
 
 

1 
 

 

 
Обобщен доклад от осмото заседание на изпълнителния съвет 

на Конференцията за бъдещето на Европа 

Събота, 4 декември 2021 г. 

11.00 – 12.00 ч., дистанционно 

Участници: вж. списъка на участниците в приложението 

Обобщение и заключения: 
 
На 4 декември 2021 г. изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на 
Европа проведе осмото си заседание дистанционно. Изпълнителният съвет беше 
свикан в кратък срок в отговор на променящата се епидемична обстановка в Европа 
и нейното въздействие върху предстоящите дейности на конференцията. 
 
Заседанието беше съпредседателствано от члена на Европейския парламент Ги 
ВЕРХОФСТАД, държавния секретар на Словения по европейските въпроси Гашпер 
ДОВЖАН и заместник-председателя на Комисията, отговарящ за демокрацията и 
демографията, Дубравка ШУИЦА. 
 
Изпълнителният съвет обмени мнения относно третата сесия на Европейски 
граждански панел 2 във Флоренция. Изпълнителният съвет одобри предложеното 
решение за провеждане на панела във Флоренция на предвидените дати 10–12 
декември, при пълно зачитане на действащите здравни мерки и в комбиниран 
формат. 
 
Изпълнителният съвет обмени мнения и относно третата пленарна сесия на 
конференцията, насрочена за 17–18 декември в Страсбург. Изпълнителният съвет 
реши да отложи това пленарно заседание на конференцията поради променящата 
се ситуация с COVID-19 в няколко държави членки, но да позволи на пленарните 
работни групи да организират заседанията си дистанционно през декември. 
 
 

1. Одобряване на предложеното решение относно третата сесия на Европейски 
граждански панел 2 във Флоренция 
 
Гашпер Довжан (съпредседател) откри заседанието, като обясни, че изпълнителният 
съвет е бил свикан, за да обсъди последиците от ситуацията с COVID-19 за предстоящия 
граждански панел във Флоренция и за третото пленарно заседание на конференцията 
през декември. Той подчерта, че здравните съображения трябва да бъдат всеобща 
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грижа и обясни, че целта е да се вземе съвместно решение дали провеждането на тези 
прояви да бъде потвърдено в комбиниран формат или те да бъдат отложени. 
 
Дубравка Шуица (съпредседател) постави акцент върху бързо променящата се 
епидемична обстановка в Европа. Тя припомни, че сесия 3 на Европейски граждански 
панел 1, насрочена за 3–5 декември в Дъблин, е трябвало да бъде отложена,  
по-специално по съвет на института партньор и националните органи. Тя отбеляза 
различната здравна ситуация в Италия в сравнение с тази в Дъблин и посочи, че по съвет 
на института партньор е възможно панелът във Флоренция да се организира в 
комбиниран формат, като се спазват всички въведени здравни и санитарни мерки. 
 
Ги Верхофстад (съпредседател) посочи, че панелът следва да продължи работата си, 
като отбеляза положителната оценка на местните органи във Флоренция и на 
Европейския университетски институт, който е домакин на панела. Той подчерта, че 
комбинираният формат ще даде възможност за дистанционно участие на участниците, 
които няма да могат да пътуват до Флоренция, и посочи, че отлагането без ясен график 
би застрашило цялата конференция. 
 
При последвалия обмен на мнения: 
 

• Много участници споделиха мнението, че групата следва да продължи работата 
си в комбиниран формат, както е предложено, като се вземе предвид 
положителната оценка на местните органи и партньори и в съответствие с 
местните здравни и санитарни мерки. 

• Някои участници подчертаха, че е важно да се запази динамиката на 
конференцията и да се продължи с графика по план. 

• Други изразиха опасения във връзка с влошаващата се здравна ситуация в 
различните държави членки. 

• Някои отбелязаха, че дистанционното участие няма същия ефект за гражданите 
като присъствието на място. 

 
Гашпер Довжан (съпредседател) заключи, че изпълнителният съвет е одобрил 
предложеното решение за провеждане на третата сесия на Европейски граждански 
панел 2 във Флоренция на предвидените дати 10–12 декември, при пълно зачитане на 
действащите здравни мерки и в комбиниран формат. 
 
Заключение: 
Изпълнителният съвет одобри предложеното решение за провеждане на 
третата сесия на Европейски граждански панел 2 във Флоренция на предвидените 
дати 10–12 декември, при пълно зачитане на действащите здравни мерки и в 
комбиниран формат. 

 
 
2 Одобряване на предложения дневен ред за пленарното заседание през 
декември 
 
След решението за провеждане на третото заседание на панел 2 във Флоренция на 10–
12 декември Ги Верхофстад (съпредседател) представи предложения дневен ред за 
пленарното заседание на конференцията на 17–18 декември. Той обясни, че 
пленарното заседание ще се проведе в комбиниран формат и при пълно зачитане на 
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здравните и санитарните мерки във Франция. Той подчерта, че е важно панел 2 да 
представи своите препоръки на пленарното заседание непосредствено след тяхното 
приемане и изрази становището, че липсата на пленарно заседание би могла да 
подкопае динамиката на конференцията. 
 
В последвалата размяна на мнения членовете и наблюдателите на изпълнителния съвет 
изтъкнаха аргументи в подкрепа на отлагането на пленарното заседание (ситуацията с 
COVID-19, значението на това два панела на пленарно заседание да представят своите 
препоръки с цел избягване на стеснен обхват на обсъжданията и създаване на 
дисбаланс между панелите) или против неговото отлагане (важно е конференцията да 
запази набраната динамика и да продължи работата си; разглеждането на препоръките 
на един панел ще даде възможност за по-целенасочени и съдържателни обсъждания). 
Някои участници отбелязаха различния ефект за членовете, които се свързват 
дистанционно към пленарното заседание, като считат, че физическото присъствие е 
важна част от инициативата, и по-специално за гражданите. 
 
След като прецени всички аргументи, изпълнителният съвет постигна съгласие да 
отложи пленарното заседание на конференцията през декември. За да се запази 
набраната динамика и да се даде възможност на конференцията да продължи работата 
си, пленарните работни групи могат да организират заседанията си дистанционно през 
декември. 
 
Заключение: 
Изпълнителният съвет реши да отложи пленарното заседание на конференцията 
на 17–18 декември поради променящата се ситуация с COVID-19 в няколко държави 
членки, като същевременно позволи на пленарните работни групи да организират 
заседанията си дистанционно през декември. 

 

За контакт: Ева-Мария Попчева, член на общия секретариат  
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА 

ЕВРОПА 

4 декември 2021 г., 11.00–12.00 ч., виртуален достъп 

  
СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 
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 Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 
 
Represented by Ms Servane METZGER 

  
MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
OBSERVER Ms Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
 
Represented by Mr Oszkár ÖKRÖS 
State Secretary 

  
OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 

Minister for EU Affairs 
  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
Director General for European Affairs 
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Secretary General a.i. 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 

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

  
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 

(SGI Europe) 
Invited 

Ms Valeria RONZITTI 
Secretary General of SGI Europe 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 
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EXCUSED 

 

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

  
OBSERVER 

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

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Ms Sabine THILLAYE (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Jean-François RAPIN (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  
OBSERVER 

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

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


