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Конференция за бъдещето на Европа - Европейски граждански форуми 
Експертна група 1, ЕС за По-силна икономика, социална справедливост и 

заетост / образование, култура, младеж и спорт / цифрова трансформация 
25-ти-27-ми февруари 2022 г., Дъблин, Ирландия 

   
ПРОГРАМА 

 

Петък, 25-ти февруари 2022 г. 

09:15  часа – 
10:45 часа 

Официално откриване на пленума (излъчва се на живо по 
интернет) 

10:45 часа -
11:15 часа 

Кафе пауза 

11.15 часа -
12:45 часа 

Открит форум 

12:45 часа -
13:45 часа 

Обедна почивка 

13:45 часа -
14:45 часа 

Открит форум 

15:00 часа -
15:30 часа 

Пауза и вървене пеша до стаите за малки дискусионни групи 

15:30 часа -
17:00 часа 

Сесия на подгрупата  
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17:00 часа -
17:15 часа 

Пауза 

17:15 часа -
18:30 часа 

Сесия на подгрупата 

18:30 часа Край на деня 

 

Събота, 26-ти февруари 2022 г. 

08:30 часа – 
09:00 часа 

Пристигане в Дъблинския замък (Корк Хил Гейт) 
Корк Хил Гейт, Дейм Ст, Дъблин 2 

09:00 часа – 
10:15 часа 

Сесия на подгрупата 

10:15 часа – 
10:30 часа 

Кафе пауза 

10:30 часа – 
12:45 часа 

Сесия на подгрупата 

12,45 часа - 
13,45 часа 

Обяд  

13:45 часа – 
14:45 часа 

Сесия на подгрупата (даване и получаване на обратна 
информация) 

 

14:45 часа – 
15:00часа 

Пауза и смяна на групите 

15:00 часа – 
16:00 часа 

Сесия на подгрупата (даване и получаване на обратна 
информация) 

16:00 часа – 
16:30 часа 

Кафе пауза 

16:30 часа – 
18:30 часа 

Сесия на подгрупата 

18:30 часа Край на деня 

 

Неделя, 27-ми февруари 2022 г. 

08:15 часа – 
08:45 часа 

Пристигане в Дъблинския замък (Корк Хил Гейт) 
Корк Хил Гейт, Дейм Ст, Дъблин 2 

08:45 часа – 
09:30 часа 

Работа по основните послания (открит форум) 



 
 

3        Градът-домакин е Дъблин, а организаторът е 

 

 

09:30 часа – 
10:00 часа 

Кафе пауза 

10:00 часа – 
11:10 часа 

Пленарна Сесия (излъчва се на живо по интернет) 

11:10 часа – 
11:20 часа 

Кафе пауза и лека закуска 

11:20 часа – 
11:50 часа 

Пленарна Сесия (излъчва се на живо по интернет) 

12:50 часа – 
13:00 часа 

Пауза 

13:00 часа – 
14:00 часа 

Пленарна Сесия (излъчва се на живо по интернет) 

14.00 часа – 
15:00 часа 

Обяд 

Край на сесия 3 

 
                                       

                                       


