
Обобщен доклад 19.07.2021 г.

Обобщен доклад от шестото заседание на изпълнителния съвет 

на Конференцията за бъдещето на Европа

Понеделник, 19 юли 2021 г.

16,00—18,00 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
шестото си заседание на 19 юли 2021 г. в сградата на Съвета (в комбиниран
формат).

Шестото 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.

Изпълнителният съвет одобри изменението на член 16 от процедурния
правилник на Конференцията относно засиленото представителство на
местните и регионалните власти и социалните партньори в пленарната сесия
на Конференцията.

Съпредседателите информираха изпълнителния съвет за актуализираните
практически условия за организирането на европейските граждански панели,
по-специално във връзка с реда и мястото на провеждане на панелите, както и
за методиката за очертаване на темите. 

Съпредседателите информираха изпълнителния съвет и за актуалното
състояние на подготовката на работните групи за пленарната сесия на
Конференцията. 

Съпредседателите информираха изпълнителния съвет за съвместния план за
комуникация относно Конференцията за бъдещето на Европа. 

Гашпер Довжан (съпредседател) откри заседанието.
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1. Изменение на процедурния правилник на Конференцията относно 
засиленото представителство на местните и регионалните власти и 
социалните партньори в пленарната сесия на Конференцията 

Дубравка Шуица (съпредседател) председателства тази точка от дневния ред и
представи предложението на съпредседателите за изменение на член 16, за да се
увеличи броят в пленарната сесия на представителите на социалните партньори и
на представителите на изборни длъжности на местно и регионално равнище. На
изпълнителния съвет беше предложено следното изменение на член 16:

- местата на представителите на социалните партньори да бъдат увеличени от
8 на 12

- да се добавят шестима представители на регионалните власти на изборни
длъжности и шестима представители на местните власти, също на изборни
длъжности.

По време на последвалото обсъждане участниците изразиха широката си подкрепа
за предложеното изменение. 

От социалните партньори беше поискано да посочат кандидатури за
допълнителните четирима членове на пленарната сесия, а от Комитета на регионите
— да координира балансираното представяне на кандидатури за шестимата
представители на изборни длъжности на регионално равнище и за шестимата
представители на изборни длъжности на местно равнище, без те да бъдат
действащи членове на Комитета на регионите. 

Бяха отправени няколко искания във връзка с възможността за допускане на
заместници на заседанията на изпълнителния съвет и на пленарната сесия.
Съпредседателите се позоваха на договорената по-рано позиция, която не
позволява това; промени в състава на делегациите са възможни, ако е необходимо
и съпредседателите са информирани, но не може да има заместници за конкретни
заседания. Освен това в рамките на тази точка от дневния ред беше повдигнато и
искане за включване на Западните Балкани в Конференцията.

Председателят заключи, че изпълнителният съвет одобрява това изменение на член
16 от процедурния правилник. 

Заключение: 

Изпълнителният съвет одобри изменението на член 16 от процедурния
правилник на Конференцията относно засиленото представителство на
местните и регионалните власти и социалните партньори в пленарната
сесия на Конференцията.



Обобщен доклад 19.07.2021 г.

2. Актуализирани практически ред и условия за организирането на 
европейските граждански панели: информация от съпредседателите  

Дубравка Шуица (съпредседател) председателства тази точка от дневния ред, като
изтъкна актуализациите на практическия ред и условията, разпространени преди
заседанието, а именно новите елементи относно реда на панелите, мястото на
тяхното провеждане и методиката за организиране на обсъжданията.
Председателят информира изпълнителния съвет и за актуалното състояние на
процеса на избор, като обясни, че приблизително 500 от 800-те граждани вече са
избрани и че процесът ще приключи до средата на август. Въпреки че епидемичната
обстановка трябва да се следи отблизо, съпредседателят подчерта, че е важно
заседанията на панелите да се провеждат при физическо присъствие на
участниците. Освен това съпредседателят препоръча националните граждански
панели също да бъдат избирани на случаен принцип и да работят в съответствие с
предоставените насоки.

В последвалото обсъждане актуализираните ред и условия като цяло бяха
приветствани от участниците. 

Бяха повдигнати въпроси и направени забележки, наред с другото, относно процеса
на избор, като бяха отправени искания за повече прозрачност и за обосновка на
представителността на избраните граждани. Съпредседателят Шуица обясни, че
външният доставчик на услуги, който отговаря за избора, ще предостави в края на
процеса информация, разясняваща как са изпълнени критериите за избор.

Бяха повдигнати и няколко въпроса относно метода, по който гражданите да избират
темите, върху които да се съсредоточат, по-специално като се има предвид
ограниченото време за обсъждане, с което разполагат панелите, и обширните теми.
Съпредседателите обясниха, че доставчикът на услуги ще изготви междинен
доклад, в който ще бъде описан и анализиран приносът на многоезичната цифрова
платформа и който ще бъде готов в началото на септември. Те отбелязаха, че този
междинен доклад ще предложи на участниците в панелите добра основа за избора
на теми и че те ще могат свободно да определят своите приоритети или да
обсъждат всякакви допълнителни въпроси. Съпредседателите посочиха също, че
европейските граждански панели ще бъдат подпомагани от независими експерти. 

Заключение: 

С ъ п р е д с е д а т е л и т е и н ф о р м и р а х а и з п ъ л н и т е л н и я с ъ в е т з а

актуализираните практически условия за организирането на

европейските граждански панели, по-специално във връзка с реда и

мястото на провеждане на панелите, както и за методиката за

очертаване на темите. 

3



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

Гашпер Довжан (съпредседател) председателства тази точка от дневния ред и
изложи актуалното състояние на обсъжданията относно работните групи, като
подчерта, че тези групи не са били предвидени в съвместната декларация, но са
включени в процедурния правилник като подготвителен орган за улесняване на
обсъжданията на пленарната сесия. Той отбеляза, че все още не е постигнат
компромис по няколко въпроса, като например ролята на работните групи, честотата
на заседанията, докладването и т.н. Той посочи, че все още са необходими
обсъждания в Съвета, за да се определи неговата позиция, но че би било възможно
да се постигне компромис през септември.

Съпредседателят Шуица заяви, че работните групи следва да бъдат ограничени до
подготовката на пленарната сесия въз основа на препоръките на гражданските
панели и с активното участие на гражданите, като всяка работна група да има
докладчик — представител на европейските граждански панели, евентуално заедно
с председателя, за да се гарантира връзката между панелите и пленарната сесия.
Съпредседателят също така призова заседанията на работните групи да се
провеждат на датите, определени за пленарната сесия, за да се ограничи тежестта
за гражданите. Работните групи следва да бъдат подкрепяни от общия секретариат,
а председателите биха могли да разполагат с известна гъвкавост по отношение на
времето за изказване. Съпредседателят Шуица подчерта, че споразумение следва
да се постигне скоро след лятото, за да не се отделя повече време за процедурни
въпроси. 

Съпредседателят Верхофстад призова възможно най-бързо да бъде постигнато
споразумение относно работните групи, за да може Конференцията да напредне.
Той призова работните групи да започнат работа по време на октомврийската
пленарна сесия въз основа на докладите от многоезичната цифрова платформа и
препоръките от националните граждански панели и прояви, като в това отношение
се позова на процедурния правилник, и заяви, че работните групи следва да
подготвят предложенията на пленарната сесия в писмена форма. Той настоятелно
призова за това на председателите на работните групи да се гласува доверие и да
им се остави известна гъвкавост при организирането на работата. Той посочи, че
председателят на всяка работна група следва да представи резултатите ѝ на
пленарната сесия, които да бъдат незабавно последвани от изказване на
представител на европейските граждански панели от работната група, с което
последният да изрази оценка. 

При последвалото обсъждане:

- Няколко участници изразиха своята загриженост, като припомниха целта за
стройна структура, в центъра на която да са гражданите, и настояха, че
работните групи имат неформален характер и че е важно да заседават в рамките
на определеното за пленарната сесия време.

- Някои участници изтъкнаха, че работните групи са важни за подготовката на
пленарната сесия, тъй като разглеждат предложенията, и призоваха работните
групи да започнат скоро работата си.

- Беше повдигнат и въпросът за необходимостта от заседания на работните групи
преди октомврийската пленарна сесия въз основа на приносите на
многоезичната цифрова платформа. 

Съпредседателят Довжан взе под внимание всички коментари и заключи, че
обсъжданията ще продължат с цел постигане на споразумение през септември.

Заключение: 

Съпредседателите информираха изпълнителния съвет за актуалното

състояние на подготовката на работните групи за пленарната сесия на

Конференцията.



Обобщен доклад 19.07.2021 г.

4. Съвместен план за комуникация относно Конференцията за бъдещето на 
Европа: информация от съпредседателите

Ги Верхофстад (съпредседател) председателства тази точка от дневния ред и
информира Изпълнителния съвет за съвместния план за комуникация, изготвен от
генералните дирекции за комуникация на Европейския парламент, Съвета и
Комисията по искане на изпълнителния съвет от 26 май, и приветства евентуални
допълнителни предложения. Той съобщи, че съвместният план за комуникация вече
е показал резултати, като посещенията на многоезичната цифрова платформа са се
увеличили.

Съпредседателят Верхофстад спомена възможността да се ползват известни
личности, например спортисти, за популяризирането на многоезичната цифрова
платформа чрез съответен QR код и отправи искане към общия секретариат и
генералните дирекции за комуникация на трите институции да потърсят още
творчески решения. Той също така информира, че съпредседателите са изразили
съгласие журналистите да могат да следят работата на европейските граждански
панели, и че генералните дирекции за комуникация на трите институции ще действат
като посредник между заинтересованите граждани и журналистите.

Съпредседателят Довжан посочи, че предстоящият Стратегически форум в Блед ще
бъде посветен на Конференцията и следователно би се генерирал по-голям
интерес. Той прикани всички членове на Изпълнителния съвет да направят
необходимото за участието на съответните си мрежи.

Съпредседателят Шуица предостави статистически данни за многоезичната
цифрова платформа и посочи, че са регистрирани над 20 000 участници, 1500
прояви и около 5600 идеи. Съпредседателят също така подчерта необходимостта от
повече комуникация.

При последвалото обсъждане някои участници предложиха на платформата да се
посочват тенденциите по всяка от деветте теми. Други предложиха националните
парламенти също да играят важна роля за мобилизирането на гражданите чрез
прояви в своите избирателни райони.

Съпредседателят Верхофстад заключи, че този въпрос ще бъде включен в дневния
ред на следващото заседание на изпълнителния съвет, за да се проследи отблизо и
да се направи оценка на участието в платформата.

Заключение: 

Съпредседателите информираха изпълнителния съвет за съвместния
план за комуникация относно Конференцията за бъдещето на Европа.

Следващо заседание: 

Датата на следващото заседание на Изпълнителния съвет предстои да 
се определи.

Гашпер Довжан (съпредседател) закри заседанието.

За контакт: Rebecca Rhlalou, член на общия секретариат
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