
 

 

 

ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

 

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

Председателствана от Вера Йоурова, заместник‑ председател на Европейската комисия 

7 април 2022 г., петък, 9.00 – 11.00 ч., Страсбург – комбиниран формат 

 

 

1. Откриване от председателя 

 

Председателят Вера ЙОУРОВА приветства всички участници в последното заседание на работната 
група, като подчерта, че целта ще бъде да се постигне предварителен консенсус по проектите на 
предложения. Тя поиска от участниците да съсредоточат изказванията си върху съществени въпроси, 
по които те категорично не са съгласни или желаят да повдигнат важен въпрос, като същевременно 
уточни, че срещата не следва да служи за конкретно изготвяне на текста. 
 

Председателят ЙОУРОВА обясни, че след заседанието тя, заедно с говорителите на работната група и 
със съдействието на общия секретариат, ще работи по окончателните проекти на предложения, 
които да бъдат представени на пленарното заседание. Тя подчерта, че целта ще бъде да се постигне 
консенсус по възможно най-голям брой предложения и че когато има ясно възражение, въпросът ще 
бъде повдигнат пред Изпълнителния съвет на конференцията. Във всеки случай препоръките на 
гражданите следва да останат главната основа на предложенията. 
 

Накрая председателят припомни следващите стъпки от процеса, като последното пленарно 
заседание на 29 – 30 април и заключителната проява на 9 май. 
 

 

2. Изказване на говорителите 

 

Говорителите на работната група обясниха последните промени, направени в 
проектопредложенията, като подчертаха, че структурата е запазена, но че са внесени важни 
изменения, за да се гарантира, че предложенията са по-конкретни и са близо до препоръките на 
гражданите. Те подчертаха също така, че е важно предложенията да не бъдат извадени от контекста 
и това последно заседание следва да послужи за последното обсъждане на тяхната формулировка. 
 

 

3. Обсъждане на преразгледаните проекти на предложения съгласно приложението с оглед на 
тяхното представяне на пленарното заседание на 8 – 9 април 2022 г. 
 

По време на дебата работната група разгледа подробно първото предложение. Участниците 
обсъдиха заличаването на позоваване на икономически анализ на разходите и ползите в случай на 



 

 

разширяване, с дебат относно значението на съответната препоръка на нидерландските граждани. 
Други мнения се отнасяха, наред с другото, до: създаване на бюра за връзка на Европейския съюз, 
установяване на правно задължение за ЕС да се присъедини към конвенциите за правата на човека, 
добавяне на позоваване на стълб на социалните права и включване на върховенството на закона в 
европейския семестър. 
 

В по-общ план този въпрос за припокриването с предложенията на други работни групи също беше 
повдигнат, като някои членове подчертаха необходимостта от осигуряване на съгласуваност между 
работните групи, особено по отношение на тези, които обхващат „Цифрова трансформация“ и „По-

силна икономика, социална справедливост и работни места“.  

 

Тъй като обсъждането на първото предложение се проточи, работната група не успя да разгледа 
други предложения. 
 

 

4. Закриване от председателя 

 

Председателят Вера ЙОУРОВА закри заседанието, като благодари на участниците за техния принос. 
Тя изрази съжаление, че работната група не е била в състояние да разгледа всички предложения, и 
предложи като потенциално решение свикване на допълнително заседание на следващия ден. В 
случай че това не е технически възможно, участниците следва вместо това да изпратят своите 
писмени коментари, така че те да могат да бъдат взети предвид преди последното пленарно 
заседание. И в двата случая председателят ЙОУРОВА подчерта, че всички мнения ще бъдат надлежно 
взети предвид. 
 

NB: След заседанието от 7 април бяха проведени две допълнителни заседания съответно на 8 и 9 
април. Заседанието от 8 април даде възможност да се направи разграничение между онези 
проекти на предложения, които биха могли да съберат предварителен консенсус без промени, 
онези, които ще се нуждаят от леки промени, за да се постигне предварителен консенсус, и 
онези, на които един или повече пленарни компоненти биха възразили (нито едно). На 
заседанието от 9 април, в което участваха председателят на работната група, говорителите, 
по един представител от всеки компонент на пленарната сесия, както и общият секретариат, 
беше дадена възможност за финализиране на проектите на предложения, за които се считаше, 
че се нуждаят от леки промени.  


