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Провеждането на Конференцията за бъдещето на Европа вече е в 
разгара си. След като на 19 юни 2021 г. в Страсбург се проведе 
учредителното пленарно заседание на конференцията, своята работа 
започнаха европейските граждански панели, които заседаваха за първи 
път в средата на септември. В панелите участват около 800 граждани 
на ЕС, подбрани на случаен признак, за да отразяват многообразието 
на ЕС; те са разделени в четири панела, които провеждат дискусии по 
ключови теми от различни централни области на политиката. 
Европейските граждански панели, заедно с националните граждански 
панели, ще играят ключова роля в конференцията, тъй като техните 
препоръки, заедно с мненията, изразени на многоезичната цифрова 
платформа на конференцията, ще бъдат обсъдени на пленарното 
заседание на конференцията, което ще представи на Изпълнителния 
съвет предложения за окончателните резултати от конференцията.  

На Многоезичната цифрова платформа на конференцията, на която 
всеки гражданин на ЕС може да изрази мнението си на всеки от 24-те 
официални езика на ЕС, продължават да се събират мнения на 
гражданите, като до края на октомври бяха споделени над 9000 идеи. 
Бяха публикувани първите доклади за мненията, изразени на 
платформата, в които се прави преглед на многообразието от идеи, 
обсъждани на платформата, както и на свързаните с конференцията 
прояви, организирани в целия ЕС. 

I. ВЪВЕДЕНИЕ  
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Мненията на хората на възраст от 16 до 30 години бяха в центъра на 
вниманието на Срещата на европейската младеж, която се проведе на 
8 и 9 октомври 2021 г. Събитието събра млади хора в Страсбург и 
онлайн, за да очертаят и споделят идеите си за бъдещето на Европа.  

Важен етап беше второто пленарно заседание на конференцията, 
проведено в Страсбург на 22 и 23 октомври 2021 г. Пленарната сесия 
заседава за първи път в пълния си състав, с участието на 80-те 
представители на европейските граждански панели. В изключително 
разнообразния си състав пленарното заседание изслуша първите 
доклади от текущите разисквания на панелите и обсъди приноса на 
гражданите към цифровата платформа, както и приноса на гражданите 
от различните прояви и дебати, организирани в рамките на 
конференцията. Пленарното заседание беше председателствано от 
тримата съпредседатели на Конференцията: Ги Верхофстад, член на 
Европейския парламент, Гашпер Довжан, държавен секретар за 
Съвета, и Дубравка Шуица, заместник-председател на Комисията. 
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А. Многоезична цифрова платформа 

Многоезичната цифрова платформа (https://futureu.europa.eu/) 
продължава да бъде в центъра на транснационалния демократичен 
дебат на Конференцията за бъдещето на Европа. Тя дава възможност 
за участие на всеки гражданин на ЕС на всеки от 24-те официални 
езика на ЕС. Гражданите могат да представят своите идеи, да 
подкрепят идеите на други хора и да ги коментират. Това е и мястото, 
където всеки може да споделя информация за свързаните с 
конференцията прояви и да докладва за резултатите от тях. Мненията 
са публично достъпни, както и файловете със свободно достъпни 
данни, свързани с цифровата платформа. 

До края на октомври имаше над 3,6 милиона отделни посетители, 
33 213 активни участници, 9111 обсъдени идеи и почти 3500 прояви, 
регистрирани на многоезичната цифрова платформа, като през 
последните месеци участието постоянно се увеличава. Необходими са 
допълнителни усилия, за да се популяризира платформата и да се 
гарантира, че тя е известна на възможно най-голям брой граждани. 

Какво представлява Конференцията  
за бъдещето на Европа? 

33 213 
участници в  

платформата 

160 301 
участници  
в проявата 

9 111 
идеи 

   

15 387 
коментари 

3 456 
прояви 

45 470 
одобрения 

   

Фигура 1 Участие към 29 октомври (източник: futureu.europa.eu)  

Мненията, подадени на платформата, се събират и анализират, а 
докладите се изготвят от изпълнител и се публикуват на самата 
платформа. През септември беше публикуван първият междинен 
доклад, в който бяха отразени мненията, събрани между 19 април и 2 

II. ДЕЙНОСТИ НА ЕВРОПЕЙСКО 
РАВНИЩЕ  

https://futureu.europa.eu/?locale=bg
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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август 2021 г. На 15 октомври 2021 г. беше публикуван вторият 
междинен доклад, отразяващ мненията до 7 септември 2021 г. По 
същото време беше предоставен и допълнителен доклад за мненията, 
изразени на платформата, по държави членки. 

От докладите на платформата проличава, че досега европейската 
демокрация, изменението на климата и околната среда са най-
популярните теми за обсъждане сред участниците. По време на 
конферентни прояви граждани от всички страни от ЕС представиха 
множество идеи и по други въпроси и обсъдиха широк кръг от теми. 

 

Докладите, включително картите на идеите, предоставиха полезен 
принос за първия кръг от европейските граждански панели, като 
помогнаха на участниците да идентифицират и определят работните 
направления. Те бяха обсъдени и на пленарното заседание на 
конференцията на 23 октомври 2021 г. и на предходните заседания на 
работните групи. 

Третият междинен доклад е насрочен за декември 2021 г. и ще бъде 
използван в работата последните сесии на европейските граждански 
панели и предстоящите заседания на пленарните заседания на 
конференцията. Той ще покрива мненията до началото на ноември. 
През следващата година ще бъде изготвен окончателен доклад, който 
да може да бъде публикуван преди окончателното пленарно заседание 
през пролетта на 2022 г. Ще бъдат публикувани и допълнителни 
доклади по държави членки. 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/v64hsccr6w9ihdawj8umt9m9lup1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf%22;%20filename*=UTF-8''COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211110T080450Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ca6e0771a65ec1436603a59f20c25b573df55fb8bf480c1574a8ee009f7e8943
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Модерирането позволи платформата да остане безопасно 
пространство, в което гражданите от всички слоеве на обществото и 
всички краища на Европа се чувстват спокойни и приети да участват в 
дебата. Екипът за модериране под надзора на общия секретариат 
гарантира от името на Изпълнителния съвет спазването на Хартата на 
конференцията и Правилата за участие. През последните месеци само 
за малка част от отговорите беше необходима намеса на модератор 
поради обидно съдържание. 

Б. Европейски граждански панели 

Европейските граждански панели са в основата на Конференцията за 
бъдещето на Европа, като са съставени от около 800 граждани от 
всякакъв произход и всички краища на ЕС. Те са организирани от трите 
институции въз основа на реда и условията, установени от 
съпредседателите и под надзора на Изпълнителния съвет, и с помощта 
на консорциум. Участниците в европейските граждански панели бяха 
подбрани на случаен принцип през лятото на 2021 г. според 5-те 
критерия, установени в Съвместната декларация относно 
Конференцията за бъдещето на Европа (пол, възраст, географски 
произход — националност и градски/селски райони — социално-
икономически произход и степен на образование). Всеки панел 
заседава три уикенда, като първите сесии са в Страсбург, вторите — 
онлайн, а третите в четири града (Дъблин, Флоренция, Натолин и 
Маастрихт), организирани от висши учебни заведения. 

През септември 2021 г. разисквания започнаха четири тематични 
панела, всеки от които се състои от до 200 граждани, като най-малко 
една трета от тях са на възраст между 16 и 25 години, подбрани на 
случаен принцип и отразяващи демографското и социалното 
многообразие на ЕС.  

Първата сесия на всеки панел се проведе присъствено в Страсбург. 
Целта на сесията беше да се определи дневният ред на разискванията. 
Гражданите, участващи в панелите, започнаха с размисъл и 
изграждане на своята визия за Европа, след което набелязаха 
въпросите, които трябва да бъдат обсъдени в рамките на основните 
теми на групата. След това те подредиха по приоритет темите, върху 
които искаха да се съсредоточат и задълбочат, за да изготвят 
конкретни препоръки за институциите на Европейския съюз, които да 
предприемат последващи действия. Дискусиите и колективната работа 
бяха проведени в два формата: 

 в подгрупи, съставени от дванадесет до четиринадесет граждани. 
Във всяка подгрупа се използваха четири – пет езика, а всеки 
гражданин можеше да говори на собствения си език. Работата на 

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation
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подгрупата се ръководеше от професионални модератори, 
подбрани от консорциум от външни доставчици на услуги; 

 в пленарна зала с всички участници. Пленарните сесии бяха 
ръководени от двама основни модератори. 

В резултат на обсъжданията приоритетните теми бяха организирани в 
т. нар. „направления“ (т.е. основни теми) и „поднаправления“ и 
послужиха като основа за вторите сесии. За тази цел участниците 
получиха основна информация по темите, съответната информация, 
включително аналитични карти и карти на идеите, от първия междинен 
доклад на многоезичната цифрова платформа и презентации от 
външни експерти на високо равнище. По време на първите сесии с 
теглене на жребий бяха избрани 20-те представители на всеки панел за 
пленарното заседание на конференцията.  

      

От 17 до 19 септември се проведе първата сесия на панела на тема 
„По-силна икономика, социална справедливост, работни 
места/образование, култура, младеж, спорт/цифрова трансформация“. 
Този панел разглежда бъдещето на нашата икономика и на работните 
места, особено след пандемията, като обръща необходимото внимание 
на съответните въпроси, свързани със социалната справедливост. Той 
разглежда и възможностите и предизвикателствата на цифровата 
трансформация – една от най-големите обсъждани теми, ориентирани 
към бъдещето. Панелът разглежда и бъдещето на Европа в областта 
на младежта, спорта, културата и образованието. Участващите 
граждани бяха приветствани от съпредседателя Ги Верхофстад, член 
на Европейския парламент. Първата сесия приключи работа, като 
одобри петте направления: „Работа в Европа“, „Икономика за 
бъдещето“, „Справедливо общество“, „Учене в Европа“ и „Екологична и 
безопасна цифрова трансформация“. Докладът за резултатите от 
сесията е достъпен на многоезичната цифрова платформа.  

Първата сесия на панела на тема „Европейска демокрация/ценности и 
права, принципи на правовата държава, сигурност“ се проведе от 24 до 
26 септември. В центъра на вниманието се поставят теми, свързани с 
демокрацията, като изборите, участието извън изборните периоди, 
усещането за дистанция между хората и избраните от тях 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbEZ4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--355c6eae3947a90ce3b724952a23a95f58766e7d/Panel%201%20session%202%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
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представители, свободата на медиите и дезинформацията. Панелът 
разглежда и въпроси, свързани с основните права и ценности, 
принципите на правовата държава и борбата с всички форми на 
дискриминация. Същевременно панелът се занимава с вътрешната 
сигурност на ЕС, като например защитата на европейците от 
терористични нападения и други престъпления. От името на 
словенското председателство на Съвета на ЕС участниците в панела 
бяха приветствани от съпредседателя Гашпер Довжан, държавен 
секретар по европейските въпроси. Първата сесия приключи работа, 
като одобри петте направления: „Гарантиране на права и 
недискриминация“, „Защита на демокрацията и принципите на 
правовата държава“, „Реформиране на ЕС“, „Изграждане на европейска 
идентичност“, „Засилване на гражданското участие“. Докладът за 
резултатите от сесията може да се прочете онлайн на многоезичната 
цифрова платформа.  

      

Панелът „Изменение на климата и околна среда/здраве“ проведе 
първото си заседание от 1 до 3 октомври. Панелът е свързан с 
последиците от изменението на климата, екологичните въпроси и 
новите здравни предизвикателства за Европейския съюз. Тези теми са 
свързани и с целите и стратегиите на ЕС като селско стопанство, 
транспорт и мобилност, енергетика и преход към общества с ниски 
въглеродни емисии, научни изследвания, здравни системи, реагиране 
на здравни кризи, превенция и здравословен начин на живот. Първата 
сесия приключи работа, като одобри петте направления: „По-добри 
начини на живот“; „Опазване на околната среда и здравето ни“; 
„Пренасочване на нашата икономика и потребление“; „Към устойчиво 
общество“ и „Грижи за всички“. Докладът за резултатите от сесията 
може да се прочете онлайн на многоезичната цифрова платформа. 

Четвъртият панел по въпросите на ЕС в света/миграцията заседава за 
първи път от 15 до 17 октомври, като обсъди по-специално глобалната 
роля на ЕС, включително целите и стратегиите на ЕС в областта на 
сигурността, отбраната, търговската политика, хуманитарната помощ и 
сътрудничеството за развитие, външната политика и политиката на 
съседство на ЕС и разширяването, както и начина, по който ЕС следва 
да се справя с миграцията. Гражданите бяха приветствани от 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajA5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a47046c87e9136e1cdfba52c8a3e9713e2804575/Panel%202%20session%201%20Report__FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajA5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a47046c87e9136e1cdfba52c8a3e9713e2804575/Panel%202%20session%201%20Report__FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajQ5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6b0e1a23653b2295dafdb73a356d95ffdad7c0e0/Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
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съпредседателя Дубравка Шуица, заместник-председател на 
Комисията, отговаряща за демокрацията и демографията. Първата 
сесия приключи работа, като одобри петте направления: 
„Самостоятелност и стабилност“; „ЕС като международен партньор“; 
„Силен ЕС в един мирен свят“; „Миграцията от човешка гледна точка“ и 
„Отговорност и солидарност в целия ЕС“. Докладът за резултатите от 
сесията е достъпен на многоезичната цифрова платформа.  

 

В. Среща на европейската младеж (8-9 октомври) 

На Срещата на европейската младеж (EYE 2021), която се проведе на 8 
и 9 октомври, се събраха 10 000 млади хора онлайн и в Европейския 
парламент в Страсбург, за да очертаят и споделят идеите си за 
бъдещето на Европа. EYE е уникална възможност за хората на възраст 
между 16 и 30 години да си взаимодействат лично и онлайн, да се 
вдъхновяват взаимно и да обменят мнения с експерти, активисти, 
влиятелни личности и лица, отговорни за вземането на решения, в 
сърцето на европейската демокрация. 

От май 2021 г. насам в сътрудничество с общоевропейски младежки 
организации онлайн бяха събрани над 2000 предложения от млади 
граждани от целия Европейски съюз. Освен това бяха организирани 
няколко сесии с акцент върху Конференцията за бъдещето на Европа, 
както онлайн преди проявата, така и по време на Срещата на 
европейската младеж в Страсбург. 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVZHIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9b49d1a172c2fe0d8e6ff29ae0c38dd0142573e1/Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf
http://www.eye2021.eu/
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След проявата 20-те най-ярки идеи от участниците, по две на тема от 
конференцията, бяха събрани в доклада на Младежките идеи за 
Конференцията за бъдещето на Европа, публикуван на 23 езика. 
Докладът от проявата беше представен на пленарното заседание на 
конференцията на 23 октомври от млади участници от европейските 
граждански панели, които участваха и в EYE 2021. Всички събрани идеи 
са достъпни на адрес search.youthideas.eu. 

Г. Второ пленарно заседание на конференцията 
(22 и 23 октомври)  

Второто пленарно заседание на конференцията се проведе на 22 и 23 
октомври 2021 г. На място или дистанционно участваха над 400 
членове на пленарните заседания на конференцията. 

 

От името на съпредседателите Ги Верхофстад приветства участниците 
във второто пленарно заседание и отбеляза, че срещу дневния ред 
няма възражения. Той приветства специално 80-те граждани, 
представляващи четирите европейски граждански панела, които се 
присъединиха към пленарното заседание на конференцията за първи 
път, и отбеляза със задоволство, че съставът на пленарната сесия 
вече е попълнен. Съпредседателят Дубравка Шуица също приветства 
представителите на панелите, като подчерта необходимостта 
конференцията да бъде ориентирана към гражданите и специално 
приветства представителите на Западните Балкани. Съпредседателят 
Гашпер Довжан подчерта характера на конференцията като ръководен 
от гражданите проект и че второто пленарно заседание ще бъде 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
http://search.youthideas.eu/
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посветено на получаването на обратна информация от европейските 
граждански панели, националните панели и прояви, Срещата на 
европейската младеж и многоезичната цифрова платформа и 
обсъждането ѝ. 

Съпредседателят Дубравка Шуица представи европейските 
граждански панели. Тя отбеляза, че е впечатлена от ангажимента на 
много разнообразната група граждани в работата на панелите. 800-те 
участници в четирите панела заседаваха на първите си сесии и 
започнаха да обсъждат своите теми. Те ще продължат обсъжданията 
си през следващите месеци и ще представят своите препоръки на 
пленарното заседание. След това тя даде думата на по двама 
представители от всеки от четирите европейски граждански панела. В 
своите презентации представителите подчертаха, че панелите са се 
съсредоточили върху оформянето на визия за бъдещето в рамките на 
съответните им области, определили са работните направления1 и 
свързаните с тях подтеми, които ще обсъдят по-задълбочено по време 
на следващите си сесии.  

След това беше открита дискусията. Ораторите, наред с другото,  

 приветстваха получената обратна информация след първите 
сесии на гражданските панели, подчертаха, че вече са 
набелязани много важни теми, и изтъкнаха значението на това да 
се изслушат идеите на гражданите, които да бъдат поставени в 
центъра на конференцията; 

 изтъкнаха, че работата на конференцията следва да доведе до 
конкретни, осезаеми резултати; 

 призоваха за ефективни, структурирани последващи действия във 
връзка с крайния резултат; 

 подчертаха, че институциите на ЕС и държавите членки играят 
жизненоважна роля, за да гарантират, че предложенията от 
конференцията ще бъдат осъществени; 

 отбелязаха важната роля, която местните и регионалните власти 
играят в целия процес; 

 оцениха гражданските панели като иновативна форма на 
демокрация на участието, която би могла да продължи като 
постоянно, структурирано гражданско участие в бъдеще. 

                                                
1.  За направления, подтеми и доклади за работата на панелите, моля, вижте: 

Европейски граждански панели — Конференция за бъдещето на Европа. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=bg
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Някои изтъкнаха необходимостта да се чуе мнението на гражданите от 
всички сфери на живота и да се общува с тях и подчертаха 
необходимостта от многообразие и приобщаващ характер на 
конференцията. Други прецениха, че ще е необходимо повече време за 
пленарни заседания, за да се обсъдят различните теми, определени от 
панелите и многоезичната цифрова платформа. 

Някои оратори заявиха, че конференцията следва да се съсредоточи 
върху въпроси, свързани с политиката, и в по-малка степен върху 
въпросите, свързани с институционалните реформи и компетентността, 
а други подчертаха необходимостта ЕС да разполага с капацитет за 
постигане на резултати по желаните политики. 

По темите и направленията, представени от осемте представители на 
европейските граждански панели, членовете разгледаха широк кръг от 
въпроси, включително: 

 подкрепа за изграждането на по-добри и по-силни икономики, като 
същевременно се осигурява социално сближаване и 
справедливост, включително достъп до здравни услуги, 
образование, минимален доход и жилищно настаняване за 
всички; 

 действия за борба с изменението на климата чрез справедлив 
преход; 

 справедлив и общ подход към миграцията;  
 справяне с предизвикателствата на демографските промени;  
 развитие на цифровите технологии и защита на цифровите права 

(безопасно и прозрачно цифрово общество); 
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 необходимост от стратегическа автономност; 
 общ глас във външната политика. 

Редица членове повдигнаха и следните въпроси: 

 зачитането на принципите на правовата държава и свободата на 
медиите като основни принципи на ЕС; 

 необходимостта от зачитане на конституционната идентичност на 
всички държави членки; 

 значението на общите ценности и основните права;  
 необходимостта от по-нататъшно развитие на демокрацията на 

участието, прякото участие и прозрачността в процеса на вземане 
на решения в ЕС.  

Съпредседателят Гашпер Довжан покани представителите на 
националните панели и прояви да представят своята работа. В 
своите презентации представителите направиха преглед на своите 
текущи и планирани дейности на различни равнища и с различни 
участници. Някои от тях са набелязали и докладвали по предварителни 
теми за по-нататъшни обсъждания.  

Много оратори обърнаха внимание на значението на участието на 
младите хора, като изтъкнаха проявите с участието на младежи, 
включително студенти. Те подчертаха редица предизвикателства, пред 
които са изправени младите хора, и изложиха някои от резултатите, 
произтичащи от тези събития. 

Редица представители подчертаха и значението на гражданското 
общество за организирането на много от проявите, които се провеждат 
на национално, регионално и местно равнище, но също и за да се 
гарантира, че конференцията достига до гражданите във всички краища 
на Европейския съюз, включително маргинализираните групи. 

Редица представители на националните панели и прояви изразиха 
загриженост, че по време на тази точка от дневния ред не е имало 
достатъчно участие в дебата, и подчертаха, че е от съществено 
значение всички членове на пленарните заседания да изслушат 
мнението на гражданите и да предприемат ефективни последващи 
действия във връзка с техните препоръки. 

Съпредседателят Ги Верхофстад откри отново сесията следобед, като 
даде думата на трима участници в Срещата на европейската младеж 
(EYE), които са и членове на европейските граждански панели. Те 
предоставиха на членовете резюмирано 20-те „най-добри идеи“, 
избрани от младите граждани, участвали в EYE, които могат да бъдат 
намерени в „Доклада с идеи от младежта“. Те подчертаха, че младите 
хора имат осезаема визия за обща Европа. Съпредседателят Ги 
Верхофстад отбеляза, че предложенията са много амбициозни и че 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
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някои от тях ще изискват задълбочени реформи. Той предложи те да 
бъдат обсъдени заедно с междинните доклади на многоезичната 
цифрова платформа. 

След това съпредседателят Верхофстад откри дебата относно 
многоезичната цифрова платформа, като изтъкна някои от основните 
статистически данни. Като отбеляза увеличение в участието, той 
изрази мнение, че все още е необходимо по-нататъшно повишаване на 
участието. Съпредседателят подчерта най-подкрепените и 
коментирани идеи от платформата по различните теми, публикувани 
във Втория междинен доклад, и заключи, че гражданите са критични, но 
също така много конструктивни, желаещи да подобрят ЕС.  

В последвалия дебат редица оратори подчертаха уникалността и 
новаторския характер на платформата, която дава глас на гражданите 
и е място за дебат на всички официални езици на ЕС, и отбелязаха 
вече значителния брой мнения и посетители. Беше отбелязано, че 
въпреки първоначалните опасения относно цензуриране на мнения, 
само няколко потребители трябваше да бъдат блокирани. Други 
счетоха, че броят на участниците следва да бъде по-голям и че 
платформата все още не е достатъчно добре позната и все още не 
достига до достатъчно граждани (по-специално млади хора и жени), 
както и че е необходимо да се направи повече за популяризирането ѝ. 
Няколко от тях призоваха платформата да стане достъпна и лесна за 
ползване от всички, включително от хора с увреждания. Някои 
предложиха платформата да се запази и след конференцията, 
евентуално и в контекста на по-ясно структурирано участие на 
гражданите в бъдеще.  

 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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Беше подчертано, че много идеи от платформата вече са намерили 
място в дискусията в панелите, а в последвалия дебат няколко 
изказвания препращат пряко към идеи от платформата. Ораторите 
определиха широк набор от приоритети в рамките на следните теми на 
политиката: цифровата трансформация, икономиката и 
конкурентоспособността, ролята на регионите, финансовите услуги, 
социалната справедливост, здравеопазването, принципите на 
правовата държава, демокрацията, участието на гражданите, околната 
среда и климата, миграцията, енергетиката, основните права, 
ценностите, външната политика, общата отбрана, сигурността, 
образованието и културата. 

Някои коментираха процеса и функционирането на самата 
конференция. По редица поводи беше изтъкната необходимостта от 
конкретни последващи действия във връзка с резултатите от нея, както 
и значението на участието на партньорите от Западните Балкани. 
Редица участници поискаха повече възможности за гражданите да 
взаимодействат с други членове на пленарното заседание, по-
специално с избраните представители. Съпредседателят Ги 
Верхофстад взе под внимание опасенията относно участието на 
гражданите и подчерта, че форматът на следващите пленарни сесии 
ще бъде различен, тъй като ще се съсредоточат върху резултатите от 
европейските граждански панели, като по този начин ще се обърне 
основно внимание на приноса на гражданите. 

Тримата съпредседатели благодариха на всички за тяхното участие и 
изразени мнения и закриха второто пленарно заседание на 
конференцията. 

На 22 октомври, петък, за първи път заседаваха деветте пленарни 
работни групи, всяка от около 50 членове на пленарни заседания, а 
заедно обхващащи всички теми на Платформата/европейските 
граждански панели. Представители на Европейския парламент, 
Европейската комисия, Съвета на ЕС и националните парламенти 
председателстват по две работни групи, а председателят на 
Европейския младежки форум председателства една работна група. По 
време на първото си заседание работните групи започнаха да 
обсъждат първите впечатления от различните национални и 
европейски граждански панели, както и приноса към многоезичната 
цифрова платформа във връзка със съответните им теми.  

Д. Изпълнителен съвет  

В периода юли-октомври 2021 г. Изпълнителният съвет на 
Конференцията за бъдещето на Европа проведе две заседания, 
конкретно на 19 юли и 20 септември. Подробен доклад за всяко 
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заседание е на разположение на всички езици на многоезичната 
цифрова платформа в раздела за Изпълнителния съвет.  

 

На заседанието си на 19 юли 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. 
Изпълнителният съвет беше информиран и относно актуализираните 
практически условия за организирането на европейските граждански 
панели, по-специално за реда и местоположението на панелите, и 
методологията за определяне на темите, относно актуалното състояние 
на подготовката за пленарните работни групи на конференцията и 
относно съвместния план за комуникация относно Конференцията за 
бъдещето на Европа.  

На заседанието си от 20 септември Изпълнителният съвет беше 
информиран за европейските граждански панели, и по-специално за 
положителния опит от първата сесия на панел 1, и проведе обмен на 
мнения. Изпълнителният съвет беше информиран и за многоезичната 
цифрова платформа, включително за междинните доклади и 
модерирането на платформата, и проведе обмен на мнения. Освен 
това той одобри проекта на дневен ред на пленарното заседание на 
конференцията на 22 и 23 октомври с групиране на темите в 
сутрешните и следобедните сесии и проведе обмен на мнения относно 
учредителното пленарно заседание на конференцията. Накрая, 
Изпълнителният съвет беше информиран за актуалното състояние на 
подготовката за пленарните работни групи на конференцията и обсъди 
нерешените въпроси. 

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=bg
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Е. Други дейности 

Комуникацията относно Конференцията за бъдещето на Европа е 
съвместна отговорност на институциите на ЕС — Европейския 
парламент, Съвета и Европейската комисия — и на държавите членки. 
Популяризирането на конференцията означава преди всичко 
популяризиране на многоезичната цифрова платформа като средище 
на конференцията. Институциите на ЕС продължават координираните 
си усилия за широко информиране относно Конференцията за 
бъдещето на Европа и нейните отделни стълбове и прояви. За целта те 
провеждат целенасочени кампании в социалните медии, включително с 
платени реклами, организиране и участие в информационни прояви 
(досега няколкостотин, предстоят много други), както и подкрепят 
качественото отразяване от традиционните медии. 

От септември 2021 г. насам бяха предприети мащабни комуникационни 
дейности за популяризиране и информиране относно европейските 
граждански панели. Сред тези дейности са: 

 предоставяне на информация на медиите и пакети за медиите 
(съобщения за медиите, информация за медиите, 
информационни документи, излъчване по интернет и др.); 

 покана към журналисти да следят първите сесии, които се 
провеждат в Страсбург (общо над 100 присъствали); 

 четири технически брифинги за медиите (три в Страсбург и един в 
Брюксел); 

 предоставяне на правомощия на гражданите, участващи в 
панелите, да станат „посланици“ на конференцията и да общуват 
активно както с традиционните, така и със социалните медии; 

 поредица от видео разкази на граждани, които да се използват за 
комуникационни цели. 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=bg


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА | КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА 18 

В резултат на това вече имаше широко отразяване в целия ЕС, както и 
в социалните медии. Много от участниците в дискусията представиха 
свои лични истории и идеи за бъдещето на Европа. 

      
 
Европейският комитет на регионите проведе постоянни комуникационни 
и информационни дейности, като организира над 120 местни прояви, 
включително трансгранични и транснационални граждански панели и 
няколко прояви на високо равнище. За демократичния дебат на 
конференцията допринесе и тазгодишното издание на Европейската 
седмица на регионите и градовете, главната проява на ЕС, посветена 
на регионалните и местните заинтересовани страни, на която 
присъстваха 17 600 участници. 
 
Европейският икономически и социален комитет също предприе 
действия, за да гарантира, че неговите членове и тези, които те 
представляват, могат да участват пълноценно в първия пряк 
общоевропейски дебат на гражданите относно бъдещите 
предизвикателства и приоритети за ЕС. Бяха популяризирани редица 
прояви на местно равнище, включително национални консултации и 
прояви, организирани на централно равнище от групите или от 
секциите на ЕИСК, както и информационни и обучителни сесии за 
съответните заинтересовани страни, включително социалните 
партньори и организираното гражданско общество, за да бъдат 
поканени да дадат своя принос и да обяснят различните условия. 
 
Конвентът на кметовете — Европа също прикани всички подписали го 
страни да се ангажират активно и да популяризират конференцията 
сред своите съграждани. Няколко прояви на текущата кампания във 
връзка с подновената амбиция за по-справедлива и неутрална по 
отношение на климата Европа бяха свързани с Конференцията за 
бъдещето на Европа. Конвентът на гражданското общество за 
бъдещето на Европа и други организации и платформи на 
гражданското общество на европейско, национално и регионално 
равнище подкрепиха съвместните усилия и общата цел.  

https://cor.europa.eu/bg
https://cor.europa.eu/bg/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx#Прояви
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/bg
https://www.eesc.europa.eu/bg/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.sporazumenietonakmetovete.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Съгласно съвместната декларация Конференцията е съвместно 
начинание на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, 
действащи като равнопоставени партньори заедно с държавите — 
членки на Европейския съюз. Държавите членки допринасят за 
конференцията чрез допълнителни прояви в съответствие със 
собствените си национални особености. 

Дейностите в държавите членки са в ход и включват разнообразни 
прояви и инициативи на национално, регионално, местно и в някои 
случаи транснационално равнище, които достигат до хиляди участници. 
Основната цел при организирането на тези прояви и инициативи е 
гражданите да бъдат изслушвани и включени във възможно най-голяма 
степен в дебатите относно Европейския съюз. Приобщаването и 
достигането до гражданите също е приоритет на тези прояви и 
инициативи, като се полагат усилия за включване на онези, които 
обикновено не са активни или ангажирани с въпроси, свързани с ЕС. 

За да се достигне до възможно най-голям брой граждани, бяха 
замислени различни кампании и инициативи за повишаване на 
осведомеността относно конференцията и нейната цифрова 
платформа в държавите членки и за насърчаване на участието на 
гражданите. Освен това няколко държави членки създадоха специални 
уебсайтове, посветени на конференцията, за да предоставят център за 
информация на национално равнище. 

Бяха проведени или се организират различни видове прояви с 
комбинация от централизирани и децентрализирани подходи, 
включително различни форми на подкрепа за инициативи „отдолу 
нагоре“. 

Дейностите и проявите в държавите членки са организирани или се 
организират от различни институции и заинтересовани страни, 
включително национални, регионални и местни органи, организации на 
гражданското общество, социални партньори, сдружения и граждани. В 
някои случаи в организирането на прояви във връзка с конференцията 
активно участват и неправителствени организации, културни 
институции, мозъчни тръстове, университети и научноизследователски 
институти. Представителствата на Комисията в държавите членки и 
бюрата за връзка на Европейския парламент са тясно свързани с 
организирането на много дейности и прояви на конференцията. 

III. ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНО, 
РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО 
РАВНИЩЕ 
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Някои от дейностите, организирани в рамките на конференцията, 
включват онлайн консултации, дебати, поредица от дискусии, работни 
срещи, семинари, проучвания и фокус групи.  

В много от тези дейности и прояви се отдава особено значение на 
участието на по-младото поколение, например чрез дейности, 
организирани със студенти или ученици, които се провеждат в тясно 
сътрудничество с училища, образователни институти и университети. 

Проявите трябва да се регистрират на цифровата платформа, а 
организаторите се насърчават да качват доклади за събития, за да се 
даде възможност резултатите от тях — като целия принос на 
платформата — да бъдат включени в процеса на конференцията чрез 
доклади на платформата. 

Освен това няколко държави членки са в процес на организиране на 
национални граждански панели, в които гражданите, представляващи 
населението като цяло, обсъждат своите приоритети за бъдещето на 
Европа. Както е предвидено в съвместната декларация, на пленарното 
заседание на конференцията ще бъдат обсъдени препоръките на 
националните и европейските граждански панели, групирани по теми 
без предварително известен резултат и без да се ограничава обхватът 
до предварително определени области на политиката. 

В помощ на държавите членки, желаещи да организират национални 
граждански панели, на 26 май 2021 г. бяха издадени насоки, в които се 
посочва набор от принципи за добро разискване2.  

                                                
2  Достъпни на многоезичната цифрова платформа: 

https://futureu.europa.eu/pages/our-guides  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
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Европейските граждански панели ще проведат своите трети сесии и ще 
представят своите препоръки. На многоезичната цифрова платформа 
продължават дискусиите и постъпват мнения, а в началото на 2022 г. 
ще бъде изготвен окончателен доклад. Следващото пленарно 
заседание на конференцията е насрочено за 21 и 22 януари 2022 г. и 
ще започне дебат и обсъждане на препоръките на националните и 
европейските граждански панели. 

Повече информация за Конференцията може да намерите на: 
https://futureu.europa.eu/?locale=bg. 

 

IV. СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ 

https://futureu.europa.eu/?locale=bg
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