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Европейски ден на борба срещу смъртното наказание
През 2003 г. Европейската комисия излиза с декларация, в която призовава да бъде прекратено
прилагането на смъртното наказание „при всички обстоятелства" и във всички страни. Смъртното
наказание е несъвместимо с човешкото достойнство, нечовешко отношение, противоречащо на
правото на живот.. Няма никакъв доказан възпиращ ефект и прави съдебните грешки необратими
и пагубни. Абсолютната забрана за прилагане на смъртно наказание при всички обстоятелства е
заложена в Хартата на основните права на Европейския съюз. Премахването на смъртното
наказание е едно от отличителните постижения в Европа. Всички държави, членки на Европейския
съюз и на Съвета на Европа, са премахнали смъртното наказание, това е и една от предпоставките
за членство в Съвета на Европа. Единствената европейска държава, която все още го прилага е
Беларус, която активно се приканва, да въведе мораториум като решителна стъпка за
доближаване на страната до общоевропейските правни стандарти.

13 октомври – Европейски ден на пътна безопасност
През последните десетилетия пътната безопасност в ЕС се подобри значително (пътищата в ЕС
са най-сигурните в света), но въпреки това броят на смъртните случаи и нараняванията все още е
твърде висок.
Ето защо ЕС прие инициативите Vision Zero (нулева смъртност) и Safe System (безопасна система),
за да премахне случаите на смърт и тежки наранявания по европейските пътища.
Съюзът работи в тясно сътрудничество с органите в държавите от ЕС по въпросите на пътната
безопасност. Стремежът е да се доразвиват въз основа на националните инициативи, като се
поставят цели и се разглеждат всички фактори от значение при катастрофите
(инфраструктура, безопасност на превозните средства, поведение на водачите, реагиране при
спешни случаи).
Това се постига чрез приемане на закони, подпомагане на обществени образователни кампании,
насърчаване на обмена на опит между държавите членки и другите отговорни лица в сферата на
пътната безопасност и чрез осигуряване на финансиране.
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Факти и данни за пътната безопасност
Комисията прие амбициозна програма за пътната безопасност, която цели намаляване на
смъртните случаи по пътищата в Европа между 2011 и 2020 г. Програмата съдържа набор от
инициативи на европейско и национално равнище и е съсредоточена върху подобряване на
безопасността на превозните средства, инфраструктурата и поведението на участниците в пътното
движение.
Безопасността на движението по пътищата е важен обществен въпрос. През 2011 г. по пътищата
на Европейския съюз са загинали повече от 30 000 души, което е равно на населението на средно
голям град.
Изчислено е, че на всеки смъртен случай се падат четири случая на трайно увреждане, например
увреждане на мозъка или гръбначния стълб, осем тежки и петдесет леки наранявания.

Източник: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/home_bg
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/file/eu-fatalities-and-targets-2001-2020jpg_bgeu-fatalitiesand-targets-2001-2020.jpg

Европейски информационен център – Европа Директно, Велико Тъ рново
пл. Център №2, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5, каб. 510 П.К. 345
5000 Велико Търново
Тел +359 62 605060
europedirectvt@europeinfocentre.bg
www.europeinfocentre.bg

2

Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново
с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията,
публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза.

