Важни годишнини за Европа, бележат 2020
Европейският съюз, инициирайки граждански консултации и дебати за европейското
бъдеще, ще отбележи важни годишнини през настъпващата 2020. Особено знаменателна
е 70тата годишнина от речта на френския външен министър по това време Робер Шуман,
който в далечната 1950, прокламира създаването на общия европейски проект, основан
на ценности и общи цели. Годината е белязана от 30 години от обявяването на
обединението на Германия и началото на демократичния преход за всички страни от
Централна и Източна Европа. И не на последно място, през 2020 ще бъдат чествани 20
години от приемането на Хартата за основните права, в която ценностите, заложени в
речта на Шуман намират претворение и посока за бъдеще.
Отбелязването на годишнините е основен приоритет на програма „Европа за
гражданите“ – направление Европейски памети, чиито основни цели са гражданите на
ЕС да се запознаят с различните възпоменания в историята на ЕС на 20-ти век, местните
общности да разберат развитието на ЕС, да препрочитат и преоценяват тези общи
ценности и да ги оценяват и прилагат в ежедневието си, в действия и поведение.
Във Велико Търново ще се изпълнява проектът „Европейски съюз: общо минало,
настояще и бъдеще за вас“ (EUcom4U), който цели да повиши знанията и да повиши
осведомеността за историята на ЕС и различните възприятия и разбирания за минали и
настоящи значими събития сред гражданите на 6 европейски общности в 6 страничленки – Италия, Испания, Португалия, Германия, Литва и България.
Велико Търново ще чества приемането на Хартата. Хартата е част от правото на ЕС и
въвежда набор от лични, граждански, политически, икономически и социални права на
гражданите и на постоянно пребиваващите в ЕС лица.
Хартата на сновните права на Европейския съюз препотвърждава правомощията и
задачите на ЕС, приети от Договора от Лисабон, права, които произтичат от
конституционните традиции и международните задължения, общи за държавите от ЕС,
от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.Тя дава поголяма правна сигурност в ЕС.
Хартата на основните права групира и изрежда правата в 7 дяла:
-

-

дял I: достойнство (човешко достойнство, правото на живот, правото на
ненакърнимост на личността, забрана на насилието и нечовешкото или уронващо
престижа третиране или наказание, забрана на робството и принудителния труд);
дял II: свободи (правото за свобода и сигурност, уважението към личния и
семейния живот, защита на личните данни, правото за встъпване в брак и право
на създаване на семейство, свобода на мисълта, съвестта и религията, свобода на
изразяване на мнение и свобода на информация, свобода на събранията и

-

-

-

-

сдруженията, свобода на изкуствата и науките, правото на образование, свобода
за избор на професия и право на труд, свобода на стопанската инициатива,
правото на собственост, правото на убежище, защита в случай на принудително
отвеждане, експулсиране или екстрадиране);
дял III: равенство (равенство пред закона, недискриминация, културно,
религиозно и езиково многообразие, равенство между жените и мъжете, правата
на детето, правата на възрастните хора, интеграция на хората с увреждания);
дял IV: солидарност (правото на информиране и консултиране на работниците в
предприятието, правото на колективни преговори и действия, правото на достъп
до услугите за намиране на работа, защита при неоснователно уволнение,
справедливи и равни условия на труд, забрана на детския труд и защита на
работещите младежи, семеен и професионален живот, социална сигурност и
социална помощ, закрила на здравето, достъп до услуги от общ икономически
интерес, опазване на околната среда, защита на потребителите);
дял V: гражданство (правото да избират и да бъдат избирани в изборите за
Европейски парламент и в общинските избори, правото на добра администрация,
правото на достъп до документи, Европейския омбудсман, правото на петиция,
свобода на движението и пребиваването, дипломатическа и консулска закрила);
дял VI: правосъдие (правото на ефективни правни средства за защита и на
справедлив съдебен процес, презумпция за невиновност и право на защита,
принципи на законност и пропорционалност на престъпленията и наказанията,
правото да не бъде съден или наказван два пъти в наказателни производства за
едно и също престъпление); и общи разпоредби.

Честването на Хартата в България и международното събитие по проекта, ще се състои
във Велико Търново – март 2021
Официална страница на проекта: https://www.eucom4u.eu/
Последвайте ни във FaceBook: https://www.facebook.com/Eucom4u/

