
Европейските граждански панели са основна характеристика на Конференцията 
за бъдещето на Европа — безпрецедентно упражнение по съвещателна 
демокрация в Европейския съюз. 

Панелите дават на гражданите по-голяма роля в определянето на бъдещите 
политики и амбиции на Съюза. Представителна извадка от 800 граждани ще 
се срещне и обсъди бъдещето на Европа, за да изготви политически препоръки 
по основните теми, обсъждани на цифровата многоезична платформа на 
Конференцията. 

Тези препоръки ще бъдат включени в общите обсъждания на Конференцията, 
които ще последват.

Кой ще участва в панелите?

• 4 панела от по 200 случайно избрани граждани от  
27-те държави членки

• Представители на многообразието на ЕС: по географски 
произход, пол, възраст, социалноикономически произход  
и равнище на образование.

• 1/3 млади хора (между 16 и 25 години) във всеки панел

https://futureu.europa.eu

Европейските граждански панели
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Изрази мнението си

http://online multilingual digital platform
https://futureu.europa.eu/?locale=bg


ценности, права, 
върховенство на закона, 
демокрация, сигурност 
(24-26/09; 12-14/11;  
10-12/12)

изменение на климата, 
околна среда/
здравеопазване (1-3/10;  
19-21/11; 7-9/01/2022)

• 4 панела, обхващащи различни теми и даващи възможност за дискусия 
отдолу нагоре: 

по-силна икономика, 
социална справедливост, 
работни места/
образование, младеж, 
култура, спорт/цифрова 
трансформация  
(17-19/09; 5-7/11; 3-5/12)

ролята на ЕС в света/
миграция (15-17/10;  
26-28/11; 14-16/01/2022)

Какво ще бъде обсъждано?

Как и кога ще се случи това?

3 сесии от най-малко 
2 дни за всеки панел, 
от септември 2021 г. 

до януари 2022 г.

Физически прояви & 
онлайн, в зависимост 

от ситуацията с 
Covid-19

Многоезични панели 
(всички 24 езика на ЕС 
на пленарните срещи)



Какви ще бъдат резултатите от работата на панелите?

• Панелите ще обсъждат мнения, събрани чрез цифровата платформа. Те ще 
формулират набор от препоръки за последващи действия на Съюза, които 
ще бъдат обсъдени на пленарните срещи. 

• 80 представители от европейските граждански панели, от които най-малко 
една трета на възраст под 25 години, ще представят резултатите от своите 
дискусии и ще ги обсъждат с останалите участници.

• Участниците в панела ще бъдат информирани за последващите действия 
във връзка с техните препоръки. В края на процеса ще има проява, 
посветена на мненията.   
 

Можете да следите напредъка на панелите на цифровата платформа:  
https://futureu.europa.eu.
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