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Правата на човека

Член 6

1. Съюзът се основава на принципите за

зачитане на свободата, демокрацията,

зачитането на човешките права и свободи, и

върховенството на закона, принципи, които

са общи за държавите-членки.

Договорът за Европейския съюз 



Член 6.

2. Съюзът зачита основните права, така както те са гарантирани от

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи,

подписана в Рим на 4 ноември 1950 год. и така, както произтичат от

конституционните традиции, общи за държавите-членки като принципи на

правото на Общността.



Европейска конвенция за правата на човека

Европейската конвенция за правата на човека е

международен договор, подписан през 1950 г. и влязъл в

сила през 1953 г. за страните-учредителки на Съвета на

Европа.

Тя създава неотменими права и свободи за всички, и

задължава държавите присъединили се към нея да

гарантират тези права на всеки човек, който е под тяхна

юрисдикция.

Основната разлика между Конвенцията и останалите

международни договори за правата на човека е създадения

въз основа на нея и съществуващ механизъм за защита на

декларираните права – Европейски съд по правата на

човека, който разглежда индивидуални жалби от граждани

на страните присъединили се към нея за нарушения на

конвенцията.



Конвенцията защитава правото на:

- живот, свобода и сигурност;

- зачитане на личния и семейния живот;

- свобода на изразяване;

- свобода на мисълта, съвестта и религията;

- гласувайте и се кандидатирайте за изборите;

- справедлив процес по граждански и наказателни дела;

- собственост и мирно ползване на имота.

Конвенцията забранява:

- смъртното наказание;

- изтезанията или нечовешкото, или унизително

отношение, или наказание;

- робството и принудителния труд;

- произволното и незаконно задържане.



Европейският съд по правата на човека е независим

международен съд, който насърчава правата на човека,

демокрацията и върховенството на правото.

Европейски съд по правата на човека към 

Съвета на Европа/ Страсбург  



Харта на  основните права и свободи на 

Европейския съюз

- Тя има същата правна стойност като Договора за ЕС и 

Договора за функциониране на ЕС.

- Въвежда в правото на Европейския съюз

набор от лични, граждански, политически,

икономически и социални права на гражданите

и на постоянно пребиваващите в ЕС лица.

-Хартата на основните права и свободи на

ЕС съдържа преамбюл и 54 члена,

групирани в 7 дяла.



Съдържание 

достойнство

солидарност правосъдие

равенство гражданство

01 02 03 04 05 06 07

свободи

основни

разпоредби



1. Ефективно прилагане от държавите-членки на ЕС.

2. Овластяване на организациите на гражданското

общество, защитниците на правата на човека и

практикуващите юристи.

3. Хартата като компас за институциите на ЕС.

4. Повишаване на осведомеността на хората.

Стратегия за засилване на прилагането на 

Хартата на основните права и свободи в 

Европейския съюз



Равенство между половете

• Насърчаване и повишаване на

равенството между половете;

• Включване на равенството между

половете във всички политики на ЕС

и свързаните национални политики;

• Борба с дискриминацията на

основата на пола;

• Повишаване на информираността на

гражданите на ЕС, по-специално

чрез конференции и информационни

кампании.



Агенцията на Европейския съюз

за основните права (FRA)

предоставя помощ на

институциите и правителствата на

държавите членки на ЕС във

връзка с основните права при

прилагане на правото на ЕС.



Насоки на Европейския съюз относно 

диалозите за правата на човека с 

държави извън Съюза

 С повече от 40 държави извън ЕС;

 Приоритетни въпроси;

 Работната група „Права на

човека“;

 Всички диалози за правата на

човека с държави извън ЕС трябва

да бъдат оценявани на всеки две

години, като се отчита степента на

постигане на целите



Защита на правата на детето

- Диалози за правата на човека;

- Изявления и дипломатически представяния на

конкретен въпрос от едно правителство на

друго;

- Задълбочен анализ на положението на децата в

дадена държава;

- Двустранно и многостранно сътрудничество за

изготвяне на програми за хуманитарна помощ и

развитие;

- Партньорства и засилване на координацията с

международните заинтересовани страни като

ООН.



Демокрацията продължава да бъде

единствената система на управление, при

която хората могат изцяло да упражняват

своите човешки права и която е

определящ фактор за развитието и

дългосрочната стабилност.

Подходът на Европейският съюз към

демокрацията допълва работата му в

областта на правата на човека.



Европейският парламент се ангажира с

подкрепата за свободни и честни

избори, тъй като чрез тях се изграждат

демокрации и се повишава

общественото доверие в институциите.

Той участва в наблюдението на

изборите в държави извън ЕС вече

повече от 30 години.

Наблюдение на избори




