
Европейски граждански панели — въпроси и отговори

1. Какво представляват европейските граждански панели?

Европейските граждански панели са важна характеристика на Конференцията
за бъдещето на Европа, посочена в Съвместната декларация1, и се организират
от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската
комисия. Организирани са четири европейски граждански панела, които дават
на гражданите възможност да дискутират заедно за бъдещето, което желаят за
Европейския съюз. Група от 800 граждани, избрани на произволен принцип,
която е представителна за социалното и географското многообразие на ЕС,
участва съвместно в съвещателен процес от три сесии за бъдещето на
европейския проект. Панелите ще вземат предвид събраните в рамките на
Конференцията мнения и ще ги обобщят на нейното пленарно заседание,
формулирайки набор от препоръки, по които трите институции на Съюза да
предприемат действия.

2. Какво означава „съвещателен процес“?

При съвещателния процес група граждани, избрани на произволен принцип,
заседават няколко дни по искане на публичен орган, за да дадат консенсусен
отговор на въпрос от общ интерес. Групата (която може да се нарича например
„гражданска асамблея“, „гражданско жури“ или „граждански панел“) има достъп
до техники за работа в група и информация и разполага с достатъчно време, за
да обсъди поставения въпрос. Този формат е все по-разпространен в световен
мащаб.

3. Колко на брой са европейските граждански панели, къде и кога ще 
заседават и какви теми ще обсъждат?

Европейските граждански панели ще бъдат четири, като всеки от тях ще
проведе три съвещателни сесии от по три дни, включително две присъствени
сесии, ако здравната обстановка го позволява. 

Първите сесии на четирите европейски граждански панела ще бъдат
присъствени и ще се състоят в сградата на Европейския парламент в
Страсбург. Вторите сесии ще се проведат дистанционно през някой уикенд.
Третите и последни сесии отново ще бъдат организирани присъствено в някое
от следните учебни заведения: Института по международни и европейски
въпроси в Дъблин, Европейския университетски институт във Флоренция,
Колежа на Европа в Натолин (Варшава) и Европейския институт за публична
администрация в Маастрихт. 

1� https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-
_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf 
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Всички европейски граждански панели ще се проведат между есента на 2021 г. 
и пролетта на 2022 г.

Обсъжданите от всеки панел въпроси използват за основа темите на 
многоезичната цифрова платформа и ще бъдат групирани по следния начин:

 по-силна силна икономика, социална справедливост, работни 
места/образование, младеж, култура, спорт/цифрова трансформация; 

 европейска демокрация/ценности и права, върховенство на закона, 
сигурност; 

 изменение на климата, околна среда/здравеопазване; 

 ролята на ЕС в света/миграция.

4. Кои са участниците в европейските граждански панели и по какъв начин се
избират те?

В европейските граждански панели участват общо 800 европейски граждани —
по 200 във всеки от четирите панела, за да има баланс между многообразието
(по-лесно постижимо, когато броят е по-голям) и ефективността на
съвещателния процес. Гражданите се избират на произволен принцип, като
подборът им е представителен за социалното многообразие на ЕС (различни
групи, представени въз основа на пет критерия: географски произход —
националност, градска/селска среда — социално-икономическа среда,
образователно равнище, пол и възраст). Спрямо процеса се прилага надеждна
методика, чиято цел е да се осигури многообразие и да се използва
натрупаният вече опит от множество граждански събрания на местно,
национално и европейско равнище. Една трета от участниците във всеки панел
са млади хора между 16 и 25 години. При разпределението между държавите
членки беше взет предвид принципът на регресивна пропорционалност,
прилаган към състава на Европейския парламент. Подборът беше извършен
между май и август 2021 г. и обхвана цялото население (само гражданите на
ЕС). С гражданите беше осъществена връзка в повечето случаи по телефона
(генериране на произволен принцип на телефонни номера — стационарни и
мобилни) на няколко кръга, за да им се обясни целта и да се получи тяхното
съгласие. След като дадоха съгласието си, гражданите получиха писмо покана,
в което се обяснява точно какво се очаква от тях. Те ще получават
професионална подкрепа и насоки по време на целия процес. 

5. Как ще се осигури ангажираността на гражданите? 
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От гражданите, участващи в европейските граждански панели, ще бъде
поискано да се ангажират с присъствие на всички сесии. С оглед на важността
на работата и техния принос като време и усилия участниците ще получат
компенсация. Всички сесии ще се провеждат през почивните дни, за да може
във възможно най-голяма степен да се осигурят наличността на участващите
граждани и съвместимостта с професионалния и личния живот. 

6. Какъв ще бъде резултатът от работата на панелите и как този резултат ще 
бъде отразен в останалата дейност на Конференцията? 

Европейските граждански панели ще излязат с поредица от съвместно
изготвени и приети препоръки, които ще бъдат взети предвид по време на
общите разисквания на Конференцията, по-специално на нейните пленарни
заседания, и в крайна сметка ще допринесат към доклада за крайните
резултати от Конференцията.

Всеки панел ще посочи 20 представители за пленарното заседание на
Конференцията, които ще представят и обсъдят приетите препоръки заедно с
другите представители. Първите два панела ще представят резултата от
работата си на пленарното заседание на Конференцията през декември 2021 г.,
а другите два — през януари 2022 г. Пленарните заседания на Конференцията
ще предоставят възможност за обсъждане на препоръките на националните и
европейските граждански панели, групирани по теми, без резултатът от това
обсъждане да бъде предопределен и без обхватът на дискусиите да се свежда
само до предварително определени области на политиката. Пленарната сесия
ще представи предложенията си на Изпълнителния съвет, който ще изготви
доклад в пълно сътрудничество и при пълна прозрачност с пленарното
заседание. Този доклад ще бъде публикуван на многоезичната цифрова
платформа.

7. Как ще бъде организиран съвещателният процес? 

Посредством строга методика и ясен съвещателен протокол въз основа на
натрупания вече богат опит от граждански събрания и с приноса на експерти,
посредници и проверители на факти, ще се даде възможност за прилагане на
истински подход „отдолу нагоре“ и за провеждане на направлявани от
гражданите обсъждания.



Ще има три различни етапа на работа. На първата сесия („определяне на
дневния ред“) гражданите самостоятелно ще решат, въз основа на виждането
си за Европа, кои въпроси ще обсъждат в контекста на основните теми на
панела. Участниците ще степенуват по приоритет въпросите, които те като
група искат да разгледат и да обсъдят задълбочено, за да изготвят конкретни
препоръки за Европейския съюз. Обсъждането на тези въпроси ще се извърши
на втория етап („тематично задълбочаване“), който ще обхване втората и
третата сесия, на която препоръките ще бъдат одобрени. 

След представянето на окончателните препоръки на пленарното заседание
последният етап (събитието за докладване на резултатите) ще даде
възможност за процес на отчетност, по време на който гражданите ще
предприемат последващи действия във връзка с отправените от тях препоръки
и тяхното възможно практическо изпълнение. 

Сесиите на панелите ще се състоят от пленарна част, по време на която ще се
правят общи представяния и ще се провеждат обсъждания с приноса на всички
участници, и от отделни сесии или работни групи, в които работата ще бъде
съсредоточена в по-малки групи и върху конкретни аспекти или подтеми. Всеки
панел ще разполага с 15 работни групи.

Европейските граждански панели ще бъдат уведомявани за препоръки от
национални граждански панели.

8. Какъв езиков режим ще се прилага към обсъжданията на европейските
граждански панели? 

За да могат обсъжданията да отразяват многообразието в най-голяма степен,
панелите ще бъдат многоезични (на 24 официални езика на ЕС за пленарните
заседания на панелите и на поне четири езика за всяка отделна сесия, за да
могат да бъдат обхванати всички официални езици на Съюза).

9. Каква е ролята на външните експерти? 

В хода на обсъжданията гражданите, участващи в европейските граждански
панели, ще имат достъп до информационни ресурси и експертен опит. Те ще
получат списък на експерти и заинтересовани страни, от който ще могат да



избират в зависимост от темите и конкретните нужди. На първата сесия на
всеки панел ще присъстват експерти, които ще представят темата. 

10. Каква е ролята на наблюдателите? 

Европейските граждански панели са истинска демократична новост и се очаква
те да привлекат вниманието на научноизследователската общност. В тях могат
да участват изследователи, които наблюдават обсъжданията и работата при
спазването на определени правила и зачитат правото на неприкосновеност на
личния живот на участниците. Когато е възможно и при наличието на съгласие,
те ще имат възможност да провеждат интервюта с участниците за
научноизследователски цели.

11. Обсъжданията на панелите ще бъдат ли публични?

Пленарните заседания на европейските граждански панели ще се излъчват на
живо, а документите от техните дискусии и разисквания ще бъдат достъпни за
обществеността на многостранната цифрова платформа https://futureu.europa.eu.
Обсъжданията в отделните работни групи няма да се излъчват на живо, за да
се съхрани свободата на гражданите да разискват и изготвят препоръки. 
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