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Обобщен доклад от петото заседание на изпълнителния съвет  

на Конференцията за бъдещето на Европа  

 

Сряда, 26 май 2021 г. 

 

14,30—16,30 ч. в сграда Europa на Съвета, зала S7 и дистанционно  

 

Участници: вж. списъка на участниците в приложението  
 

Обобщение и заключения: 
 

Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа проведе петото 
си заседание на 26 май 2021  г. в сграда Europa на Съвета, зала S7 (и дистанционно).  
 

Заседанието беше съпредседателствано от държавния секретар по европейските 
въпроси на Португалия, Ана Паула ЗАКАРИАШ, члена на Европейския парламент Ги 
ВЕРХОФСТАД и заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за 
демокрацията и демографията, Дубравка ШУИЦА.  
 

Изпълнителният съвет одобри предложения предварителен календар на  
пленарните заседания на конференцията, европейските граждански панели и 
проявата на европейските граждани, като същевременно призна необходимостта 
от известна гъвкавост. 
 

Изпълнителният съвет одобри проекта за дневен ред за учредителното пленарно 
заседание на конференцията с някои корекции и включването на дискусия относно 
целта на конференцията и свързаните с нея очаквания.  
 

Изпълнителният съвет проведе и обмен на мнения относно организацията на 
пленарното заседание на конференцията. Съветът взе под внимание 
предложението на съпредседателите за създаване на девет пленарни работни 
групи, отразяващи деветте теми на многоезичната цифрова платформа. Осем от 
групите ще бъдат председателствани от представители и наблюдатели на 
изпълнителния съвет: двама от Европейския парламент, двама от Съвета, двама 
от Европейската комисия и двама от националните парламенти. Една работна 
група ще бъде председателствана от председателя на Европейския младежки 
форум. 
 
Съпредседателите ще представят практическо предложение от носно времето за 
изказване в пленарна зала, основано на трите принципа на равнопоставеност, 
равенство на представителите и специална роля за гражданите.  
 

Изпълнителният съвет взе под внимание подготовката за проява на европейските 
граждани на 17 юни 2021 г . в Португалия. 
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Освен това изпълнителният съвет взе под внимание актуализираните 
практически условия и ред за европейските граждански панели и насоките за 
организирането на национални граждански панели.  
 

Изпълнителният съвет проведе обмен на мнения относно комуникационната 
стратегия за конференцията. Той възложи на генералните дирекции за 
комуникация на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия да 
представят на следващото заседание на изпълнителния съвет координиран план 
за популяризиране на конференцията, и по-специално на многоезичната цифрова 
платформа. 
 

 
1. Календар на пленарните заседания на конференцията, европейските граждански 
панели и проявата на европейските граждани: одобряване  
 
Ана Паула ЗАКАРИАШ (съпредседател) откри заседанието, като представи проекта за 
календар на пленарните заседания на конференцията, европейските граждански 
панели и проявата на европейските граждани. Тя подчерта значението на доброто 
взаимодействие между пленарното заседание на конференцията и европейските 
граждански панели и на стартирането с гражданска проява на 17 юни 2021 г. преди 
учредителното пленарно заседание.  
 
Ги ВЕРХОФСТАД (съпредседател) подчерта, че както заседанията на делегациите, така 
и срещите на привърженици на политическите семейства са пре двидени преди 
пленарните заседания на конференцията. Той обясни, че първата сесия на 
европейските граждански панели ще се проведе в сградите на Европейския парламент 
в Страсбург, втората ще бъде виртуална, а третата ще бъде с физическо присъствие в 
четири различни града. 
 
На последвалата дискусия участниците като цяло се съгласиха с проекта за календар, 
но подчертаха, че е важно да се допусне известна гъвкавост по отношение на 
дългосрочното планиране. 
 
Освен това беше отправено искане за преразглеждане на б роя на представителите на 
социалните партньори в пленарната зала и за предвиждане на възможността за 
вписване на особено мнение извън настоящите правила. Подобно искане беше 
отправено и за преразглеждане на броя на местните и регионалните представители.  
 
В заключителните си бележки Ана Паула ЗАКАРИАШ (съпредседател) подчерта, че 
проекта за календар може да се променя в съответствие с действителните нужди и че 
може да е необходима известна гъвкавост. Във връзка с горепосочените искания 
съпредседателят подчерта, че съпредседателите са взели под внимание 
предложенията и ще разгледат отново въпроса възможно най -скоро. 
 
След тези забележки съпредседателят заключи, че изпълнителният съвет би могъл да 
одобри предложения предварителен календар с необходимата гъвкавост. 
 

Заключение: 
 
Изпълнителният съвет одобри предварителния календар на пленарните 
заседания на конференцията, европейските граждански панели и проявата на 
европейските граждани, като същевременно призна необходимостта от 
известна гъвкавост. 
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2. Учредително пленарно заседание на 19 юни 2021  г. – предложение за дневен ред: 
одобряване 
Разгледано заедно с точка 3 от дневния ред.  
 
3. Пленарни заседания на конференцията: информация от съпредседателите  
 
Ги ВЕРХОФСТАД (съпредседател) предложи точки 2 и 3 от дневния ред да бъдат 
разгледани заедно. 
 
Той отбеляза, че 27-те представители на националните панели/прояви и 
председателят на Европейския младежки форум, които ще присъстват на проявата на 
европейските граждани в Лисабон на 17 юни, ще участват в учреди телното пленарно 
заседание на 19 юни. Той обясни, че представители на европейските граждански 
панели няма да присъстват, тъй като дотогава те няма да бъдат номинирани от 
съответните панели. Съпредседателят представи проекта за дневен ред на пленарното 
заседание на 19 юни, състоящ се от две части. Първата част ще включва представяне 
на европейските граждански панели и платформата, а след това ще се проведе 
задълбочено обсъждане (около 3 часа). Втората част обхваща практически въпроси, 
по-специално представяне на структурата на работните групи и предварителния 
календар на конференцията, одобрен от изпълнителния съвет, след което ще има 
кратко обсъждане (половин час). 
 
След това Ги ВЕРХОФСТАД (съпредседател) представи следните предложения относно 
общите условия  и ред за пленарната сесия на конференцията:  
 
 Ще има девет работни групи, които отразяват темите на многоезичната 

цифрова платформа. Осем от тях ще бъдат председателствани от представители 
и наблюдатели в изпълнителния съвет: двама от Европейския парламент , двама 
от Съвета, двама от Европейската комисия и двама от националните 
парламенти. Една работна група ще бъде председателствана от председателя 
на Европейския младежки форум. 

 Относно времето за изказване съпредседателят припомни, че при вземането на 
решение за дадена система трябва да се прилагат редица принципи: 
равнопоставеност на членовете на пленарното заседание, равнопоставеност 
между четирите институционални компонента на пленарната сесия, както и 
специална роля за гражданите при представянето на препоръките на панелите 
на пленарните заседания. 

 Относно разпределението на местата съпредседателите предлагат 
представителите и наблюдателите на изпълнителния съвет да заемат първите 
редици, а останалите представители в пленарна зала да бъдат настанени по 
азбучен ред. 

 
В последвалата дискусия участниците: 
 

 благодариха на съпредседателите за тяхното предложение;  
 няколко от взелите думата подчертаха, че пленарното заседание на 

конференцията трябва да бъде оживено, динамично и привличащо 
вниманието; 

 други подчертаха необходимостта от подходящо участие на гражданите в 
учредителното пленарно заседание.  

 Що се отнася до проекта за дневен ред, мнозина призоваха за по -съществена 
дискусия (напр. относно целта на конференцията и свързаните с нея очаквания, 
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съдържанието на многоезичната цифрова платформа или изводите от 
пандемията, както и други теми). Някои призоваха за повече време за дебат.  

 Някои подкрепиха предложението за работните групи. Някои поискаха повече 
информация за това как ще функционират работните групи. 

 По отношение на времето за изказвания беше постигнато широко съгласие, че 
трябва да има баланс. Някои се изказаха в полза на разпределянето на времето 
за изказване в съответствие с политическата принадлежност. Други посочиха, че 
това не е подходящо за всички представители в пленарната зала, и подкрепиха 
система, основана в по-голяма степен на компонентите на пленарното 
заседание. 

 
Дубравка ШУИЦА (съпредседател) благодари на представителите и наблюдателите за 
техните идеи и коментари. Тя предупреди, че н а този ранен етап (юни) не следва да се 
обсъжда подробно съдържанието на многоезичната цифрова платформа, за да не се 
предопределят дискусиите в това начинание „от долу нагоре“. Тя подчерта, че 
съпредседателите правят всичко възможно от 800 -те граждани от европейските 
граждански панели да бъдат избрани поне 80, които да участват онлайн в проявата в 
Лисабон. 
 
Ана Паула ЗАКАРИАШ (съпредседател) изрази съгласие с идеята за провеждане на 
дебат по същество по време на учредителното пленарно заседание на конферен цията, 
който би могъл да се съсредоточи върху очакванията от конференцията и визията за 
нея. Тя също така предложи Комисията да представи предварителни изводи от 
платформата. Тя подчерта ролята на гражданската проява в Лисабон на 17 юни преди 
учредителното пленарно заседание и присъствието на 27 -те представители на 
националните панели/събития и на председателя на Европейския младежки форум на 
пленарното заседание на 19 юни. 
 
В заключителните си бележки Ги ВЕРХОФСТАД (съпредседател) отбеляза също, че 27 
граждани от национални панели или прояви и председателят на Европейския 
младежки форум ще участват в учредителното пленарно заседание на конференцията. 
Той предложи първата част от дневния ред да представлява широка и задълбочена 
дискусия в продължение на 3—4 часа относно целта на конференцията и свързаните с 
нея очаквания, включително европейските граждански панели и многоезичната 
цифрова платформа, а втората част да бъде много кратка. Той припомни 
необходимостта всяка от работните групи, съставени от окол о 40 членове на 
пленарното заседание, да изготви предложения за пленарната сесия, и подчерта, че 
всички представители ще бъдат поканени да се присъединят към тях. Относно времето 
за изказване съпредседателите ще представят предложение, като вземат предвид 
направените коментари и предложения и като се основават на принципите на 
равенство на представителите, равнопоставеност и специалната роля на гражданите 
при представянето на техните препоръки. Накрая той предложи да има пълни 
стенографски протоколи от пленарните заседания на конференцията.  
 
В контекста на това обсъждане ще бъде представен преработен дневен ред.  
 

Заключения: 
 
Изпълнителният съвет одобри проекта за дневен ред за учредителното 
пленарно заседание на конференцията с някои корекции и включването на 
дискусия относно целта на конференцията и свързаните с нея очаквания.  
 
Изпълнителният съвет взе под внимание предложението на съпредседателите 
за създаване на девет пленарни работни групи, отразяващи деветте теми на 
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многоезичната цифрова платформа. Осем  от тях ще бъдат председателствани 
от представители и наблюдатели на изпълнителния съвет: двама от 
Европейския парламент, двама от Съвета, двама от Европейската комисия и 
двама от националните парламенти. Една работна група ще бъде 
председателствана от председателя на Европейския младежки форум.  
 
Съпредседателите ще представят практическо предложение относно времето 
за изказване в пленарна зала, основано на трите принципа на равнопоставеност, 
равенство на представителите и специална роля за гражданите.  

 
 
4. Гражданска проява на 17 юни 2021  г.: информация от съпредседателите  
 
Ана Паула ЗАКАРИАШ (съпредседател) откри тази точка от дневния ред, като 
припомни интереса на държавите членки към конференцията и значението на 
проявите, организирани в държавите членки . Тя отбеляза, че като се има предвид, че 
гражданите са основна част от конференцията, и в допълнение към учредителното 
пленарно заседание на 19 юни 2021 г., съпредседателите предлагат провеждането на 
проява на европейските граждани на 17 юни 2021 г. в Португалия. 27 представители на 
национални панели/прояви и председателят на Европейския младежки форум ще 
бъдат поканени да присъстват физически. 80 граждани (от тези, които са избрани за 
европейските граждански панели) ще присъстват онлайн. Участниците ще им ат 
възможност да споделят очакванията си от конференцията. Проявата ще бъде 
предавана онлайн с достъп за всички. 27-те граждани от националните панели/прояви 
и председателят на Европейския младежки форум ще участват в учредителното 
пленарно заседание на конференцията след това. 
 
В последвалата дискусия участниците приветстваха проявата и подчертаха, че е важно 
гражданите да бъдат поставени в центъра на конференцията. Някои зададоха въпроси 
относно начина, по който се подбират гражданите, а други подчертаха колко е важно 
да има стратегия за това как гражданите да бъдат включени в дебата като цяло.  
 
В заключителните си бележки Ана Паула ЗАКАРИАШ (съпредседател) отбеляза, че 
държавите членки са приканени да определят 27 -те представители на националните 
панели/прояви. Тя покани всички представители и наблюдатели на изпълнителния 
съвет да участват в проявата дистанционно.  
 
Ще бъде предоставена актуализирана информация.  
 

Заключения: 
 
Изпълнителният съвет взе под внимание предложението за провеждане на 
проява на европейските граждани на 17 юни 2021 г. в Португалия.  

 
 
5. Панели на европейските граждани  
 
Дубравка ШУИЦА (съпредседател) информира за реда и условията за организацията на 
европейските граждански панели, които бяха актуализирани след обсъждането на 
изпълнителния съвет на 22 април и изпратени на участниците преди заседанието. Що 
се отнася до темите, гражданските панели ще се основават на теми от платформата и 
ще бъдат организирани в четири групи: 
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1) Европейска демокрация/ценности, права, принципи на правовата държава, 
сигурност; 
2) Изменение на климата, околна среда/здраве;  
3) По-силна икономика, социална справедливост, работни места/образование, 
младеж, култура, спорт/цифрова трансформация;  
4) ЕС в света/миграция. 
 
Съпредседателят подчерта, че никога  досега такава дейност не е била извършвана в 
толкова голям мащаб. 800 граждани ще бъдат избрани на случаен принцип за четири 
панела (по 200 във всеки). Процесът на подбор ще приключи около месец преди 
началото на сесиите на панелите в средата на септември . Тя също така отбеляза, че за 
информация на държавите членки са изготвени насоки за националните панели. Тя 
подчерта, че общият секретариат работи по структурирането на работата на панелите, 
за да се даде възможност на гражданите да приоритизират темите в  рамките на 
големите групи, като се вземат предвид мненията, получени от платформата.  
 
По време на последвалата дискусия участниците благодариха на съпредседателите за 
тяхната работа и отбелязаха, наред с другото:  
 

 колко е важно процесът на подбор да бъде наистина на случаен принцип във 
всички държави членки, както и необходимостта от финансова компенсация за 
участието на гражданите в панелите на европейските граждани;  

 възможните трудности, произтичащи от широките теми за панелите;  
 ролята и подбора на експерти за панелите; 
 колко е важно работата на панелите да бъде прозрачна.  

 
В заключителните си бележки Дубравка ШУИЦА (съпредседател) потвърди, че 
експертите ще помогнат за захранването на дебатите в европейските граждански 
панели и че обсъжданията ще се  ръководят от приноса на многоезичната цифрова 
платформа. 
 

Заключения: 
 
Изпълнителният съвет взе под внимание актуализираните практически условия 
и ред за европейските граждански панели и насоките за организирането на 
национални граждански панели. 

 
 
6. Комуникационна стратегия за конференцията: обмен на мнения  
 
Дубравка ШУИЦА (съпредседател) предостави на изпълнителния съвет преглед на 
актуалното състояние на платформата. Тя представи данни за посещенията на 
платформата и броя на предложените идеи, както  и за настоящите тенденции по 
отношение на социално-демографския и географския произход на потребителите. Тя 
подчерта необходимостта от колективни усилия за достигане до повече хора, 
включително млади хора, жени и такива, които обичайно не се интересуват о т 
въпроси, свързани с ЕС. Тя отбеляза, че проявите на конференцията също ще увеличат 
интереса към платформата. Тя подчерта, че всички членове на изпълнителния съвет 
следва да играят важна роля за популяризирането на платформата. Освен това тя 
отбеляза, че традиционната институционална комуникация няма да бъде достатъчна и 
трябва да бъдат допълнително проучени социалните медии, както и сътрудничеството 
със спортни, културни и други организации, за да се достигне до повече хора. 
Съпредседателят подкрепи вече извършената работа от генералните дирекции за 
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комуникация на трите институции и ги прикани да изготвят предложение за 
целенасочени комуникационни дейности в подкрепа на вече свършеното.  
 
Представителите и наблюдателите на изпълнителния съвет предложиха, на ред с 
другото: 

 да се организират специални брифинги с журналисти относно конференцията;  
 институциите и субектите, представени в изпълнителния съвет, да упражняват 

подсилващ ефект. 
 
Ги ВЕРХОФСТАД (съпредседател) призова общия секретариат да направи предложение 
за това как да се даде възможност на журналистите да съпътстват и отразяват 
европейските граждански панели и подчерта необходимостта от реклама в социалните 
медии с цел привличане на повече хора, които да участват в многоезичната цифрова 
платформа. Той поиска трите генерални дирекции за комуникация да представят по 
време на следващото заседание на изпълнителния съвет координирано предложение 
относно това, което всяка от тях предлага да предприеме като комуникационна 
дейност. 
 
Ана Паула ЗАКАРИАШ (съпредседател) призова трите генерални дирекции за 
комуникация да направят предложение за общо послание във връзка със 
съдържанието на конференцията и нейните компоненти и участници, придружено от 
визуални материали. Тя подчерта, че защитата на данните е важна и за хората, 
участващи в конференцията. 
 
В заключителните си бележки Дубравка ШУИЦА (съпредседател) подчерта, че обменът 
на мнения относно комуникационната стратегия е бил много полезен, и прикани трите 
генерални дирекции за комуникация да представят  план за засилване на 
информацията за платформата. 
 

Заключения: 
 
Изпълнителният съвет възложи на генералните дирекции за комуникация на 
Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия да представят на 
следващото заседание на изпълнителния съвет координиран план за 
популяризиране на конференцията, и по-специално на многоезичната цифрова 
платформа. 

 
 
За контакт: Ева-Мария Попчева, член на общия секретариат  
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