
Втора пленарна сесия на Конференцията
22 – 23 октомври

Уважаеми членове на пленарната сесия на Конференцията,

Добре дошли на втората пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Ев-
ропа, която ще се проведе на 22 и 23 октомври 2021 г. в сградата на Европейс-
кия парламент в Страсбург. На 22 октомври 2021 г. ще бъдат организирани под-
готвителни заседания1, а на 23 октомври 2021 г. пленарната сесия на Конферен-
цията ще се проведе от 9.00 до 12.30 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.

В случай че все още не сте го направили, любезно ви молим да попълните ре-
гистрационния формуляр онлайн чрез линка, който сте получили във вашата
покана. Вашата регистрация е необходима за приключване на процеса на акре-
дитация и други важни практически аспекти.

След като пристигнете в сградите на Европейския парламент, моля, използвайте
входа на сграда „Луиз Вайс“ и следвайте знаците към информационното
бюро, което ще бъде разположено във фоайето Емилио Коломбо на първия
етаж (сграда „Луиз Вайс“). Тук нашите колеги ще бъдат готови да ви посрещнат
и да ви помогнат да се ориентирате. Това е и мястото, където ще получите
всички съответни документи, както и вашата идентификационна карта и пропуск
(ако все още не сте ги получили), които са необходими за влизане в сградата.

По-долу ще намерите ръководство с практическа информация. Освен това, ние
сме на ваше разположение и ще отговаряме на всички ваши въпроси на инфор-
мационното бюро.

Очакваме да ви видим скоро в Страсбург.

1За графика на подготвителните заседания вж. точка 2.5 по-долу.

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО

Бъдещето е в
твоите ръце



Общият секретариат на Конференцията за бъдещето на Ев-
ропа



1 Място на провеждане на Конференцията
Пленарната сесия на Конференцията ще се проведе в сградата на Европейския пар-
ламент в Страсбург. Пленарната зала, където ще се проведе пленарната сесия
на Конференцията, се намира в сградата „Луиз Вайс“ (отбелязана с буквата „Н“
на картата). Дистанционното участие също ще е възможно и това трябва да се по-
сочи във формуляра за регистрация. Практическите подробности относно дистан-
ционното участие ще бъдат съобщени предварително на членовете на пленар-
ната сесия, които са се регистрирали за дистанционно участие.

1.1 ДОСТЪП ДО СГРАДИТЕ

Ако не притежавате пропуск за достъп до Европейския парламент, моля, изпол-
звайте входа на сградата „Луиз Вайс“ (allée du Printemps). Моля, донесете по-
каната за участие. Можете да използвате паркинга „Де Мадариага“.

1.2 ИНФОРМАЦИОННО БЮРО И ОФИСИ

Във фоайето Емилио Коломбо на първия етаж на сградата „Луиз Вайс“ ще
бъде разположено информационно бюро, което ще ви помогне да се ориенти-
рате, както и да получите необходимите документи, идентификационна карта и
пропуск. Членовете, които вече притежават пропуск за влизане в Европейс-



кия парламент (от последната пленарна сесия на Конференцията), се при-
канват да го носят. Нашите колеги също ще ви помогнат, ако имате допълни-
телни въпроси. Бюрата са отворени на 21 октомври 2021 г., четвъртък, от 9.00
до 18.00 ч., на 22 октомври 2021 г., петък, от 8.00 до 18.00 ч., и на 23 октомври
2021 г., събота, от 8.00 до 10.00 ч.

За периода на пленарната сесия на Конференцията Европейският парламент
може да осигури офис пространство за членовете, участващи в Конференци-
ята. Ако желаете да използвате нашето офис пространство, моля, изпратете
имейл на адрес commonsecretariat@futureu.europa.eu най-късно до вторник, 19
октомври 2021 г.

2 Пленарни заседания

2.1 ВРЕМЕ ЗА ИЗКАЗВАНИЯ

Пленарната сесия ще се проведе на 23 октомври 2021 г. в помещенията на
Европейския парламент в Страсбург от 9.00 до 12.30 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Списъците на ораторите за всяка организация, участваща в пленарната сесия,
следва да бъдат предоставени на Общия секретариат:
commonsecretariat@futureu.europa.eu до петък, 22 октомври, в 12.00 ч. Вре-
мето за изказвания, разпределено за пленарните заседания, ще бъде съобщено
своевременно. Освен предварително определеното време за изказвания, ще
има ограничена възможност да се поиска думата за 30 секунди за незабавен
отговор или за задаване на въпрос на физически присъстващ оратор (време за
изказване чрез вдигане на „синя карта“) по време на следобедните дебати.
Тази възможност ще бъде осигурена само за членовете, които присъстват фи-
зически в пленарната зала. Броят на сините карти по участници и дебати ще
бъде съобщен заедно с времето за изказвания. Членовете на пленарната сесия
ще намерят и допълнителна информация за начина на използване на сините
карти на мястото си в пленарна зала.

Ако планирате да се свържете дистанционно, ще получите предварително ин-
формация за линка. Нашите техници ще се свържат с вас преди началото на
пленарната сесия на Конференцията, за да тестват връзката.

Моля, имайте предвид, че ще говорите от трибуната, поставена в средата на
пленарната зала. Когато обаче използвате синя карта, ще говорите от мястото
си.

2.2 ПЛАН НА МЕСТАТА В ПЛЕНАРНАТА ЗАЛА

Пленарната сесия на Конференцията ще се проведе в пленарната зала, както е
посочено по-горе. Местата ще бъдат организирани по азбучен ред. Всеки участ-
ник в пленарната сесия на Конференцията ще получи на информационното
бюро информация за номера на своето място. Разпоредителите ще ви помогнат,
като ви дадат напътствия как да стигнете от входа на пленарната зала до вашето



място. След като седнете, моля, поставете идентификационната си карта (която
ще получите на информационното бюро) в четеца на картата. Всеки член ще
може да доведе по един близък сътрудник, който ще може да седне на трибуните
или в залата за слушане.

2.3 УСТЕН ПРЕВОД

За пленарните сесии ще бъде осигурен устен превод на 24-те официални езика
на ЕС. Това означава, че ще можете да слушате и да се изказвате на тези езици.

2.4 ДОКУМЕНТИ

Седем дни преди началото на пленарната сесия на Конференцията ще наме-
рите съответните документи в частта за пленарната сесия на Конференцията на
многоезичната цифрова платформа: https://futureu.europa.eu/pages/plenary.

2.5 ПОДГОТВИТЕЛНИ ЗАСЕДАНИЯ

Деветте работни групи ще бъдат организирани в два слота; От 11.00 ч. до 13.00
ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в петък, 22 октомври. По-конкретна информация от-
носно работните групи ще бъде предоставена по електронна поща.

Заседанията на участниците ще се проведат в четвъртък, 21 октомври вечерта,
и в петък, 22 октомври. Участниците вече ще са получили поисканите слотове за
заседания и ние ще ви ги съобщим.

Заседанията на политическите семейства ще се провеждат в периода 18.00 –
20.00 ч. в петък, 22 октомври.

Организаторите на заседанието трябва да дадат броя и имената на участниците
за изготвянето на табелки с техните имена и да съобщят за други специфични
потребности чрез линка: commonsecretariat@futureu.europa.eu. Моля, имайте
предвид, че все още съществуват ограничения във връзка с COVID-19 и че за-
лите функционират с намален капацитет. Евентуалните промени в режима за
осигуряване на устен превод следва да се съобщят възможно най-бързо и служ-
бите за устен превод ще ги оценят поотделно.

3 Практически аспекти

3.1 ЗДРАВНИ И САНИТАРНИ МЕРКИ В СГРАДАТА НА ЕВРО-
ПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Пленарната сесия на Конференцията ще се провежда при пълно спазване на
действащите санитарни правила. Правилата относно мерките за опазване на об-
щественото здраве и за безопасност в Европейския парламент се определят с
решение на неговия председател. Те включват по-специално правила относно
предпазните маски, социалната дистанция и измерването на температурата при



влизане в сградите на Парламента. От информационното бюро можете да полу-
чите копие от документа с тези правила.

Моля, обърнете внимание, че в сградите на Парламента е задължително да се
носи непрекъснато медицинска предпазна маска, покриваща устата и носа,
включително когато се изказвате от мястото си в пленарната зала и при
ползване на служебните автомобили на Парламента. Изискването за носене на
медицинска предпазна маска не важи, когато се председателства заседание,
когато се говори от трибуната в пленарната зала или когато съответните
лица са сами в офиса си.

Любезно ви молим да носите собствени маски, които да отговарят на следните
изисквания:

Медицински маски за лице или маски FFP2 или респиратори (без вентил)

3.2 ПРАВИЛА И МЕРКИ ПРИ ПЪТУВАНЕ

3.2.1 Пътуване до Страсбург

Силно препоръчително е да проверите най-новите правила за пътуване
във Франция преди пристигането си (според вашия статус на ваксинация или
възстановяване и „цвят“ на държавата, от която идвате):

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/7001

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-
foreign-nationals-in-france/

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-
international-travel

Лицата, притежаващи цифров COVID сертификат на ЕС, имат право да влизат
във Франция, без да подлежат на допълнителни ограничения (тестване или ка-
рантина), при условие че техният сертификат съдържа:

 Доказателство за ваксинация, което е валидно, считано от:



 7 дни след поставяне на втората доза за ваксини, за които са не-
обходими две дози (Pfizer/BioNTech/Comirnaty, Moderna,
AstraZeneca/Vaxzevria/Covieshield);

 28 дни след инжектирането за ваксини, за които е необходима
една доза (Johnson & Johnson/Janssen);

 7 дни след инжектирането на ваксината за лица, които са преболе-
дували Covid 19 (изисква се само 1 инжекция).

или

 отрицателен резултат от тест за COVID-19.

 Приемат се както PCR тестове, така и антигенни тестове.

 Валидност: 72 часа (преди пристигането) за PCR тестовете и 48
часа за антигенните тестове. Забележка: Ако пътувате от Кипър,
Гърция, Малта, Испания, Нидерландия или Португалия, вашият
тест трябва да бъде направен по-малко от 24 часа преди полета.

или

 Резултат от положителен PCR тест или антигенен тест, който е от пе-
риода между 11 дни и 6 месеца преди пристигането, удостоверяващ пре-
боледуването от COVID-19.

Дори да притежавате цифров COVID сертификат на ЕС, трябва да попълните
клетвена декларация, която ще намерите тук:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-
international-travel.

3.2.2 При напускане на Страсбург

При отпътуването от Страсбург се прилагат различни правила в зависимост от
мястото, към което пътувате. Уебсайтът на Европейската комисия
https://reopen.europa.eu/en/ съдържа преглед на здравната ситуация в държа-
вите от ЕС въз основа на данни от Европейския център за профилактика и кон-
трол върху заболяванията. В него се съдържа и информация за различните съ-
ществуващи ограничения, включително изискванията за карантина и тестване
за пътниците.

3.2.3 Център за тестване за COVID

В петък, 22 октомври, от 13.00 до 17.00 ч. ще бъде отворен център за тест-
ване за членовете на пленарната сесия и за служителите, които се нуждаят от
PCR тест за целите на пътуването. Центърът за тестване се намира на третия
етаж на сградата „Луиз Вайс“, в зоната на нивото на канала, до пленарната
зала, в зала C03101. Ще намерите плана на етажа по-долу:



3.3 САНИТАРНИ ПРАВИЛА ВЪВ ФРАНЦИЯ

Моля, имайте предвид, че здравният пропуск (pass sanitaire) е задължителен за
ресторанти, барове и кафенета както за услугите, които се предоставят на зак-
рито, така и за услугите, които се предоставят на открито (включително за обс-
лужване на тераса), но не и за вземане на храна и напитки за консумация навън.
Това не се отнася за заведенията за хранене в Европейския парламент.

Моля, проверете какви са най-новите санитарни мерки във Франция (носене на
маски, здравен пропуск, спазване на физическа/социална дистанция):

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/6001

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

3.4 ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ

Следните заведения за хранене ще бъдат отворени с разнообразни предложе-
ния за храни и с възможност за вземане на храна и напитки за консумация навън:

Четвъртък, 21 октомври:

- Отваряне на Бар „Цвете“ (Flower Bar) от 8.00 ч. до 21.00 ч. като кафе-
терия и с предлагане на топла храна вечерта;

Петък, 22 октомври:

- Отваряне на Бар „Цвете“ (Flower Bar) от 8.00 ч. до 21.00 ч. като кафе-
терия и с предлагане на топла храна вечерта;



- Отваряне на ресторанта на самообслужване и на терасата към него от
11.45 ч. до 15.00 ч. с предлагане на топли и студени ястия, предястия и
десерти;

- Ресторантът за членове на ЕП/салоните ще бъдат отворени за вечеря
от 18.30 до 21.00 ч. за групи от най-малко 10 души, като резервацията
трябва да бъде направена 24 часа предварително.

Събота, 23 октомври:

- Отваряне на Бар „Цвете“ (Flower Bar) от 8.00 ч. до 18.00 ч. като кафе-
терия;

- Отваряне на бара за членовете на ЕП от 8.00 ч. до 17.30 ч. като кафене;

- Отваряне на ресторанта на самообслужване и на терасата към него от
11.45 ч. до 15.00 ч. с предлагане на топли и студени ястия, предястия и
десерти;

- Ресторантът за членове на ЕП/салоните ще бъдат отворени за обяд от
11.45 до 15.00 ч. за групи от най-малко 10 души, като резервацията трябва
да бъде направена 24 часа предварително.

За съдействие по въпроса, моля, пишете на адрес:

INLO.Restauration@europarl.europa.eu

3.5 ДОСТЪПНОСТ

Сградите на Европейския парламент са напълно достъпни за лица с уврежда-
ния.

Когато се регистрирате онлайн, моля, посочете вашите специални нужди и на-
шите служби ще се постараят да ви осигурят възможно най-добър прием.

3.6 ТРАНСПОРТ

3.6.1 В Страсбург

В Страсбург придвижването е лесно с обществен транспорт и пеша. Редовните
трамвайни линии минават пред входа на сградата на Парламента „Луиз Вайс“ в
посока към центъра на града. Съществува също така широка автобусна мрежа
със спирки в близост до входа на сградата „Уинстън Чърчил“. За повече инфор-
мация относно системата за обществен транспорт в Страсбург вж.
https://www.cts-strasbourg.eu/en/. При необходимост, на входовете на сградите
на Европейския парламент има таксита.

Като член на пленарната сесия на Конференцията, можете да използвате слу-
жебните автомобили на Европейския парламент за пътуването си до и от



Парламента в Страсбург (при условие че има свободни автомобили). Резерва-
ции могат да се правят чрез Центъра за резервация на автомобили, за пред-
почитане по електронна поща: cofe.inlotransport@europarl.europa.eu, направо
във фоайето на сграда „ЧЪРЧИЛ“ или по телефон: +32 2 28 41000.

Всички резервации следва да се правят поне два часа преди пътуването. Мяр-
ката за социално дистанциране от 1,5 метра трябва да се спазва непрекъснато.
На практика това означава, че използването на служебни автомобили е ограни-
чено до един пътник наведнъж в автомобил и най-много двама пътници в
миниван.

Моля, имайте предвид, че тази услуга не е достъпна за придружаващия персо-
нал.

3.6.2 Пътуване до и от летищата

С влак можете да стигнете от летището на Страсбург до гарата в Страсбург за
8 минути. За повече информация относно разписанията и билетите вж.:

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html

Служебните автомобили на Парламента също могат да бъдат резервирани (в
зависимост от наличността) за пътувания до и от летището в Страсбург. Резер-
вациите следва да се направят най-късно до 20.00 ч. на предишния ден. Тази
услуга е само за членовете, участващи в пленарната сесия.

Освен това град Страсбург предлага услуга за превоз за членовете на пленар-
ната сесия с автомобил или автобус (в зависимост от броя на заявките), при
пълно спазване на действащите санитарни правила. Тази услуга се предлага на
следните летища:

 Баден-Карлсруе: www.badenairpark.de — зала за пристигащи пътници
 Щутгарт: www.flughafen-stuttgart.de — терминал 1/втори етаж/информа-

ционен пункт А
 Франкфурт на Майн: www.frankfurt-airport.de — терминал 1/зала B /вход

4/в близост до Центъра за посетители
 Базел-Мюлуза: www.euroairport.com — зала за пристигащи пътници, от

френската страна

Резервацията се прави на адрес: transport-europe@strasbourg.eu. Ще получите
потвърждение за резервацията си по електронната поща.

За повече информация относно тази услуга, моля, свържете се с транспортната
служба на град Страсбург:

 Телефон: + 33 (0)3 68 98 77 03

 Електронна поща: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu или transport-
europe@strasbourg.eu



3.7 ИНФОРМАЦИОНЕН ОФИС НА ГРАД СТРАСБУРГ

По време на пленарната сесия екип от град Страсбург ще бъде на ваше разпо-
ложение в петък и събота, за да отговаря на всички въпроси, свързани с вашия
престой в Страсбург и Елзас.

Местонахождение: сграда „ВАЙС“, първи етаж, офис T01073, и сграда „ЧЪР-
ЧИЛ“, фоайе.

3.8 НАСТАНЯВАНЕ

Ако се нуждаете от хотелска стая или настаняване по време на сесиите в Страс-
бург, службата Euraccueil е на ваше разположение. Тел. +33 (0)3 88522838. Елек-
тронна поща: euraccueil@otstrasbourg.fr

Ако решите да останете в хотел в град Кел (Германия) или околностите, ще
трябва да вземете предвид приложимите правила за превенция на COVID-19 в
Германия. Информация относно правилата за влизане в Германия може да бъде
намерена на уебстраницата на Федералното министерство на външните работи
на Германия: https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268

Трябва също така да се свържете с избрания от вас хотел, за да получите ин-
формация относно приложимите изисквания във връзка с престоя си там (изпол-
зване на цифров COVID сертификат на ЕС, предварителен тест и др.).


