
 

 

 

ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

 

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

Под председателството на Ренате Николай, началник на кабинета на г-жа Вера Йоурова, 
заместник-председател,  

Европейска комисия 

25 март 2022 г., петък, 9.00 – 11.00 ч., Страсбург – комбиниран формат 

 

 

1. Откриване от председателя 

 

Г-жа Ренате Николай съобщи, че поради заболяване на заместник-председателя г-жа Вера Йоурова 
ще председателства заседанието на работната група от нейно име.  
 

Г-жа Николай приветства всички участници, като подчерта, че целта на това 5-о заседание на 
работната група ще бъде да се обсъди първият проект на предложения, свързани с ценностите и 
правата, върховенството на закона, сигурността. Тези първи проекти на предложения са изготвени от 
председателя и говорителите с помощта на общия секретариат въз основа на приноса на 
европейските и националните граждански панели, както и пленарните дебати, многоезичната 
цифрова платформа и националните прояви.  
 

Председателят припомни, че първият преглед на обсъжданията в работната група ще бъде направен 
по време на пленарното заседание на следващия ден (26 март).  
 

2. Представяне на първите предложения от говорителите 

 

Говорителите на работната група подчертаха конструктивния и продуктивен процес, следван при 
изготвянето на първите предложения.  
 

По отношение на тема 1 (върховенство на закона, демократични ценности и европейска идентичност) 
те подчертаха необходимостта от изясняване на препоръка от нидерландския национален панел 
относно обвързването на присъединяването на нови държави членки с добавена стойност за ЕС. Те 
споменаха и идеята за организиране на конференция по въпросите на върховенството на закона въз 
основа на годишния доклад на Комисията относно върховенството на закона. Накрая те подчертаха 
проведеното обсъждане относно разширяването на обхвата на регламента относно обвързаността с 
условия, така че да обхване и небюджетните области.  
 

По отношение на тема 2 (Защита на данните) те посочиха, че първият проект е в напреднал стадий и 
отразява добре мненията, изразени от гражданите.  
 



 

 

По отношение на тема 3 (Медии, фалшиви новини, дезинформация, проверка на факти, 
киберсигурност) те отбелязаха широк консенсус и припомниха колко е важно да се говори за 
„задължителен“ статут на училищните обучения относно медийната грамотност.  
 

По отношение на тема 4 (Борба с дискриминацията, равенство и качество на живот) те изтъкнаха 
различни гледни точки относно инвестициите, които трябва да бъдат направени, за да се гарантира 
качество на живот. Те изтъкнаха и необходимостта от допълнително обсъждане на стимулите, които 
следва да бъдат предприети за постигане на по-голямо равенство на пазара на труда, включително 
чрез възможни данъчни облекчения и финансово достъпни грижи за децата.  
 

Накрая, по отношение на тема 5 (Права на животните, селско стопанство) те изразиха широката си 
удовлетвореност от първия проект на предложения. .  
 

3. Обсъждане на първите проекти на предложения  
 

По време на дебата работната група обсъди много задълбочено съдържанието на проектите на 
предложения, по-специално следните въпроси:   
 

- по отношение на тема 1 много участници призоваха да се добави изрично позоваване на Хартата на 
основните права, както и по-конкретно определение на правата, свързани с европейското 
гражданство;  
 

- по отношение на тема 2 участниците подчертаха, че е необходимо допълнително обмисляне на 
възможността за санкциониране на лицензирането на субекти, обработващи лични данни;  
 

- що се отнася до тема 3, понятието „неправомерна политическа намеса“ предизвика значително 
обсъждане в рамките на работната група, в резултат на което няколко членове призоваха за 
изясняване на по-късен етап;  
 

- по отношение на тема 4 някои участници подчертаха, че бъдещето на икономическия модел, ролята 
на профсъюзите, както и най-добрите начини за справяне с избягването на данъци и данъчните 
убежища следва да бъдат допълнително разгледани;  
 

- по отношение на тема 5 участниците предложиха по-добро отразяване на приоритетите на 
стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“.  

 

4. Закриване от председателя 

 

Председателят, г-жа Ренате Николай, подчерта, че по време на заседанието е постигнат много 
съществен напредък. Тя обясни, че проектите на предложения ще трябва да бъдат преразгледани в 
съответствие с идеите, изразени по време на сесията, и че писмените становища в това отношение 
могат да бъдат изпратени на общия секретариат. Преразгледаните проекти ще бъдат изготвени 
съгласно същата процедура като проектите, т.е. от председателя и говорителите с помощта на общия 
секретариат, и ще бъдат представени на следващото заседание на работната група на 7 април. 
 

В заключение тя подчерта, че обсъждането на заседанието ще послужи като чудесна основа за 
докладване пред пленарното заседание на следващия ден.  



 

 

 


