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чл.2 ал.4 - квотен принцип? /съдии и учители - над 80% феминизация, армия, полиция - под 20%
феминизация/
ще има .... болка
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Приветстваме идеята за прилагането на принципно нов подход на реализация на политиката по
равнопоставеност на половете чрез изчерпване на правната уредба в нов рамков законов
нормативен акт, който поставя сериозен аспект върху институционалните и практически аспекти на
тази политика. Не можем да подминем и наличието на текст от проектозакона - чл. 10, който
предвижда, че"Оценките на въздействието на нормативните актове и стратегическите документи
включват и оценка на въздействието по пол."Бихме желали да припомним 2 ключови момента имащи
отношение към материята. Първо, в приетия на първо четене от правната комисия в парламента
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове е предложена нова
разпоредба на чл. 28, ал. 3, която гласи следното: "(3) Законопроектите се придружават и от справка
за съответствието им с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с
практиката на Европейския съд по правата на човека, която се изготвя от Министерството на
правосъдието.“ Измерението "Основни права" е задължително интегрирано в оценките на
въздействието днес, в разките на което ще се прави предлаганата ОВ по пол, но според нас
същинското съответствие би следвало да бъде установявано при предвидение в проекта за ЗНА
предварителне преглед, който е в компетентността на Министерство на правосъдието. Второ, в
рамките наПредефиниран проект № 3 по Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 на
Министерство на правосъдието в средата на тази година беше разработен цялостен „Механизъм за
предварителен преглед на съответствието на проектите на нормативните актове с Европейската
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по
правата на човека“, който предвижада институционални аспекти, свързани със създаването на
Национална институция по правата на човека акредитирана със Статут А и извършването на всички
залегнали в предлагания тук закон за равнопоставенопоставеност на половете дейности.
Предложението ни е да се намери синергията между институционалните и функционалните аспекти
на политиката по равенство между половете с общата национална политика по защита правата на
човека, особено като се има предвид, че през ноември 2015 г. предстои председателство на
България на Съвета на Европа, при което на българсакат държава за пореден път ще й се наложи да
отговаря на поредица от неудобни въпроси, свързани с неспазени препоръки и ангажименти и
неизпълнени около 300 решения на ЕСПЧ.
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