
 

 

 
 

ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

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

Председателствана от Вера Йоурова, заместник-председател на Европейската комисия 
Петък, 22 октомври 2021 г., 11,00 – 13,00 ч. 

 

 

1. Встъпителни бележки на председателя 

 

Председателят Вера Йоурова откри заседанието, като приветства всички участници. Заседанието се 
проведе в хибриден формат. 40 от общо 52 членове на работната група присъстваха физически, 
а 5 следяха заседанието дистанционно, от които 27, включително мнозинство от присъстващите 
граждани, участваха в дискусията. 
 
След това председателят очерта някои от множеството теми, които попадат в обхвата на работната 
група (напр. основни права и свободи, европейска идентичност, равенство между половете, борба 
срещу тероризма и др.). Тя спомена изразените до момента идеи на многоезичната цифрова 
платформа по темата „Ценности и права, върховенство на закона, сигурност“ и приоритетните теми, 
идентифицирани в първата сесия на Европейски граждански панел 2: (вж. доклад от сесия 1 на 
панел 2 тук).  
 
Тя отбеляза, че работната група ще може да обсъди препоръките на Европейски граждански панел 2 
през декември.  
 
След това председателят даде думата на всички, които искаха да се включат в дискусията, като ги 
призова да ограничат изказванията си до две минути. 
 

 
2. Обсъждане 
 
Някои участници повдигнаха предварителни процедурни въпроси, включително относно това как 
работната група трябва да организира своите дискусии (например да има дневен ред, структуриран 
около конкретни теми), как да представя работата си на пленарни заседания и дали работната група 
да заседава и между тях. Някои участници призоваха също така заседанията на работната група да 
бъдат по-прозрачни например чрез излъчване по интернет и публично споделяне на цялата 
документация.  
 
Председателят припомни, че работната група ще вземе предвид резултатите от европейските 
граждани панели и мненията, изразени на платформата. Тя също така изрази съгласие, че е важно да 
има прозрачност на работата на работната група.  
 
По същество повечето участници подчертаха, че върховенството на закона, ценностите и правата са 
основен компонент на ЕС, който трябва да бъде подсилен и потвърден. 
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/


 

 

Някои участници поставиха въпроса дали Конференцията за бъдещето на Европа има за задача да 
оформи визия, насочена към подобряване на добре функциониращата система на върховенство на 
закона и на ценности и права, или е необходима реална реформа. Мнозина призоваха за осезаем 
резултат от конференцията. 
 
Някои членове на работната група призоваха за по-ясно дефиниране на ценностите на ЕС и на общия 
стандарт на ЕС за върховенство на закона. Те често отбелязваха, че ЕС е нещо повече от обикновен 
единен пазар. Други участници обаче подчертаха, че върховенството на закона и ценностите на ЕС вече 
са добре дефинирани в Договорите на ЕС и от Съда на Европейския съюз.   
 
В тази връзка участниците обсъдиха и баланса, който трябва да се постигне между общите стандарти 
и многообразието на отделните държави. Много членове описаха ЕС като система, основана на 
правила, в която върховенството на закона трябва да бъде неподлежащ на преразглеждане принцип. 
Въпреки това някои участници отбелязаха необходимостта от зачитане на спецификите на отделните 
държави. 
 
Освен това много участници подчертаха необходимостта от подобряване на действителното 
прилагане на съществуващите права и ценности на ЕС, което е от ключово значение за доверието и 
легитимността на ЕС по отношение на гражданите.  
Като част от този призив за изпълнение, няколко участници посочиха, че ЕС следва да се придържа към 
Европейската конвенция за правата на човека без никакво отлагане.  
 
Някои участници посочиха приноса на многоезичната цифрова платформа и резултатите от първата 
сесия на европейски граждански панел 2 относно правата, произтичащи от гражданството на ЕС, и 
предложиха да се работи по посока на развиване на статута на гражданството на ЕС, вместо да се 
поставя фокус върху идентичността. Във връзка с това членовете на работната група отбелязаха, 
че панелите имат реален шанс да определят политическия дневен ред на ЕС. 
 
Няколко участници също така подчертаха фундаменталния характер на социалните права, описвайки 
достойните условия на труд и живот като ключов компонент от системата от права и ценности на ЕС.  
 
Въпросите за дезинформацията, свободата на медиите, семейството, демографията и правата на 
децата също бяха повдигнати от няколко участници.   
 
 
3. Заключителни бележки на председателя 
 
Председателят ЙОУРОВА завърши дискусията, като обобщи основните въпроси, повдигнати от 
участниците.  
 
Председателят обобщи, че: 

 Тя ще представи на вниманието на Изпълнителния съвет желанието да се предават на живо 
дискусиите на работната група.  

 Работната група ще има дневен ред, който ще се предоставя предварително за всяко 
заседание, без обаче да се изключват въпроси от широката тема на работната група. 

 Трябва да се разгледа въпросът за взаимодействието с други работни групи. 

 Ще бъдат разгледани всички допълнителни нужди от устен превод. 

 Тя припомни, че на по-късен етап ще бъде избран говорител на гражданите за работната група. 
 
По същество тя обобщи следните основни точки:  

 Върховенството на закона не подлежи на обсъждане, но са необходими повече диалог и общо 
разбирателство. Многообразието трябва да се цени, но въз основа на общи стандарти.  



 

 

 Необходимостта ЕС да премине от думи към дела. Съществуващите правила и принципи трябва 
изцяло да се прилагат на практика. Това важи особено за Европейската харта на основните 
права. 

 Необходимостта от препотвърждаване на принципите, на които се основава ЕС, не като единен 
пазар, а като Съюз на ценности, като същевременно се отговори на предизвикателствата, 
породени от Брексит и кризата с Covid-19.  

 Твърда защита на ценностите на ЕС, утвърждаване и допълнително прецизиране на вече 
съществуващите дефиниции за върховенство на закона, ценности и права.  

 Необходимостта от по-широка дискусия относно ценностите, включително корупцията и 
заплахите за сигурността. 

 Необходимостта от установяване на връзка със социалните права и правата на децата, правото 
на неприкосновеност на личния живот, медийния плурализъм. 

 Необходимостта от по-нататъшно развитие на гражданството на ЕС вместо навлизане в личната 
сфера на идентичностите.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Списък на членовете на работната група „Ценности и права, върховенство на 
закона, сигурност“ 
 
 

Г-жа Илзе  АЙГНЕР  Комитет на регионите 

Г-н Даниел  АНДЕРСОН Национални парламенти 

Г-жа Валентина БАЛЦАНИ  Европейски граждански панели 

Г-жа Катарина БАРЛИ Европейски парламент 

Г-н Паоло БАРОНЕ  Европейски граждански панели 

Г-н Никола БЕЙ Европейски парламент 

Г-н Ондржей  БЕНЕШИК Национални парламенти 

Г-н Лоран БЕРГЕР Социални партньори 

Г-жа Елза БЕСТРАД  Европейски граждански панели 

Г-н Владимир БИЛЧИК Европейски парламент 

Г-н  Ив  КРУХТЕН Национални парламенти 

Г-жа Кетълин ЧЕХ Европейски парламент 

Г-жа Гуендолин ДЕЛБОС-КОРФИЛД Европейски парламент 

Г-жа Клара ДОБРЕВ Европейски парламент 

Г-жа Манди ФАЛЗЪН Национални граждански панели/събития 

Г-н Петрос  ФАСУЛАС Гражданско общество 

Г-жа Паула  ФЕРНАНДЕС ВИАНА   Комитет на регионите 

Г-н Даниел ФРОЙНД Европейски парламент 

Г-н Естебан ГОНСАЛЕС ПОНС Европейски парламент 

Г-н Бранко  ГРИМС Национални парламенти 

Г-жа  Алис Мери  ХИГИНС Национални парламенти 

Г-н Ричард  ХОРЧИК Национални парламенти 

Г-н  Герхард ХЮМЕР Социални партньори 

Г-жа Вера ЙОУРОВА Европейска комисия  

Г-жа  Занда КАЛНИНА-ЛУКАШЕВИЦА Съвет 

Г-н  Мартин КЛУС Съвет 

Г-н  Джеп КОФОД Съвет 

Г-н  Георгиос КОЦИРАС Съвет 

Г-жа Хайналка КОЗМАНЕ ГОМБКОТО  Европейски граждански панели 

Г-н Карл-Хайнц   ЛАМБЕРЦ Местен/регионален представител 

Г-н Томи Кофоед ЛАРСЕН  Европейски граждански панели 



 

 

Г-н Нормундс ЛЕГЗДИНС  Европейски граждански панели 

Г-н Кристиан  МОС 
Европейски икономически и социален 

комитет 

Г-н Расмус  НОРДКВИСТ Национални парламенти 

Г-жа Нинни НОРРА Национални граждански панели/събития 

Г-жа Мария Тереса ПАГАСАУРТУНДУА РУИС Европейски парламент 

Г-н  Кацпер  ПЛАЖИНСКИ Национални парламенти 

Г-н  Пере Жоан  ПОНС Национални парламенти 

Г-н  Михаел РОТ Съвет 

Г-н Яцек САРЮШ-ВОЛСКИ Европейски парламент 

Г-жа Джой Клара ШЕФЛАЙН  Европейски граждански панели 

Г-н Хелмут Франц ШЛАГОВСКИ  Европейски граждански панели 

Г-н Хелмут ШОЛЦ Европейски парламент 

Г-н Сьорд  СЬОРДСМА Национални парламенти 

Г-жа Романа TOMЦ Европейски парламент 

Г-жа  Тити ТУПУРАЙНЕН Съвет 

Г-н Стефан УРБАНЕК  Европейски граждански панели 

Г-н Карл  ВАНЛОУИ Национални парламенти 

Г-н Клаудиу Мариан ВАТАУ  Европейски граждански панели 

Г-жа Йозлем  ЙЪЛДЪРЪМ  
Европейски икономически и социален 

комитет 

Г-жа Кристин ЗОНБЕРГА Национални граждански панели/събития 

 
 
 
 
 
 
 


