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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 
 

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

председателствана от г-жа Вера Йоурова, заместник-председател на Европейската 
комисия 

 

17 декември 2021 г., петък, 11.00 – 13.00 ч. 

 

 

1. Встъпителни бележки на председателя 
 

Това първо заседание на работната група се проведе дистанционно. Председателят Вера 

ЙОУРОВА откри заседанието, като благодари на всички членове на групата за участието и изрази 

надежда следващата сесия да може да се проведе присъствено. Председателят изрази 

ентусиазма си, че групата вече е в състояние да обсъди окончателните препоръки на Европейски 

граждански панел 2 и отправи специално приветствие към представителите („посланиците“) от 

този панел.  

 

Председателят ЙОУРОВА подчерта, че целта на работната група трябва да бъде да допринася и 

да реагира на работата на гражданите. Тя приветства качеството на техния принос. Освен това 

уведоми всички членове на работната група, че в случай на несъгласие с препоръките на 

гражданите или желание да добавят аргументи, могат да правят и писмени коментари.  

 

Накрая председателят информира членовете на работната група, при условие че времето 

позволява, може да ги покани да обсъдят третия междинен доклад от Многоезичната цифрова 

платформа. Също така призова участниците да ограничат изказванията си до две минути, както 

при последната среща. 

 

След това председателят ЙОУРОВА покани представителите на Европейски граждански панел 2 

да представят на групата неговите препоръки относно „Ценности и права, върховенство на 

закона, сигурност“.  

 
2. Обсъждане 
 

Двама от неговите представители представиха препоръките от Европейски граждански панел 2, 

които попадат в компетенциите на работната група, а именно относно недискриминацията, 
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равенството между половете, защитата на правата на човека и правата на природата и 

животните, правото на личен живот, защитата на върховенството на закона, защита и укрепване 

на демокрацията, медии и дезинформация, сигурност, по-тясна интеграция, както и 

европейските ценности и идентичност. Това възлиза на около 20 препоръки от 39-те, направени 

от Панел 2. 

 

Председателят ЙОУРОВА благодари на представителите на панела за техния ценен принос и 

предостави думата на всички, които искаха да се изкажат във връзка с препоръките на 

гражданите.  

 

Много участници първоначално се съсредоточиха върху основните процедурни въпроси. Някои 

се обявиха за излъчване по интернет на заседанията на работната група. Също така някои 

участници призоваха председателят да осигури по-структурирана дискусия, например чрез 

групиране на препоръките на панелите, идеите на Конферентната платформа и останалата 

работа на членовете на работната група по теми. Няколко участници подкрепиха инициативата 

на председателя за разрешаване на писмени коментари и изразиха желанието си да могат да 

комуникират между заседанията на работната група. Освен това няколко участници призоваха 

за устен превод на повече езици на ЕС (словашки, латвийски). 

 

В допълнение някои участници повдигнаха въпроса за „осъществимостта“ на препоръките и 

призоваха за разяснения дали/как те биха могли да бъдат приложени, както и за разделяне на 

компетенциите между държавите членки и Европейския съюз. Други членове на работната 

група настояха да се вземат предвид и препоръките на панелите, които изискват по-големи 

промени, и да се обмисли дали равнището на компетентност, на което се прилагат, трябва да 

бъде променено в най-добрия интерес на гражданите. 

 

По същество членовете на работната група благодариха на гражданите за тяхната амбициозна 

и иновативна работа и възприеха препоръките на панела. 

 Няколко участници подкрепиха препоръките на групата относно необходимостта да се 

гарантира, че основните права се зачитат в целия ЕС и да се защити върховенството на 

закона чрез по-нататъшно развитие на съществуващите инструменти. Други 

предупредиха за възможни тромави промени в сегашната правна рамка относно 

върховенството на закона. Някои участници също така изразиха аргументи в полза на 

укрепването на културното наследство с оглед на това ЕС да стане по-силен в 

многообразието; 

 Значението на подкрепата за свободата на медиите и справянето с дезинформацията 

също беше повдигнато от участниците; 

 По отношение на участието на гражданите във вземането на решения в ЕС, членовете 

на работната група потвърдиха препоръките на панела и споменаха бъдещата роля на 

конференции като настоящата и на Конферентната платформа, както и развитието на 

гражданството на ЕС; 

 Участниците също така изразиха подкрепа за препоръките на Панела относно 

хибридните заплахи и призоваха за по-голяма ангажираност на ЕС в тази област. 
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След това председателят ЙОУРОВА информира участниците за основните идеи от 

Многоезичната цифрова платформа, приложими към работната група, като покани 

представителите на панела, както и другите членове на работната група да изразят мнение. Тези 

идеи включват, наред с другото: по-добро съдебно сътрудничество и сътрудничество в областта 

на правоприлагането между държавите членки, по-твърда позиция на ЕС спрямо Китай и Русия, 

ролята на християнските ценности, приобщаването на хората с увреждания, мобилността в 

рамките на ЕС и справянето с наследяванията. 

 

Представител на Европейски граждански панел 2 призова работата на Платформата или на 

другите членове на работната група да не засенчва препоръките на гражданските панели и 

поиска институциите на ЕС да проявяват смелост и да прилагат на практика идеите на 

гражданите. Представители на Панел 2 настояха предстоящите дискусии в Работната група да 

бъдат по-структурирани, по-детайлни и да имат за цел да проучат как идеите на гражданите 

могат действително да бъдат приложени, както и че, в случай на неизпълнение на препоръките 

на панелите, гражданите биха искали да получават подробни и прозрачни обосновки от 

институциите на ЕС. 

 
3. Заключителни бележки на председателя 

Председателят Вера ЙОУРОВА закри заседанието, като благодари на всички участници за техния 

ценен принос. В заключение тя каза следното: 

 Необходим е по-структуриран и консолидиран дебат по същество. Докато темите бъдат 

групирани, не следва да се създават подгрупи в рамките на работната група. За 

следващото заседание следва да се изготви проект за дневен ред с обяснителни 

бележки, в който препоръките да са групирани по теми. 

 Следва да се осигури устен превод на възможно най-много езици. 

 Работната група следва да бъде информирана относно текущите инициативи, които вече 

са в ход по отношение на препоръките на Панела, както и за тяхното по-нататъшно 

изпълнение. Този аспект следва да бъде обсъден от съпредседателите на 

конференцията, като се има предвид, че ЕС следва да бъде креативен и да намира 

начини да изпълнява очакванията на гражданите. 

 Въпросът за излъчването по интернет ще бъде повдигнат отново на следващото 

заседание на Изпълнителния съвет. Работните групи следва да бъдат напълно 

прозрачни, но също така следва да се вземе предвид, че гражданите може да не се 

чувстват спокойни пред публика. Тя предложи да се проучи сред гражданите в работната 

група дали някой се противопоставя на излъчването по интернет на следващите 

заседания. 


