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I. Въведение 
Конференцията за бъдещето на Европа напредва – дебатът започна! На 10 март 2021 г. 
Съвместната декларация относно Конференцията за бъдещето на Европа беше подписана 
от председателя на Европейския парламент Давид Сасоли, от министър-председателя на 
Португалия Антонио Коща от името на председателството на Съвета на ЕС и от 
председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, с което се проправя пътят за тази 
безпрецедентна, открита и приобщаваща европейска демократична инициатива, в чийто 
център са гражданите. Само две седмици по-късно Изпълнителният съвет, съставен от 
представители на трите институции на ЕС и от наблюдатели и ръководи организацията на 
конференцията, проведе първото си заседание. Общият секретариат, който подпомага 
Изпълнителния съвет, също започна своята работа.  

 

От ляво надясно: Подписване на Съвместната декларация от португалския министър-председател Коща, 
председателя на Европейския парламент Сасоли и председателя на Комисията фон дер Лайен 

Първият важен етап беше стартирането на многоезичната цифрова платформа на 
конференцията на 19 април 2021 г. Гражданите от цяла Европа вече имат възможност да 
споделят идеите си за бъдещето на Европа на тази платформа, както и информация за 
свързани с конференцията прояви. 
Официалното откриване на конференцията се състоя в комбиниран формат на 9 май 2021 г. 
в сградата на Европейския парламент в Страсбург. Френският президент Еманюел Макрон 
приветства участниците в събитието, сред които бяха членове на Изпълнителния съвет, 
министри или държавни секретари по европейските въпроси, членове на Европейския 
парламент и на националните парламенти, студенти по програмата „Еразъм“ от целия ЕС и 
над 500 граждани. Председателите на трите институции на ЕС представиха своята визия за 
Европа. Граждани от всички държави – членки на ЕС, имаха възможността да задават 
въпроси на тримата съпредседатели на Изпълнителния съвет: Ги Верхофстад, член на 
Европейския парламент, Ана Паула Закариаш, държавен секретар (от името на 
председателството на Съвета) и Дубравка Шуица, заместник-председател на Комисията. 
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От ляво надясно: Председателят на Комисията фон дер Лайен, председателят на Европейския парламент 
Сасоли, португалският министър-председател Коща и френският президент Макрон на официалното 
откриване на конференцията 

Преди това събитие Изпълнителният съвет одобри Процедурния правилник на 
Конференцията, който предоставя всеобхватна рамка за работата на различните структури 
на конференцията и тяхното взаимодействие. 
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II. Дейности на европейско равнище  
II.1. Многоезична цифрова платформа  

От 19 април 2021 г. гражданите от цяла Европа имат възможност да изразят вижданията си 
за бъдещето на Европа на многоезичната цифрова платформа на конференцията 
(https://futureu.europa.eu/)1. Тази платформа е ключов компонент на конференцията; тя дава 
възможност на всички да участват. Гражданите могат да представят своите идеи, да 
подкрепят идеите на други хора и да ги коментират. Това е и мястото, където всеки може да 
споделя информация за свързаните с конференцията прояви и да докладва за резултатите 
от тях.  
Платформата е изцяло многоезична – благодарение на машинния превод всички текстове и 
коментари са налични на 24-те официални езика на ЕС. 
От стартирането на платформата близо 19 000 участници са се регистрирали в нея. Те са 
споделили над 5 000 идеи и над 10 000 коментара и са подкрепили идеите на други хора над 
29 000 пъти. Досега близо 1 милион души са посетили платформата. 

 

Участие към 5 юли (източник: utureu.europa.eu) 

На платформата бяха обявени почти 1 400 прояви в цяла Европа, даващи възможност за 
участие на възможно най-голям брой хора. На платформата за организаторите са осигурени 
ръководства и материали за кампанията, с помощта на които събитията да бъдат 
интерактивни и приобщаващи.  
Това е добро начало, но трябва да се достигне до много повече граждани, за да се проведе 
реален дебат на европейско равнище. Ето защо популяризирането на платформата и 
широкото участие на гражданите следва да бъде основен приоритет за всички, които искат да 
допринесат за успеха на конференцията. 
Платформата трябва да бъде пространство, в което гражданите от всички слоеве на 
обществото и всички краища на Европа се чувстват спокойни и добре дошли да участват в 
дебата. Следователно всеки, който използва платформата, трябва да приеме Хартата на 

                                                             
1 Вж. също видеоматериала, представящ многоезичната цифрова платформа  
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конференцията и да спазва правилата за участие. Създаден е екип от модератори, който 
работи под надзора на Общия секретариат от името на Изпълнителния съвет, за да се 
гарантира това.  
Платформата е мястото, където дебатът започва, но не приключва там. Коментарите на 
платформата ще бъдат взети под внимание от европейските и националните граждански 
панели и ще бъдат обсъдени на пленарното заседание на конференцията. Ще бъдат 
изготвени доклади, включващи анализ на коментарите, извършен с комбинация от цифрови 
инструменти, извличане на данни и анализ, направен от експерти. Тези доклади ще бъдат 
достъпни и на самата многоезична цифрова платформа. Първият междинен доклад ще бъде 
публикуван след края на лятото. 
 

II.2. Проява на европейските граждани от 17 юни  

На 17 юни 2021 г., два дни преди учредителното пленарно заседание на 19 юни 2021 г., в 
Лисабон се проведе първата европейска гражданска проява в комбиниран формат, с която се 
постави началото на участието на гражданите в конференцията. В него участваха 27-те 
представители на националните граждански панели или прояви на всяка държава членка, 
председателят на Европейския младежки форум и повече от 50 граждани, избрани да 
участват в европейските граждански панели на конференцията, както и група студенти по 
програма „Еразъм“. Събитието даде възможност на участниците да обсъдят своите 
очаквания от конференцията с тримата съпредседатели на Изпълнителния съвет: Ги 
Верхофстад, член на Европейския парламент, Ана Паула Закариаш, държавен секретар, и 
Дубравка Шуица, заместник-председател на Комисията.  
Останалите членове на Изпълнителния съвет участваха дистанционно. Събитието беше 
излъчено на многоезичната цифрова платформа и по Europe By Satellite.  

 

Европейска гражданска проява в Лисабон 

Във встъпителните си изказвания съпредседателите подчертаха, че от съществено значение 
е дейностите на конференцията да започнат с гражданска проява, тъй като гражданите са в 
центъра на конференцията. Те подчертаха и необходимостта от вслушване в хората, активна 
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работа с тях и скъсяване на дистанцията между гражданите и политиците. След това 
гражданите бяха приканени да споделят чрез интерактивна система за гласуване коя дума 
свързват с ЕС днес. Най-често посочваните думи бяха „солидарност“, „единство“ и 
„сътрудничество“.  

Съпредседателят Закариаш представи различните видове национални прояви в рамките на 
конференцията, като подчерта необходимостта от достигане до всички граждани и включване 
на гражданското общество. След това съпредседателят Шуица представи многоезичната 
цифрова платформа и насърчи гражданите да я използват, за да споделят идеите си. 
Съпредседателят Верхофстад информира участниците за ролята на пленарното заседание 
на конференцията и неговото взаимодействие с европейските граждански панели.  

По време на обсъждането някои граждани посочиха, че образованието и здравеопазването 
следва да бъдат приоритет, и подчертаха необходимостта от справяне с 
предизвикателствата, свързани с изменението на климата и миграцията. Някои настояха 
диалогът с гражданите да се провежда на равни начала и изтъкнаха, че от ключово значение 
е да има истинска ангажираност с гражданите, включително с тези, които са по-скептични към 
ЕС. Бяха изразени някои опасения относно амбициите и резултатите на конференцията и 
последващите действия от страна на институциите на ЕС. Някои граждани призоваха за 
повече и по-добра комуникация относно ЕС, и по-специално относно конференцията и 
нейната многоезична цифрова платформа.  

В заключение гражданите бяха приканени да посочат думата, която свързват с бъдещето на 
ЕС. Най-често срещаните думи бяха „надежда“ и „предизвикателство“. 

 

Европейска гражданска проява, анкета на живо 
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II.3. Учредително пленарно заседание от 19 юни 

Учредителното пленарно заседание на Конференцията за бъдещето на Европа се проведе в 
комбиниран формат (присъствено и онлайн) на 19 юни 2021 г. Участие взеха 337 членове на 
пленарното заседание на конференцията. 

 

Учредително пленарно заседание, пленарна зала на Европейския парламент, Страсбург 

От името на съпредседателите Ги Верхофстад приветства участниците в учредителното 
пленарно заседание и отбеляза, че срещу дневния ред няма възражения. Той подчерта, че 
това учредително пленарно заседание все още е непълно по отношение на своя състав, по-
специално защото представителите на европейските граждански панели могат да бъдат 
определени едва след сформирането на тези панели. Той изтъкна още уникалността на 
процеса, съчетаващ партисипативната и представителната демокрация, взаимодействието 
между панелите и пленарното заседание, както и необходимостта от реформиране на ЕС, за 
да се преодолеят заедно някои неотложни предизвикателства. 
В приветственото си обръщение съпредседателят Ана Паула Закариаш припомни първата 
европейска гражданска проява в Лисабон, организирана два дни по-рано от португалското 
председателство на Съвета на ЕС в рамките на конференцията. Тя подчерта и значението на 
взаимодействието не само между гражданите в рамките на държавите членки, но и между 
гражданите в целия Съюз, за да се представят идеи и предложения за бъдещето на Европа. 
Тя отбеляза, че ЕС има своите силни страни, както и своите ограничения, и припомни, че той 
е донесъл успех на европейските граждани по време на настоящата криза по отношение на 
ваксините и икономическото възстановяване чрез фонда Next Generation EU. 
В същия дух беше и изказването на съпредседателя Дубравка Шуица, в което тя подчерта 
необходимостта гражданите да останат в центъра на процеса и да участват в него на всички 
равнища. За първи път гражданите са равнопоставени с представителите. Тя отбеляза 
безпрецедентния характер на тази съвещателна демократична инициатива на равнище ЕС. 
Тя подчерта, че конференцията утвърждава представителната демокрация, като поставя 
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гражданите в центъра на разработването на политики в Европейския съюз.  
След това съпредседателите очертаха как ще функционират трите стълба на конференцията 
– многоезичната цифрова платформа, европейските и националните граждански панели и 
пленарното заседание. 
Съпредседателят Дубравка Шуица обясни как многоезичната цифрова платформа 
функционира като ядро на конференцията. Тя призова членовете на пленарното заседание 
да повишат осведомеността и да гарантират, че гражданите в целия ЕС са запознати с 
различните начини за участие в конференцията, включително чрез платформата. Тя описа и 
състава на четирите европейски граждански панела, които ще започнат работа през 
септември, и начина, по който ще допринасят за процеса.  
Съпредседателят Ана Паула Закариаш подчерта значението на националните граждански 
панели и прояви като мултипликатори и необходимостта да се достигне до всички граждани, 
включително до онези, които обикновено не участват. Тя информира участниците в 
пленарното заседание на конференцията, че в много държави членки е започнала 
подготовката за национални граждански панели и прояви, като подчерта ангажимента на 
държавите членки да дадат своя принос за конференцията, и призова тези национални 
панели и прояви да бъдат регистрирани на платформата. Освен това тя подчерта 
необходимостта от по-добра комуникация във връзка с конференцията. Тя припомни и 
обсъжданията, проведени с участниците в европейската гражданска проява в Лисабон на 17 
юни. 
В последвалия дебат с над 150 участници бяха разгледани множество различни теми. Имаше 
редица повтарящи се теми и нагласи, като например: 

• конференцията представлява уникална и безпрецедентна възможност за подход 
„отдолу нагоре“, при който партисипативната демокрация допълва представителната 
демокрация; 

• необходимостта конференцията да бъде приобщаваща инициатива, да достигне до 
гражданите от всички социални слоеве и от всички региони и части на обществото и 
то да се вслуша внимателно в техните тревоги, идеи и предложения, по-специално 
тези на младите хора; 

• значението на конкретните резултати и предвиждането на ефективни последващи 
действия; 

• необходимостта да се извлекат поуки от неотдавнашните кризи и да се подготвим за 
бъдещи предизвикателства. 

Останалите въпроси, посочени от участниците в пленарното заседание на конференцията, 
бяха: 

• призив за по-обединена Европа с акцент върху това, че държавите членки са по-силни 
заедно, по-специално в контекста на глобалните предизвикателства и на 
международната сцена; 

• необходимостта от зачитане на принципа на субсидиарност и включване на 
регионалните и местните органи на управление; 

• необходимостта да се даде възможност за участие на държавите от Западните 
Балкани в конференцията; 

• необходимостта да се признае и оцени напредъкът, постигнат от ЕС, и да не се 
приема за даденост нито едно от тези постижения, като същевременно се отчита 
необходимостта от промени за справяне с бъдещите предизвикателства. 

Бяха изказани различни мнения по редица теми: 
• Някои заявиха, че процесът следва да се съсредоточи върху политическите 

приоритети на Съюза, докато други предложиха да се включат и въпроси относно 
капацитета и функционирането на Съюза. 

• Подобно на това някои участници заявиха, че ще са необходими промени в Договора, 
докато други посочиха, че са възможни промени в настоящата рамка. 

Освен това изказванията на участниците в пленарното заседание определиха широк спектър 
от приоритети в рамките на следните политически теми: цифрова трансформация, 
икономика, социална справедливост, здравеопазване, върховенство на закона и демокрация, 
околна среда и климат, миграция, енергетика, доставки на храни, ценности, външна политика, 
сигурност, образование и култура. 
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Представител на национална проява/панел от Финландия на учредителното пленарно заседание 

 

Представител на национална проява/панел от Нидерландия на учредителното пленарно заседание 
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Съпредседателят Ги Верхофстад представи предложението на съпредседателите за общата 
организация на деветте тематични работни групи. То беше одобрено на пленарното 
заседание на конференцията. Той отбеляза, че ще бъдат разработени по-подробни 
напътствия за работните групи.  

Съпредседателят Ги Верхофстад представи и предварителния график на конференцията, 
който беше взет под внимание на пленарното заседание на конференцията.  

Съпредседателят Дубравка Шуица и съпредседателят Ана Паула Закариаш призоваха за 
действия и смелост, не само думи, и подчертаха, че успехът на конференцията зависи от 
активното участие на всички.  

Тримата съпредседатели благодариха на всички за участието и приноса им и припомниха 
датите на следващото пленарно заседание на конференцията – 22 и 23 октомври 2021 г. 
Съпредседателят Ана Паула Закариаш закри пленарното заседание на конференцията. 

 

II.4. Европейски граждански панели  

Европейските граждански панели са едни от основните стълбове на конференцията заедно с 
многоезичната цифрова платформа и пленарното заседание на конференцията. Те ще се 
провеждат под формата на четири панела от по 200 произволно избрани участници, 
представляващи географското и социологичното многообразие на ЕС. Те ще се събират на 
три многоезични съвещателни заседания с продължителност най-малко 2 дни всяко, за да 
изготвят колективни препоръки за бъдещето на Европа, като вземат предвид приноса от 
многоезичната цифрова платформа.  
Идеите на европейските граждански панели ще бъдат включени в пленарните заседания на 
конференцията и накрая в доклада за окончателните резултати от конференцията до 
съвместното председателство, въз основа на които трите институции ще предприемат 
последващи действия. 80 граждани, представляващи четирите европейски граждански 
панела, ще участват в пленарните заседания на конференцията, за да представят и обсъдят 
препоръките на панелите с другите участници в пленарното заседание2. 
Актуализираните практически условия за европейските граждански панели от 26 май 2021 г. 
съдържат допълнителни подробности за организирането на панелите. Освен това 
Изпълнителният съвет одобри предварителния график на европейските граждански панели и 
пленарните заседания. 
Текущите подготвителни стъпки за прилагане на тези принципи и условия са следните: 
Подбор на участниците на случаен принцип 
800-те граждани в момента се избират във всичките 27 държави членки. Подборът започна 
през май 2021 г., а пълният списък на членовете на панелите се очаква в средата на август. 
Гражданите на Европейския съюз се избират на случаен принцип (случайното обаждане е 
основният метод, използван от 27 национални социологически агенции, координирани от 
външен доставчик на услуги) с цел да се създадат „панели“, представителни за 
многообразието на ЕС въз основа на 5 критерия: пол, възраст, географски произход 
(националност, както и градска/селска среда), социално-икономическа среда и 
образователна степен.  
Броят на гражданите за всяка държава членка се изчислява в съответствие с принципа на 
регресивна пропорционалност, прилаган към състава на Европейския парламент, като се има 
предвид, че всеки панел следва да включва поне по една жена и един мъж от държава 
членка.  

                                                             
2 Вж. също видеоматериала, представящ европейските граждански панели. 
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Тъй като Конференцията за бъдещето на Европа има за цел да обърне специално внимание 
на младите хора, една трета от гражданите, съставляващи всеки граждански панел, ще 
бъдат на възраст между 16 и 24 години. За всеки панел от 200 души ще се избират още 50 
граждани в резерв.  
Теми и сформиране на панелите 
Обсъжданите от всеки панел въпроси използват за основа темите на многоезичната цифрова 
платформа и се групират по следния начин:   
1) По-силна икономика, социална справедливост, работни места/образование, младеж, 
култура, спорт/цифрова трансформация; 
2) Европейска демокрация/ценности, права, върховенство на закона, сигурност;  
3) Изменение на климата, околна среда/здраве;  
4) ЕС по света/миграция.  
Продължава работата с помощта на експерти за изготвяне на подходяща рамка за въпросите 
и на съвещателна методология, която ще даде възможност за прозрачен, ефективен и 
автентичен подход „отдолу нагоре“. 
Сесиите на панелите ще се провеждат последователно в Страсбург, онлайн и след това в 
държавите членки.  

 

II.5. Изпълнителен съвет  

Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа проведе пет заседания в 
периода март – юни 2021 г., а именно на 24 март, 7 април, 22 април, 9 май и 26 май. 
Подробен доклад за всяко заседание е на разположение на всички езици на многоезичната 
цифрова платформа в раздела за Изпълнителния съвет.  
На първото си заседание на 24 март Изпълнителният съвет проведе обмен на мнения 
относно многоезичната цифрова платформа с оглед на евентуалното ѝ стартиране на 19 
април 2021 г. Изпълнителният съвет обсъди възможността за официално събитие на 9 май. 
Освен това беше проведен обмен на мнения относно вътрешните методи на работа на 
Изпълнителния съвет и методите на работа на пленарните заседания.  
На второто си заседание на 7 април Изпълнителният съвет одобри многоезичната цифрова 
платформа, включително Хартата и визуалната идентичност на конференцията. 
Изпълнителният съвет също така одобри проекта за методите си на работа и възложи на 
Общия секретариат да изготви проект на текст на Процедурния правилник на конференцията. 
На комуникационните служби на трите институции беше възложено да изготвят съвместно 
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предложение за официално откриване на 9 май. 

На третото си заседание на 22 април Изпълнителният съвет одобри Процедурния правилник 
на конференцията по отношение на общите принципи на конференцията, нейния обхват и 
участието на гражданите. Той също така проведе обмен на мнения по проекта за процедурен 
правилник относно пленарното заседание на конференцията, и по-специално неговата роля и 
състав. Освен това Изпълнителният съвет беше информиран за практическите условия за 
организирането на европейските граждански панели. 

На четвъртото си заседание на 9 май Изпълнителният съвет одобри главата от правилника 
за дейността относно пленарното заседание на конференцията.  

На петото си заседание на 26 май Изпълнителният съвет одобри предварителния график на 
конферентните пленарни заседания, европейските граждански панели и прояви, както и 
проекта на дневен ред за учредителното пленарно заседание на Конференцията. 
Изпълнителният съвет проведе и обмен на мнения относно организацията на пленарното 
заседание на конференцията. Освен това Изпълнителният съвет беше информиран за 
подготовката на европейска гражданска проява на 17 юни 2021 г. в Португалия, както и за 
актуализираните практически условия за европейските граждански панели и насоките за 
организирането на националните граждански панели. Накрая Изпълнителният съвет възложи 
на комуникационните служби на трите институции да изготвят координиран план за 
популяризиране на конференцията, и по-специално на многоезичната цифрова платформа. 

 

 

II.6. Други дейности  

Комуникационните и информационните дейности съпътстваха подписването на Съвместната 
декларация от тримата председатели на 10 март 2021 г., стартирането на многоезичната 
цифрова платформа на 19 април 2021 г., официалното откриване на Деня на Европа и 
стартовите прояви в много държави членки. Въз основа на това трите институции на ЕС 
работят съвместно за значително повишаване и поддържане на осведомеността и участието 
на европейските граждани в цифровата платформа.  

Съпредседателите на заседанието на Изпълнителния съвет в сградата на Съвета в Брюксел 
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По искане на Изпълнителния съвет комуникационните служби на трите институции 
разработиха и съвместен комуникационен план с участието на Комитета на регионите и 
Европейския икономически и социален комитет. Въз основа на предварителните данни за 
участието в платформата е въведен и планиран набор от действия, които да гарантират по-
силно и по-разнообразно участие в конференцията на граждани от всички части на Европа.  

Бяха положени последователни усилия за мобилизиране на различни заинтересовани страни 
за повишаване на осведомеността и насърчаване на дейностите, свързани с конференцията. 
Конкретни информационни дейности и обучения бяха насочени към заинтересованите 
страни, като например организации на гражданското общество, регионални и местни органи, 
групи и мрежи за действие за гражданска ангажираност и демокрация на участието, 
организации за развитие на селските райони, трансгранични общности и младежки 
организации.  

Комитетът на регионите също така мобилизира своите членове и мрежи, за да допринесе 
активно за дебата и обхвата на конференцията. Той беше домакин на първата проява на 9 
май 2021 г. в Страсбург преди официалното откриване на конференцията. Комитетът също 
така работи за това гласът на градовете и регионите да бъде чут чрез иновативни процеси на 
участие и онлайн инструменти за организиране на местни граждански панели през втората 
половина на 2021 г. Освен това местните диалози се използват като форуми за участие за 
съвместно изготвяне и споделяне на идеи за бъдещето на Европа.  

Европейският икономически и социален комитет също стартира специална кампания.  Във 
връзка с това на 10 юни 2021 г. се проведе стартова проява на гражданското общество, с 
която официално бяха стартирани дейностите на Комитета в рамките на конференцията. За 
да достигне до гражданите, Комитетът си сътрудничи със своята мрежа от национални и 
регионални икономически и социални съвети, с организации на гражданското общество, 
национални младежки съвети и подобни организации. Комитетът също така стартира 
поредица от мисии на местно равнище в държавите членки от юли до септември 2021 г.  

Социалните партньори, много организации на гражданското общество и други 
заинтересовани страни също са активни в организирането на прояви и популяризирането на 
конференцията и са начело на усилията за успеха на конференцията. 

 

©Westend61/Getty Images Royalty-free 
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III. Дейности на национално, регионално и местно равнище  
Съгласно Съвместната декларация държавите – членки на Европейския съюз, участват в 
конференцията и са част от това съвместно начинание заедно с Европейския парламент, 
Съвета и Европейската комисия.  

Държавите членки са поели ангажимент да допринасят за конференцията чрез разнообразни 
дейности и структури на национално, регионално, местно, а в някои случаи и 
транснационално равнище, като поставят гражданите в центъра на всички прояви. 

Успоредно с дейностите на европейско равнище всяка държава членка може да организира 
допълнителни прояви в зависимост от националните или институционалните си 
характеристики и да допринесе за конференцията по други начини, например чрез 
национални граждански панели или тематични събития, на които се обсъждат събраните от 
различните панели мнения. 

Препоръките на националните граждански панели ще бъдат обсъдени заедно с препоръките 
на европейските граждански панели на пленарното заседание на Конференцията. За членове 
на пленарното заседание на Конференцията бяха определени 27 представители от 
националните прояви или националните панели (по един от всяка държава членка). Тези 
представители са длъжностни лица или граждани, отговарящи за координирането на 
националните прояви, представители на гражданското общество или младежки организации, 
университетски преподаватели и студенти. 

Във всяка държава членка след състоялите се около 9 май 2021 г. стартови прояви процесът 
продължава на национално равнище. Най-общо се насърчават подходът „отдолу нагоре“ и 
ориентираният към политиката подход, а гражданското общество трябва да играе важна 
роля. Целта е да се обърне специално внимание на младите хора, на хората, които 
обикновено не се ангажират, и на това, което е важно за тях. 

Дейностите често се координират или организират от националните органи на високо 
равнище в сътрудничество, наред с другото, с парламентите, регионалните и местните 
органи, социалните партньори, неправителствените организации, академичните партньори и 
научноизследователските центрове. Организират се дискусии и дебати с гражданите с 
различна степен на децентрализация.  

В някои държави членки дейностите се организират в сътрудничество с представителствата 
на Комисията и бюрата за връзка на Европейския парламент.  
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Някои държави членки възнамеряват също да организират граждански панели на национално 
равнище с избрани на случаен принцип граждани, представителни за социологическото 
разнообразие на тяхната територия и/или регион. Използваните методологии, макар и 
пригодени за всяка държава членка, следват принципите на призната методология, 
гарантираща неутралността и независимостта на панелите. За да се подпомогнат държавите 
членки, които възнамеряват да организират граждански панели, в контекста на 
конференцията беше изготвена бележка с насоки3, достъпна на многоезичната цифрова 
платформа.  

Редица държави членки са организирали или ще организират прояви и граждански диалози с 
други държави членки или конкретни трети държави, в които ще участват най-вече млади 
студенти и ученици.  

Държавите членки са решени да повишат осведомеността и да информират за дейностите на 
конференцията, и по-специално за многоезичната цифрова платформа. Има някои примери 
за национални уебсайтове на конференцията, които препращат директно към многоезичната 
цифрова платформа.  

Проявите на държавите членки и резултатите от тях трябва да бъдат качени на 
многоезичната цифрова платформа, където могат да бъдат посочени като „институционални 
прояви“. 

Конкретни насоки за организирането на прояви се съдържат под формата на 
инструментариум на многоезичната цифрова платформа, и по-специално в раздел 
„Ръководство стъпка по стъпка за организатори на прояви“.  

  

                                                             
3 Тези насоки са вдъхновени от принципите на доброто разискване, определени по-специално в доклад на 
ОИСР, в който са разгледани стотици казуси от съвещателни процеси, и имат за цел да помогнат на държавите 
членки, които възнамеряват да организират граждански панели на национално, регионално или местно 
равнище. 
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IV. Следващи стъпки 
Многоезичната цифрова платформа, която е основният интерактивен център за коментари и 
информация от гражданите, ще продължи да получава идеи и принос за множеството прояви, 
които се провеждат под егидата на конференцията. След приключването на процеса на 
подбор на случаен принцип четирите европейски граждански панела ще започнат работа 
през септември 2021 г. Следващото пленарно заседание на конференцията е насрочено за 
22 и 23 октомври 2021 г. През следващите месеци ще продължат да се организират дейности 
на национално, регионално и местно равнище.  

Повече информация за датите на дейностите можете да намерите в предварителния 
календар на Конференцията за бъдещето на Европа: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf 

Повече информация за конференцията можете да намерите на адрес:  

https://futureu.europa.eu 

 

©Petri Oeschger/Getty Images 



 

18 
 

Приложение: Процес и график на конференцията  

 

 


