Съобщение за пресата от FRA
Виена/Люксембург, 6 юни

Как да се подобри защитата на основните права в Европа:
FRA предлага пътища напред
Във връзка със заседанието на министрите на ЕС за обсъждане бъдещето на
политиките на ЕС в областта на свободата, сигурността и правосъдието Агенцията
на ЕС за основните права (FRA) излага практически предложения в своя годишен
доклад относно това как да се осигури по-добра защита на правата на хората в
ЕС. В него са изложени също предизвикателствата и постиженията в областта на
основните права, очертали се в течение на 2013 г.
„В годишния доклад на FRA се изтъкват многобройните предизвикателства в областта

на основните права в Европа днес. В него обаче се отчитат и значителните
постижения, отбелязани през 2013 г.“, заявява директорът на FRA Morten Kjaerum.
„Направените от нас конкретни предложения трябва да помогнат да се гарантира, че

защитата на правата в целия ЕС ще отбележи допълнителен напредък. Изборите,
които ЕС прави днес, ще дадат облик на основните права за предстоящите години.
Необходимо е да работим съвместно, за да гарантираме, че законите, които имаме
днес, осигуряват на практика основните права за всеки човек в ЕС.“
Както и през последните години, в годишния доклад на FRA за 2013 г. се изтъкват
предизвикателствата и постиженията в много области на основните права навсякъде в
ЕС. Сред тях могат да се посочат следните примери:
•

Проучванията на FRA относно насилието и дискриминацията срещу лесбийки,
гейове, бисексуални и транссексуални (ЛГБТ) лица, насилието срещу жените и
антисемитизма разкриха чувства на страх и висока степен на несъобщаване на
случаи сред жертвите, и по-специално сред тези на престъпленията от
омраза. Необходими са допълнителни усилия за засилване на подкрепата и
защитата на жертвите съгласно директивата на ЕС за жертвите от 2012 г.

•

Трагичните събития край италианските брегове на Лампедуза подчертаха
спешната необходимост от общоевропейски действия за запазване на живота
и правата на мигрантите. В инициативата на Европейската комисия за
намаляване на смъртните случаи в морето се определят насоки за действие за
решаване на много от проблемите чрез по-тясно европейско сътрудничество.
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•

Констатациите

от

широкомащабно

наблюдение

на

данните

разкриват

очевидни слабости на органите, отговарящи за защитата на данни на ниво ЕС
и на национално ниво. Съществените реформи на правилата на ЕС за защита
на данните, извършени в резултат на отрицателните последици, следва да
помогнат за засилване на защитата на данните в целия ЕС.
Докато Съветът обсъжда приоритетите в областта на правосъдието и вътрешните
работи през следващите пет години, в годишния доклад на FRA се изтъква
необходимостта ЕС и държавите членки да потвърдят и засилят съвместната си
ангажираност за защита и насърчаване на основните права. В него се предлага
изготвянето на вътрешна стратегия в областта на основните права и годишен цикъл от
политики за по-добра връзка и редовна оценка на усилията в тази област на ниво ЕС и
на национално ниво. Това ще бъде отражение на съществуващата външна рамка за
основните права и ще утвърди ЕС като стожер на правата на човека в глобален мащаб.
За да прочетете целия доклад, вижте: Fundamental rights: challenges and achievements

in 2013 („Основни права: предизвикателства и постижения през 2013 г.“)
За допълнителна информация се свържете с: media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1 580
30 642
Бележки за редакторите:
•

В годишния доклад на FRA за 2013 г. са дадени конкретни и сравнителни данни
относно положението по места в областта на основните права в 28-те държави
членки на ЕС. В него са представени „ключови тенденции“, „обещаващи
практики“ и предизвикателства в следните области: предоставяне на убежище,
имиграция и интеграция; граничен контрол и визова политика; информационно
общество и защита на данните; права и защита на детето; равнопоставеност и
недискриминация;

расизъм

и

етническа

дискриминация;

участие

на

гражданите на ЕС в демократичното му функциониране; достъп до ефикасно и
независимо правосъдие; и права на жертвите на престъпления. Има също
основна глава, посветена на „Вътрешната стратегическа рамка на ЕС за

основните права: обединение на усилията за постигане на по-добри
резултати“.
•

Настоящата рамка на ЕС за правосъдие и вътрешни работи, Стокхолмската
програма, обхваща периода 2010—2014 г. След заседанието на Съвета по
правосъдие и вътрешни работи на 5—6 юни, на заседанието си през юни 2014 г.
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Европейският

съвет

ще

приеме

следващите

стратегически

насоки

за

законодателно и оперативно планиране в областта на свободата, сигурността и
правосъдието.
•

Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) е оправомощена да
предоставя основани на факти съвети на лицата, вземащи решения на
национално и европейско равнище, допринасяйки по този начин за поинформирани и по-целенасочени обсъждания и политики относно основните
права.
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