоящата криза е също така тест за основните права и има 

отражение върху демократичната легитимност и принципите на правовата държава.“ 

Примери за въпросите, разгледани в тазгодишния доклад: 

 Беше приета Директива на ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, 

подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Държавите членки 

предприемат мерки, за да гарантират, че жертвите имат достъп в условията на 

поверителност до служби за подкрепа на жертвите. 

 Въздействието на бюджетните съкращения върху образованието, здравеопазването и 

социалните услуги за уязвими групи, например децата. 

 Ромите продължават да се сблъскват с дискриминация и социално изключване като 

много от тях живеят в крайна бедност и нямат достъп до здравеопазване и нормални 

жилищни условия. 

 ЕС насърчава усилията за реформиране на рамката на ЕС за защита на данните, най-

мащабната реформа на законодателството на ЕС за защита на данните от 20 години 

насам. 

 ЕС направи крачка напред в посока повишено използване на бази данни и ИТ 

инструменти за управление на границите и обработка на визи и освен това успешно 

договори инструменти в областта на предоставяне на убежище, които бяха в процес 

на разглеждане. След прилагането на директивата за връщането много държави  членки 

на ЕС, са въвели алтернативи на задържането в националното законодателство. При все 

това данните показват, че на практика алтернативите се използват ефективно само в 

някои държави. В други държави задържането остава мярката, която се предприема 

най-често спрямо лица, които са обект на процедури по връщане. 

 Някои държави членки предприеха допълнителни мерки за борба с расизма и 

ксенофобията чрез наказателното право. Те включват гарантиране на подобрено 

признаване в наказателния кодекс на престъпления, мотивирани от расизъм, 

ксенофобия и свързаната с тях нетърпимост или чрез за въвеждане на засилени санкции 

за престъпления, мотивирани от такива предразсъдъци.  

 Тъй като 2012 г. беше Година на активния живот на възрастните хора, ЕС акцентира 

също така върху предизвикателствата и пречките, пред които са изправени по-

възрастните хора, включително и възрастни хора с увреждания.  

http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/crisis-time-boost-access-justice
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-data-protection-reform-package
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Годишен доклад на FRA: Основни права: предизвикателства и постижения през 2012 г. и 

Акценти — Основни права: основни развития в законодателството и политиката през 2012 г..  

 

За допълнителна информация се свържете с:  

media@fra.europa.eu  

Тел.: +43 1 580 30 858 

 

Бележки към редакторите: 

 В годишния доклад се разглеждат свързаните с основните права развития в областта на 

убежището, имиграцията и интеграцията; граничният контрол и визовата политика; 

информационното общество и защитата на данните; правата на децата и защитата на 

децата; равенството и борба с дискриминацията; расизмът и етническата 

дискриминация; участието на граждани на ЕС в демократичното функциониране на 

Съюза; достъпът до ефикасно и независимо правосъдие и правата на жертвите на 

престъпления. В него се съдържа глава, посветена на „Европейския съюз като общност 

на ценности: гарантиране на основните права във времена на криза“. 

 Годишният доклад на FRA за 2012 г. предоставя конкретни и сравнителни данни за 

състоянието на основните права на практика в 27-те държави  членки на ЕС, и 

Хърватия. В доклада се идентифицират „ключови развития“, „обещаващи практики“ и 

предизвикателства в близкото бъдеще и се акцентира върху резултати от най-

скорошната работа на FRA в това отношение. 

 Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) има за задача да предоставя 

основани на доказателства съвети на отговорните за вземането на решения лица на 

равнище ЕС и на национално равнище, като по този начин допринесе за по-

информирани и по-добре насочени дебати и политики в областта на основните права. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal-and-policy-developments-2012
mailto:media@fra.europa.eu

