
 

1 

 

 

 

ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

 

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

 

Председателствана от Вера Йоурова, заместник‑ председател на Европейската комисия 

 

Петък, 11 март 2022 г., 09: 00—11: 00 ч., Страсбург — комбиниран формат 

 

 

1. Встъпителни бележки на председателя 

 

Председателят Вера ЙОУРОВА започна речта си, като припомни трагичното международно 
положение и подчерта усилията на ЕС за отслабване на руския агресор и за приемане на украински 
бежанци като доказателство за европейското единство и устойчивост. 
 

След това председателят направи разяснения относно процедурата и последващите стъпки, като 
посочи, че това заседание ще бъде последния кръг от дискусиите и събирането на мнения относно 
препоръките на гражданите. Обсъжданията ще бъдат структурирани около пет групи препоръки, 
свързани с ценностите и правата, върховенството на закона и сигурността, а именно: i) права на 
животните и селско стопанство, ii) борба с дискриминацията, равенство и качество на живот, iii) 
медии, фалшиви новини, дезинформация, проверка на факти, киберсигурност, iv) защита на данните, 
и v) върховенство на закона, демократични ценности и европейска идентичност. 
 

Накрая г-жа ЙОУРОВА уточни, че обсъжданията на заседанието ще бъдат включени — заедно с 
всички получени до момента мнения, в съответствие с правилата на конференцията — в 
проектопредложенията, които ще бъдат изготвени от нея и двамата говорители на групата с помощта 
на общия секретариат, преди следващото заседание на 25 март. Впоследствие тези 
проектопредложения ще бъдат обсъдени на бъдещите заседания като част от предстоящите 
пленарни сесии на конференцията, а за дата на предаване на окончателния доклад е набелязан 9 
май. 
 

2. Обсъждане 

 

След това председателят откри дискусията, структурирана по клъстери, като всеки път думата се 
даваше на гражданите за откриване на дебата.  
 

 2.1 Права на животните, селско стопанство 

 

Гражданите призоваха за конкретни и бързи действия, така че на животните да бъдат предоставени 
права и достоен живот.  
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Също така те се застъпиха за по-нататъшното развитие на устойчивото земеделие и селско стопанство 
в ЕС, за да се опазва по подходящ начин околната среда, и по-специално чрез стимули за 
дружествата, които спазват екологичните стандарти, и демотивиращи фактори за онези, които не ги 
спазват.  
 

Бяха споменати и търговските отношения с трети държави; според гражданите те следва да бъдат в 
съответствие с мерките и стандартите, които се прилагат в рамките на ЕС. Поради това следва да се 
даде приоритет на вноса на продукти от трети държави, които са в съответствие с нашите политики в 
областта на околната среда.  
 

 2.2 Борба с дискриминацията, равенство и качество на живот 

 

Председателят отбеляза, че в този клъстер съществуват някои припокривания с работната група по 
социалните въпроси и те ще трябва да бъдат уточнени на по-късен етап.  
 

По същество беше препоръчано ЕС да разработи антидискриминационна политика на пазара на 
труда, особено за младите и за възрастните хора, и да се предоставят субсидии и данъчни 
облекчения на дружествата, които спазват тази политика. Беше отбелязано също, че синдикалните 
организации следва да участват в гаранциите, че дружествата спазват тези правила на работното 
място и че следва да се предоставят съответните свързани с това квалификации и обучения. 
 

Някои участници призоваха и за въвеждане на законодателство на ЕС, предоставящо субсидии за 
младите хора, за да станат независими и еманципирани, както и за гаранция за период на заетост. Те 
призоваха също така за предоставяне на обезщетения на дружествата, които гарантират добро 
равновесие между професионалния и личния живот. 
 

Редица участници изразиха желание да се разшири понятието за върховенство на закона при 
въвеждането на въпроси, свързани със социалните права, за да се гарантира, че социалните права 
стоят над икономическите права. Въпросът за защитата на уязвимите граждани следва да бъде в 
основата на принципите на правовата държава и европейските ценности. 
 

Някои участници подчертаха, че такива правила, свързани с борбата с дискриминацията, вече са 
заложени в Договора и особено в Хартата на основните права, но отбелязаха, че те не се прилагат. 
Имаше призиви за предотвратяване на възможността за неучастие, поискана от отделна държава 
членка във връзка с разпоредбите на Хартата. 
 

И накрая, няколко оратори повдигнаха въпроса за необходимостта от пълно прилагане на 
Конвенцията от Истанбул. 
 

 2.3 Медии, фалшиви новини, дезинформация, проверка на факти, киберсигурност 

 

Председателят г-жа ЙОУРОВА посочи някои припокривания в този клъстер с работната група по 
въпросите на цифровата трансформация. 
 

Според много участници гражданите се нуждаят от независими, обективни и балансирани медии за 
борба с дезинформацията, особено в контекста на войната в Украйна, която представлява също и 
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информационна война. За да се постигне това, няколко участници се застъпиха за минимални 
стандарти за целия ЕС относно независимостта на медиите, както и за насърчаване на медийния 
плурализъм и предотвратяване на монополите в медийния сектор. 
 

Много оратори призоваха и за система за проверка на фактите и на информацията, която следва да 
бъде въведена на достъпна за всички онлайн платформа. Такава платформа може да се управлява 
или от институция на ЕС, или от частно дружество, наето за тази цел. Освен това беше призната 

ролята на организациите на гражданското общество за опровергаване на манипулативната 
информация и бе посочено, че тази роля следва да се засили; въпросът за монетаризирането на 
дезинформацията трябва да бъде разгледан спешно. Друг широко разискван елемент беше 
необходимостта от развитие на медийното образование, гражданското образование и историята на 
ЕС в училищата. 
 

От друга гледна точка дебатът засегна и въпроси, свързани с киберсигурността, при които следва да 
се положат съответните усилия за укрепване на отбранителните способности на ЕС и на държавите 
членки, включително чрез по-добро прилагане и нови мерки в тази област. 
 

 2.4 Защита на данните 

 

Въпреки че участниците признаха, че вече има значителна нормативна уредба на ЕС по този въпрос, 
те отбелязаха, че все още трябва да се постигне напредък, особено що се отнася до защитата на 
малолетните и непълнолетните лица онлайн. Бяха обсъдени и евентуални допълнителни мерки, 
например по-строги санкции срещу извършителите на злоупотреби.  
 

Като цяло необходимостта от еднакво прилагане на ОРЗД във всички държави членки беше 
изтъкната от много участници и беше установена съществуващата връзка между личните данни и 
целите на дезинформацията. 
 

 2.5 Върховенство на закона, демократични ценности и европейска идентичност 

 

Няколко участници се застъпиха за тезата, че в рамките на механизма за обвързване с условия следва 
да се осигури мониторинг и на други области по отношение на всякакъв вид нарушения на 
принципите на правовата държава, като например нарушаване на свободата на словото, зачитането 
на правата на ЛГБТИ и достъпа до здравеопазване. 
 

Като се позоваха на организирането на евентуална годишна конференция, свързана с доклада на 
Европейската комисия относно върховенството на закона, някои участници подчертаха колко е важно 
в процеса да бъдат включени гражданите на ЕС и гражданското общество, както и различните 
равнища на управление, например регионалните и местните равнища, а също и националните 
парламенти. Европейската комисия би могла например да представя годишния си доклад пред 
националния парламент на всяка държава членка. 
 

Някои участници повдигнаха въпроса за принципа на единодушие, който оказва въздействие върху 
процеса на вземане на решения в тази област. 
 

Накрая, няколко участници подчертаха необходимостта от допълване на европейското гражданство с 
допълнителни съществени елементи, произтичащи например от вторичното право на ЕС. 
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3. Заключителни бележки на председателя 

 

Председателят Вера ЙОУРОВА закри заседанието, като благодари на всички участници за техния 
ценен принос. Тя подчерта, че приносът на членовете ще бъде надлежно взет предвид и очаква с 
нетърпение заседанието на 25 март, преди което членовете ще получат първите 
проектопредложения за обсъждане. 


