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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 
 

Работна група „Ценности и права, върховенство на закона, сигурност“ 
 

Председателствана от Вера Йоурова, заместник-председател на Европейската 
комисия 

 

21 януари 2022 г., петък, 10.00 – 12.00 ч. 
 
 

1. Встъпителни бележки на председателя 
 

Това трето заседание на работната група се проведе в сградата на Европейския парламент в 
Страсбург в хибриден формат и беше обществено достъпно – излъчвано по интернет. 
Председателят Вера ЙОУРОВА откри заседанието, като поздрави специално представителите на 
гражданите и обърна внимание на препоръките на Европейския граждански панел 2 (ЕГП 2), 
около половината от които бяха отнесени до тази работна група, докато останалите бяха 
отправени към работната група „Европейска демокрация“. Председателят отбеляза, че 
препоръките на ЕГП, възложени на работна група „Ценности“, са групирани в пет клъстера, както 
беше поискано от членовете по време на предходното заседание. 

 
2. Обсъждане 
 
Като начало председателят ЙОУРОВА покани представители на гражданите от ЕГП 2 да 
представят своите препоръки относно ценностите и правата, върховенството на закона и 
сигурността. Те бяха последвани от презентации от националните граждански панели, които са 
приключили работата си и чиито препоръки попадат в рамките на тази работна група, а именно 
френските, нидерландските и германските панели. Председателят покани и членовете на 
работната група, изпратили писмени становища преди това заседание, да вземат думата и да 
представят накратко своите аргументи. 
 
Представителите на европейските, както и на националните граждански панели представиха 
своите препоръки (в случая на германската дискусионна група – чрез писмено съобщение, 
прочетено от председателя), като подчертаха, че те са насочени в средносрочен план към 
укрепване на сплотеността в ЕС. Целта е гражданите да са наясно с общата идентичност, 
основана на права и споделени ценности. Гражданите например посочиха необходимостта от: 
защита на уязвимите лица; осигуряване на всеобщо задоволяване на основни потребности като 
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жилищно настаняване и здравни грижи; улесняване на активното гражданство; гарантиране на 
спазването на принципите на правовата държава във всички държави членки; слагане на край 
на дискриминацията, основана на пол, сексуалност, раса и религия; повишаване на сигурността 
на външните граници на ЕС; по-добро интегриране на мигрантите; засилване на правомощията 
на ЕС по отношение на защитата на данните; подобряване на независимостта и многообразието 
на собствеността върху медиите; по-добра проверка на фактите, включително платформа за 
коригиране на невярна информация за ЕС;  предприемане на мерки за осигуряване на по-
приобщаващ пазар на труда с положителни действия за подпомагане на малцинствата и 
уязвимите групи;  борба с корупцията и закриване на данъчните убежища; подобряване на 
стандартите за хуманно отношение към животните; по-голяма автономност и капацитет на ЕС в 
областта на отбраната и сигурността; създаване на годишен фестивал на Европа; и защита на 
европейските ценности в международен план.  Гражданите подчертаха, че искат ясни отговори 
на своите препоръки, както и подробни обяснения, ако бъде счетено, че последващи действия 
не са необходими. 
 
След това в рамките на открито обсъждане членовете на работната група отговориха на тези 
презентации, като изразиха одобрение или несъгласие с различните препоръки или разискваха 
въпроса, как те биха могли да бъдат изпълнени по най-добрия начин.  
 
Много членове на работната група изразиха подкрепата си за целите на повечето от 
препоръките, като често изтъкваха препоръки, нуждаещи се от специфична подкрепа, като 
например свързаните с върховенството на закона, укрепването на правата на гражданите и 
недискриминацията. 
 
Някои членове на работната група привлякоха вниманието към други препоръки на граждански 
панели или идеи от многоезичната цифрова платформа, като например пряката приложимост 
на Хартата на основните права на ЕС към националното право, паспорт на ЕС като символ на 
гражданството, необходимостта от гласуване с квалифицирано мнозинство за решения относно 
санкциите по член 7, значително разширената програма „Еразъм“, възобновяването на процеса 
за създаване на европейска конституция при същевременно отчитане на свързаните с това 
рискове, и по-добрата защита на предприятията срещу забавени плащания на фактури.  
 
Някои членове на работната група изразиха резерви относно конкретни препоръки, като 
например отнасящи се до селското стопанство, до единен работен език за ЕС, годишна 
конференция относно върховенството на закона и универсални услуги за гледане на деца. Други 
предупредиха за опасностите от прибързаното присъединяване на нови държави членки, ако те 
не са подготвени или ако ЕС не е готов за това.  Някои се опасяваха от прекомерно вмешателство 
на ЕС по въпроси, които следва да бъдат предоставени на националните органи. 
 
Някои членове на работната група представиха предложения, алтернативни на съдържащите се 
в препоръките на гражданските панели, като например предоставяне на „червени карти“ на 
националните парламенти, за да се противопоставят на законодателни предложения на ЕС, 
дерегулиране на икономиката на ЕС и даване на възможност за по-голяма автономност или 
независимост на регионите, които изберат тази възможност. 
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Някои членове на работната група повдигнаха въпроса за „осъществимостта“ на препоръките и 
призоваха да се изясни доколко те биха могли да бъдат изпълнени лесно или дали някои от тях 
вече са част от текущи процедури. Други заявиха, че Конференцията трябва да посочи какво е 
желателно, независимо от потенциалните трудности при изпълнението.  Председателят 
подчерта, че решението за това ще бъде от компетентността на изпълнителния съвет на 
Конференцията или на съпредседателите, тъй като засяга всички работни групи. 
 
Някои участници обявиха, че имат или изготвят писмени отговори на препоръките, а 
председателят увери, че те надлежно ще бъдат взети предвид. Един член на работната група 
предложи на следващото заседание да бъде предоставен списък на десетте идеи, които са 
получили най-голяма подкрепа на цифровата платформа и които попадат в сферата на 
компетентност на работната група, и да се поканят техните автори на заседание на работната 
група.  
 
Двама представители на държави членки отбелязаха проблем с предоставянето на информация 
от инициативи, организирани на национално равнище, и поискаха изясняване на процеса, 
свързан с приноса, който дават националните граждански панели и прояви към Конференцията. 
 
Накрая председателят даде последната дума на представителите на гражданите. Много от тях 
подчертаха необходимостта от ефективни и видими последващи действия във връзка с техните 
препоръки, както и със заключенията на Конференцията, включително изчерпателни обяснения 
в случаите, в които не се предвиждат последващи действия. 
 

3. Заключителни бележки на председателя 

Председателят г-жа Вера ЙОУРОВА благодари на всички участници за ценния им принос. Тя 
закри заседанието, като заключи, че: 

• Работната група ще продължи да събира идеи и мнения по всички канали на 
Конференцията (европейски и национални граждански панели, многоезичната цифрова 
платформа). Тя отбеляза, че на следващите заседания на работната група на 
националните граждански панели, които все още не са приключили работата си, ще 
бъде предоставено необходимото време, и поясни, че на техническо равнище се 
провежда текущ обмен относно формата на приноса на националните граждански 
панели и прояви, като подчерта, че представителите на националните панели могат да 
присъстват на заседанията на работната група и на пленарните заседания.   

• Получените становища ще трябва впоследствие да бъдат консолидирани за пленарната 
сесия по разумен и хармонизиран начин.  

• Във връзка с това съпредседателите на Конференцията и на Изпълнителния съвет 
следва да определят краен срок за представяне на нов принос, особено за платформата. 
Членовете на работната група трябва да бъдат информирани своевременно за 
резултатите на платформата, а резултатите ще бъдат взети надлежно предвид.   

• Конференцията най-вероятно ще приключи на 9 май, като крайният резултат следва да 
се основава на приноса, получен по каналите на Конференцията.  


