Работен превод

Прилагане на европейското право в областта на
дискриминацията
Уебинар за представители на съдебната власт
28-29 септември 2020

Основни теми
• Източници на правото
• Ключови понятия: пряка дискриминация, непряка дискриминация, тормоз
• Тежест на доказване
• Средства за правна защита и санкции
• Защитени признаци: раса, възраст, увреждане, сексуална ориентация, религия; със
специално внимание към съдебната практика на Съда на Европейския съюз
Езици
Английски и български език
(Симултанен превод)
Организатори
ERA (с възлагащ орган Европейската комисия) и с подкрепата на Националния институт на
правосъдието
Цел
Уебинарът ще направи преглед на двете европейски директиви, забраняващи
дискриминацията на основание раса или етнически произход в редица области, както и на
основание увреждания, възраст, сексуална ориентация или религия/вяра в сферата на
заетостта и професиите.
Целева група

Съдии, прокурори и други представители на съдебната власт от ЕС, Великобритания,
Исландия или Лихтенщайн.
Ще научите ...
• каква е правната рамка на ЕС за равенството
• как се определят ключовите понятия за пряка/косвена дискриминация и тормоз
• при какви обстоятелства тежестта на доказване се измества
• каква е ролята на средствата за защита и санкциите за ефективното прилагане на закона
за равенство
• как да се прилага законодателството на ЕС за борба с дискриминацията на практика
• как трябва да се тълкуват различните защитени признация в светлината на съдебната
практика на Съда на ЕС
• каква е ролята на националния съдия и как работи процедурата за предварително
произнасяне
Лектори
Проф. Марк Бел
Тринити колидж, Дъблин
Джеймс Доусън
съдия, Саутхамптън (предстои потвърждение)
Дарина Рачева – Генадиев
Съдия, Административен съд Варна
Маргарита Илиева
Адвокат, Европейски център за човешки права, Лондон
Проф. Жан-Филип Лерно
Университет на град Поатие, Франция
Питър Рийдинг
юрисконсупт, Комисия за защита на равнопоставеността, Хонг Конг
Доц. Ана Слежинска-Симон
Университет на град Вроцлав, Полша

ПРОГРАМА

Понеделник, 28 септември 2020 г.
08:30 Свързване с видеоконферентната платформа и кратки указания за ползване
08:50 Откриване на семинара – приветствия и въведение
ERA и НИП
09:00 Правната рамка на ЕС за равенство
• Хартата на ЕС и договорите на ЕС
• Директивите на ЕС за равно третиране - преглед и обхват
• Международни инструменти (Съвет на Европа, ООН, МОТ)
Питър Рийдинг
09:30 Дискусия
10:00 Определяне на ключови понятия
• Пряка дискриминация
• Косвена дискриминация
• Тормоз
Проф. Марк Бел
10:30 Дискусия
10:45 Пауза
11:00 Доказване на дискриминация: изместване на тежестта на доказване и достъп до
доказателства
Джеймс Доусън
11:30 Дискусия
11:45 Търсенето на ефективност: средства за защита и санкции в случаите на
дискриминация
Дарина Рачева - Генадиева
12:15 Дискусия

13:30 Пауза
13:30 Прилагане на европейското антидискриминационно право по дело пред
национален съд
Джеймс Доусън
15:00 Край на първия ден
Вторник, 29 септември 2020 г.
08:45 Свързване с видеоконферентната платформа
09:00 Дискриминация на основание възраст: съдебна практика на Съда на ЕС
проф. Жан-Филип Лерно
09:30 Дискусия
09:45 Религиозна дискриминация на работното място
доц. Ана Слежинска-Симон
10:15 Дискусия
10:30 Пауза
10:45 Дискриминация въз основа на увреждане - Конвенция на ООН за правата на
хората с увреждания и Право на ЕС
11:15 Дискусия
11:30 Дискриминация на основание на раса и сексуална ориентация
Маргарита Илиева
12:00 Дискусия
12:15 Край на уебинара

