
 

 

 

Основна информация: Европейска демокрация/ценности,  
права, върховенство на закона, сигурност 

 

Панелът „Европейска демокрация/ценности, права, върховенство на закона, 
сигурност“ разглежда теми, свързани с демокрацията, като изборите, участието извън 
изборните периоди, усещането за дистанция между хората и избраните от тях 
представители, свободата на медиите и дезинформацията. В рамките на панела се 
разглеждат и въпроси, свързани с основните права и ценности, върховенството на 
закона и борбата с всички форми на дискриминация. Същевременно панелът се 
занимава с вътрешната сигурност на ЕС, като например защитата на европейците от 
терористични нападения и други престъпления.  

Настоящият документ Ви предоставя обща информация по различните теми от 
работата на панела. Особено важно е, че в него е очертано това, което ЕС вече прави 
в тези области, както и това, което потребителите на многоезичната цифрова 
платформа (https://futureu.europa.eu) са изразили като свои основни опасения и желания 
за бъдещето. И накрая, документът съдържа и препратки към повече информация по 
много от темите. 

Вашата задача  

В рамките на този панел ще Ви приканим да обсъдите и формулирате набор от 
препоръки към институциите на Съюза за последващи действия във връзка с бъдещето 
на Европа в областта на европейската демокрация/ценности, правата, върховенството 
на закона и сигурността. Например в препоръките може да се посочи каква обща насока 
да се следва или как да се реши конкретен проблем. 

В рамките на три сесии ще водите обсъждания и ще си сътрудничите пряко с други 
граждани от цяла Европа, като заедно ще изготвите препоръките. На третата и последна 

https://futureu.europa.eu/
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сесия ще гласувате колективно по препоръките, които ще бъдат представени и 
обсъдени с останалите участници на пленарното заседание на конференцията. 

 

Европейска демокрация 

Приносът към европейската демокрация означава гласът Ви да бъде чут, както чрез 
участие в европейските избори, при които на всеки 5 години гражданите избират пряко 
членовете на Европейския парламент, така и извън периодите на избори. На последните 
европейски избори, проведени през 2019 г., беше регистрирана най-висока избирателна 
активност за последните 20 години, с над 200 милиона гласоподаватели и рязко 
покачване на броя на младите гласоподаватели. 

Същевременно демокрацията в ЕС и неговите държави членки е изправена пред 
предизвикателства като нарастващ екстремизъм, дезинформация и усещане за 
дистанция между хората и избраните от тях представители. 

Какво прави ЕС? 

Високият процент на участие е един от отличителните белези на здравите демокрации. 
Ще продължим да информираме гражданите за политиките на Европейския съюз и да 
ги насърчаваме да гласуват. 

Хората искат да участват по-активно в начина, по който се оформят решенията и 
политиките на европейско равнище, а не само по време на избори. Това е и целта на 
Конференцията за бъдещето на Европа. Съществуват и редица други инициативи на 
ЕС, които подкрепят участието на обществеността, като например гражданските 
диалози, европейската гражданска инициатива и петициите, адресирани до 
Европейския парламент. 

Изправени пред нарастваща заплаха от екстремизъм и фалшиви новини, приехме План 
за действие за европейската демокрация, чрез който нашите демокрации да станат по-
устойчиви. С плана ще се насърчи провеждането на свободни и честни избори, ще се 
подкрепи свободата на медиите и ще се засили борбата с дезинформацията. 

Принос от многоезичната цифрова платформа (19 април – 2 август 2021 г.) 

До 2 август 2021 г. на цифровата платформа са подадени общо 1016 идеи, 2 296 
коментара и 329 прояви по темата „Европейска демокрация“. Участниците призовават 
за преструктуриране на европейските институции или дори за федерализация на 
Европейския съюз. В различни предложения се отправя и призив за по-голямо 
гражданско участие и ангажираност. Като цяло изразените мнения по тази тема са 
конструктивни и насочени към бъдещето, макар че част от тях съдържат опасения, че 
ЕС е изложен на риск от разпадане вследствие на напрежения, популизъм и 
национализъм. 

Мненията обхващат голямо разнообразие от теми: 

 Федерализация на Европейския съюз 
 Институционални реформи 
 Избори за Европейски парламент 
 Представителство на гражданите 
 Гражданско участие и консултации 
 Медии 
 Езици и насърчаване на европейския дух 
 Защита и укрепване на демокрацията 

 

Федерализация на Европейския съюз 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_bg
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В рамките на темата за европейската демокрация голям брой участници призовават за 
федерализация на Европейския съюз. Този въпрос се поставя редовно и в рамките на 
проявите в тази област (вж. примерната проява). 

Участниците считат, че федерализацията е най-добрият начин за реализиране на 
пълния потенциал на ЕС (вж. примерната идея), както и средство за постигането на по-
голямо доверие в ЕС и за упражняване на по-силно влияние от страна на Съюза на 
световната политическа сцена и за придобиване на силна позиция да се справя с 
актуалните транснационални проблеми, като изменението на климата и пандемията от 
Covid-19 (вж. идеята). Освен това поддръжниците на идеята считат, че по този начин 
ще бъдат преодолени евроскептицизмът и националистическите настроения. 

Така например една задълбочено обсъждана и получила значителна подкрепа идея се 
застъпва за създаването на Учредително събрание за изготвянето на европейска 
конституция, в която да се набележат основните елементи и принципи на една 
демократична европейска федерация (вж. идеята). Наред с преустройството на 
институциите на ЕС в съответствие с федералистките принципи в дискусията са 
отправени и по-конкретни призиви за обща фискална и икономическа политика, единна 
европейска армия и федерализация на външната политика. 

Същевременно някои участници са скептични по отношение на федерализацията на ЕС 
и се застъпват по-скоро за децентрализация с по-големи правомощия на държавите 
членки (вж. примерната идея), с повече свобода и зачитане на идентичността на 
държавите членки и свободно сътрудничество в области, в които това е полезно (вж. 
примерната идея). 

Институционални реформи 

Голяма част от идеите разглеждат по-конкретно и реформи на европейските институции 
с цел те да станат по-ефикасни и прозрачни и да се доближат до гражданите. Това 
включва предложения за по-мащабно преустройство на институционалната структура 
(вж. примерната идея). 

Що се отнася до Европейския парламент, участниците най-често призовават да му 
бъдат предоставени реални правомощия за законодателна инициатива (вж. 
примерната идея). Има и призиви за предоставяне на фискални правомощия (вж. 
идеята). Обект на обсъждане е и седалището на Европейския парламент, като 
участниците призовават за избор между Страсбург и Брюксел (вж. примерната идея). 

В рамките на дискусиите за Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз на 
платформата и в рамките на темата за европейската демокрация често се излага 
идеята за преминаване към гласуване с квалифицирано мнозинство, за да се сложи 
край на правото на национално вето (вж. примерната идея). 

Обсъжда се и ролята на Съвета в институционалната структура на ЕС (вж. примерната 
идея), както и предложения за задълбочаване на двукамарната законодателна 
структура в ЕС (вж. примерната идея). 

Що се отнася до Европейската комисия, група от мнения се отнася до избора на 
председател на Комисията и назначаването на членове на Комисията, включително 
системата за водещ кандидат („Spitzenkandidaten“) (вж. примерната идея), и прякото 
избиране на председател на Комисията от гражданите (вж. примерната идея). 
Участниците повдигат и въпроса за броя на членовете на Комисията (вж. примерната 
идея). 

Освен това се изтъква, че е необходимо да се реформират например Комитетът на 
регионите и Икономическият и социален комитет, за да функционират по-ефективно. 
Това включва предложения за реформиране на Комитета на регионите, така че да се 
включат подходящи канали за диалог за регионите, градовете и общините (вж. идеята) 
или да му се възложи по-силна роля ( вж. идеята). 

Широко обсъждана е идеята за пряко избиран председател (президент) на ЕС, 
например чрез сливане на ролите на председателя на Европейската комисия и на 
Европейския съвет (вж. примерната идея). Отправят се и призиви за създаване на 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimité&locale=fr&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
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единно звено за контакт, за да може ЕС да говори с един глас в областта на външните 
отношения (вж. примерната идея). 

 

 

Избори за Европейски парламент 

Група от идеи, свързани с институционалните реформи, призовава за промени в начина 
на провеждане на изборите за Европейски парламент като средство за засилване на 
гражданското участие в демократичните процеси на ЕС. Едно от по-обсъжданите 
предложения е свързано със създаването на транснационални избирателни листи в 
целия ЕС, което би насърчило кандидатите да се съсредоточат по-скоро върху 
европейски, отколкото върху национални въпроси ( вж. идеята). Обсъждат се и други 
идеи за насърчаване на общоевропейски дебат, както и за скъсяване на дистанцията 
между членовете на Европейския парламент и гражданите (вж. примерната идея). 

В някои от предложенията се разглеждат по-конкретно начините за повишаване на 
избирателната активност в изборите за Европейски парламент. Отправят се призиви за 
въвеждане на задължително гласуване (вж. идеята), както и предложения за 
улесняване на участието, например чрез допускане на гласуване по пощата и 
регистрация на гласоподаватели в изборния ден, или чрез превръщане на деня за 
гласуване в официален празник (вж. идеята). Някои участници обсъждат и цифровото 
гласуване, включително идеята за създаване на общоевропейска група от гласуващи 
по електронен път (вж. идеята). Въпросът за цифровото гласуване е обхванат и в 
рамките на темата „Цифрова трансформация“. 

Има и предложения за уеднаквяване на минималната възраст за гласуване на изборите 
за Европейски парламент (вж. примерната идея), като предпочитанията са тя да бъде 
определена на 16 години (вж. идеята). 

Гражданско участие и консултации 

Сред мненията, изпратени на платформата, има редица предложения за засилване на 
гражданското участие и чувството за ангажираност по отношение на вземането на 
решения в ЕС. 

Група от идеи и прояви обсъждат разработването на по-постоянни механизми, основани 
на демокрацията на участието и взаимодействието между гражданите, с цел укрепване 
и допълване на представителната демокрация, включително чрез надграждане върху 
опита от Конференцията за бъдещето на Европа. Участниците предлагат например по-
систематично използване на граждански събрания и панели при вземането на най-
важните и трудни политически решения в ЕС (вж. примерната идея). Други участници 
предлагат онлайн цифров форум, където гражданите на ЕС да могат да обсъждат 
законодателството на ЕС, като използват система за одобряване и коментари на 
основата на социалните медии (вж. идеята). В една свързана идея се предлага 
създаване на гражданска платформа за лобиране като алтернативен начин за 
канализиране на експертните познания и виждания на обикновените граждани на ЕС и 
по-малките дружества относно законодателството в процеса на вземане на решения в 
ЕС (вж. идеята). 

Сред мненията има и „предложение за създаване на онлайн платформа за обслужване 
на едно гише, която да централизира в институционалната структура на участието на 
ЕС целия публичен принос, независимо дали става въпрос за европейски граждански 
инициативи, жалби или петиции (вж. идеята). 

Някои участници предложиха „граждански парламент“, „асамблея на организациите на 
гражданското общество“ (вж. идеята) или „учредително събрание“ (вж. идеята), които 
да съветват Европейския парламент. Участниците обсъждат и идеята за референдуми 
в целия ЕС като алтернатива на националните референдуми по институционални и 
политически теми на ЕС (вж. примерната идея). 

Представителство на гражданите 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fi
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
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По темата за представителството на гражданите на платформата има няколко призива 
да се обърне специално внимание на поколенията. Това включва предложения за 
назначаване на европейски комисар по въпросите на възрастните хора (вж. идеята) и 
даване на възможности на младите хора редовно да представят вижданията си в 
Европейския парламент (вж. идеята). В мнение по този въпрос се предлага да се 
определи квота за членовете на Европейския парламент на възраст под 35 години ( вж. 
идеята). 

Има и идея за списък за равноспоставеност на половете в изборите за Европейски 
парламент (вж. идеята). 

В една по-широко подкрепяна и обсъждана идея се предлага да има европейско 
гражданство, което да не е свързано с гражданството на държава – членка на ЕС (вж. 
идеята). Освен това участниците предлагат да се позволи на граждани на държави 
извън ЕС, които живеят дългосрочно в държава членка, да гласуват в държавата на 
пребиваване за европейските избори (вж. идеята). 

Друга идея призовава ЕС да настоява за създаването на парламент на ООН, който да 
позволи на гражданите да изразяват волята си пряко, независимо от съответните 
национални правителства, при вземането на решения на световно равнище (вж. 
идеята). 

Медии 

Редица мнения по темата за европейската демокрация акцентират върху медиите. Тази 
подгрупа от идеи се обсъжда и от участниците по темата „Образование, култура, 
младеж и спорт“. 

Повтарящо се предложение е да има общоевропейски медии или мрежи (вж. 
примерната идея) или да се създаде единен обществен радио- и телевизионен 
оператор на ЕС (вж. примерната идея). Основната цел на предложението е да се 
повишава осведомеността сред гражданите по въпросите, свързани с ЕС, например 
чрез излъчване на живо на дискусии и прояви, както и да се насърчава общ европейски 
дух, който чества европейските ценности и европейските култури, с документални 
филми за страните от ЕС. Някои участници се застъпват и за телевизионен и радио 
канал на ЕС, който да разпространява европейските ценности отвъд границите на ЕС 
(вж. примерната идея). 

Други участници предлагат журналистите да преминават обучение за отразяване на 
европейските въпроси или да се наложи задължение на обществените радио- и 
телевизионни оператори да посвещават процент от програмното време на теми, 
свързани с ЕС. 

Езици и насърчаване на европейски дух 

Друга група от идеи на платформата засяга въпроси, свързани с езиците и общия 
европейски дух и идентичност. Това е повтаряща се тема и в областта „Образование, 
култура, младеж и спорт“. 

Много участници обсъждат идеята за избор на общ език с цел по-добра комуникация и 
разбиране сред гражданите в целия ЕС (вж. примерната идея), включително 
предложението за използване на есперанто като обединяващ език (вж. примерната 
идея). И двете предложения предизвикват категорични реакции „за“ и „против“ в 
раздела за коментари. Някои участници призовават и за по-голямо зачитане на 
принципа на езиковото многообразие (вж. примерната идея). 

Има и идеи за създаване на спортен отбор на ЕС (вж. примерната идея), за превръщане 
на 9 май в официален празник във всички държави членки (вж. идеята) или за създаване 
на паспорт на ЕС (вж. идеята), за да се насърчи европейският дух. 

Защита и укрепване на демокрацията 

Редица идеи по тази тема са свързани със защитата на демокрацията в ЕС, с призиви 
за решителни действия срещу правителствата, които нарушават демократичните 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
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принципи, като се посочват по-специално Унгария и Полша (вж. примерната идея). Този 
въпрос е разгледан по-подробно в темата „Ценности и права, върховенство на закона, 
сигурност“. 

Участниците признават и потенциалната опасност за демокрациите, която крият 
дезинформацията и фалшивите новини. Отправят се призиви за прилагане на засилен 
подход за противодействие на разпространението на подвеждаща информация, 
включително предложения за създаване на мобилно приложение за проверка на 
фактите (вж. идеята) или независим институт на ЕС за проверка на фактите (вж. идеята). 

В редица идеи и коментари се обсъжда необходимостта от регулиране на лобирането, 
като се призовава за кодекс за поведение на политиците или за създаване на независим 
европейски орган с правомощия за борба с корупцията и нежеланото лобистко влияние 
(вж. примерната идея). Във връзка с това има и призиви за предприемане на общи 
мерки за борба с корупцията, например при възлагането на обществени поръчки на 
местно равнище. 

Научете повече по темата: 

Нов тласък за европейската демокрация 
План за действие за европейската демокрация 
Основните права в ЕС 
Демокрацията и правата на човека 

 

Ценности и права, върховенство на закона, сигурност 

Върховенството на закона ни позволява да гарантираме основните права и ценности и 
да подкрепяме благоприятна за инвестициите бизнес среда. Това е една от базисните 
ценности, на които е основан Европейският съюз. 

ЕС гарантира спазването на законите и подкрепя равенството на всички граждани. Това 
означава, че активно защитаваме правата на човека, правата на жертвите и децата и 
се борим с расизма и религиозната дискриминация. Това означава утвърждаване на 
правосъдието и равенството между половете, правата на общностите ЛГБТИК+ и на 
хората с увреждания. 

Същевременно трябва да помогнем за защитата на европейските граждани от 
терористични и престъпни действия. 

Какво прави ЕС? 

Европейският съюз е предприел конкретни мерки за укрепване на капацитета ни за 
утвърждаване и отстояване на върховенството на закона. Следим състоянието на 
върховенството на закона във всички държави от ЕС и приехме нова „рамка за 
върховенството на закона“. 

ЕС работи неотклонно за преодоляване на неравенствата в нашия Съюз, например 
чрез Стратегията на ЕС за равенството между половете,  Плана за действие за борба 
с расизма или Стратегията за равенството на ЛГБТИК. Тези действия се основават на 
антидискриминационните права, установени в Хартата на основните права, които 
забраняват всяка форма на дискриминация, основана на раса, пол, религия, сексуална 
ориентация, увреждане, както и етнически или социален произход. 

През последните 5 десетилетия ЕС въведе солиден набор от политики и правила, за да 
гарантира високо равнище на защита и права на потребителите. Новата програма за 
потребителите защитава тези права, като същевременно закриля и овластява 
потребителите. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_bg
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/bg/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/bg/democracy-and-human-rights
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_bg
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_bg
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_bg
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_2069
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Новата Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност набелязва инструментите и мерките, 
които гарантират сигурността в нашата физическа и цифрова среда. Нейните 4 
стратегически приоритета за действие са: ориентирана към бъдещето среда на 
сигурност, справяне с променящите се заплахи, защита на европейските граждани от 
тероризма и организираната престъпност и силна екосистема на сигурност. 

Принос от многоезичната цифрова платформа (19 април – 2 август 2021 г.) 

От стартирането на цифровата платформа насам темата „Ценности и права, 
върховенство на закона, сигурност“ е генерирала общо 1 635 мнения (547 идеи, 949 
коментара и 139 прояви). Значителна част от обменените мнения по тази тема са 
посветени на това, което се описва като „опасност от възхода на нелибералните 
демокрации“ в рамките на ЕС, които не зачитат ценностите на ЕС и гравитират към 
авторитарни режими. Те се разглеждат като заплаха. Участниците призовават за 
действия, за да се гарантира зачитането на върховенството на закона. 

Мненията могат да бъдат групирани в следните теми: 

● Ценности 

● Права и свободи 

● Защита на върховенството на закона и правата на човека 

● Сигурност 

● Лобиране и корупция 

 

Ценности 

Група идеи на платформата са посветени на това какво означава да бъдеш европеец и 
ценностите, които ЕС следва да въплъщава и утвърждава (вж. примерната идея). 
Редица граждани посочват по-специално принципите на човешко достойнство, свобода, 
равенство, демокрация, върховенство на закона, права на човека, плурализъм, 
справедливост, солидарност и равенство на половете (без това да е изчерпателно 
изброяване) като определящи ценностната система на Европейския съюз, и считат, че 
те следва да ръководят неговите политики. 

Една важна линия са призивите за по-голямо равенство между половете (вж. 
примерната идея). Има предложения за увеличаване на броя на жените сред 
вземащите политически и икономически решения (вж. примерната идея), както и 
предложения за насърчаване на добри практики. Сред конкретните предложения има 
призив за прекратяване на дискриминацията по полов признак по отношение на 
свободата на движение в рамките на ЕС във връзка със Света гора – обект на 
световното наследство на ЮНЕСКО в Гърция, където влизането на жени е забранено 
съгласно нормите на православието (вж. идеята). 

Друго направление в обсъжданите идеи е ролята на християнските ценности и 
необходимостта те да бъдат защитени (вж. идеята). Във връзка с това има идея, 
призоваваща ЕС да заеме твърда позиция срещу геноцида над арменците и над други 
християнски малцинства (вж. идеята). 

Някои участници обсъждат и необходимостта от европейска конституция, в която ясно 
да се определи набор от основни европейски ценности, които трябва да бъдат зачитани 
в ЕС (вж. примерната идея). 

 

Права и свободи 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1379
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=bg
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По отношение на правата и свободите редица мнения се съсредоточават около 
въпроси, свързани със защитата на неприкосновеността на личния живот. Идея, която 
среща значително одобрение, е да бъдат забранени системите за „социален кредит“ 
въз основа на лицево разпознаване (вж. идеята). Има и други призиви за ограничаване 
на използването на биометрични данни за наблюдение (вж. идеята) и на събирането и 
споделянето на лични данни в по-общ план (вж. примерната идея). Редица граждани 
предлагат възможността за плащане в брой да бъде призната като демократично право 
(вж. примерната идея). Повдигнат е и въпросът за необходимостта от по-добро 
законодателство и инструменти за справяне с проблемите за неприкосновеността на 
личния живот, свързани с интернет и социалните медии, както и с всички нови 
технологии (вж. идеята). 

В друга група от мнения се подчертава, че мерките във връзка с COVID-19 трябва да 
бъдат отменени веднага след като положението с пандемията го позволи, за да се 
гарантира връщане към нормалността и да се възстановят свободите на гражданите. 
Това включва призив за предотвратяване на дискриминацията срещу граждани, които 
са избрали да не се ваксинират или да не се подлагат на редовни тестове, за да получат 
достъп до базови съоръжения (вж. примерната идея). Свързаните с ваксинирането 
въпроси са разгледани по-подробно в рамките на темата „Здравеопазване“. 

Друга дискусия е посветена на фундаменталното значение на правата и свободите на 
човека в рамките на системата на западните ценности. В този дух много участници 
призовават за защита на ЛГБТИ и за признаване на еднополовите бракове във всички 
държави – членки на ЕС (вж. примерната идея). 

Някои участници искат да се признае правото на самолечение с канабис (вж. 
примерната идея) и обсъждат в по-общ план декриминализирането и легализацията на 
наркотиците (вж. примерната идея). Този въпрос се разглежда и в рамките на тема 
„Здравеопазване“. 

Широко обсъждана и одобрявана идея е призивът ЕС да поеме водеща роля в защитата 
на правата на животните (вж. идеята). Участниците считат, че макар и да са признати в 
договорите на ЕС като същества с усещания, животните все още са обект на 
злоупотреби и жестоко третиране в селското стопанство и месопреработвателната 
промишленост (вж. примерната идея). 
 

Защита на върховенството на закона и правата на човека 

Голяма група участници изразяват загриженост за демокрацията и върховенството на 
закона по света, и по-специално в някои части на ЕС. Гражданите, които са изразили 
мнение по тази тема, призовават за по-твърда позиция за защита на ценностите на ЕС 
спрямо държави като Русия и Китай, но също и спрямо все по-голям брой нелиберални 
демокрации в ЕС, като се споменават предимно, но не само Унгария и Полша (вж. 
примерната идея). Участниците също така са обезпокоени от факта, че жените, ЛГБТИ 
малцинствата и правата на човека са подложени на атака, особено с оглед на 
неотдавнашните събития в Полша и Унгария (вж. примерната идея). Няколко участници 
критикуват унгарското правителство и призовават за повече действия от страна на 
Комисията в това отношение (вж. идеята). 

За да се гарантира спазването на върховенството на закона, някои участници предлагат 
да се намалят безвъзмездните средства за държавите, които го нарушават, да им бъде 
отнето правото на глас в Съвета или дори да бъде прекратено членството им в ЕС (вж. 
примерната идея). Има призиви за използване на механизма за бюджетна защита в 
новия дългосрочен бюджет на ЕС (вж. идеята), както и предложения процедурата по 
член 7 съгласно Договора да бъде преразгледана, за да се улесни санкционирането на 
правителствата, които не зачитат ценностите на ЕС (вж. идеята). Един от участниците 
предлага Съдът на Европейския съюз да се превърне в пазител на демокрацията и 
върховенството на закона в ЕС (вж. примерната идея). Редица участници са подкрепили 
предложение за въвеждане на механизъм за преглед на демокрацията, върховенството 
на закона и основните права в ЕС (вж. идеята). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
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На платформата има и призив да се премахне правилото за единодушие, за да се 
гарантира, че държавите членки, които не спазват върховенството на закона, не могат 
да блокират вземането на решения в ЕС (вж. идеята). 

Що се отнася до защитата на правата на човека като цяло, една широко подкрепяна 
идея предполага укрепване на приложимостта на различните инструменти в областта 
на правата на човека в правния ред на ЕС (вж. идеята). 

 

 

Сигурност 

Една от най-широко одобряваните и коментирани идеи на платформата е 
предложението за създаване на армия на ЕС с цел по-добра защита на държавите 
членки от враждебни чуждестранни сили в контекста на несигурността по отношение на 
позицията на САЩ (вж. идеята). Няколко участници обаче поставят под въпрос това 
предложение, като коментират най-вече политическите последици и връзката между 
отбраната на ЕС и националната отбрана. Тази идея се обсъжда и в рамките на темата 
„ЕС по света“. 

Като се има предвид свободата на движение в рамките на ЕС, някои граждани 
подкрепят създаването на европейска агенция за укрепване на сътрудничеството 
между държавите членки в борбата с тероризма и организираната престъпност (вж. 
идеята). 

 

Лобиране и корупция 

Както и по темата „Европейска демокрация“, някои участници се съсредоточават върху 
въпроси, свързани с лобирането и корупцията. Има призиви ЕС да предприеме 
действия срещу избягването на данъци и корупцията в държавите членки (вж. 
примерната идея), както и предложения за подобряване на регулирането и 
прозрачността на лобирането от представители на частни интереси и ограничаване на 
влиянието му върху политиката на ЕС (вж. идеята). Други участници обсъждат начините 
за справяне с корупцията, свързана с ЕС, използването на средства на ЕС и защитата 
на сигнализиращите за нередности (вж. примерната идея). 

Научете повече по темата: 

Утвърждаване на европейския ни начин на живот 
Тероризъм 
Европейски права и ценности: Защита и утвърждаване на правата на човека 
Сигурност – ответни действия срещу терористичната заплаха 
 
Научете повече за всички политики и дейности на ЕС: 
 
Уебсайт на Европейския парламент 
Уебсайт на Съвета на ЕС 
Уебсайт на Европейската комисия 
  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_bg
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/terrorism
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/
https://www.europarl.europa.eu/portal/bg
https://www.consilium.europa.eu/bg/
https://ec.europa.eu/info/index_bg
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Настоящият документ е изготвен от общия секретариат на Конференцията за 
бъдещето на Европа.  

Моля следете цифровата платформа на Конференцията за бъдещето на 
Европа (www.futureu.europa.eu), за да видите повече информация и да 
прочетете постовете на други граждани, които вече са публикували своите 
идеи и разсъждения. За да научите повече за представените досега идеи, 
вижте и първия междинен доклад на платформата.  

 

http://www.futureu.europa.eu/
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