
Обобщен доклад от четвъртото заседание на изпълнителния съвет 

на Конференцията за бъдещето на Европа
Неделя, 9 май 2021 г.

12,00 ч. — 13,00 ч., сграда на Европейския парламент в Страсбург, зала R.1.1

Участници: вж. списъка на участниците в приложението

Обобщение и заключения:

Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа проведе третото си
заседание на 9 май 2021 г. в сградата на Европейския парламент в Страсбург (в

комбиниран формат). Заседанието предшестваше официалното откриване на
конференцията, което се проведе по-късно на същия ден в Парламента в Страсбург.

Заседанието беше съпредседателствано от члена на Европейския парламент Ги
ВЕРХОФСТАД, от държавния секретар по европейските въпроси на Португалия, Ана Паула

ЗАКАРИАШ, и от заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за
демокрацията и демографията, Дубравка ШУИЦА.

Изпълнителният съвет одобри главата за процедурния правилник относно пленарните
заседания на конференцията. С това се одобрява целият процедурен правилник на

конференцията.

1. Проект за процедурен правилник на конференцията: Пленарни заседания на
конференцията: одобряване

Ги ВЕРХОФСТАД (съпредседател) откри заседанието и представи единствената точка от

дневния ред — Процедурния правилник на пленарните заседания на конференцията, като

подчерта, че текстът, предложен и съгласуван между съпредседателите, представлява

балансиран компромис.

Дубравка ШУИЦА (съпредседател) приветства постигнатия компромис, като подчерта, че той

зачита духа и буквата на съвместната декларация. Тя подчерта, че многоезичната цифрова

платформа вече привлича интерес, че процесът на създаване на панелите е започнал, и че сега

акцентът трябва да бъде върху съществената работа.

Ана Паула ЗАКАРИАШ (съпредседател) подчерта, че компромисът е добър знак за

сътрудничество между институциите и за гъвкавост, и че и двете ще бъдат необходими по време

на този динамичен процес. Тя подчерта, че конференцията следва да бъде насочена също и към

гражданите с помощта на панелите на европейските граждани и на националните прояви. Тя

призова за провеждането на първо пленарно заседание още през това полугодие и благодари на

общия секретариат за неговата работа.
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В краткото обсъждане, което последва, участниците, по-специално:
• Приветстваха постигнатия компромис и подчертаха, че той е много добре балансиран и

справедлив, както и че е знак за добро сътрудничество между институциите.
• Изтъкнаха необходимостта от задействане сега на пленарните заседания и другите

дейности на конференцията и да започнат обсъждания по същество.
• Изразиха мнение, че конференцията ще създаде необходим дебат с гражданите, а също

и между институциите.
• Някои считат, че на регионите и градовете следва да се отреди по-голяма роля в

рамките на пленарните заседания (като поискаха още 8 места за регионални
представители на изборни длъжности и 8 места за местни представители).

• Някои посочиха очертаването на консенсуса относно предложенията във връзка с
пленарните заседания и предложиха различаващите се позиции да се отнасят до
гражданите в по-широк смисъл (а не да се ограничават до представителите на
национални прояви/панели и панелите на европейските граждани).

• Някои подчертаха необходимостта от реалистични очаквания, като посочиха, че самата
конференция не може да промени процеса на вземане на решения. Някои подчертаха, че
е необходимо да бъдем амбициозни и да гарантираме, че конференцията ще доведе до
реални резултати.

• Други посочиха, че е необходимо да се вслушваме в различни мнения, а някои
подчертаха необходимостта от смелост и скромност в това начинание.

• Някои посочиха новаторския характер на това начинание, в което се съчетават
представителната демокрация и демокрацията на участието.

Съпредседателите заключиха, че процедурният правилник е одобрен във вида, в който е
предложен. Съпредседателите постигнаха съгласие, че предложенията, направени от някои
наблюдатели относно представителството и относно различаващите се позиции по време на
пленарните заседания, могат да бъдат обсъдени, за да се прецени до каква степен те могат да
бъдат взети под внимание чрез бъдещо изменение на процедурния правилник.
Съпредседателят ВЕРХОФСТАД подчерта, че настоящата глава ще бъде интегрирана в един
консолидиран документ с други глави, одобрени по-рано.
Съпредседателите информираха, че първото пленарно заседание е предвидено за 19 юни, и че
датата на следващото заседание на изпълнителния съвет ще бъде потвърдена своевременно.
В заключителните си бележки съпредседателите благодариха на всички представители и
наблюдатели за тяхната подкрепа.
Заключение:

Изпълнителният съвет одобри главата за процедурния правилник относно пленарните

заседания на конференцията. С това се одобрява целият процедурен правилник на

конференцията.

Следващо заседание:
Датата на следващото заседание на изпълнителния съвет все още предстои да се
определи.

Susanne Höke, член на общия секретариат
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