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Конференция за бъдещето на Европа - Европейски граждански форуми 

Форум 3 "Изменение на климата, околна среда / здраве” - Сесия 3, 7-ми - 9-ти януари 2022 г., хибридна 

Варшава (Полша) и онлайн 

   

Петък, 7-ми януари 2022 г. 

8:15 часа – 8:45 часа Превози до Двореца на културата и науката 

Плац Дефилад 1 

00-901 Варшава 

9:15 часа – 10:30 часа Официално откриване на пленарната сесия (излъчва се на живо по интернет) 

10:30 часа -11:00 часа Кафе пауза 

11,00 часа -12,30 часа Открит форум 

12,30 часа -14,00 часа Обедна почивка  

14:00 часа -15:00 часа Открит форум 

15:00 часа -16:00 часа Пауза и Превози до Колежа на Европа - кампус Натолин 

Новоуршиновска 84 

02-797 Варшава 

16:00 часа -17:50 часа Работа на подгрупи  

17:50 часа -18:05 часа Пауза 

18:05 часа -19:30 часа Работа на подгрупи 

19:30 часа Край на деня  
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Събота, 8-ми януари 2022 г. 

8:15 часа – 8:30 часа Превози до Колежа на Европа 

Новоуршиновска 84 

02-797 Варшава 

9:00 часа – 10:15 часа Работа на подгрупи 

10:15 часа – 10:30 часа Кафе пауза 

10:30 часа – 12:45 часа Работа на подгрупи 

12,45 часа - 13,45 часа Обяд  

13:45 часа – 14:45 часа Време за обратна връзка 

14:45 часа – 15:00 часа Пауза и смяна на групите 

15:00 часа – 16:00 часа Време за обратна връзка 

16:00 часа – 16:30 часа Кафе пауза 

16:30 часа – 18:30 часа Работа на подгрупи 

18:30 часа Край на деня  

Неделя, 9-ти януари 2022 г. 

8:15 часа – 8:30 часа Превози до Двореца на културата и науката 

Плац Дефилад 1 

00-901 Варшава 

8:45 часа – 9:30 часа Работа по основните послания (открит форум) 

9:30 часа – 10:00 часа Кафе пауза 

10:00 часа – 11:10 часа Пленарна сесия (излъчва се на живо по интернет) 

11:10 часа – 11:30 часа Кафе пауза и лека закуска 

11:30 часа – 13:00 часа Пленарна сесия (излъчва се на живо по интернет) 

13:00 часа – 13:10 часа Пауза 

13:10 часа – 14:00 часа Пленарна сесия (излъчва се на живо по интернет) 

Край на сесия 3 

 

 


