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Съобщение за пресата от FRA 

Виена/Брюксел, 25 юни 2015 г. 

Според FRA трагедиите с мигранти са едно от 
многобройните предизвикателства пред основните 

права 
 
Рекорден брой мигранти са загинали през 2014 г., опитвайки се да 

прекосят Средиземно море и да стигнат до Европа. Ето защо 

държавите членки следва да обсъдят предлагането на повече 

законни възможности за хора, нуждаещи се от международна 

закрила, да влязат в ЕС като алтернатива на рискованото нелегално 

влизане. Това е едно от заключенията на годишния доклад на 

Агенцията за основните права (FRA) на ЕС, който разглежда 

развититето в ЕС в много области през 2014 г. 

„През 2014 г. останаха неразрешени редица предизвикателства пред 

спазването на основните права, както може да се види от последния 

годишен доклад на FRA. Има обаче и напредък“, заявява изпълняващият 

длъжността директор на FRA Constantinos Manolopoulos. „Фактите и 

заключенията от доклада могат да насочват лицата, вземащи политически 

решения навсякъде в ЕС, в техните действия за повече насърчаване и 

защита на основните права. Те могат да послужат като изходно начало, с 

чиято помощ да се гарантира, че политиките и законите водят до по-добро 

спазване на практика на основните права на всеки човек в ЕС.“ 

Както и през последните години, в годишния доклад на FRA за 2014 г. се 

изтъкват предизвикателствата и постиженията в много области на основните 

права навсякъде в ЕС. Например: 

 Тежката ситуация на мигрантите продължи да се влошава. Рекорден 

брой мигранти са загинали в Средиземно море; четири пъти се е 

увеличил броят на спасените или задържаните в морето; 

обработването на документи на мигрантите на границите на някои 

държави членки се е влошило; и общественият дебат във връзка с 

интегрирането на мигрантите остава проблематично. Въпреки това 

през 2014 г. бяха създадени нови механизми на ЕС за финансиране, 

които да помогнат на държавите членки да приложат 

законодателството на ЕС за миграцията и предоставянето на 

международна закрила, да подобрят солидарността между държавите 

членки и да помогнат в борбата срещу трансграничната престъпност. 

като цяло, настоящото положение сочи необходимостта от 

всеобхватна, общоевропейска политика за решаване на всички 

аспекти на миграцията в тяхната каузална връзка. Последната 
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Европейска програма за интеграцията е важна стъпка в това 

отношение. 

 Продължаващите проблеми с съобщаването и регистрирането на 

престъпленията от омраза. Резултатите от мащабното проучване на 

FRA относно насилието срещу жените говорят за широко 

разпространено насилие навсякъде в ЕС срещу жените вкъщи, на 

работното място, на обществени места и в интернет. Както и в 

предишни проучвания на FRA, например относно антисемитизма и 

относно дискриминацията срещу лесбийки, хомосексуалисти, 

бисексуални и транссексуални лица, проучването относно насилието 

срещу жените също разкрива общи чувства на страх и висока степен 

на недостатъчното съобщаване и регистриране от страна на жертвите. 

Въпреки това някои държави членки предприеха стъпки за по-добра 

закрила на жертвите на престъпления, като преразглеждат закони 

и политики във връзка с наближаването на крайния срок за 

транспониране на Директивата на ЕС са жертвите на престъпления 

(ноември 2015 г.). В годишния доклад на FRA е отбелязано, че 

държавите членки следва да приемат допълнителни мерки за 

осигуряване на всеобхватни услуги за подкрепа на жертвите, да 

дадат възможност на жертвите на престъпления за достъп към тези 

услуги и да обучат полицейски служители и практикуващи юристи 

относно подкрепа за жертвите на престъпления.  

 Закрилата на децата разполага все така с недостатъчно ресурси в 

много държави членки, което спъва усилията за по-добра практическа 

защита на правата на детето. Данните показват, че детската 

бедност и социално изключване на деца остават високи. 

Същевременно някои държави членки подобряват правната закрила 

на децата жертви или на децата без родителски грижи. Въпреки това, 

годишният доклад на FRA показва, че държавите членки следва да 

подобрят механизмите си за съгласуване и да разработят стандарти за 

качество, както и ефективни механизми за инспекция и мониторинг, 

за да се гарантират, че службите изпълняват задължението за 

зачитане на правата на детето. 

Както и през предходните години, в годишния доклад има отново специален 

раздел фокус. Тази година в него се разглеждат по-подробно показателите 

за основните права като инструмент за засилване и проверка на 

европейските и националните ангажименти за защита на правата. 

За да прочетете целия доклад, вижте: Fundamental rights: challenges and 

achievements in 2014 (Основни права: предизвикателства и постижения през 
2014 г.). 

 

За допълнителна информация се обърнете към: media@fra.europa.eu / 

Тел.: +43 1 580 30 642 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/combating-antisemitism-more-targeted-measures-needed
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2014
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2014
mailto:media@fra.europa.eu
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Бележки за редакторите: 

 В годишния доклад на FRA за 2014 г. са дадени конкретни и 

съпоставими данни относно положението по места в областта на 

основните права в 28-те държави членки на ЕС. В доклада са 

посочени основни тенденции, обещаващи практики и 

предизвикателства в следните области: равнопоставеност и борба с 

дискриминацията; расизъм, ксенофобия и свързана с тях нетърпимост; 

приобщаване на ромите; международна закрила, визи, миграция, 

граници и интегриране; информационно общество и защита на 

данните; права на детето; и достъп до правосъдие, включително 

правата на жертвите на престъпления. Във всяка глава акцентът е 

поставен върху три ключови проблема в конкретната област, като 

накрая е даден списък на заключенията на FRA. Някои от 

заключенията и констатациите са отразени за първи път и в 

заключенията на Съвета на ЕС относно прилагането на Хартата на ЕС 

за основните права, приети на 23 юни. 

 В доклада има и глава с акцент върху „Системно взимане предвид на 

основните права: превръщане на думите в дела“ и глава, посветена на 

Хартата на ЕС за основните права и начините, по които държавите 

членки я използват. 

 Задачата на FRA е да предоставя основани на фактите съвети на 

лицата, вземащи решения на национално и европейско равнище, 

допринасяйки по този начин за по-информирани и по-целенасочени 

обсъждания и политики относно основните права. 


