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Конференция за бъдещето на Европа 

Доклад: Панел 2: „Европейска демокрация / Ценности и права, 

върховенство на закона, сигурност“, сесия 1 

Европейски граждански панел 2:„Европейска демокрация / Ценности и права, 

върховенство на закона, сигурност“ 

 

Сесия 1: 24 — 26 септември 2021 г., Страсбург 

Европейските граждански панели се организират от Европейския парламент, Съвета на ЕС 

и Европейската комисия в контекста на Конференцията за бъдещето на Европа. 

Настоящият документ1 беше изготвен от групата за обсъждане, съставена от Missions 

Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, IFOK и Kantar, които отговарят за 

методиката и провеждането на панелите. Панел 2: „Европейска демокрация / Ценности и 

права, върховенство на закона, сигурност“, сесия 1 беше ръководена от Deliberativa 

съвместно с IFOK и Missions Publiques. 

 

Съдържание 

1. Методика 

2. Контекст на сесия 1 в процеса на европейските граждански панели 

3. Панел 2: „Европейска демокрация / Ценности и права, върховенство на закона, 

сигурност“, сесия 1: Експертен принос 

4. Основни резултати от сесията 

 

Първата сесия на втория европейски граждански панел на Конференцията за бъдещето на 

Европа се проведе в Европейския парламент в Страсбург от 24 до 26 септември 2021 г. От 

името на словенското председателство на Съвета на ЕС участниците бяха приветствани от 

съпредседателя Гашпер Довжан, държавен секретар на Словения по европейските 

въпроси. Панелът беше посветен на основната тема „Европейска демокрация/ Ценности и 

 
1 Отказ от отговорност: отговорност за изготвянето на този доклад носят единствено авторите и той не 

отразява мненията на институциите на ЕС. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=bg
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=bg
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=bg
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права, върховенство на закона, сигурност“. В центъра на вниманието се поставят теми, 

свързани с демокрацията, като изборите, участието извън изборните периоди, усещането 

за дистанция между хората и избраните от тях представители, свободата на медиите и 

дезинформацията. Панелът разглежда и въпроси, свързани с основните права и ценности, 

върховенството на закона и борбата с всички форми на дискриминация. Същевременно 

панелът се занимава с вътрешната сигурност на ЕС, като например защитата на 

европейците от терористични нападения и други престъпления. 

1. Методика 

По време на сесия 1 дискусиите и колективната работа бяха проведени в два формата: 

●  В подгрупи, съставени от дванадесет до четиринадесет граждани. Във всяка 

подгрупа се използваха четири – пет езика, а всеки гражданин можеше да говори 

на собствения си език. Работата на подгрупата се ръководеше от професионални 

модератори, подбрани от консорциум от външни доставчици на услуги. 

●  В пленарна зала с всички участници. Пленарните сесии бяха ръководени от 

двама основни модератори. 

В дневния ред на този панел бяха направени някои корекции, за да се вземат предвид 

изводите от първата сесия на панел 1. По-конкретно, беше решено съботната пленарна 

сесия да се раздели на два блока – съответно в събота сутринта и в събота следобед. Целта 

на тази промяна беше да се даде възможност на участниците да се възползват максимално 

от приноса на експертите и да посветят повече време на следобедни дискусии, свързани с 

темите и приоритизирането. 

Пълен преглед на фазите и основните моменти от сесия 1 е включен в приложение I към 

настоящия документ. 

 

2. Контекст на сесия 1 в процеса на европейските граждански панели 

Европейските граждански панели са ключова характеристика на Конференцията за 

бъдещето на Европа. Организирани са четири европейски граждански панела, за да се даде 

възможност на гражданите съвместно да размишляват за бъдещето, което искат за 

Европейския съюз. 

● 4 панела от по 200 европейски граждани, всичките избрани на случаен принцип от 

27-те държави членки; 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=bg
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● Отразяващи многообразието в ЕС: географски произход (националност и 

градски/селски), пол, възраст, социално-икономическо положение и ниво на 

образование; 

● Във всеки панел участват поне по една жена и един мъж от държава членка; 

●  Една трета от всеки панел се състои от млади хора (на възраст 16 – 25 години). Беше 

установена специална връзка между тази младежка група и Срещата на 

европейската младеж. 

Панел 1: „По-силна икономика, социална справедливост и работни места / Образование, 

култура, младеж и спорт / Цифрова трансформация“ 

Панел 2: „Европейска демокрация/Ценности и права, върховенство на закона, сигурност“ 

Панел 3: „Изменение на климата, околна среда/здраве“ 

Панел 4: „ЕС по света / Миграция“ 

20 представители от всеки европейски граждански панел, от които най-малко една трета са 

на възраст под 25 години, участват в пленарните заседания, представят резултатите от 

дискусиите си и обсъждат своите препоръки с други участници. Панелите вземат предвид 

мненията, събрани в рамките на конференцията чрез многоезичната цифрова платформа, 

и ги обобщават на пленарните заседания на конференцията, формулирайки набор от 

препоръки, по които Съюзът да предприеме действия. 

 

3. Панел 2: „Европейска демокрация / Ценности и права, върховенство на закона, 

сигурност“, сесия 1: Експертен принос 

С цел да подпомогне дискусиите и колективната работа общият секретариат на 

конференцията покани от името на съпредседателите на изпълнителния съвет шест 

признати експерти на първата сесия на този панел. Експертите направиха преглед на най-

важните аспекти, свързани с основната тема, както и на главните настоящи и бъдещи 

предизвикателства пред ЕС по отношение на двата „тематични блока“ на панела: 

Европейска демокрация / Ценности и права, върховенство на закона, сигурност. Членовете 

на панела получиха и съответните части и карти на идеите, съдържащи се в първия 

междинен доклад за многоезичната цифрова платформа.  

 

Експерти по тематичен блок 1: Европейска демокрация 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/nqj4yrghff6mdenoli2dfxkphgpy?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.bg21%20%25281%2529.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.bg21%2520%25281%2529.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211026%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211026T083216Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6e7e884b93517686acc987dffea7d0bc659fd74e92a9675a1cb98bea60bf3232
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/nqj4yrghff6mdenoli2dfxkphgpy?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.bg21%20%25281%2529.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.bg21%2520%25281%2529.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211026%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211026T083216Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6e7e884b93517686acc987dffea7d0bc659fd74e92a9675a1cb98bea60bf3232


5 

● Miguel Poiares Maduro, преподавател и бивш директор на Училището по 

транснационално управление в Европейския университетски институт. Бивш 

заместник министър-председател и министър на регионалното развитие на 

Португалия. 

● Jim Cloos, генерален секретар на TEPSA (Трансевропейска асоциация за изследвания 

на политиките), старши асоцииран член на „Egmont“ (Кралски институт за 

международно сътрудничество) и бивш заместник генерален директор за общата и 

институционалната политика в Генералния секретариат на Съвета на Европейския 

съюз 

● Alicja Gescinska, полско-белгийски философ, романист и поет. Директор на програма 

„Философия чрез научни изследвания“ в Бъкингамския университет. 

Експерти по тематичен блок 2: Ценности и права, върховенство на закона, сигурност 

● Johanna Kantola, преподавател по изследвания на пола във Факултета по социални 

науки на Университета в Тампере (Финландия) 

● Jan Wouters, ръководител на катедра „Жан Моне“ ad personam и щатен 

преподавател по международно право и международни организации в 

Католическия университет в Льовен 

● Daniela Pisoiu, старши изследовател в Австрийския институт за международни 

въпроси. Тя се занимава с научни изследвания в областта на тероризма, 

радикализацията, екстремизма, външната политика и политика на сигурност. 

 

Видеозаписите от пленарните сесии могат да се намерят на следния адрес: 

 

● Пленарно заседание на 24 септември 2021 г. с приветствено слово на 

съпредседателя Гашпер Довжан, държавен секретар на Словения по европейските 

въпроси 

● Пленарно заседание на 25 септември 2021 г. с участието на експерти в областта на 

демокрацията в ЕС 

● Пленарно заседание на 25 септември 2021 г. с участието на експерти по темата 

„Ценности и права, върховенство на закона, сигурност“ 

● Пленарно заседание на 26 септември 2021 г. с първо обявяване на направленията 

● Пленарно заседание на 26 септември 2021 г. с окончателно приемане на 

направленията и подбор на 20-те представители 

 

 

https://www.eui.eu/people?id=luis-poiares-pessoa-maduro
https://www.tepsa.eu/about/tepsa-board/
https://gescinska.com/
https://research.tuni.fi/johannakantola/
https://www.law.kuleuven.be/iir/eng/staff/Jan_Wouters.html
https://www.oiip.ac.at/en/person/daniela-pisoiu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210902
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
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4. Основни резултати от сесията 

В края на сесия 1 гражданите от този панел приеха пет работни направления въз основа на 

темите, които са повдигнали, обсъдили и приоритизирали във връзка с основната тема на 

панела „Европейска демокрация/Ценности и права, върховенство на закона, сигурност“. 

Следната таблица показва петте направления и съответните тематични групи, включени във 

всяко направление: 

 

В хода на подготовката на втората сесия на панела гражданите ще изразят мнението си по 

повдигнатия на пленарното заседание на панела въпрос дали „недискриминацията“ и „равенството 

между половете“ следва да останат като две отделни подтеми. 
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Приложения 

 

Приложение I 

Обзор на сесия 1 

Сесия 1: подход „стъпка по стъпка“ 

Сесия 1 на всички четири европейски граждански панела включва следните стъпки: 

· Стъпка 1: Споделяне на мнения за значението на Европейския съюз за гражданите 

и разработване на визии за бъдещето на ЕС 

Гражданите започнаха да обсъждат какво означава в момента за тях Европейският съюз и 

как са свързани с него, преди да разработят лични виждания за бъдещето на ЕС до 2050 г. 

· Стъпка 2: Представяне и приоритизиране на теми, свързани с основната тема 

на панела 

Въз основа на собствения си опит и знания, както и на приноса на експертите, гражданите 

определиха и приоритизираха теми, свързани с основната тема на панела. 

В дневния ред на панел 2 бяха направени някои корекции, за да се вземат предвид 

изводите от първата сесия на панел 1. По-конкретно, беше решено съботната пленарна 

сесия да се раздели на два блока – съответно в събота сутринта и в събота следобед. Целта 

на тази промяна беше да се даде възможност на участниците да се възползват максимално 

от приноса на експертите и да посветят повече време на следобедни дискусии, свързани с 

темите и приоритизирането.  
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Петък, 24.9.2021 г. 

Пленарно заседание 

Цел: посрещане на гражданите; обясняване на целта на конференцията и нейните три 

„п“-та (платформа, панел, пленарно заседание); представяне на дневния ред за събота и 

неделя  

Реч на съпредседателя Гашпер Довжан 

Работа на подгрупата 

Цел: гражданите се опознават взаимно и споделят какво означава в момента ЕС за тях и 

как са свързани с него в своето ежедневие 

 

 

Събота, 25.9.2021 г. 

Работа на подгрупа 1 

Цел: гражданите размишляват и разработват виждания за бъдещето на ЕС 

Пленарно заседание 1 

Цел: експертите споделят опит по тематичен блок 1: Европейска демокрация. Описва се 

основният принос на многоезичната цифрова платформа и експертите коментират 

съответните карти на идеите, съдържащи се в първия междинен доклад за 

многоезичната цифрова платформа. 

Пленарно заседание 2 

Цел: експертите споделят опит по тематичен блок 2: Ценности и права, върховенство на 

закона, сигурност. Описва се основният принос на многоезичната цифрова платформа и 

експертите коментират съответните карти на идеите, съдържащи се в първия междинен 

доклад за многоезичната цифрова платформа. 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
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Работа на подгрупа 2 

Цел: гражданите поставят свои въпроси, възникнали при разглеждането на по-големия 

тематичен блок, с който се занимава тяхната подгрупа. Всяка подгрупа приоритизира пет 

теми и обсъжда предизвикателствата и въпросите, които могат да възникнат във връзка 

с тези пет теми, когато работи по тях по-подробно по време на сесия 2. 

 

Неделя, 3.10.2021 г. 

Пленарно заседание 1 

Цел: екипът от модератори обяснява процеса на обособяване на направленията и 

представя петте предложени направления. 

Работа на подгрупата 

Цел: екипът от модератори събира обратна информация от гражданите по 

направленията; гражданите работят по направленията и формулират предложения за 

промяна. 

Пленарно заседание 2 

Цел 1: екипът от модератори съобщава предложените промени на направленията; 

гражданите колективно одобряват промените и окончателния вид на петте направления; 

екипът от модератори обяснява следващите стъпки. 

Цел 2: представителите на панела се избират измежду онези, които доброволно са 

пожелали да представляват панела на пленарното заседание на конференцията. 

Представени са 100 кандидатури, от които са одобрени 20. 
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Приложение II 

Как се генерират направленията? 

„Генерирането на направленията“ има за цел да идентифицира работни направления от 

различните теми, повдигнати от участниците, за да се рационализира и раздели работата 

между подгрупите на панелите на следващите сесии на панелите. Това е повтарящ се 

процес, започващ от повдигането на различни теми до приемането на окончателни 

работни направления, който се провежда на шест етапа от редакционния екип, като 

гражданите одобряват окончателните работни направления. Редакционният екип се състои 

от членове на консорциума от външни доставчици на услуги, наети от Комисията за 

организирането на панелите. Общият секретариат на конференцията наблюдава 

проектирането и организирането на процеса. 

 

1. Темите се повдигат от участниците в панелите по време на „обсъждането на темите“ 

в подгрупите и се отбелязват от модераторите. Всеки гражданин може да повдига 

важни за него теми (в рамките на общите тематични блокове на панела). Всички 

теми се превеждат автоматично на английски и модераторът проверява дали 

преводът отговаря по смисъл на темата, повдигната от гражданина. 

2. След като бъдат консолидирани, темите се приоритизират на следващата сесия на 

подгрупата. Всеки гражданин разполага с максимум 15 точки, които могат да бъдат 

разпределени по реда на предпочитание. На най-предпочитаната тема се дават пет 

точки, на втората най-предпочитана тема – четири, и т.н. За тази цел гражданите 

използват списъци с приоритети (като анонимни бюлетини). 

3. Модераторът преброява резултатите по всички теми и ги класира по реда на 

„резултатите по теми“ заедно с гражданите. Окончателното класиране се показва на 

екрана и се предава на редакционния екип. 
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4. Петте най-високо класирани теми по подгрупи (или повече теми в случай на 

„споделено 5-о място“) се използват за процеса на групиране. Във всички подгрупи 

редакционният екип проверява и установява кои теми са сходни или са свързани 

помежду си. Подобни и свързани теми изграждат клъстери, които са маркирани с 

цвят и/или обозначени с временно наименование. 

5. Следващата стъпка е всички тези клъстери да бъдат разпределени в различни, но 

съгласувани (максимум пет) работни направления. Всяко направление получава 

име/заглавие в съответствие с основните клъстери и теми, определени за 

въпросното направление. Целта е да се използват думи, които гражданите вече са 

употребявали, и следователно да се предложат заглавия, които са по-малко 

технически, но по-съдържателни за участниците в панелите. 

6. След това направленията се представят като предложение от редакционния екип в 

пленарната зала и подгрупите. Гражданите могат да проверяват дали темите на 

техните подгрупи са били правилно разгледани и могат да поискат промени по 

отношение на етикетирането, групирането в клъстери, както и потенциални 

допълнения. Ако бъдат одобрени в подгрупите, тези промени се включват в 

предложените направления. Като последна стъпка разпределението на 
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направленията се представя отново на пленарно заседание и се приемат с 

одобрение. Преди това окончателно валидиране гражданите все още имат 

възможност да правят незначителни корекции (които също трябва да бъдат 

одобрени на пленарно заседание). 
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Приложение III 

Подробен списък на направленията, подтемите и приноса въз 

основа на класирането, определено от гражданите в подгрупите 

Направление 1: Гарантиране на правата и недискриминация 

Недискриминация 

- Равенство. Без равенство няма демокрация и напредък. (група 15, място 1) 

- Равенство. За да бъде ЕС признат и да действа като световен лидер, трябва да 

гарантираме, че всички граждани имат равни права и отговорности. (група 15, 

място 4) 

- Равенство между половете, права на ЛГБТ, расизъм, дискриминация (група 9, 

място 1) 

- Защита на правата на ЛГБТИ и признаване на еднополовите бракове. (група 8, 

място 5) 

- Многообразие в европейските институции (пол, функционално многообразие, 

приобщаване на хората с увреждания, възраст и т.н.). Премахване на 

неравнопоставеността между половете по отношение на участието и политическия 

живот. (група 3, място 4) 

- Създаване на независим орган на ЕС за постигане на напредък в борбата с 

дискриминацията, насърчаване на равенството между половете и борба с расизма. 

(група 4, място 5) 

- Много високата безработица сред младите хора, дори с висше образование, 

например в Италия. Тези проблеми не са лесни за решаване на национално 

равнище. Младите хора често отиват в чужбина, за да работят, където се сблъскват 

с неравнопоставено отношение към чуждестранните работници. (група 8, място 1) 

- Как може ЕС да гарантира равни права за работа във всички държави членки? 

(група 12, място 4) 

- Защита на уязвимите групи или групите в неравностойно положение. 

Равенство между половете 

- Равни възможности за мъжете и жените. Как да постигнем това? (група 15, място 3) 

- Равенство между половете – потенциална загуба на знанията на женската част от 

населението в много области на национално равнище и в ЕС. Равновесие между 

професионалните и родителските задължения. (група 8, място 2) 

- Постигане на равенство между половете във всички държави от ЕС, както и 

насърчаване на участието на жените и небинарните хора в политиката на ЕС. 

(група 13, място 1) 
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Защита на човешките права и правата на природата и животните 

- Опазване на климата и демокрация в ЕС (група 1, място 3) 

- Способност на Европейския съюз да защитава хората, чиито права се нарушават в 

държавите членки (особено уязвимите групи: жени и деца). (група 13, място 4) 

- Как ЕС може да гарантира свободите, равенството и човешките права във всички 

държави членки? (група 12, място 2) 

- Каква е ролята на Европейския съюз в защитата срещу насилие, заплахи и нарушения 

на правата, на които са подложени малцинствата и гражданите в държавите членки? 

Как може да се засили мандатът на Агенцията на Европейския съюз за основните 

права с инструменти за защита на уязвимите хора и малцинствата, които са жертви 

на несправедливост или нарушения на правата в държавите членки? (група 10, 

място 3) 

- Права на животните (група 9, място 5) 

Право на неприкосновеност на личния живот 

- Защита на данните и неприкосновеност на личния живот (група 9, място 5) 

- Как да защитим личните си данни в Европа (напр. заплахата на Facebook и други 

социални мрежи?) (група 10, място 5) 

- Политики за киберсигурност и сигурност на данните (група 9, място 2) 

- Постигане на равновесие между неприкосновеността на личния живот и 

използването на лична информация за правосъдни цели (група 14, място 3) 

NB: В хода на подготовката на втората сесия на панела ще бъде обсъден повдигнатият на 

пленарното заседание въпрос дали „недискриминацията“ и „равенството между половете“ 

следва да останат като две отделни подтеми. 
 

 

Направление 2: Защита на демокрацията и върховенството на закона 

Защита на върховенството на закона 

- Гаранции, че държавите членки отстояват демократичното върховенство на закона 

(група 14, място 2) 

- ЕС трябва да защитава върховенството на закона, свободата на медиите и 

индивидуалните права във всички държави членки (група 12, място 3) 

- Гражданите трябва да се ползват от единна европейска юрисдикция и съдилища? 

(група 12, място 4) 

- Постигане на стабилна демокрация във всички държави членки. (И като следствие:) 

Диалогът между държавите да стане възможен. (група 6, място 4) 

- Как да се гарантира независимостта на съдебната система на държавите членки в 

Европа? (група 10, място 4) 

- Развитие на еднаква съдебна практика за всяка държава членка въз основа на 

общите интереси. (група 11, място 5) 
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- Организации на гражданското общество. Подкрепа за организациите на 

гражданското общество (по-уеднаквена система, сходно законодателство в 

различните държави). Защита на гражданите. Предотвратяване на възможността 

правителствата да упражняват потисничество спрямо гражданите на своите 

държави. (група 3, място 3) 

Защита и укрепване на демокрацията 

- Икономическа и финансова сигурност в ЕС: минимален доход за гарантиране на 

благосъстоянието, за да може ЕС да гарантира необходимия минимум за добър и 

достоен живот на всички свои граждани (образование, здраве, психично здраве и 

т.н.). (група 11, място 1) 

- Граждански права: Борба с корупцията, изпирането на пари и трафика на наркотици, 

детската порнография и трафика на хора (група 11, място 2) 

- Covid-19: До каква степен мерките за опазване на здравето отнемат свободи като 

правото на труд, свободното движение и т.н. (група 11, място 4) 

- Регулиране на лобирането (група 5, място 3) 

- Премахване на корупцията (група 5, място 4) 

- По-строги санкции срещу държавите членки за постигане на по-демократичен ЕС. 

(група 4, място 2) 

Сигурност 

- Гарантиране на сигурността на всички европейски граждани, особено по отношение 

на отбраната и икономиката (група 14, място 4) 

- Разработване на критерии на ЕС, които отчитат многообразието на страната на 

произход и различните рискове, които това може да породи, така че да създадем 

инструмент, който да помага за контролираното и безопасно приемане на 

имигранти (група 11, място 5) 

- Конфликт между сигурността и правата, например свободата на изразяване. С 

акцент върху безопасността. (група 9, място 4) 

- ТРЕВОГИ. Тероризъм, достъп до информация за лица, които не са граждани на 

държави членки. (място 1 поделено, група 3) 

- Кибертормоз 

- Гарантиране на безопасността от домашно и сексуално насилие, на което са 

подложени най-уязвимите групи (жени и деца). 
 

Медии и дезинформация 

- Подпомагане на програми за обучение за откриване и предотвратяване на 

разпространението на фалшиви новини и за насърчаване на критични и 

конструктивни отношения със социалните медии (група 7, място 5) 

- Борба с явлението „фалшиви новини“ и невярната информация. (група 15, място 5) 

- Демокрация в случай на дезинформация (група 1, място 4) 
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- Медиите като четвъртата власт (влияние на медиите върху политиката). (група 13, 

място 5) 

- Създаване на медийна платформа (на основата на изкуствен интелект) на 

равнището на ЕС за борба с невярната информация, която да проверява 

достоверността на информацията – регулиране на социалните мрежи във връзка с 

дезинформацията. (група 8, място 3) 

- Професионални европейски медии (група 2, място 1) 

 

 

Направление 3: Реформиране на ЕС 

Институционална реформа 

- Преразглеждане на протокола за присъединяване към ЕС. . (група 13, място 2) 

- Засилване на значението на Европейския парламент и изборите за Европейски 

парламент (група 2, място 4) 

- Укрепване на Парламента чрез право на инициатива и поемане на правомощия от 

Комисията и Съвета (група 1, място 1) 

- Преструктуриране на Европейската комисия (преки избори в държавите, 

разпределение на отговорностите и т.н.) (група 1, място 5) 

- Повече власт за Европейския парламент (и по този начин за гражданите) (група 7, 

място 4) 

Вземане на решения 

- Промяна на процеса на гласуване в Европейския съюз от гласуване с единодушие на 

гласуване с мнозинство. (група 14, място 1) 

- Премахване на изискването за единодушие, защото в противен случай не можем да 

се справим с други въпроси (ефект на доминото) (група 10, място 1) 

- Изясняване на въпроса: единодушие срещу решение с мнозинство (група 1, място 

2) 

- Реформа на институциите на ЕС чрез вземане на решение с мнозинство (група 4, 

място 5) 

- Прозрачност в политическия процес на вземане на решения (група 6, място 3) 

- Ускоряване на процеса на вземане на решения (група 5, място 2) 

- Реформа на процесите на вземане на решения и модернизация на институциите: 

демократични процеси във всички институции на ЕС, реформа на европейските 

избори и защо това е необходимо (възможност Парламентът да номинира 

кандидати) (група 5, място 1) 

- Реформи в рамките на процеса на вземане на решения: Гъвкавост в принципа за 

единодушие (група 6, място 5) 
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По-тясна интеграция 

- Обща система за данъчно облагане в ЕС с общи икономически цели (група 4, 

място 4) 

- Разработване на европейска конституция (процеси и ценности) (група 6, място 5) 

- Реформа на конституцията на ЕС, която следва ясно да описва ценностите на ЕС и 

неговото функциониране. Определяне на критерии и механизъм за общи ценности, 

които да могат да бъдат контролирани на равнището на ЕС, и гарантиране на тяхното 

съответствие на национално равнище – напр. отмяна на принципа на единодушие. 

(група 8, място 4) 

Направление 4: Изграждане на европейска идентичност 

Образование по въпросите на демокрацията 

- Образование по въпросите на демокрацията (още от детството) (група 2, място 2) 

- Създаване на механизъм за споделяне с всички граждани в реално време на 

обективни и безпристрастни (неполитизирани) данни по важни въпроси за 

безопасността и престъпността. (група 11, място 3) 

- ЕС трябва да гарантира правото на образование през целия живот, включително 

чрез акцент върху демокрацията и ценностите, и на европейско равнище чрез 

„Еразъм“ (група 12, място 1) 

- Образование за демокрация. Образоване на гражданството за демократично 

участие, избягване на цифровото разделение, демокрацията в лесни четива. 

Равните възможности в образованието насърчават по-здравословна демокрация. 

(група 3, място 2) 

- Повече образование за ЕС (задължителен предмет в началните и висшите училища 

подобно на гражданското образование във всички държави членки) (група 7, място 

2) 

Европейски ценности и идентичност 

- Какви са общите ценности на европейците днес? Какво да отнесем в 2050 г.? Какви 

са шансовете за създаване на европейски комитет или друга структура за размисъл 

върху основните ценности, които обединяват жителите на Европа? (група 10, 

място 2) 

- Нека ценностната система на Европейския съюз направлява политиките (както се 

препоръчва) (група 14, място 5) 

- Определяне на европейските споделени ценности, независимо от религиите 

(група 9, място 3) 

- Общи мерки (събития като празници), които ще укрепят общата идентичност на 

гражданите на Европейския съюз (група 2, място 5) 

Информация за ЕС 

- Видимост на дейностите на Европейския съюз (регулиране, субсидии и др.) в 

ежедневието на гражданите. (група 13, място 3) 
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- Представяне, осведомяване и популяризиране на стойността на ЕС; Даване на 

информация за това какво прави ЕС! (група 6, място 1) 

- Медийна комуникация по европейски въпроси, съобразена с младите хора и 

гражданите като цяло (по-добро използване на социалните медии) (група 7, 

място 3) 

- Процесите в ЕС следва да се преподават във всички училища и в целия ЕС чрез общ 

език, като се използват всички налични медии. (група 4, място 1) 

- Създаване на истински независим медиен орган, който да отразява въпросите, 

свързани с ЕС, и по-широкия свят (група 4, място 3) 

- Така че за хората, които живеят в Европа, но не са родени или не участват в живота 

на ЕС, да има повече информация и организация, да няма празноти в информацията 

между различните хора/общности. – Европа да привлече за по-голямо участие хора 

с ниска степен на познания/участие/европейска идентичност. Да няма 

гета/маргинализация. (място 1 поделено, група 3) 

 

Направление 5: Засилване на участието на гражданите 

 

- По-пряка демокрация (повече гласове по конкретни теми) (група 6, място 2) 

- Въздействие на гражданите върху вземането на решения (възможност за промяна на 

решенията в Европейския съюз) (група 2, място 3) 

- Прозрачност в процесите на вземане на решения и достъп до институциите на ЕС. Създаване 

на възможност за пряка комуникация с Европейския съюз и по-голяма прозрачност във 

връзка с вземането на решения. Информационен канал относно ЕС. (място 1 поделено, 

група 3) 

- Участие на гражданите. Трябва да засилим участието на гражданите в процеса на вземане 

на решения в Европейския парламент. (група 15, място 2) 

- Постоянно представителство на група граждани в Европейския парламент (група 7, 

място 1) 

- Приближаване на институциите до гражданите и включване на гражданите в процеса на 

вземане на решения: нови инструменти, референдум, граждански форуми, гарантиране на 

европейската представителност (група 5, място 5) 

- Политическа близост до гражданите и поставяне на гражданите в центъра на политическия 

живот. (група 3, място 5) 
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Приложение IV 

Пълен списък на приноса от подгрупите на оригиналния език на бележката 

NB: Бележки на модераторите, в които се описват темите. Всеки модератор е водил бележки на собствения си език. 

Тематичен блок I: „Демокрация“ 

Език на оригинала 

Група 1 
(немски) 

1. Stärkung des Parlaments durch ein Initiativrecht und Übernahme von Kompetenzen von Kommission und Rat 
2. Klärung der Frage: Einstimmigkeit vs. Mehrheitsentscheid 
3. Klimaschutz und EU-Demokratie 
4. Demokratie im Falle von Desinformation 
5. Umstrukturierung der EU-Kommission (Direkte Wahl in den Ländern, Aufteilung der Zuständigkeiten etc.) 
6. Wie schützen wir unsere europäische Demokratie? 
7. Europäischer Pluralismus und Stärkung der Diversität 
8. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch durch mehr eigene Medienkanäle 
9. Direkte Demokratie und Referenden 
10. Sinnvolle Aufteilung von Zuständigkeiten, die auf Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen (Beispiel: Gemeinsame Positionierung im 

Tech-Wettbewerb) 
11. Rolle von Religion bei der Gestaltung der EU-Demokratie 

Група 2 
(латвийски) 

1. Profesionāli Eiropas mediji 
2. Demokrātijas izglītība (sākot no bērnības) 
3. Iedzīvotāju ietekme uz lēmumu pieņemšanu (spēja mainīt lēmumus Eiropas Savienībā) 
4. Eiropas Parlamenta un Eiropas vēlēšanu nozīmes spēcināšana 
5. Kopēji pasākumi (notikumi, piemēram, svētki), kas spēcinās pilsoņu kopējo Eiropas Savienības identitāti 
6. Eiropas Savienības rīcība, ja kāda valsts pārkāpj kopējās vērtības 
7. Efektīvāka, saprotamāka lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 
8. Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritāte 
9. Uzticēšanās (paļaušanās) veicināšana Eiropas Savienībai 
10. Veiksmīgu Eiropas Savienības projektu popularizēšana 
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Група 3 
(испански) 

1. Que las decisiones y el presupuesto de las instituciones de la Unión Europea sean más transparentes, claras y accesibles para los y 
las ciudadanas. Podernos comunicar directamente con las instituciones de la Unión Europea. CANAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA 
UE: Que haya más información y más ágil sobre la Unión Europea, para evitar guetos y brechas informativas e identitarias (que la 
Unión Europea se haga más atractiva para las personas que viven en Europa pero que no han nacido, o que no se identifican con la 
Unión Europea o que no participan en ella. PREOCUPACIÓN por el acceso a la información por parte de personas no miembros o 
potencialmente peligrosas 

2. Educar a la ciudadanía para la participación democrática, evitar la brecha digital, tener acceso a la información sobre la democracia 
europea con mecanismos de lectura fácil. La igualdad de oportunidades en la educación promueve una democracia más sana. 

3. Más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (sistema más uniforme, legislación similar en diferentes 
países). Evitar que los gobiernos opriman a los y las ciudadanas y de la sociedad civil de su propio país. 

4. LA DIVERSIDAD EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (género, diversidad funcional, edad, etc.). Erradicar la BRECHA DE GÉNERO en la 
participación y en la vida política. 

5. PROXIMIDAD Y CERCANÍA ENTRE LOS POLÍTICOS Y LA CIUDADANÍA, y que los y las ciudadanas estén en el centro de la vida política. 
6. DEMOCRACIA DIRECTA.Cómo hacer para que no sea ganar todo vs perder todo? (NOTA DE LA FACILITADORA: este comentario es 

una reacción a la intervención del experto en el pequeño grupo). 
7. DAR MÁS VISIBILIDAD/ IMPORTANCIA A LAS ELECCIONES EUROPEAS. Votamos sin saber bien el programa, votando al partido que 

votamos normalmente. Tener más información de las instituciones europeas y de las elecciones europeas (espacio en prensa, etc.) 
8. ATRACTIVO E IMPLICACIÓN. Que la UE se haga atractiva para las personas. 
9. CAMBIO DE LA MANERA DE TOMAR LAS DECISIONES (por consentimiento: "¿con qué puedo vivir?" más que "¿cuál es mi primera 

opción?" 

Група 4 
(английски) 

1. Eu processes should be taught in all schools and across the EU through a common language using all available media outlets 
2. There should be stronger sanctions against member states in order to have a more democratic eu. 
3. To create a truly independent media body to report eu affairs and beyond 
4. Common taxation system across the eu with common economic targets 
5. Reform of eu institutions through majority decision 
6. The creation of an independent eu department to progress anti discrimination, promote gender equality and fight racism 
7. To have the most important values contained in the eu constitution 
8. Citizen representation in policy making 
9. A National Holiday for the EU marking the creation of the EU 
10. The creation of a one country united states of europe 
11. A common foreign policy 
12. To Simplify the structures of the eu as it is too bureaucratic 
13. to allow voting for mobile or non eu citizens 

Група 5 
(чешки) 

1. reforma rozhodovacích procesů a modernizace institucí: demokratické procesy ve všech institucích EU, reforma evropských voleb a 
potřeba jejich reformy (možnost pro parlament nominovat kandidáty) 
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2. urychlit proces rozhodování 
3. regulace lobbování 
4. vyřešení korupce 
5. přiblížit instituce občanům a začlenit občany do rozhodování: nové instrumenty, referenda, občanská fóra, zajistit reprezentativnost 

Evropanů 
6. Vzdělávání o EU 
7. komunikační strategie pro evropské instituce (konkrétnější, blíže občanům) 
8. mladí lidé do institucí EU 
9. konkrétnější představa, koho lidé volí (personalizování EU) 
10. diskuze o právu veto 
11. zodpovědnost parlamentu za rozhodnutí 
12. Společný jazyk (nad rámec národních jazyků) 

Група 6 
(немски) 

1. Den Wert der EU besser zeigen/ präsentieren und vermitteln; Informationen darüber geben, was die EU tut! 
2. mehr direkte Demokratie (mehr Abstimmungen zu konkreten Themen) 
3. Transparenz im politischen Entscheidungsprozess 
4. Eine stabile Demokratie in allen Mitgliedsstaaten erreichen.Den Dialog zwischen den Staaten erreichen. 
5. Reformen innerhalb des Entscheidungsprozesses: Felixibilität beim Einstimmigkeitsprinzip 
6. Entwicklung einer europäischen Verfassung (Prozesse und Werte) 
7. Kampf gegen Falschinformation! Schutz von Journalisten 
8. Souveränität der Mitgliedsstaaten: Was passiert mit der Souveränität der Mitgliedstaaten, wenn Europäische Institutionen deren 

Entscheidungen aufheben können? (Subsidiaritätsprinzip: Europa bestimmt nur über die Entscheidungen, die nicht effizient t von 
Nationalstaaten getroffen werden können) 

9. Entscheiden: Wer bestimmt über die Prozesseduren der Entscheidungsfindung? 
10. Bürger sollen Möglichkeit haben, sich zu Themen direkt zu äußern! (Plattformen und Kommunikationswege; mit pädagigischem 

Aspekt, Wissen über diese Dinge) 
11. Einbezug behinderter, auch geistig behinderter Menschen in die Demokratie (Einbezug, gleiche Rechte, aber auch wirtschaftliche 

Gleichstellung/ Unterstützung) 
12. Zu G/ 33: Bei den Kindern anfangen! Schon den Kindern beibringen, dass es die EU gibt. 
13. Zu G/ 33: Angebote machen, Informationsmaterial stellen. 
14. Zu G/ 33: Auch über Tagespresse die Wertigkeit weitervermitteln. 

Група 7 
(италиански) 

1. Rappresentanza permanente di un gruppo di cittadini al Parlamento Europeo 
2. Maggiori informazioni concrete sull'UE (Materia obbligatoria nelle scuole elementari e superiori come educazione civica in tutti gli 

stati membri) 
3. Comunicazione mediatica sulle questioni europee più' adatta ai giovani e ai cittadini in generale (migliore uso dei social media) 
4. Più' potere al Parlamento Europeo (e quindi ai cittadini) 
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5. Sostegno a programmi di formazione per difendersi dalle fake news, promuovendo un rapporto critico e costruttivo con i social 
media 

6. Imparare almeno un'altra lingua straniera bene sin dalla giovane età' (non per forza l'inglese, l'importante e' il multilinguismo) 
7. Usare l'inglese come lingua di comunicazione comune nell'UE 
8. Parità di genere garantita in tutta Europa grazie a norme e regolamentazioni 
9. Seconda lingua di comunicazione comune: italiano 
10. Seconda lingua di comunicazione comune: francese 

Група 15 
(румънски) 

1. Egalitate. Nu există democrație sau progres fără egalitate. 
2. Participarea cetățenilor. Trebuie să creștem nivelul de participare al cetățenilor în cadrul procesului de luare de decizii în 

Parlamentul European. 
3. Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cum putem să facem acest lucru? 
4. Egalitate. Pentru a deveni un lider global UE trebuie să asigure că toți cetățenii au drepturi și resposabilități egale. 
5. Combaterea fenomenului Fake News și a dezinformării. 
6. Stabilirea unei politici externe UE. Work with and for democratic movements din țările vecine, cum ar fi Rusia, Belarus și Turcia. 
7. Educarea și informarea despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. 
8. Implementarea unui salariu minim pe economie, comun tuturor statelor UE. 
9. Sprijinirea tuturor tinerilor care au dizabilități, tulburări comportamentale, astfel încât să ne asigurăm că acești tineri vor avea, grație 

accesului la servicii de sănătate dedicate lor, un viitor decent. 
10. Ajutarea țărilor mai puțin dezvoltate, unde accesul la educație nu se întâmplă ca în cazul țărilor dezvoltate. 
11. Înființarea unei forțe armate unice. În felul acesta putem să ne garantăm pacea. Din punct de vedere strategic, nu văd democrația 

fără o forță armată comună. 
12. Egalitatea tuturor în fața legii. Ne asigurăm că toate guvernele europene interpretează legea în același fel. 
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Тематичен блок 2. „Ценности и права; върховенство на закона; сигурност“ 

Език на оригинала 

Група 8 
(словашки) 

1. Nezamestnanosť mladých, dokonca aj s vysokoškolským vzdelaním - veľmi vysoká napr. v Taliansku. Tieto problémy nie je jednoduché 
riešiť na národnej úrovni. Mladí často odchádzajú do zahraničia za prácou, kde je ale častonerovnaký postoj k zahraničným 
zamestnancom. 

2. Rodová rovnosť - možná strata znalostí ženskej časti populácie v mnohých oblastiach na úrovni štátov aj EÚ. Rovnováha pracovného 
života a pracovných povinností pre rodičov. 

3. Vytvorenie mediálnej platformy (na báze umelej inteligencie) na úrovni EÚ pre boj proti dezinformáciám, ktorá by vedela overiť 
pravdivosť informácií - regulácia sociálnych sieti v súvislosti s dezinformáciami. 

4. Reforma Ústavy EÚ, ktorá by mala jednoznačne popísať hodnoty EÚ a popísať jej fungovanie zrozumiteľným spôsobom. Nastaviť 
kritéria a mechanizmus pre spoločné hodnoty, ktoré možno kontrolovať na úrovni EÚ a zaručiť ich dodržiavanie na národnej úrovní - 
napr. zrušiť princíp jednomyseľnosti. 

5. Ochrana práv LGBTI a uznanie manželstva ľudí rovnakého pohlavia. 
6. Kódex správania sa pre volených zástupcov (pozn. často sú do Európskeho parlamentu odložení nepotrební politici). Definovať 

jednotné zásady transparentnosti a etickej integrity (vo vzťahu k lobingu a korupcii, napr. transparentnosť poskytovania finančných 
prostriedkov). Viď francúzsky zákon SAPIN-II. 

7. Boj proti diskriminácii zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí. 
8. Venovať rovnakú pozornosť pravicovému aj ľavicovému extrémizmu. 

Група 9 
(португалски) 

1. Igualidade de género, direitos LGBT, racismo, Discriminação 
2. Cibersegurança e políticas de segurança de dados 
3. Definição dos valores europeus de modo comum a todos independentemente das religiões. 
4. Conflito entre segurança e direitos (e.g liberdade de expressão e segurança). Com ênfase na segurança. 
5. Proteção de dados e privacidade. 
6. Direitos de Animais 
7. Sistema de decisão a nível Europeu (votos) 
8. Política comum militar com melhor articulação entre países. Sim ou não e como? 
9. Polícia como instituição que garante a segurança 
10. Bens de consumo com respeito pelos direitos 

Група 10 
(италиански) 

1. Eliminare il requisito di unanimità, perché se non ci occupiamo di questo non possiamo occuparci degli altri problemi (effetto domino) 
2. Quali i valori comuni degli Europei oggi? Quali portare nel 2050? Quali possibilità di creare un Comitato Europeo o altra struttura per 

riflettere sui valori di base che uniscono gli abitanti dell'Europa? 
3. Quale ruolo dell'Unione Europea nel tutelare cittadini e minoranze contro violenza, minacce e violazioni di diritti nei paesi membri? 
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Come rafforzare il mandato dell'Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali con strumenti per proteggere persone 
vulnerabili o appartenenti a minoranze vittime di ingiustizia o di violazioni di diritti nei paesi membri? 

4. Come garantire l'indipendenza del sistema giudiziario dei paesi membri in Europa? 
5. Come proteggere i nostri dati personali in Europa (es. minaccia di facebook e degli altri social network?) 
6. Cosa fare quando i partiti al governo negli stati membri violano il principio dello stato di diritto dell'Unione Europea? 
7. Quale ruolo dell'Unione Europea sul tema dei requisiti per l'estradizione? 
8. Quali modalità per impedire il lobbismo e lavorare insieme come stati membri per combattere la corruzione? 
9. Parità di diritti e partecipazione per tutti (genere , età, nazionalità, ma anche animali e ambiente) 
10. Come garantire più consultazioni dei cittadini in Europa (non bastano le elezioni) e rispondere al problema di una mancanza di 

democrazia autentica in Europa? 
11. Come rafforzare la collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi membri? 
12. Parità di genere (incluse quote e altre soluzioni) 

Група 11 
(испански) 

1. La seguridad económica y financiera en la UE: un ingreso mínimo para asegurar el bienestar de forma que la UE garantice a toda la 
ciudadanía unos mínimos imprescindibles para una vida buena y digna (educación, sanidad, salud mental, etc). 

2. Derechos civiles: lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la pornografía infantil y la trata de 
personas. 

3. Crear un mecanismo que comparta con todos los ciudadanos en tiempo real datos objetivos e imparciales (no politizados) sobre temas 
relevantes de seguridad y crimen. 

4. COVID-19: ¿hasta qué punto las medidas de protección sanitaria nos quitan libertades como el derecho a trabajar, a moverse 
libremente, etc? 

5. Desarrollo de una jurisprudencia igualitaria para cada Estado miembro basada en intereses comunes. 
6. Construcción de criterios en la UE que tengan en cuenta la diversidad de países de procedencia y los diferentes riesgos que estos 

puede implicar, de manera que se construya una herramienta que ayude a acoger inmigrantes de manera controlada y segura. 
7. Un sistema de alerta europeo, rápido, coordinado y eficiente para todos los países que ayude a luchar contra el crimen. 
8. Creación de una agencia digital europea como respuesta a las grandes empresas extranjeras, especialmente en lo relativo a datos. 
9. Una Europa que luche por la hegemonía económica, militar y cultural en el mundo. 
10. Que la UE garantice la protección de todos los datos personales de todos los ciudadanos para que nadie los pueda usar o aprovechar. 

Група 12 
(английски) 

1. EU must ensure Right to lifelong education including a focus on democracy and values and at a European level through Erasmus 
2. EU must ensure freedoms, equality and human rights in all member states 
3. EU must Protect rule of law media freedoms and individual rights in all member states 
4. EU must ensure equal Rights to work in all member states 
5. How can citizens benefit from unified European jurisdiction and courts 
6. EU must ensure Citizens Rights to freely choose between using cash and home banking etc 
7. EU should support and strengthen European democratic values that are not based on religion 
8. EU must help preventing unfair lobbying and corruption in member states and in Europe 
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9. EU must ensure better Animal rights for all sorts of animals 

Група 13 
(полски) 

1. Osiągnięcie równości płci we wszystkich krajach UE, a także promowanie udziału kobiet i osób nie binarnych w polityce unijnej 
2. Rewizja procedury przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej 
3. Widoczność działań Unii Europejskiej (regulacji, dotacji etc.) w codziennym życiu obywateli 
4. Zdolność Unii Europejskiej do ochrony osób, których prawa łamane są wewnątrz państw członkowskich (szczególnie grup wrażliwych: 

kobiet i dzieci) 
5. Media jako czwarta władza (wpływ mediów na politykę) 
6. Eksploracja cienkiej granicy między bezpieczeństwem a prawami człowieka 
7. Utworzenie wspólnej armii Europejskiej 
8. Programy wymian międzynarodowych i programy mobilności promujące podróże wewnątrz Europy i dzielenie się wartościami 
9. Legalizacja niektórych narkotyków 
10. Demokratyzacja systemu sprawiedliwości w Unii Europejskiej 

Група 14 
(английски) 

1. Changing the voting process within the European Union from one of unanimous voting to one of majority voting 
2. Ensure that the democratic rule of law is upheld by the Member States 
3. Find a balance between privacy and the use of private information for justice 
4. To guarantee the security of all European citizens especially with regard to defence and economy 
5. Let the European Union value system guide policies (as recommended) 
6. There should be greater opportunity for gender equality in positions of power 
7. Lift Covid-19 measures once the effects of the pandemic allow for a return to normality 
8. Freedom to make choices about one's own life free from discrimination 
9. To improve cyber security and safety 
10. We cannot forget our history 
11. Cooperation and getting to know people from other European States should be a value of the European Union 
12. Legalise cannabis 

 

 


