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Обобщен доклад от седмото заседание на изпълнителния съвет  

на Конференцията за бъдещето на Европа 

Понеделник, 20 септември 2021 г. 

16,15—17,45 ч., сграда Europa (зала S7, комбинирано заседание) 

Участници: вж. списъка на участниците в приложението 

Обобщение и заключения: 
 

Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа проведе седмото 
си заседание на 20 септември 2021 г. в сградата на Съвета (в комбиниран формат). 
 

Седмото заседание беше съпредседателствано от члена на ЕП Ги ВЕРХОФСТАД, 
държавния секретар на Словения по европейските въпроси Гашпер ДОВЖАН и 
заместник-председателя на Комисията, отговарящ за демокрацията и 
демографията, Дубравка ШУИЦА. Г-н ДОВЖАН откри и закри заседанието. 
 

Съпредседателите информираха изпълнителния съвет и обмениха с него мнения 
относно европейските граждански панели, и по-специално положителния опит от 
първата сесия на панел 1, проведена на 17—19 септември в Страсбург. 
 

Съпредседателите също така информираха изпълнителния съвет и обмениха с него 
мнения относно многоезичната цифрова платформа, включително междинните 
доклади и модерирането на платформата. 
 

Изпълнителният съвет одобри проекта за дневен ред на пленарното заседание на 
Конференцията на 22 и 23 октомври, като темите са групирани в сутрешни и 
следобедни сесии. 
 
Изпълнителният съвет проведе обмен на мнения относно учредителното пленарно 
заседание на Конференцията, а съпредседателите ще обсъдят допълнително 
подробностите за следващите пленарни сесии, като вземат предвид тези 
съображения. 
 

Съпредседателите информираха изпълнителния съвет за състоянието на 
обсъжданията относно работните групи на пленарното заседание на 

Конференцията и нерешените въпроси и обсъдиха тези въпроси с участниците. 

 

Гашпер Довжан (съпредседател) откри заседанието, като изрази задоволството си от 

първата сесия на европейския граждански панел, която се проведе на 17–19 септември 

2021 г. и беше посветена на темата „По-силна икономика, социална справедливост и 

работни места/младеж, спорт, култура и образование/цифрова трансформация“.  
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1. Актуализирана информация относно европейските граждански панели  

Ги Верхофстад (съпредседател) председателства тази точка от дневния ред и даде 
положителна оценка на първата сесия на панел 1 (по-силна икономика, социална 
справедливост и работни места/младеж, спорт, култура и образование/цифрова 
трансформация). Той изтъкна ангажираността и положителния опит на участващите 
граждани. Първият панел успешно определи петте си работни направления за 
предстоящите две работни сесии, като всяко от тях включва няколко подтеми: „работа 
в Европа“, „икономика за бъдещето“, „справедливо общество“, „учене в Европа“ и 
„етична и безопасна цифрова трансформация“. Панелът също така избра 20 свои 
представители за пленарното заседание на Конференцията. В Страсбург присъстваха 
много медии, което доведе до медийно отразяване на тази първа сесия. 

Дубравка Шуица (съпредседател) също подчерта положителното начало на този най-
голям нов компонент на Конференцията. Тя припомни въздействащите образи на тези 
граждани от различни държави членки, с различен произход и възраст, заседаващи в 
пленарната зала в Страсбург, и необходимостта да се осигури силно присъствие на 
гражданите на пленарното заседание. Съпредседателят отбеляза, че избраните от 
гражданите направления отразяват приноса на цифровата платформа. Тя призова 
всички да положат максимални усилия за популяризиране на Конференцията.  

Гашпер Довжан (съпредседател) сподели положителната оценка за тази първа сесия на 
панела.  
 
При последвалия обмен на мнения:  

 участниците споделиха положителната оценка за първата сесия на панела;  

 няколко участници зададоха въпроси относно експертите, дали указания на 
панела, както и относно избора на модератори; 

 бяха повдигнати въпроси относно състава на панела;  

 някои участници поискаха в панелите да има по-голям брой наблюдатели от 

изпълнителния съвет;  

 няколко участници повдигнаха въпроса как работата на европейските 
граждански панели ще бъде включена в пленарното заседание.  

Ги Верхофстад (съпредседател) припомни, че две от пленарните сесии на 
Конференцията са посветени на обсъждането на препоръките на гражданските панели 
и че представителите на панелите са пълноправни членове на пленарното заседание и 
на неговите работни групи, като по този начин се гарантира ясна връзка между 
европейските граждански панели и пленарното заседание. Той също така изрази 
мнение, че препоръките на панелите ще трябва да бъдат отразени в окончателните 
резултати от Конференцията.  

Съпредседателите информираха, че имената и биографиите на експертите са на 
разположение на платформата и че модераторите са опитни професионалисти и са част 
от консорциума от външни доставчици на услуги. Що се отнася до броя наблюдатели от 
изпълнителния съвет в европейските граждански панели, макар че може да има 
известна гъвкавост по отношение на броя, гражданите не следва да бъдат измествани и 
има практически ограничения. Във всеки случай всички пленарни обсъждания на 
европейските граждански панели се излъчват по интернет на началната страница на 
многоезичната цифрова платформа. 
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Заключение: 

Съпредседателите информираха изпълнителния съвет и обмениха с него мнения 

относно европейските граждански панели, и по-специално положителния опит от 

първата сесия на панел 1, проведена на 17—19 септември в Страсбург. 

 

2. Многоезична цифрова платформа: информация от съпредседателите и обмен на 
мнения – междинни доклади – модериране на платформата 

Дубравка Шуица (съпредседател) председателства тази точка от дневния ред и 
информира, че комуникационните кампании, водени от Европейския парламент и 
Комисията, са дали резултат – над 3 милиона уникални посетители на платформата, но 
че е необходимо да се направи повече, за да се гарантира активно участие. Очаква се 
европейските граждански панели да предизвикат интерес и участие в платформата. 
Съпредседателят представи първия междинен доклад, който е на разположение на 
платформата на всичките 24 езика. Целта на доклада е да се направи преглед на приноса 
на гражданите към платформата, която е основната средищна точка за принос на 
гражданите. Докладът е изготвен от доставчик на услуги, работещ по договор с ГД 
„Комуникации“ на Комисията. Акцентът в доклада е върху качествения анализ на 
приноса, като са представени карти на идеите, които помагат за визуализирането на 
различните клъстери от идеи. Съпредседателят изтъкна, че междинният доклад и 
картите на идеите са били представени на гражданите на първата сесия на панела. 
Съпредседателят съобщи, че вторият междинен доклад е планиран за средата на 
октомври. 

Във връзка с модерирането на платформата съпредседателят информира, че до 
момента не са срещнати сериозни проблеми. Съпредседателят подчерта, че основните 
цели на модерирането са да се гарантира, че Хартата на Конференцията се спазва 
изцяло, че платформата се използва по предназначение и остава пространство, в което 
граждани с всякакъв произход, професия и обществено положение от всички краища на 
Европейския съюз се чувстват удобно и са добре дошли да дадат своя принос. 
Съпредседателят обясни, че платформата се модерира от модериращ екип по договор 
с Европейската комисия, който работи под надзора на общия секретариат от името на 
изпълнителния съвет на Конференцията. Модериращият екип преглежда съдържанието 
на платформата след публикуването му, няма предварително модериране на 
съдържанието, а когато даден принос е скрит, потребителят получава съобщение от 
модериращия екип, в което се обяснява причината за това действие.  

При последвалия обмен на мнения:  

 участниците като цяло счетоха доклада за  добър продукт, който представя 
приноса по добре балансиран начин, и подчертаваха полезността на картите на 
идеите; 

 някои участници изразиха загриженост, че платформата все още не е достатъчно 

видима, и докладваха за действията, които са предприели, за да я популяризират 
сред своите мрежи; 

 някои участници изразиха загриженост относно конкретни аспекти на доклада, 
по-специално отразяването на определено съдържание в резюмето, 



Summary report 11.10.2021 

 

4 
 

възможното имплицитно класиране по реда на темите, претеглянето на идеите 
спрямо събитията и позоваването на конкретни държави членки;  

 някои участници настояха тези доклади да бъдат взети под внимание на 

пленарното заседание и в неговите работни групи;  

 Един участник също така постави въпроса дали изпълнителният съвет следва да 

участва в този доклад.  

Съпредседателите взеха под внимание повдигнатите въпроси и изтъкнаха, че 

изпълнителният съвет няма и не може да има ролята да разглежда тези доклади, тъй 

като това не е политическо начинание. Съпредседателите потвърдиха също така, че на 

октомврийското пленарно заседание ще има точка от дневния ред за междинните 

доклади, която ще даде възможност за по-задълбочено обсъждане.  

Заключение:  

Съпредседателите също така информираха изпълнителния съвет и обмениха с 

него мнения относно многоезичната цифрова платформа, включително 

междинните доклади и модерирането на платформата.  

 

3. Пленарно заседание на Конференцията на 22—23 октомври – Предложен дневен 
ред: одобряване – Обмен на мнения относно учредителното пленарно заседание  

Гашпер Довжан (съпредседател) представи проекта за дневен ред за пленарното 
заседание. Ги Верхофстад (съпредседател) предложи дневният ред да бъде 
организиран в два блока от дебати, като сутринта акцентът бъде върху европейските 
граждански панели, националните прояви и панели и Срещата на европейската младеж, 
а следобеда - върху платформата. Проектът за дневен ред беше съответно одобрен.  

При последвалото обсъждане участниците обмениха мнения относно пленарното 
заседание на Конференцията в по-широк план, като извлякоха изводи от учредителното 
пленарно заседание от 19 юни и повдигнаха следните въпроси:  

 участниците постигнаха широко съгласие, че пленарното заседание следва да 
бъде по-интерактивно, да даде възможност за истински дебат и акцентът да бъде 
върху съдържанието;  

 някои участници поставиха въпроса за това как действителният им принос към 
съдържанието може да се вмести в процеса;  

 беше повдигнат въпросът за участието на държавите от Западните Балкани.  

Ги Верхофстад (съпредседател) се съгласи с участниците, че дебатите по време на 
учредителното пленарно заседание са се състояли от кратки изказвания с ограничено 
взаимодействие между ораторите. Той предложи на всеки оратор, в допълнение към 
времето за изказване, да се предостави известно време за реакция на изказванията на 
други оратори, което да се използва по усмотрение. 

Съпредседателите изтъкнаха, че ще обсъдят допълнително подробностите от 
пленарното заседание, като вземат предвид тези съображения.  

По отношение на Западните Балкани съпредседателите припомниха, че страните от 

Западните Балкани официално не са част от процеса на Конференцията, но потвърдиха 

отново готовността си да намерят подходящи начини да ги привлекат за участие.  



Summary report 11.10.2021 

 

5 
 

Беше отправен повторен призив във връзка с Процедурния правилник, а именно да се 
измени бележка под линия 7 от същия, за да се включи възможността за отразяване на 
различаващи се мнения и за социалните партньори и други заинтересовани страни на 
пленарното заседание.  

Съпредседателите обясниха, че по този въпрос скоро ще бъде изпратен писмен отговор.  

Заключение:  

Изпълнителният съвет одобри проекта за дневен ред на пленарното заседание на 
Конференцията на 22 и 23 октомври, като темите са групирани в сутрешни и 
следобедни сесии. 

Изпълнителният съвет проведе обмен на мнения относно учредителното 
пленарно заседание на Конференцията, а съпредседателите ще обсъдят 
допълнително подробностите за следващите пленарни сесии, като вземат 
предвид тези съображения. 

 

4. Работни групи за пленарната сесия на Конференцията: информация от 
съпредседателите 

Гашпер Довжан (съпредседател) председателства тази точка от дневния ред. Той 
информира, че по отношение на работните групи е бил постигнат напредък от Съвета 
през лятото, както и от съпредседателите на последното им заседание, и че ще 
продължи работата по последните нерешени въпроси, а именно кой и как да представя 
работата на работните групи на пленарното заседание на Конференцията. Гашпер 
Довжан смята, че пленарното заседание на Конференцията следва да остане място за 
дебати и че резултатите от работата на работните групи следва да останат неофициални, 
като подчерта загрижеността си, че писмените доклади на работните групи биха 
засенчили работата на пленарното заседание на Конференцията.  

Дубравка Шуица (съпредседател) потвърди готовността си за постигане на 
споразумение по тези последни нерешени въпроси и подчерта, че е важно гражданите 
да докладват от името на работната група, заедно с председателя, на пленарното 
заседание на Конференцията.  

Ги Верхофстад (съпредседател) призова въпросът за работните групи да бъде решен 
възможно най-скоро, за да започнат обсъждания по същество и да приключи 
обсъждането на процедурите. Той смята, че председателят на работната група, 
представляващ цялата работна група, следва да представи работата ѝ на пленарното 
заседание, непосредствено след което да има реакция на представител на 
гражданските панели в работната група. Според Ги Верхофстад писмен обобщен 
протокол от работните групи трябва да бъде разпространен сред всички участници в 
пленарното заседание, за да се гарантира прозрачност и равнопоставеност на всички 
членове на заседанието.  

При последвалите обсъждания:  

 някои участници изтъкнаха, че се противопоставят на какъвто и да е писмен 
доклад от работните групи, а други наблегнаха на необходимостта писмените 
доклади да бъдат разпространени на пленарното заседание;  

 възникна въпрос относно действителната цел на работните групи;  
 други участници подчертаха голямото значение на работните групи и изразиха 

мнение, че тези групи са възможност за задълбочени обсъждания в контекста на 
Конференцията; 
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 няколко участници призоваха за бързо постигане на споразумение и за бързо 

стартиране на работните групи. 

Съпредседателите ще продължат обсъжданията си относно реда и условията за работа 

на работните групи на пленарното заседание на Конференцията.  

Заключение:  

Съпредседателите информираха изпълнителния съвет за състоянието на 

обсъжданията относно работните групи на пленарното заседание на 

Конференцията и нерешените въпроси и обсъдиха тези въпроси с участниците.  

 

Следващо заседание:  

Не беше определена дата за следващо заседание на изпълнителния съвет.  

За контакт:  Susanne Höke, член на общия секретариат  
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА 

ЕВРОПА 

20 септември 2021 г., 16,15—18,00 ч., сграда EUROPA, зала S7 и виртуален достъп 

  
СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  

CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 
Vice-President of the European Commission 

  
OBSERVER Ms Judit VARGA 

Minister of Justice 
  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 

-Director General for European Affairs 
-Secretary General a.i. 

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 



Summary report 11.10.2021 

 

8 
 

Member of the European Parliament (ECR, PL) 
  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)  
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mme Sabine Thillaye (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
M. Jean-François Rapin (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 

Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS  
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General of ETUC 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 

EXCUSED 

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

 


