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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД на 
работната група за „ЕС в света“ 

Под председателството на Гюнтер Крихбаум по покана на Клеман Бон, който 
отсъства 

22 октомври 2021 г., 11.00 – 
13.00 ч. 

 

 
 

1.   Встъпителни бележки на председателя 

 
Заседанието се проведе в хибриден формат. Г-н Крихбаум съобщи, че г-н Бон се извинява за 
отсъствието си от първото заседание поради неотложни отговорности на заседанието на 
Европейския съвет през същия ден, което той не може да пропусне. Г-н Крихбаум първо покани 
представителите на гражданските панели да вземат думата, да се представят и да съобщят какво 
е било обсъждано в техния конкретен граждански панел. Беше подчертан новаторският характер 
на конференцията и на този елемент от пленарната сесия. 

 
2.   Обсъждане 

 
Участниците от гражданския панел не бяха готови да се изкажат в началото на заседанието, така 
че други участници започнаха дискусията, а представители на панела се присъединиха по-късно. 

 
Основните теми, които бяха 
разгледани, бяха: 

 
Европейската политика на съседство и разширяването 
на Европейския съюз 

• Няколко членове на работната група подчертаха особеното значение на процеса на 

разширяване в Западните Балкани и идеята за разширяване, без да се отслабват 

процесите на вземане на решения в ЕС, включително преглед на гласуването с 

единодушие. 

 
Европейските ценности и визия, като се има предвид бъдещето по отношение на 
мястото на ЕС в света 

• Автономна Европа, която може бързо да оценява заплахите и да се справя с тях. 

• Много от участниците подчертаха идеята за наличието на силни европейски ценности 

във всички международни ангажименти на ЕС (независимо дали става въпрос за 

търговия или отношения с други държави). Тези ценности отличават Европа от всички 

останали партньори. 

• Отношенията със САЩ, Русия и Китай бяха споменати многократно, беше посочена и 

Турция. 

• Гарантиране на способността на ЕС да действа (инструменти и процедури за вземане на 

решения) 
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Европейска сигурност и отбрана 

• Що се отнася до отношенията на ЕС с НАТО, има ли област, в която ЕС може да бъде по-

активен, като същевременно фокусът е върху един мирен, но сигурен ЕС 

• Използване по координиран начин на всички инструменти, с които разполага ЕС на 

международно равнище 

 
Европейска търговска политика и 
икономика 

• Концепция за способността на ЕС да оказва въздействие върху промените чрез 

търговия и регулиране, като същевременно се гарантира, че ЕС е желано място за 

бизнес за дружествата 

• Утвърждаване сред големите участници като Китай и САЩ 

 
Представители на гражданите и други членове на работната група повдигнаха и други въпроси, 
като няколко от ораторите обсъдиха необходимостта да се увеличи участието в европейските 
избори и гражданите да се ангажират по-добре в периода между изборите. Беше изтъкнато 
значението на по-добрата комуникация
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и образованието относно демокрацията, както и необходимостта да се гарантира прозрачност в 
процеса на вземане на решения в ЕС. 

 
3.   Заключителни бележки на председателя 

 
Председателят отчете, че е налице стремеж от страна на всички членове на работната група за 
укрепване на структурата на обсъжданията. На бъдещите заседания от решаващо значение ще 
бъде да се определят основните блокове/теми, които могат да бъдат обсъждани един по 
един/една по една, като всеки път се започва с представител на гражданите от гражданския 
панел. Председателят също така подкрепи желанието на други членове да се гарантира, че тази 
работна група ще внесе нещо полезно и конкретно в пленарното заседание. Докладите на панела 
и платформата ще бъдат добър източник за тази структура, заедно с обсъжданията на настоящото 
заседание.  Председателят отбеляза, че в последния момент е трябвало да замести постоянния 
председател г-н Бон и че г-н Бон ще бъде информиран за постигнатото на това заседание, за да 
се гарантира, че бъдещите заседания отговарят на очакванията.



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 
 

II Списък на членовете 

R: Клеман БОН  

Д-р Франсиско 

 
 

на работната група за 

 
(Ханс ДАЛГРЕН от 
1.1.2022 г. 

AЛДЕКОА 
АЛДЕКОА 

 
 

„ЕС в света“ 

 
) 

 
Национални граждански панели/събития 

Г-жа Консепсион АНДРЕУ РОДРИГЕС Комитет на регионите 

Г-н Оливие БАЛДОФ Съвет 

Г-н Клеман БОН Съвет 

Г-жа Симон БЕЙСЕЛ Национални парламенти 

Г-жа Розалия-Иболия БИРО Национални парламенти 

Г-н Шимъс БОЛАНД Европейски икономически и социален комитет 

Г-н Жозеп БОРЕЛ Европейска комисия/ЕСВД 

Г-н Мансеф КАМПОС Европейски граждански панели 

Г-н Фабио Масимо КАСТАЛДО Европейски парламент 

Г-н Влоджимеж ЧИМОШЕВИЧ Европейски парламент 

Г-жа Дирдре КЛУН Европейски парламент 

Г-н Петер ЧАКАИ-ЧОКЕ Европейски граждански панели 

Г-н Ханс ДАЛГРЕН Съвет 

Г-н Бенедето ДЕЛА ВЕДОВА Съвет 

Г-жа Верена ДЪНСТ Местен/регионален представител 

Г-н Кристиан ФОЙСТЕЛ Социални партньори 

Г-н Карло ФИДАНЦА Европейски парламент 

Г-н Домагой ХАЙДУКОВИЧ Национални парламенти 

Г-жа Стефани ХАРТУНГ Национални граждански панели/събития 

Г-жа Данута ХЮБНЕР Европейски парламент 

Г-жа Жизел ЖУРДА Национални парламенти 

Г-н Ерик ЖУЛИЕН Европейски граждански панели 

Г-жа Роелин КАМИНГА Национални парламенти 

Г-н Богдан КЛИЧ Национални парламенти 

Г-н Рихардс КОЛС Национални парламенти 

Г-н Гюнтер КРИХБАУМ Национални парламенти 

Г-н Андриус КУБИЛИУС Европейски парламент 

Г-н Илхан КЮЧЮК Европейски парламент 

Г-жа Елен ЛАПОРТ Европейски парламент 

Г-н Як МАДИСОН Европейски парламент 

Г-н Костас МАВРИДИС Европейски парламент 

Г-жа Клаудия МАЗУР Европейски граждански панели 

Г-жа Даяна МИЛИНКОВИЧ Европейски граждански панели 

Г-н Рори О МЪРЧУ Национални парламенти 

Г-н Али УАШ Европейски граждански панели 

Г-н Юни ОВАСКА Национални парламенти 

Проф. Джордж ПАГУЛАТОС Национални граждански панели/събития 

Г-жа Джорджия ПАРПОШ Европейски граждански панели 

Г-жа Инес ПАСКУАЛ ДА СИЛВА Европейски граждански панели 

Г-н Тонино ПИЦУЛА Европейски парламент 

Г-н Ник ПРЕБИЛ Национални парламенти 
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Г-н Корнелиус С. КОРНЕЛИУ Съвет 

Г-н Павел СКУЛИЛ Европейски граждански панели 

Г-н Марк ШПАЙХ Комитет на регионите 

Г-жа Клаудия ШЕМЕРАЙНЕ ПАТАКИ Местен/регионален представител 

Г-н Ким ВАЛЕНТИН Национални парламенти 

Г-жа Имаре ВАН ДЕР ШЛУС Европейски граждански панели 

Г-жа Виола ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛ Европейски парламент 

Г-жа Софи ВИЛМЕС Съвет 

Г-жа Яница ИЛИКАРЮЛА Европейски икономически и социален 
комитет 

    


