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Европейски граждански панел 2: „Европейска 
демокрация/Ценности и права, върховенство на закона, 
сигурност“ 

Сесия 3: 10 – 12 декември 2021 г., Флоренция, Италия 

Европейските граждански панели са организирани от Европейския парламент, Съвета на ЕС и 
Европейската комисия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа. 

Настоящият документ1 е изготвен от групата за обсъждане, съставена от Missions Publiques, the 
Danish Board of Technology, Deliberativa, Ifok и Kantar Public, които отговарят за проектирането и 
изпълнението на панелите. Втора дискусионна група: „Европейска демокрация / Ценности, 
върховенство на закона, сигурност“, сесия 3 беше ръководена от Deliberativa съвместно с 
Missions Publiques и Ifok. 

Съдържание 

1. Резюме на сесия 3 

2. Контекст на сесия 3 в процеса на европейския граждански панел 

3. Основни резултати от сесията: Препоръки, приети от панела  

 

 

⚫ Приложение I: Как се изготвят препоръките? 

⚫ Приложение ІI: Принос на експертите/проверителите на факти в подкрепа на процеса 

на проверка на фактите 

⚫ Приложение III: Други препоръки, които бяха разгледани от панела и не бяха приети 

⚫ Приложение IV: Групирани насоки 

 

1. Резюме на сесия 3 

На 10 – 12 декември 162-ма произволно избрани европейски граждани, на различна възраст, с 

различен произход и идващи от целия Европейски съюз, се срещнаха за трети път, за да обсъдят 

темите „Европейска демокрация/Ценности и права, върховенство на закона, сигурност“, като 

продължиха дискусиите, които се проведоха по време на сесии 1 и 2. За тази последна сесия 

участниците в панел 2 бяха приети в Европейския университетски институт във Флоренция с 

възможност за участие онлайн. С помощта на насоките, които разработиха по време на сесия 2 

като основа на своята работа, гражданите изготвиха и одобриха 39 окончателни препоръки, 

които ще бъдат представени и обсъдени в пленарното заседание на конференцията. 26-ма от 

162-ма участници присъстваха и се включиха в работата дистанционно. 

Обсъжданията и колективната работа бяха проведени в три формата: 

 
1Отказ от правна отговорност: отговорност за изготвянето на настоящия доклад носят единствено авторите и той не 
отразява вижданията на институциите на ЕС. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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⚫ В подгрупи. Всяка от 15-те подгрупи се състоеше от около десет до тринадесет граждани. 

Във всяка подгрупа се използваха четири до пет езика, като всеки гражданин можеше да 

говори на собствения си език или на език, с който няма затруднения. Във всяка подгрупа 

имаше специален професионален фасилитатор от групата за обсъждане или от други 

външни доставчици на услуги. В помощ на работата на фасилитаторите Европейският 

университетски институт осигури по един стенограф на всяка подгрупа. 

⚫ В пленарна зала с всички участници. Пленарните сесии бяха ръководени от двама 

основни модератори от групата за обсъждане с устен превод на 24-те официални езика 

на ЕС. 

С подкрепата на експерти и проверители на факти, въз основа на собствените си знания и опит 

и с обсъждания, гражданите започнаха да разглеждат всички насоки, съставени от панела по 

време на сесия 22, в среда на „отворен форум“. Освен с предоставения експертен опит, те бяха 

подкрепяни и от фасилитаторите на подгрупи. Всеки гражданин получи петдесет стикера (десет 

зелени за направление 1, десет червени за направление 2, десет сини за направление 3, десет 

жълти за направление 4, десет лилави за направление 5) и пристъпи към даване на приоритет 

на най-много десет насоки от направление. Бяха раздадени пет черни стикера на гражданин, за 

да се определи приоритет за насоките, съставени от собствената му подгрупа. След като 

определянето на приоритети на равнището на панела приключи, гражданите бяха 

разпределени в същите подгрупи, в които са участвали по време на сесия 2, като колективно 

потвърдиха кои от насоките на тяхната група са били определени за приоритетни от останалата 

част от панела и от членовете на собствената им подгрупа.  

За изготвянето на препоръки за всяка подгрупа беше определен ориентировъчен брой от една 

до три препоръки и най-много пет препоръки. За да дадат приоритет на насоките на равнището 

на подгрупата, гражданите използваха система за класиране, с която започнаха работа по 

насоката от своето поднаправление с най-висока подкрепа от панела. На второ място разгледаха 

насоката с най-висока подкрепа от собствената си подгрупа и т.н. 

След това работата на подгрупите беше посветена на превръщането на насоките в препоръки. 

За целта гражданите използваха шаблон за препоръки:  

 Описание Ограничение на 
знаците на 
английски 

Окончателна 
препоръка 

Ние препоръчваме… 1000 

Окончателна 
обосновка 

Препоръчваме това, тъй като…  300 

Елементите/въпросите, които групата трябваше да разгледа (не строго задължение, но 
все пак настойчива препоръка) при формулиране на обосновките бяха:  
 

1. Защо тази препоръка е важна и подходяща за темите на панела? 
2. Защо е важно да се предприеме действие на равнището на ЕС? 

 
2 Доклад от сесия 2 на панел 1 е наличен на: Панел 2 – Сесия 2 – Доклад 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf
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3. Какви са нежеланите ефекти/компромисите от тази препоръка и защо въпреки 
това смятаме, че е важно да я направим? 
 

По време на работата в подгрупите бяха проведени четири сесии за обратна връзка между 

подгрупите от около 30 минути всяка, за да могат участниците да добият представа за работата, 

извършена в другите подгрупи, и да обогатят своите препоръки. При всяка сесия за обратна 

връзка един участник от всяка подгрупа отива в друга стая. Този участник представя 

проектопрепоръките, изготвени от подгрупата му до момента, и взема под внимание 

коментарите на своите колеги. Стенографът въвежда обратната информация в онлайн 

електронна таблица за подгрупата, която е автор на проектопрепоръките, за да може тя да се 

консултира с нея, освен устния доклад от техния представител. 

След това в неделя, 12 декември, препоръките от всяка подгрупа бяха гласувани от панела. 

Преди гласуването всички участници получиха документ с всички проектопрепоръки, 

генерирани предния ден, за да могат да ги прочетат на собствения си език (машинен превод от 

английски). Гласуването се проведе посредством онлайн формуляр. Процесът на гласуване 

беше разделен на пет слота, съответстващи на петте направления на панела. Препоръките бяха 

представени направление след направление. Всеки слот е с продължителност 30 минути. 

Започва, като един гражданин от всяка подгрупа представя работата на своята подгрупа. 

Основният фасилитатор изчита всяка една от препоръките на направлението на английски, за 

да могат гражданите едновременно да чуят устния превод. Препоръките се гласуват една по 

една от всички участници. Всички устни преводачи са получили предварително писмените 

проектопрепоръки на английски език, за да осигурят възможно най-качествения устен превод 

към момента на гласуването. 

След резултата от окончателното гласуване препоръките бяха класифицирани, както следва:  

- Препоръките, достигнали прага от 70 или повече процента от подадените гласове, бяха 
приети от панела.  

- Препоръките, които не са успели да преминат прага, се счита, че не са утвърдени от 
панела и се включват в приложение III към настоящия доклад. 

Видеозаписите от пленарните заседания на панела могат да бъдат намерени тук: 

⚫ Пленарна сесия на панела на 10 декември 

⚫ Пленарна сесия на панела на 12 декември 

 

2. Контекст на сесия 3 в процеса на европейския граждански панел 

Европейските граждански панели са ключова характеристика на Конференцията за бъдещето на 

Европа. Организирани са четири европейски граждански панела, за да се даде възможност на 

гражданите съвместно да размишляват за бъдещето, което искат за Европейския съюз. 

⚫ 4 панела от около 200 европейски граждани, всичките избрани на случаен принцип от 

27-те държави членки; 

⚫ Отразяват многообразието в ЕС: географски произход (националност и градски/селски 

произход), пол, възраст, социално-икономическо положение и ниво на образование; 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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⚫ Във всеки панел участват поне една жена и един мъж от държава членка; 

⚫ Една трета от всеки панел се състои от млади хора (на възраст 16 – 25 години). Беше 

установена специална връзка между тази младежка група и Срещата на европейската 

младеж. 

Всеки панел заседава три пъти между септември 2021 г. и февруари 2022 г. Сесия 1 се проведе 

в Европейския парламент в Страсбург. Сесия 2 се проведе онлайн с помощта на Interactio: 

онлайн инструмент, който прави възможно провеждането на многоезични срещи със 

симултанен превод на 24 езика. Сесия 3 ще се проведе в четири различни държави членки: 

Панел 1 в Института по международни и европейски въпроси в Дъблин и в Дъблинския замък, 

панел 2 в Европейския университетски институт във Флоренция, панел 3 в Колежа на Европа в 

Натолин и панел 4 в Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, в 

Икономическия университет в Маастрихт и в Маастрихтския изложбен и конферентен център. 

Докато сесия 1 беше встъпителна сесия, насочена към изграждане на визия, определяне на 

дневен ред и даване на приоритет на темите, върху които гражданите искат да се фокусират, а 

сесия 2 имаше за цел да разгледа подробно тези теми и да изготви насоки, сесия 3 беше 

посветена на предоставянето на принос към пленарното заседание на конференцията чрез 

формулиране на набор от препоръки, които институциите на Съюза да следват. 

 

3. Основни резултати от сесията: Препоръки, приети от панела (предстои да бъдат 

разгледани на пленарно заседание) 

 
Направление 1 Осигуряване на права и недискриминация  
 
Поднаправление 1.1 Недискриминация / Поднаправление 1.2 Равенство между половете  
 
1. „Препоръчваме ЕС да предостави критерии за борба срещу дискриминацията на пазара на 
труда (квоти за младежи, възрастни хора, жени, малцинства). Ако дружествата изпълняват 
критериите, те получават субсидии или данъчни облекчения“. 
Препоръчваме да се повиши осведомеността на служителите относно: 

• наднационалните и националните институции (например синдикалните 
организации); 

• механизмите, които гарантират, че дружествата спазват действащите правила за 
недискриминация на работното място; 

• програмите за квалификация за социалните групи, които са подложени на 
дискриминация на пазара на труда (младежи, възрастни хора, жени, малцинства).  

 
Препоръчваме приемането на законодателство на ЕС на два етапа. Първо, предоставяне на 
субсидии за наемане на служители от определени категории, уязвими на дискриминация. 
Второ, законодателството следва да задължава работодателите да наемат такива трупи за 
минимален период.“ 
 
Това е така, защото ЕС отговаря за поддържането на баланс между интересите на свободния 
пазар и защитата на уязвимите категории, която следва да бъде гарантирана от правна гледна 
точка. Разнородните групи са ценени от дружествата, тъй като те предлагат различни 
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квалификации. Субсидиите са допълнителен стимул, който може да бъде предоставен на 
дружествата. 
 
2. „Препоръчваме ЕС да създаде насърчителна програма, която улеснява създаването на 
финансово достъпни детски градини и площадки за игра в големите и малките предприятия. 
Споделените съоръжения също са приемлива възможност за получаване на субсидия от по-
малките предприятия.  
Препоръчваме ЕС да принуди дружествата да създават детски градини по начин, който е 
пропорционален на броя служители.“  
 
Отправяме тази препоръка, защото обединяването на семейния и професионалния живот 
подобрява резултатите на работното място, намалява безработицата и създава за родителите – 
най-вече за жените – ситуация, която им дава възможност да продължат кариерата си. Като 
набляга на социалното измерение, предложеното решение гарантира безопасността на децата 
и намалява безпокойството на родителите. 
 
Поднаправление 1.3 Защита на правата на човека и правата на природата и животните  
 
3. „Препоръчваме да се защити хуманното отношение към животните и тяхната устойчивост 
в селското стопанство чрез изменение на Директива 98/58/ЕО относно защитата на животни, 
отглеждани за селскостопански цели. Трябва да се определят по-подробни минимални 
критерии. Те следва да бъдат конкретни, измерими и обвързани със срокове. Минималните 
критерии следва да бъдат определени по начин, който води до по-високи стандарти за 
хуманно отношение към животните, и същевременно дава възможност за преход към 
устойчивост по отношение на климата и околната среда и за екологично селско стопанство“. 
 
Ние като граждани считаме, че е важно да има по-строги минимални стандарти по отношение 
на животновъдството, които да бъдат хармонизирани в рамките на ЕС. Осъзнаваме, че този 
преход може да създаде проблеми в някои селскостопански сектори, които се ползват от 
субсидии, и за тези, които са в преход към екологично и устойчиво земеделие. Според нас обаче 
е много важно да се гарантира осъществяването на този преход. 
 
4. „Препоръчваме да се насърчава по-благоприятно за околната среда и климата селско 
стопанство в Европа и по света чрез облагане с данък на всички вредни емисии, пестициди и 
прекомерно използване на вода и т.н. въз основа на предизвикваното от тях екологично 
натоварване. Митата върху всички селскостопански стоки, които се внасят в ЕС, трябва да 
премахнат конкурентните предимства на трети държави, които нямат същите стандарти като 
тези на ЕС. За да се насърчи селско стопанство с хуманно отношение към животните, 
препоръчваме да се наложи данък върху емисиите, причинени от превоза на животни на 
дълги разстояния“. 
 
Според нас чрез създаването на такава система е възможно да се подкрепи преходът към селско 
стопанство, благоприятно за климата и околната среда. 
 
5. „В реалния контекст на множество фалшиви новини препоръчваме да се насърчава по-
независимо, обективно и балансирано медийно отразяване чрез: 1. Разработване на 
равнището на ЕС на директива относно минимални стандарти за независимост на медиите. 2. 
Насърчаване на равнището на ЕС на развиването на медийни компетентности за всеки 
гражданин“. 
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ЕС трябва да изготви директива, за да се гарантира независимостта на медиите и свободата на 
словото. 
 
6. „Препоръчваме да се спре субсидирането на масовото селскостопанско производство, ако 
то не води до преход към устойчиво по отношение на климата и околната среда и екологично 
селско стопанство. Вместо това препоръчваме субсидиите да се пренасочат към подпомагане 
на устойчив преход“. 
 
Вместо да се субсидира селскостопанския сектор на масово земеделие, субсидиите следва да 
бъдат пренасочени към земеделските стопанства, които са в преход, за да постигнат 
съответствие с минималните стандарти за хуманно отношение към животните. 
 
Поднаправление 1.4 Право на неприкосновеност на личния живот  
 
7. „Препоръчваме субектите, които обработват лични данни, да бъдат лицензирани на 
равнището на ЕС. Тези субекти също така следва да подлежат на независим годишен външен 
одит на защитата на данните. На тези субекти следва да се налагат наказания за нарушения 
на защитата на данните, които са пропорционални на годишния им оборот, по начин, който е 
по-строг от този съгласно действащата нормативна уредба. Лицензът следва да бъде отнеман 
след две последователни нарушения и незабавно след сериозно нарушение“. 
  
Препоръчваме всичко това, тъй като действащата нормативна уредба (ОРЗД) не е достатъчна, а 
субектите трябва се контролират и санкционират по-адекватно, за да се гарантира, че не 
нарушават защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот. 
 
8. „Препоръчваме да се засилят правомощията на ЕС в областта на: 1) образованието в областта 
на защитата на данните, 2) повишаването на осведомеността относно защитата на данните и 
3) защитата на личните данни на малолетни и непълнолетни лица. Препоръчваме в ОРЗД да 
се предвидят по-ясни и по-строги правила за обработването на лични данни на малолетни и 
непълнолетни лица, включително правила за даването на съгласие, проверка на възрастта и 
контрол от законни настойници. Препоръчваме също така в ОРЗД да се въведе специална 
категория за чувствителни данни на малолетни и непълнолетни лица (например данни за 
съдимост, здравна информация, голота), така че тези лица да бъдат защитени от всяка форма 
на злоупотреба и дискриминация“.  
 
Тази препоръка е необходима, тъй като малолетните и непълнолетните лица са особено 
уязвими към нарушения на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, а 
понастоящем няма достатъчна осведоменост за защитата на данните сред населението като 
цяло, и по-специално сред малолетните и непълнолетните лица, учителите и законните 
настойници. Необходимо е всички те да научат как да използват услугите онлайн и офлайн, 
свързани с данни, и как да защитават правата на децата на неприкосновеност на личния живот. 
Освен това законните настойници често могат да дадат съгласие за обработване на данните на 
децата, без да са напълно запознати или информирани, а децата могат да фалшифицират 
съгласието на родителя. И не на последно място, тази препоръка е необходима, тъй като 
въпреки нейното решаващо значение, не съществува подходяща кампания в целия ЕС за 
повишаване на осведомеността за защитата на данните, насочена конкретно към малолетните 
и непълнолетните лица, законните настойници и учителите.  
 
9. „Препоръчваме да се въведат стандартизирани политики за неприкосновеността на личния 
живот и лесноразбираеми, кратки и лесни за ползване формуляри за съгласие, в които ясно е 
посочено кое обработване на данни е строго необходимо и кое е незадължително. 



 

Панел 2 сесия 3 - 8 
 

Европейски граждански панел 2: „Европейска демокрация/ценности и права, принципи на правовата държава, сигурност“ 

Препоръчваме оттеглянето на съгласието да бъде лесно, бързо и трайно. Препоръчваме на 
субектите да бъде забранено да ограничават услугите си повече от необходимото, ако няма 
съгласие за незадължително обработване на данни“.  
 
Отправяме тази препоръка, тъй като действащите правила на ЕС не са достатъчно прецизни, 
оттеглянето на съгласието е времеемко, временно и сложно и тъй като субектите нямат интерес 
да предлагат услугите си на граждани, които се възползват от правата си за защита на данните. 
 

Направление 2: Защита на демокрацията и принципите на правовата държава  

 
Поднаправление 2.1 Защита на принципите на правовата държава  
 
10. „Препоръчваме да бъде изменен Регламентът за обвързване с условие (2020/2092, приет на 
16 декември 2020 г.), така че да се прилага за всички нарушения на принципите на правовата 
държава, а не само за нарушения, засягащи бюджета на ЕС“. 
  
Регламентът за обвързване с условие дава възможност за спиране на средствата от ЕС за 
държави членки, които нарушават принципите на правовата държава. Съгласно настоящата 
формулировка обаче той се прилага само за нарушения, които накърняват или има опасност да 
накърнят бюджета на ЕС. Освен това настоящата формулировка на Регламента за обвързване с 
условие защитава единствено бюджета и институциите на ЕС, а не гражданите на съответните 
държави членки. Ето защо препоръчваме настоящият текст на регламента да бъде променен, 
така че да обхваща всички нарушения на принципите на правовата държава.  
 
11. „Препоръчваме ЕС да организира годишни конференции относно принципите на 
правовата държава след публикуването на годишния доклад относно върховенството на 
закона (механизъм на Комисията за наблюдение на спазването на принципите на правовата 
държава от страна на държавите членки). Държавите членки следва да бъдат задължени да 
изпращат на конференцията разнообразни от социална гледна точка национални делегации, 
които включват както граждани, така и държавни служители.  
 
Тази конференция ще насърчи диалога между гражданите на ЕС по въпросите на правовата 
държава, както и диалога между гражданите и експертите, които изготвят годишните доклади 
относно върховенството на закона. Считаме, че в атмосфера на взаимно разбиране и споделяне 
участниците могат да занесат най-добрите практики и идеи в родните си държави. Освен това 
конференцията ще прибави осведоменост и разбиране към принципа на правовата държава и 
към констатациите и процеса на доклада относно върховенството на закона. Тя ще привлече и 
вниманието на медиите, както и ще даде възможност на гражданите да обменят опит и да го 
сравнят с констатациите в доклада.  
 
Поднаправление 2.2 Защита и укрепване на демокрацията/Поднаправление 2.4 Медии и 
дезинформация  
 
12. „Препоръчваме ЕС да прилага по-строго своите правила за конкуренцията в медийния 
сектор, за да се гарантира, че медийният плурализъм е защитен във всички държави членки. ЕС 
следва да предотврати големите медийни монополи и процесите на политически назначения 
в управителните органи на медиите. Препоръчваме също така предстоящият Европейски 
законодателен акт за свободата на медиите да съдържа правила, които не позволяват на 
политиците да притежават медии или да оказват силно влияние върху тяхното съдържание“.  
 
Отправяме тази препоръка, тъй като с прилагането на правилата за конкуренцията на ЕС се 
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насърчава плуралистична медийна среда, в която гражданите имат избор. Тъй като 
понастоящем Комисията разработва законодателен акт (законодателен акт за свободата на 
медиите) за целостта на медийния пазар на ЕС, този акт следва да отразява и факта, че 
политиците не следва да притежават или оказват влияние върху медиите. 
 
Поднаправление 2.3 Сигурност 
 
13. „Препоръчваме институциите на ЕС да играят по-важна роля чрез всички инструменти, с 
които разполагат, включително националните центрове за киберсигурност и Агенцията на 
Европейския съюз за киберсигурност (ENISA), за да защитят физическите лица, организациите 
и институциите от новите заплахи, произтичащи от пробиви в киберсигурността и 
използването на изкуствен интелект за престъпни цели. Препоръчваме също така 
директивите на Европа и нейните агенции да бъдат прилагани правилно и да се 
разпространяват във всички държави членки“.  
 
Отправяме тази препоръка, тъй като гражданите се чувстват безпомощни и не са запознати с 
действията на Европейския съюз за борба с тези заплахи. Препоръчваме това, тъй като тези 
заплахи са сериозен повод за безпокойство във връзка с националната и европейската 
сигурност. Препоръчваме го и защото Европа следва да бъде истински новатор в тази област. 
 
14. „Препоръчваме в отношенията си с външни държави Европейският съюз първо да укрепи 
общите демократични ценности в рамките на своите граници. Препоръчваме, едва след като 
постигне това, Европейският съюз да може да бъде посланик на нашия демократичен модел 
в държавите, които са готови и желаят да го прилагат, чрез дипломация и диалог“. 
 
Отправяме тази препоръка, тъй като преди да отправим поглед навън, трябва да се вгледаме в 
себе си. Защото Европа може и трябва да подпомага държавите членки да укрепят своите 
демокрации. Защото можем да се защитим и чрез своя пример и подкрепа за усилията на 
външните държави по пътя към демокрация. 
 
 

Направление 3: Реформиране на ЕС  
 
Поднаправление 3.1 Институционална реформа  
 
15. „Препоръчваме наименованията на институциите на ЕС да бъдат променени, за да 
поясняват техните функции. Например Съветът на Европейския съюз може да се нарича Сенат 
на Европейския съюз. Европейската комисия може да се нарича Изпълнителна комисия на 
Европейския съюз“.  
 
Отправяме тази препоръка, тъй като в момента на гражданите им е трудно да разберат ролите 
и функциите на всяка институция на Европейския съюз. Техните наименования не отразяват 
функциите им. От гражданите не може да се очаква да правят разлика между Съвета на 
Европейския съюз, Европейския съвет и Съвета на Европа. Важно е да се избегне припокриване.  
 
16. „Препоръчваме да бъде приет изборен законодателен акт за Европейския парламент, с 
който се хармонизират изборните условия (възраст за гласуване, дата на изборите, 
изисквания за избирателните райони, кандидатите, политическите партии и тяхното 
финансиране). Европейските граждани следва да имат правото да гласуват за различните 
партии на равнището на Европейския съюз, всяка от които се състои от кандидати от няколко 
държави членки. По време на достатъчен преходен период гражданите все още биха могли 
да гласуват както за национални, така и за транснационални партии.  
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Отправяме тази препоръка, тъй като Европейският съюз трябва да създаде чувство за единство, 
което може да бъде постигнато чрез наистина единни избори за Европейски парламент. Чрез 
тези общи избори ще се търси отговорност от членовете на Европейския парламент, а 
предизборната кампания ще бъде насочена към общите европейски теми.  
 
Поднаправление 3.2 Вземане на решения  
 
17. „Препоръчваме да се създаде онлайн платформа, на която гражданите могат да намерят 
и да поискат проверена информация. Платформата следва да бъде ясно свързана с 
институциите на ЕС, да бъде структурирана по теми и да бъде леснодостъпна (например да 
включва телефонна „гореща линия“). Гражданите следва да могат да задават важни въпроси 
на експертите (например от академичните среди, журналисти) и да получават фактологични 
отговори с източници. 
 
Свободният достъп до фактическа информация е с най-висока стойност за нашето общество, за 
да може гражданите да бъдат добре информирани и защитени от фалшиви новини и 
дезинформация. Имаме нужда от надежден и независим източник на информация, който не е 
повлиян от политически, икономически и национални интереси. Освен това платформата може 
да създаде мост (т.е. пряка връзка) между гражданите и ЕС. 
 
18. „Препоръчваме в изключителни случаи да се провежда референдум на равнището на ЕС 
по въпроси от изключителна важност за всички европейски граждани. Референдумът следва 
да бъде задействан от Европейския парламент и следва да бъде правно обвързващ“.  
 
Гражданите на ЕС следва да имат по-пряко влияние върху важните решения по общоевропейски 
въпроси. Референдумите обаче следва да се провеждат само при изключителни обстоятелства, 
тъй като разходите за редовното им провеждане са твърде високи. Осъзнаваме, че тази 
препоръка може да наложи промяна в Договора и адаптиране на националните конституции. 
 
19. „Препоръчваме да се създаде многофункционална цифрова платформа, на която 
гражданите могат да гласуват в онлайн избори и допитвания. Гражданите следва да могат да 
обосноват своя вот по важни въпроси и законодателни предложения, представени от 
европейските институции. Платформата следва да бъде сигурна, широкодостъпна и с голяма 
видимост за всеки един гражданин“. 
 
Целта на тази платформа е да се увеличи участието в европейската политика и да се улесни 
достъпът на гражданите до процесите на консултация и гласуване. Съществуващите 
инструменти и процеси не са достатъчно видими и поради това се нуждаем от нов интегриран 
инструмент за тези различни функции. По-голямото участие води до по-добри решения, повече 
доверие сред европейските граждани и до по-добро функциониране на Европейския съюз като 
цяло. 
 
20. „Препоръчваме да се направи преоценка на системите за гласуване в институциите на ЕС с 
акцент върху въпроса за гласуването с единодушие. Тежестта на гласовете следва да се 
изчислява справедливо, за да се защитят интересите на малките държави“.  
 
Гласуването с единодушие е значително предизвикателство за процеса на вземане на решения 
в ЕС. Големият брой държави членки затруднява постигането на съгласие. Ако е необходимо, 
европейските договори трябва да бъдат променени, за да се реши въпросът с единодушието. 
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Поднаправление 3.3 По-тясна интеграция  
 
21. „Препоръчваме ЕС да прави публични инвестиции, които водят до създаване на подходящи 
работни места и до подобряване и хармонизиране на качеството на живот в целия ЕС, между 
държавите членки и в техните рамки (т.е. на регионално равнище). Необходимо е да се осигури 
надзор, прозрачност и ефективна комуникация с гражданите при осъществяването на 
публични инвестиции, и да се даде възможност на гражданите да проследяват целия процес 
на инвестиране. Инвестициите в качество на живот включват образование, здравеопазване, 
жилищно настаняване, физическа инфраструктура, грижа за възрастните хора и хората с 
увреждания, като се вземат предвид нуждите на всяка държава членка. Допълнителните 
инвестиции следва да имат за цел постигането на добър баланс между професионалния и 
личния живот, за да се даде възможност за здравословен начин на живот“.  
 
Отправяме тази препоръка, тъй като хармонизирането на стандарта на живот в целия ЕС ще 
подобри икономическия напредък в ЕС, което ще доведе до обединен Европейски съюз. Това е 
основен показател за по-нататъшната интеграция на ЕС. Въпреки че някои от тези механизми 
вече съществуват, според нас все още има възможност за допълнително подобрение. 
 
22. „Препоръчваме да се създаде обща основа за всички държави членки съгласно набор от 
икономически показатели и показатели за качеството на живот, с еднакви възможности, и като 
всички са на еднакво равнище за постигане на обща икономическа структура. Важно е при 
създаването на обща основа да се следва ясен и реалистичен график, определен от 
институциите по препоръка на експерти. Следва да се проведат консултации с експерти и 
относно начина, по който трябва да изглежда една обща икономическа структура. Важно е 
също така показателите за определяне на общата основа да бъдат допълнително определени 
с помощта на експерти“. 
 
Отправяме тази препоръка, тъй като ако имаме справедлив ЕС, ще имаме по-обединена Европа. 
За да бъдем справедливи, трябва да предложим еднакви възможности и обща основа за целия 
ЕС. Общата икономическа структура може да бъде постигната единствено след създаването на 
обща основа. 
 
23. „Препоръчваме данъчното облагане на големите корпорации и доходът от големите 
корпорации да допринася за публичните инвестиции и данъчното облагане да се използва за 
инвестиране в образованието и развойната дейност на всяка държава (НИРД, стипендии – 
Еразъм и т.н.). Важно е също така акцентът да бъде поставен върху прекратяване на 
съществуването на данъчни убежища в ЕС.“  
 
Препоръчваме това, тъй като ще спомогне за предотвратяване на отклонението от данъчно 
облагане и на създаването на данъчни убежища и ще допринесе за спазване на 
законодателството. 
 
 

Направление 4: Изграждане на европейска идентичност  
 
Поднаправление 4.1 Образование по въпросите на демокрацията  
 
24. „Препоръчваме образованието по въпросите на демокрацията в Европейския съюз да се 
стреми да подобри и да постигне минимален стандарт на познания във всички държави членки. 
Това образование следва да включва, но без да се ограничава до, демократичните процеси и 
обща информация за ЕС, която следва да се преподава във всички държави – членки на ЕС. 



 

Панел 2 сесия 3 - 12 
 

Европейски граждански панел 2: „Европейска демокрация/ценности и права, принципи на правовата държава, сигурност“ 

Това образование следва да се обогатява допълнително с набор от различни понятия, чрез 
които се научава за демократичния процес и които следва да са интересни и съобразени с 
възрастта.“  
 
Тази препоръка и обосноваващите я мотиви са важни, тъй като, ако бъде изпълнена, това ще 
доведе до по-задружен и демократичен начин на живот в Европейския съюз. Обосновките са 
следните: младите хора ще бъдат образовани по въпросите на демократичните процеси; това 
образование би могло да ограничи популизма и дезинформацията в обществения дебат; ще 
доведе до намаляване на дискриминацията и накрая, ще образова и приобщи гражданите към 
демократичната държава отвъд тяхното задължение да гласуват. 
 
25. „Препоръчваме съществуващите и нововъзникващите технологии за превод, като 
изкуствения интелект, да бъдат доразвивани, подобрявани и да станат по-достъпни, за да се 
намалят езиковите бариери и да се засили общата идентичност и демократични принципи в 
Европейския съюз.“  
 
Тази препоръка и обосноваващите я мотиви са важни, тъй като, ако бъде изпълнена, това ще 
доведе до изграждане на обща европейска идентичност чрез подобряване на комуникацията 
между гражданите на всички държави членки. 
 
26. „Препоръчваме на гражданите да бъде предоставяна леснодостъпна, разбираема 
информация посредством приложение за мобилни устройства, за да се подобрят 
прозрачността, обществените дискусии и демократичната държава. Чрез това приложение 
може да се разпространява информация например за законодателството, обсъжданията в 
рамките на ЕС, промени в Договора и т.н.“  
 
Тази препоръка и обосноваващите я мотиви са важни, тъй като, ако бъде изпълнена, това ще 
улесни комуникацията под формата на по-информирани обсъждания между гражданите на 
съответните държави членки посредством приложение, което би могло да има много различни 
функции. Това приложение следва да бъде разработено така, че да бъде от значение за всички, 
както и да стимулира допълнително любознателност и да прави техническата информация по-
достъпна и интересна. Приложението следва да се разглежда като допълнителен източник, 
който разпространява официално потвърдена пряко от ЕС информация, за да се повишат 
доверието и прозрачността в обществения дебат и да спомогне за изграждане на обща 
европейска идентичност.  
 
Поднаправление 4.2 Европейски ценности и идентичност  
 
27. „Препоръчваме ЕС да създаде специален фонд за онлайн и офлайн краткосрочни и по-
дългосрочни взаимодействия между гражданите на ЕС (напр. програми, панели, срещи за 
обмен), за да се укрепи европейската идентичност. Участниците следва да бъдат 
представителни за обществото от целия ЕС, което би трябвало да включва целеви групи въз 
основа на различни критерии, като например демографски, социално-икономически и 
професионални критерии. Целите на този фонд трябва да бъдат ясно уточнени, за да се 
стимулира европейската идентичност, като потребностите на фонда трябва да бъдат 
оценявани редовно.“  
 
Препоръчваме това, тъй като взаимодействия от такъв вид позволяват на гражданите да 
споделят идеи, а по-дългосрочните форми на обмен им позволяват да разберат различните 
култури и да споделят опит, включително професионални практики. Необходим е фонд на ЕС, 
тъй като е важно всеки да може да участва, включително тези, които по принцип не участват. 
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28. „Препоръчваме ЕС да инвестира в бързо противодействие на дезинформацията, като 
подкрепя съществуващи организации и инициативи, като Кодекса за поведение във връзка с 
дезинформацията и Европейската обсерватория за цифрови медии, както и подобни 
инициативи в държавите членки. Тези мерки за противодействие биха могли да включват 
проверка на фактите, създаване на осведоменост относно дезинформацията, предоставянето 
на леснодостъпна статистика, съответно санкциониране на лицата, които разпространяват 
дезинформация, въз основа на правна уредба и справяне с източниците на дезинформация.“  
 
Тази препоръка е важна, тъй като погрешната информация и дезинформацията, които идват от 
и извън ЕС, създават конфликти между гражданите на ЕС, поляризират обществото, излагат 
демокрацията на риск и вредят на икономиката. Предвид сложността на темата са необходими 
значителни човешки и финансови ресурси. 
 
29. „Препоръчваме: 1) да се увеличи честотата на онлайн и офлайн взаимодействията между 
ЕС и неговите граждани (напр. чрез пряко запитване на гражданите по въпроси на ЕС и чрез 
създаване на лесна за ползване платформа, която да гарантира, че всеки гражданин може да 
взаимодейства с институции и длъжностни лица на ЕС), и 2) за да се гарантира, че гражданите 
имат възможност да участват в процеса на изготвяне на политиките в ЕС, да изразяват своите 
становища и да получават обратна връзка, препоръчваме да бъде изготвена харта, кодекс за 
поведение или насоки за длъжностните лица в ЕС. Следва да съществуват различни начини 
за взаимодействие, така че всеки гражданин да може да участва.“  
 
Препоръчваме това, тъй като съществуват няколко начина за достъп до институциите на ЕС 
(онлайн платформи, представителни органи), но те не са познати, не са ефективни, нито 
прозрачни. Съществуват огромни различия в достъпността между държавите. По-честите 
взаимодействия с по-добро качество ще доведат до чувство на ангажираност на гражданите на 
ЕС. 
 
30. „Препоръчваме европейската идентичност и ценности (т.е. правова държава, демокрация и 
солидарност) да получат специално място в процеса на интеграция на мигрантите. Възможните 
мерки биха могли да включват създаването на програми или подкрепата за вече 
съществуващи (местни) програми, за да се насърчават социалните взаимодействия между 
мигрантите и гражданите на ЕС, или привличането на дружества в програмите, които 
подкрепят интеграцията на мигрантите. Същевременно следва да бъдат инициирани 
подобни програми, за да се създаде осведоменост сред гражданите на ЕС по въпросите, 
свързани с миграцията.“  
 
Тази препоръка е важна, тъй като програмите за социално взаимодействие могат да подкрепят 
мигрантите в техния нов живот и да дадат възможност на немигрантите да имат разбиране за 
всекидневния живот на мигрантите. Ако мигрантите живеят в гета, няма възможност за тяхната 
интеграция в обществото на държавата и на ЕС. Необходима е обща политика, тъй като след 
влизането на мигрантите на територията на ЕС те могат да отидат във всяка държава в рамките 
на ЕС. Следва да бъдат подкрепяни местни инициативи, тъй като местните органи на 
управление ще използват тези средства по-ефективно в сравнение с органите на национално 
равнище. 
 
Поднаправление 4.3 Информация за ЕС  
 
31. „Препоръчваме ЕС да предоставя повече информация и новини на европейските граждани. 
Съюзът следва да използва всички необходими средства, като същевременно зачита 
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свободата и независимостта на медиите. Той следва да предоставя на медиите ресурси, както 
и широка и достоверна информация за дейностите и политиките на ЕС. ЕС следва да 
гарантира, че информацията се излъчва равномерно във всички държави членки от 
национални и европейски медии, и следва да гарантира, че държавите членки насърчават 
обществените радио- и телевизионни оператори и обществени информационни агенции да 
отразяват европейските въпроси.“ 
 
Препоръчваме това, тъй като от нашия личен опит и по данни на Евробарометър мнозинството 
от европейските граждани се информират чрез традиционните медии (печат, радио и 
телевизия), а предлаганата понастоящем информация за ЕС по тези канали е много оскъдна. 
Медиите, особено обществените, имат функция на обществена услуга, така че съобщаването на 
сведения относно въпроси, свързани с ЕС, които засягат европейското население, има 
съществено значение и е изключително необходимо за изпълнението на тази функция. 
Препоръчваме информацията за ЕС, която се публикува в различните държави членки, да бъде 
еднаква, за да се насърчава интеграцията и да се избягва различната информация по различни 
въпроси във всяка държава. По-лесно осъществимо е да се използват вече съществуващите 
медийни канали, това е и по-евтино от създаването на нови канали и се постига същият 
резултат. Съществуващите до момента канали имат предимството, че са вече познати на 
гражданите. Не трябва да има граждани, на които се налага да избират между различни канали, 
за да могат да достигат до различно (национално или европейско) съдържание. 
 
32. „Препоръчваме ЕС да създаде и рекламира многоезични онлайн форуми и офлайн срещи, 
където гражданите могат да започват обсъждания с представители на ЕС независимо от темата 
и географския обхват на повдигнатия въпрос. За тези онлайн форуми и офлайн срещи следва 
да има определен кратък срок, в който да се получават отговори на въпросите. Цялата 
информация за тези пространства следва да бъде централизирана в интегриран официален 
уебсайт с различни характеристики; като пространство за често задавани въпроси, 
възможност за споделяне на идеи, предложения или опасения с други граждани и с 
механизъм за определяне на тези от тях, които получават най-голяма подкрепа. Във всеки 
случай достъпът до него следва да бъде лесен и следва да се използва небюрократичен език.“ 
 
Препоръчваме това, тъй като ще създаде пряк канал между европейските граждани и 
европейските представители за съвместно обсъждане и работа, като ще предоставя на 
гражданите лесен достъп до информация за ЕС и ще увеличи тяхната осведоменост за 
съществуващата информация. Това ще създаде по-прозрачен и отворен ЕС и ще помогне на 
гражданите да споделят своите проблеми и мисли, да получават отговори и политически 
решения и ще им позволи да работят и да споделят гледни точки и опит с други граждани. 
 
33. „Препоръчваме на институциите и представителите на ЕС да използват по-достъпен език и 
да избягват използването на бюрократични термини в своите комуникации, като същевременно 
запазят качеството и експертността на даваната информация. ЕС следва да адаптира също така 
предоставяната на гражданите информация по различни комуникационни канали и профили 
на аудиторията (напр. вестници, телевизия, социални медии). ЕС следва да положи 
специални усилия за адаптиране на комуникациите към цифровите медии, за да се повиши 
неговата способност да достига до младите хора.“ 
 
Препоръчваме това, тъй като наличието на разбираема информация ще позволи на ЕС да 
достига до повече европейски граждани, а не само до ангажираните. Ако разполагаме със 
специални нови и съвременни инструменти за достигане до конкретни аудитории, гражданите 
ще разбират по-добре дейностите и политиките на ЕС, особено младите хора, които не чувстват 
близост или принадлежност към ЕС.  
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Направление 5: Засилване на гражданското участие 

 
Поднаправление 5.1 Гражданско участие  
 
34. „Препоръчваме независими граждани да присъстват като наблюдатели по време на всички 
процеси по вземане на решения в ЕС. Следва да има форум или постоянен орган от 
представители на гражданите, определящи се като граждани на ЕС, за да изпълняват 
функцията на предаване на значима и важна информация на всички граждани на ЕС. Тези 
граждани би трябвало да работят с всички останали европейски граждани в дух на свързаност 
„от горе надолу/от долу нагоре“, които би трябвало да доразвиват диалога между 
гражданите и институциите на ЕС.“ 
 
Тъй като е очевидно, че гражданите заслужават да бъдат информирани постоянно по всеки и 
всички въпроси и да се гарантира, че политиците не могат да скрият някои въпроси от 
гражданите – неща, които политиците предпочитат гражданите да не знаят. Това би премахнало 
разделението между гражданите и избраните представители чрез създаване на нови пътища 
на доверие. 
 
35. „Препоръчваме ЕС да възобнови обсъжданията за конституция на Европа с оглед да бъде 
създадена такава конституция, вдъхновена от гражданите на ЕС. Гражданите следва да могат 
да гласуват при създаването на такава конституция. За да се избегнат конфликти с държавите 
членки, тази конституция следва да определи за приоритет включването на правата на човека 
и демократичните ценности. При създаването на такава конституция следва да се вземат 
предвид предходните усилия, които така и не доведоха до реалното приемане на 
конституция.“  
 
Тъй като тази конституция ще ангажира младите хора с политиката на равнището на ЕС и ще 
противодейства на нарастващия национализъм. Тъй като тя ще даде общо определение на това 
какво е демокрация в Европа и ще гарантира, че то се прилага по еднакъв начин във всички 
държави членки. Тъй като ЕС има общи ценности по отношение на демокрацията и правата на 
човека. Тъй като това ще даде възможност на гражданите да бъдат включени в процеса на 
вземане на решения и ще им позволи да се идентифицират в по-голяма степен като част от ЕС, 
ако са участвали в процеса.  
 
36. „Препоръчваме политиците да бъдат по-отговорни, когато представляват гражданите, които 
са избрани да представляват. Младите хора по-специално са особено отчуждени от 
политиката и мнението им не са взема сериозно, когато участват. Но отчуждението е общ 
проблем и хората на всички възрасти следва да бъдат ангажирани в по-голяма степен, 
отколкото понастоящем.“  
 
Тъй като определението за това какво е демокрация трябва да бъде обновено. Трябва да си 
припомним какво реално означава демокрация. Демокрация е представителството на народа 
(гражданите на ЕС). Тъй като младите хора са недоволни и разочаровани от политиците, които 
те считат за елит, който не споделя техните виждания. Ето защо хората следва да бъдат 
включени в по-голяма степен, отколкото понастоящем, по нови и интересни начини. 
Образователната система, после социалните медии и всички други форми на медии биха могли 
да изпълняват тази роля през целия жизнен цикъл и на всички езици. 
 
Поднаправление 5.2 Гражданско участие  
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37. „Препоръчваме ЕС да бъде по-близо до гражданите по по-категоричен начин, което 
означава държавите членки да бъдат включени в насърчаването на гражданското участие в ЕС. 
ЕС следва да насърчава използването на механизми за гражданско участие чрез 
осъществяване на маркетингови и рекламни кампании. Националните и местните органи на 
управление следва да бъдат задължени да се включат в този процес. ЕС следва да гарантира 
ефективността на платформите за участие в демократичния живот.“  
 
Препоръчваме това, тъй като съществуващата платформа трябва да стане по-силна и ефикасна: 
необходимо е да има повече обратна връзка от гражданите към ЕС и обратното. Няма 
достатъчно обсъждания в рамките на ЕС, както и между гражданите и органите на управление. 
Тъй като гражданите не подават петиции или защото не знаят за съществуването на тази 
процедура, или защото не вярват в успеха на такива петиции. 
 
38. „Препоръчваме ЕС да създаде и да изпълнява програми за училищата във връзка с това, 
което се прави в ЕС по отношение на съществуващите механизми за участие. Тези програми 
следва да бъдат включени в учебните програми на училищата по европейско гражданство и 
етика с подходящо за възрастта съдържание. Следва да има и програми за възрастни. Следва 
да има програми за учене през целия живот, които се предлагат на гражданите, за да 
повишават знанията си за възможностите за гражданско участие в ЕС.“  
 
Препоръчваме това, тъй като е важно за бъдещето на нашите деца. Гражданите искат да знаят 
как да изразяват мнението си. Важно е те да знаят точните механизми и как могат да бъдат 
използвани те, за да бъде чут техният глас от ЕС. Важно е за равноправното включване на всички 
европейски граждани. Като европейски граждани ние трябва да знаем как да използваме 
своите права. Бидейки европейски граждани имаме право да знаем това. 
 
Поднаправление 5.3 Гражданско участие  
 
39. „Препоръчваме Европейският съюз да провежда граждански асамблеи. Настоятелно 
препоръчваме те да бъдат осъществявани посредством правно обвързващ и задължителен 
закон или регламент. Гражданските асамблеи следва да се провеждат на всеки 12 – 18 
месеца. Участието на гражданите не следва да е задължително, но да се стимулира, като 
същевременно се организира въз основа на ограничени мандати. Участниците трябва да 
бъдат подбирани на случаен принцип с критерии за представителност, като не представляват 
организации от какъвто и да е вид, нито са поканени да участват заради своята 
професионална роля, когато са членове на асамблеята. При необходимост ще има подкрепа 
от експерти, така че членовете на асамблеята да разполагат с достатъчно информация за 
обсъждания. Процесът на вземане на решения ще бъде в ръцете на гражданите. ЕС трябва да 
гарантира ангажимента на политиците по отношение на решенията на гражданите, взети в 
гражданските асамблеи. В случай че предложенията на гражданите бъдат пренебрегнати или 
отхвърлени изрично, институциите на ЕС трябва да поемат отговорност за това, като 
обосноват причините за това решение.“ 
 
Препоръчваме да бъдат осъществявани граждански асамблеи, тъй като искаме гражданите да 
се чувстват по-тясно свързани с институциите на ЕС и да допринасят пряко за вземането на 
решения наред с политиците, като се засилва усещането за принадлежност и пряка ефикасност. 
Освен това искаме политическите партии и техните предизборни програми да бъдат отговорни 
пред гражданите. 
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Приложение I: Как се изготвят препоръките? 

A. Обзор на сесия 3  
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· Приветствие и дневен ред
· Принос на платформата

· Обяснение на целите и на 
процеса

Превръщане на насоките в 
препоръки

· Работа по ключовите послания 
за пленарното заседание на 

конференцията

· Граждани четат и определят 
приоритет на насоките

· Експерти и проверители на  
факти отговарят на въпроси

Получаване на обратна 
информация от други групи и 

финализиране на препоръките

· Гласуване на препоръките
· Заключителни слова

· Финализиране на ключовите 
послания

Гражданите започват да 
превръщат насоките в препоръки

ПЛЕНАРНО 
ЗАСЕДАНИЕ

ОТКРИТ ФОРУМ

СЕСИЯ НА 
ПОДГРУПА

- Повторно събиране и подготовка
- Определяне на приоритет на насоките
- Начало на превръщането на насоките 
в препоръки

- Превръщане на насоките в препоръки
- Финализиране на препоръките

- Работа по ключовите послания за  
пленарното заседание на 
конференцията
- Гласуване на препоръките

СЕСИЯ 3

ДЕН 1          ДЕН 2                 ДЕН 3
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Б. Схема за изготвяне на препоръки

СТЪПКА 1: НАСОКИ

СТЪПКА 2: ГРУПИРАНЕ

СТЪПКА 3: ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА 5 ГРУПИ

СТЪПКА 4: 
ПРЕПОРЪКИ
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В. Подробен процес на изготвяне на препоръките 

Пленарно заседание 1 

Цел: Повторно събиране като панел и подготовка за сесия 3 

Приветствие; Даване на думата на гражданите; Актуална информация за платформата; Дневен 
ред за уикенда; Въведение в методиката на сесията 

Открит форум 1 

Цел: Определяне на приоритет на насоките 

Прочитане на насоките и неформална дискусия в стаите (без осигурен превод); определяне на 
приоритет на насоките със стикери; Всеки гражданин получи петдесет стикера (десет зелени за 
направление 1, десет червени за направление 2, десет сини за направление 3, десет жълти за 
направление 4, десет лилави за направление 5) и пристъпи към даване на приоритет на най-
много десет насоки от направление. Бяха раздадени пет черни стикера на гражданин, за да се 
определи приоритет за насоките, съставени от собствената му подгрупа.  

Направление 
1

Осигуряване на 
права и 

недискримина
ция

Поднаправлен
ие 1.1

Недискриминаци
я

 

2
Защита на 

демокрацията 
и принципите 
на правовата 

държава

Поднаправлен
ие 2.2

Защита и 
укрепване на 
демокрацията

 

Направление 
3

Реформиране 
на ЕС

Поднапправле
ние 3.1

Институционална 
реформа

 

Направление 
4

Изграждане на 
европейска 

идентичност

Поднаправлен
ие 4.3

Информация за 
ЕС

 

Направление 
5

Засилване на 
гражданското 

участие

Поднаправлен
ие 5.1

Гражданско 
участие

 

1.1.1.1
Единните правила трябва да се прилагат 

еднакво във всички страни от ЕС и да се 

наблюдават от ЕС. Тъкмо уязвимите 
имат нужда от повече защита.

001

 

2.3.4.1
ЕС следва да засили ангажимента си да 

изнася своя модел на демокрация и 

своите ценности извън своите граници. 

Не с оръжие, а с дипломация, чрез 

споделяне на най-добри практики в 

международен план и чрез повишаване 
на осведомеността.

044

 

3.1.1.2
При критериите за присъединяване към 

ЕС следва да се даде приоритет на 

критерия за ценности и демокрация (в 
сравнение с икономическото развитие).

054

 

4.2.4.1
Подобряване на процеса на събиране на 

данъци от големите мултинационални 

компании. Решаване и на проблема с 

данъчните убежища.

.

095

 

5.2.3.1
Включване на общините, местните и 

регионалните организации да се обаждат 

на гражданите и да насърчават тяхното 

участие в механизмите за вземане на 

решения на ЕС. Осигуряване на 

специално участие на училищата и 

младите хора. Без да се забравят 

възрастните.

.

116
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Работа на подгрупа 1 

Цел: Начало на превръщането на насоките в препоръки 

Събота, 11.12.2021 г. 

Работа на подгрупа 2 

цел 1: Превръщане на насоките в препоръки 

Следва се същата методика, както при работата на подгрупа 1. 

цел 2: Предоставяне/получаване на обратна информация на другите подгрупи от същото 
направление. 

Цел № 3: Предоставяне/получаване на обратна информация от другите подгрупи от различни 
направления. 

Продължава същата методика, както досега. 

цел 4: Финализиране на препоръките 

В тази последна фаза беше направен опит за интегриране на обратната информация от другите 
подгрупи и от проверката на фактите. Подгрупите финализираха своите препоръки. 

Неделя, 12.12.2021 г. 

Открит форум 2 

Цел: Работа по ключовите послания за пленарното заседание на конференцията 

Групата от 20 представители от панела на пленарното заседание на конференцията работеха и 
между сесиите, за да изготвят ключовите послания. За да постигнат това, те проведоха 
интервюта с другите участници, за да се опитат да прихванат тези послания и да могат да 
комуникират констатациите на панела по прост начин. Ключовите послания следва да отразяват 
препоръките и техните обосновки. 

Пленарно заседание 2 

Цел: Препоръки за гласуването 

Инструкции, дадени на участниците: 

 

1. Натиснете бутон на таблета 

 

2. Сканирайте QR код, за да 

получите достъп до 
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връзката на формуляра с 

препоръките от 

направлението 

3. Проверете личния си 

идентификационен номер 

(ПИН), който е зад таблета 

PIN: Personal Identification Number

Your answer

STREAM 1 – Ensuring rights and non-discrimination
Conference on the Future of Europe
European Citizens’ Panel 2: “European democracy/values and rights, rule of law, security”

1.1 Non-discrimination / 1.2 Gender Equality
1.3 Protecting human rights and the rights of nature and animals
1.4 Right to privacy

 

 

4. Въведете ПИН-а във формуляра 

 

 

5. Гласувайте с палец 

нагоре или надолу за всяка 

от препоръките във всяко 

направление и изпратете 

 
 
 
 
 
 
6. Препоръките със 70% или 
повече палец нагоре от 
подадените гласове се 
приемат. 
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Приложение ІI: Принос на експертите и проверителите на факти в подкрепа на процеса на 

проверка на фактите 

Приносът на експертите и проверителите на факти беше координиран от така наречения 
„Knowledge and Information Centre – KICK“ (Център за знания и информация), съставен от 
членове на Общия секретариат и групата за обсъждане, с подкрепата на постдокторанти от 
Европейския университетски институт. Всеки път когато участниците, фасилитаторите, 
наблюдателите или присъстващите експерти установят необходимост от фактическо 
изясняване, това се съобщава на KICK, който пренасочва въпроса към съответния експерт и/или 
проверител на факти. 

Редица експерти на място и онлайн проследиха обсъжданията на подгрупите, за да могат да 
задействат проверка на фактите. Освен това експерти от трите институции бяха на повикване, за 
да отговорят на въпроси за проверка на фактите в съответните им области на експертни 
познания, по-специално по отношение на вече съществуващите регулаторни и други 
инструменти на политиката.  

Експертите и проверителите на факти бяха помолени да отговорят с много кратко забавяне, като 
върнат възможно най-ясен текст, който можеше да бъде предаден от фасилитатора на 
участниците след одобрение от KICK. 

Списък на експерти на място и онлайн: 

Експерти по направление 1 – „Осигуряване на права и недискриминация“ 

 

• Costanza Hermanin, Ръководител по въпросите на политиката в Европейския 

университетски институт във Флоренция 

• Hielke Hijmans, Председател на Камарата за уреждане на съдебни спорове/член на 

изпълнителния съвет на белгийския орган за защита на данните  

 

Експерти по направление 2 – Защита на демокрацията и върховенството на закона 

 

• Carlos Closa Montero, Професор, Училище по европейско и транснационално управление 

към Европейския университетски институт (EUI)/Институт за обществени блага и 

политики – Висш съвет за научни изследвания (IPP-CSIC), Испания 

• Paul Blokker, Доцент по социология, Болонски университет 

• Raphael Bossong, Германски институт по международни въпроси и въпроси на 

сигурността 

• Elda Brogi, Професор в Центъра за медийна политика и свобода на медиите на 

Европейския университетски институт. Член на изпълнителния съвет на Европейската 

обсерватория за цифрови медии (EDMO) 

 

Експерти по направление 3 – Реформиране на ЕС 

 

• Katrin Auel, Ръководител на научноизследователската група „Европейско управление, 

публични финанси и пазари на труда“ към Института за следдипломни изследвания, 

Виена 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
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• Corinna Stratulat, Център за европейска политика, Ръководител на програмата за 

европейска политика и институции и старши политически анализатор 

• Ariadna Ripoll Servent, Преподавател по политика на Европейския съюз в Центъра за 

изследвания по въпросите на Европейския съюз в Залцбург (SCEUS) и във Факултета по 

политически науки и социология в Залцбургския университет 

• Diane Fromage, Индивидуален стипендиант на Мария Склодовска-Кюри в юридическия 

факултет Sciences Po, Париж  

• Kalypso Nicolaïdis, Професор в Училището по европейско и транснационално управление 

и професор по международни отношения в Оксфордския университет 

• Ulrike Liebert, Катедра по европейски изследвания „Жан Моне“, Бременски университет 

 

Експерти по направление 4 – Изграждане на европейска идентичност 

 

• Hans-Jörg Trenz, Професор по социология на културата и комуникацията в Scuola Normale 

Superiore, Пиза/Флоренция, Италия 

• Antoine Godbert, бивш ръководител на Агенция Еразъм в Бордо, член на Cercle Erasmus 

 

Експерти по направление 5 – Засилване на гражданското участие 

 

• Alberto Alemanno, Професор по право и политика на Европейския съюз към Висшето 

търговско училище (HEC) в Париж 

• Dominik Hierlemann, Фондация Бертелсман  

 

 

Приложение III: Други препоръки, които бяха разгледани от панела и не бяха приети 

Направление 1 Осигуряване на права и недискриминация  
 

Поднаправление 1.1 Недискриминация/Поднаправление 1.2 Равенство между половете  
 
„Препоръчваме ЕС да включи активно малцинствата при изготвянето на политиките по 
ключови аспекти на държавните институции (напр. полиция и НПО). Препоръчваме ЕС да 
създаде консултативен съвет, пряко избиран от малцинствата. Съставът следва да бъде 
предимно от представители на малцинствата, като присъстват и НПО. Той следва да има 
формираща роля в обучението на държавните служители да се грижат за нуждите на 
малцинствата. Този орган следва да има право на вето по въпроси, свързани с малцинствата.“ 
 
Препоръчваме това, тъй като мненията на малцинствата не се чуват в достатъчна степен. Те 
следва да говорят сами от свое име, самоопределени и на професионално равнище, поради 
което комбинираме представителство чрез гласуване и експертен опит. 
 
Направление 2: Защита на демокрацията и принципите на правовата държава  
 
Поднаправление 2.2 Защита и укрепване на демокрацията/Поднаправление 2.4 Медии и 
дезинформация  

https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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„Препоръчваме да бъде създадена агенция за наблюдение на аудиовизуалните, печатните и 
цифровите медии на европейско равнище. Тази агенция следва да наблюдава дали 
националните медии се придържат към безпристрастен и обективен процес при създаването 
на своето съдържание. За да се предотврати дезинформация, агенцията следва да предвиди 
система за оценяване на достоверността на националните медии. Тази система за оценяване 
следва да бъде лесна за разбиране от гражданите.“  
 
Препоръчваме това, тъй като е нужна оценка на медиите и тяхната достоверност, но и медийно 
многообразие в държавите от ЕС. Агенция на ЕС би била най-обективна при гарантирането на 
това. Освен това наличието на система за оценяване позволява на гражданите да правят 
информиран избор и стимулира медиите да предоставят достоверни новини. Ако системата за 
оценяване се окаже недостатъчна за гарантирането на достоверността на медиите, агенцията 
следва да получи правомощие да налага санкции. 
 
Направление 5: Засилване на гражданското участие 
 
Поднаправление 5.1 Гражданско участие  
 
„Препоръчваме да има представителен орган на гражданите, създаден за обсъждане и 
съществено въздействие върху процеса на вземане на решения – винаги, когато има въпрос, 
който се решава на равнището на ЕС и който е от голямо значение за европейските граждани 
(както са решили гражданите, евентуално посредством проучване). Това следва да бъде 
разнообразна група от около 100 граждани от всички държави от ЕС с равно представителство 
на всяка държава. Съставът на тази група следва да се подновява, като членовете се сменят 
периодично.“  
 
Тъй като е важно да се предотвратяват проблеми, като например корупция, която може да 
възникне от постоянен представителен орган, и тъй като е от жизненоважно значение в 
подобен орган да бъдат представени по равно всички държави, за да се предотврати 
несправедливост по отношение на правомощието за вземане на решения. Тъй като, ако се 
работи по този начин, ще бъдат предотвратени предизвикателствата, свързани с 
непрекъснатото събиране или използване на технологии отдалече. 
 
 
 
 

Приложение IV: Групирани насоки3 

Направление 1 Осигуряване на права и недискриминация 

Поднаправление 1.1 Недискриминация 

1. 1.1.1.1 насока: Единните правила трябва да се прилагат еднакво във всички страни от ЕС и да се 
наблюдават от ЕС. Тъкмо уязвимите имат нужда от повече защита. 

 
2. 1.1.1.2 насока: Малцинствата трябва да бъдат по-ангажирани и по-добре представени. Те трябва 

 
3  В процеса на групиране три насоки не бяха включени в списъка по погрешка: 5.3.1.1 насока: Насърчаване 
на образованието в областта на участието (на равнище ЕС). 1.2.2.4 насока: ЕС трябва да помогне за преосмисляне на 
концепциите за мъжествеността и женствеността. 1.2.2.1 насока: Културна битка, признаване и разбиране на 
привилегията да бъдеш „мъж“, така че да се повиши осведомеността относно последиците от това да си жена. 
Гражданите бяха информирани за това.  
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да се включат във формулирането на законите и обществото трябва да ги слуша по-внимателно  
1.1.1.3 насока: Представителите на малцинствата трябва да имат солидно, самостоятелно 
представителство в институциите на ЕС 
1.1.2.4 насока: Необходими са по-добри структури, за да могат малцинствата да участват активно. 
2.3.2.3 насока: ЕС трябва да подобри приобщаването, разнообразието и да увеличи 
пространството за видимост и гласа на хората, принадлежащи към малцинствата, тъй като те не 
са достатъчно представени в публичните и частните институции и в събитията на национално и 
европейско равнище. Днес публичните и частните организации все още са твърде хомогенни и 
продължават да проявяват твърде малко разнообразие и приобщаване.  
 

3. 1.1.1.4 насока: В училищата трябва да се представя реалистична картина на малцинствата, трябва 
да се обърне внимание на страховете, да се предоставя информация с факти и да се установи 
диалог с малцинствата. Това се отнася и за работното място. Това трябва да бъде подкрепено със 
закон.  
2.3.2.2 насока: ЕС трябва да накара националните правителства да въведат обучение срещу 
насилието в училищата, като уроци за уважение към етническите и религиозните малцинства, но 
също и сексуално и полово образование, тъй като е пряко свързано с проблема със сексуалното 
посегателство, насилието и хомофобията.  
2.3.2.4 насока: ЕС следва да инвестира ресурси в подкрепа на добрите практики за борба с 
насилието, съществуващо в държавите членки. Например чрез подкрепа на публични и частни 
центрове за подкрепа, които съществуват в различни страни. 
2.3.2.1 насока: ЕС следва да играе по-силна роля в гарантирането на сигурността на ЛГБТИ + 
общността срещу насилие и дискриминация.  
2.3.2.5 насока: В образованието и осведомеността относно насилието не трябва да се 
фокусираме само върху децата, но и върху населението като цяло. 

 
4. 1.1.2.3 насока: Повече данни за дискриминацията трябва да се събират в държавите членки. Това 

също така изисква ефективно докладване, при което държавите са задължени да събират и 
изпращат данни за дискриминацията. Данните трябва да бъдат анонимизирани и оповестявани 
публично. Освен това трябва да има достъп до помощ. Множествената дискриминация също 
трябва да е ясна на платформата. (Трябва да има контрол срещу злоупотреби).  
1.2.3.3 насока: В случаите на дискриминация следва да се прилагат санкции.  
 

5. 1.1.3.1 насока: ЕС следва да подобри достъпа до пазара на труда за младите и възрастните хора 
и да ограничи дискриминацията. 
 

6. 1.1.3.2 насока: Сваляне на възрастта за гласуване на 16 години 
 

Поднаправление 1.2 Равенство между половете 

7. 1.2.1.1 насока: Необходимо е обучение, когато жените се върнат от родителски отпуск.  
 

8. 1.2.1.2 насока: Работата от разстояние улеснява жените да развият кариерата си, особено когато 
трябва да се грижат за децата си.  
 

9. 1.2.1.3 насока: Самотните родители трябва да имат възможност да работят по-малко часове, за 
да могат да се посветят на семейството.  
 

10. 1.2.1.4 насока: Дружествата се нуждаят от повече детски градини, за да улеснят баланса между 
професионалния и личния живот на служителите.  
1.2.1.5 насока: Родителският отпуск за бащите трябва да бъде по-привлекателен. 
1.2.5.2 насока: Мъжете следва да споделят отговорностите, които традиционно винаги са били 
възлагани на жените.  
 

11. 1.2.3.1 насока: Необходимо е също така да се признаят други несгоди, през които преминават 
хората, като състояния на инвалидност.  
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12. 1.2.3.2 насока: Създаване на платформа на ЕС, чрез която хората да имат по-лесен достъп до съд 

и консултации, като например омбудсман. 
 

13. 1.2.4.1 насока: При споменатата по-горе културна битка следва също да се предприемат действия 
за прекратяване на насилието и заплахите, които жените изпитват от близък роднина или 
партньор.  
 

14. 1.2.5.1 насока: Анонимни интервюта за работа, така че полът да не е фактор при избора. 
Интервютата могат също да се записват, за да може да се провери дали са ефективни.  
1.2.5.4 насока: За да се избегне дискриминация, агенциите по заетостта трябва да отговарят за 
наемането на работа. 
 

15. 1.2.5.3 насока: Европейска правна рамка за справяне с нарушенията на трудовите права. ЕС 
следва да гарантира, че държавите членки прилагат правилата срещу дискриминацията, за да 
можем да постигнем равенство между половете. Правни консултации от ЕС за подпомагане с 
правни съвети за борба с дискриминацията. 
 

16. 1.2.5.5 насока: Осигуряване на по-гъвкаво работно време.  
 

Поднаправление 1.3 Защита на правата на човека и правата на природата и животните 

17. 1.3.1.2 насока: Образованието и комуникацията биха могли да бъдат още една по-устойчива 
насока, която да помогне за споделянето на перспективи относно правата и свободите и да 
запази единен ЕС.  
2.1.2.4 насока: Непрекъснато и последователно включване на информация за 
ценностите/гражданството/структурата на ЕС и т.н. в училищните програми на всички 
образователни нива. Инвестиране в европейско гражданско образование.  
 

18. 1.3.2.1 насока: Укрепване на мандата на Агенцията на Европейския съюз за основните права с 
инструменти за защита на уязвимите лица и малцинствата във всички държави членки. 
 

19. 1.3.2.2 насока: Независимостта и изграждането на капацитет на медиите и журналистите може 
да спомогне за гарантиране на балансирано съобщаване, например за малцинствата и 
мигрантите, за отразяване на положителните страни и ограничаване на преувеличаването на 
стереотипите за мигрантите и бежанците.  
 

20. 1.3.3.1 насока: ЕС следва да установи общи разпоредби по отношение на опазването на 
благосъстоянието на животните в земеделието 
1.3.3.3 насока: Една насока би могла да бъде на равнището на ЕС за прекратяване на 
субсидирането на голяма част от селскостопанския пазар, който произвежда и отглежда животни 
като част от масовото производство при при липса или недостатъчно хуманно отношение към 
животните.  
 

21. 1.3.3.2 насока: Правата на животните са второстепенни по отношение на правата на човека и 
опазването на околната среда. 
 

22. 1.3.3.4 насока: Облагане на негативните фактори за климата като метан и емисии на CO2 от 
селското стопанство и хармонизиране на данъчното облагане за насърчаване на местното 
производство на месо, тъй като още една насока би спомогнала за подобряване на климата и ще 
ограничи транспортирането на животни на дълги разстояния. 

 

Поднаправление 1.4 Право на неприкосновеност на личния живот 

23. 1.4.1.1 насока: Редовен одит на онлайн услуги за предотвратяване и проверка на нарушения 
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и/или злоупотреба с правата за неприкосновеност на личния живот/защитата на данните.  
1.4.1.2 насока: Налагане на глоба на дружества, които нарушават и злоупотребяват с правата на 
неприкосновеност на личния живот/защитата на данните; глобата трябва да бъде 
пропорционална на пазарната стойност на дружеството  
 

24. 1.4.2.1 насока: Регулиране на доставчиците да споделят удобна за потребителя и лесна за 
разбиране документация и искания за съгласие относно защитата на данните с потребителите. 
1.4.2.2 насока: Повишаване на осведомеността за съществуването на национални органи и 
органи на ЕС, отговарящи за защитата на данните. 
2.3.3.4 насока: ЕС следва да предложи механизми за защита на личните данни, които могат да 
бъдат лесно достъпни за всички граждани.  
 

25. 1.4.3.1 насока: Да не се допуска уебсайтовете да споделят информация за „бисквитки“ с трети 
страни.  
 

26. 1.4.3.2 насока: Преглед и актуализация на действащото законодателство, за да стане 
използването на данните пропорционално на действителните нужди. 
1.4.3.3 насока: Иницииране на специфичен процес на вземане на решения в целия ЕС, за да има 
яснота относно компромисите между споделянето на данни и предотвратяването на злоупотреба 
с тях (с подходящо разграничение за всеки конкретен сектор, например здравеопазване, 
сигурност и т.н.).  

 
27. 1.4.4.1 насока: Разрешаване на присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата 

на човека, за да се гарантира, че всички държави – членки на ЕС, спазват еднакво правото на 
неприкосновеност на личния живот и защитата на данните 
 

28. 1.4.5.1 насока: Осигуряване на по-ясни и по-строги правила за използването на социалните 
медии от непълнолетни, за да се предотвратят рисковете за неприкосновеността на личния им 
живот. 
1.4.5.2 насока: Специални училищни програми. 
2.3.3.2 насока: Образованието и превенцията са приоритет. ЕС следва да инвестира ресурси в 
държавите членки за обучение и повишаване на осведомеността на децата в училищата за 
защита на техните лични данни. 
2.3.3.3 насока: ЕС следва да насърчава информираността на гражданите и да използва кампании 
за повишаване на осведомеността по темата за защита на личните данни. 
 
 

Направление 2: Защита на демокрацията и принципите на правовата държава 

Поднаправление 2.1 Защита на принципите на правовата държава 

29. 2.1.1.1 насока: ЕС следва да настоява държавите членки да се справят активно с това в рамките 
на своите национални юрисдикции. 
 

30. 2.1.1.2 насока: ЕС следва да предприеме мерки за борба с въоръжената анонимност 
(анонимност, която се използва, за да позволи неетични практики при публикуване). 
 

31. 2.1.2.1 насока: ЕС следва да инвестира в усилията на обикновените хора за укрепване на 
демократичните ценности в държавите членки. 
 

32. 2.1.2.2 насока: ЕС следва да инвестира в мерки (проекти), които насърчават сътрудничеството и 
обмена между различни групи/региони/нации. 
 

33. 2.1.2.3 насока: Създаване на пространства без осъждане, където държавите могат да се учат една 
от друга с цел подобряване на своите демократични практики. 
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34. 2.1.3.1 насока: Създаване на транснационални европейски политически партии, към които 

всички европейски политици биха могли да се присъединят.  
 

35. 1.1.2.1 насока: Има нужда от ясни санкции на ЕС срещу държавите членки, които да се прилагат 
ефективно и да действат като възпиращ фактор. Една от възможностите е отмяната на 
еврофондовете. 
1.3.1.1 насока: Комбиниране на системи за санкции и бонуси и дефиниране на групи от държави 
членки според тяхното ниво на прилагане на човешките права, свободи и равенство.  
2.1.4.1 насока: ЕС следва първо да води приятелски диалог с държави, които не спазват 
правилата. Като втора стъпка следва да се използва член 7 от Договора за Европейския съюз. И 
накрая фондовете на ЕС следва да бъдат изтеглени от държави, които не спазват изискванията. 
2.2.2.2 насока: Трябва да имаме обща регулаторна рамка. Ако тази регулаторна рамка не се 
спазва, тогава можем да използваме санкции.  
4.2.1.4 насока: Прилагане на санкции само като последна мярка. Ако всичко друго не успее, 
включително диалогът. Наличие на рамка и последователност на използване на санкциите. 

 

Поднаправление 2.2 Защита и укрепване на демокрацията 

36. 2.2.1.1 насока: Необходима е обща основа по отношение на разбирането и идентифицирането 
на случай на корупция. Кога лобирането е подходящо и кога се превръща в корупция?  
2.2.1.2 насока: Защита на тези, които се борят с корупцията. Необходимо е да ги защитим и след 
това да защитим процеса, чрез който можем да го направим. Трябва да определим как можем 
да направим това. 
4.2.4.3 насока: По-добри правила за лобиране в ЕС с цел намаляване на загубата на парични 
средства поради корупция 
 

37. 2.2.3.1 насока: Всички страни от ЕС следва да бъдат задължени да въведат минимален 
европейски доход, но и минимална европейска заплата, за да имат достоен живот. Подкрепа за 
хора, които трябва да бъдат реинтегрирани на пазара на труда.  
2.3.5.2 насока: ЕС следва да въведе минимална работна заплата на европейско равнище.  

 

Поднаправление 2.3 Сигурност 

38. 2.3.1.1 насока: Въпросът за баланса между сигурността и правата, по-специално свободата на 
изразяване, е основен проблем за сигурността, но и много сложен проблем за решаване. Като 
граждани ние се борим да заемем правилното си място. 
 

39. 2.3.1.2 насока: Знаем, че заплахите за сигурността са сериозни, но смятаме, че Европа следва да 
избягва предприемането на авторитарни мерки и вместо това следва да работи повече на 
равнище превенция и разубеждаване. 
 

40. 2.3.1.3 насока: ЕС следва да работи в координация с големите корпорации в мрежата и 
социалните мрежи (Facebook, Google и Twitter) и с полицейските сили на различните държави 
членки, за да разубеди тези, които публикуват опасно съдържание, и да извършва полицейски 
разследвания за произхода на такова опасно съдържание и ниво на заплаха.  
 

41. 2.3.2.6 насока: ЕС следва да насърчи министерствата на образованието на държавите членки да 
гарантират психологическа помощ в училищата за всички деца и семейства, а не само за тези, 
които се нуждаят от нея или към които се обръщат социалните работници. 
 

42. 2.3.3.1 насока: Прилагане и спазване на Общия регламент за защита на данните за защитата на 
данни.  

 
43. 2.3.3.5 насока: Институциите на ЕС и държавите членки следва да бъдат по-координирани, за да 
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защитят своите граждани, своята демокрация и своите ценности срещу новите заплахи, идващи 
отвън, като киберсигурността и престъпната употреба на изкуствен интелект.  
 

44. 2.3.4.1 насока: ЕС следва да засили ангажимента си да изнася своя модел на демокрация и своите 
ценности извън своите граници. Не с оръжие, а с дипломация, чрез споделяне на най-добри 
практики в международен план и чрез повишаване на осведомеността. 
 

45. 2.3.4.3 насока: ЕС следва да засили координацията си, за да направи диалога, посредничеството 
и преговорите със съседните държави по-ефективни по въпросите, свързани с границите. 
 

46. 2.3.5.1 насока: Защита на европейските граждани от злополуки на работното място и 
предотвратяване на нездравословна или опасна работна среда.  
 

47. 2.3.6.1 насока: ЕС следва да направи повече, за да наложи прозрачността на банковите и 
финансовите транзакции. 
 

48. 2.3.7.1 насока: Необходимо е институциите на ЕС да направят повече за контрол и ограничаване 
на структурните явления на тероризма и организираната престъпност.  
 

49. 2.3.7.2 насока: Предлагаме да се създаде европейска агенция за борба с тероризма и 
организираната престъпност (включително мафиите и новите форми на организирана 
престъпност, като международните банди). 
 

50. 2.3.7.3 насока: Създаване на истинска европейска полиция. 
 

Поднаправление 2.4 Медии и дезинформация 

51. 2.4.1.1 насока: Политиците не следва да могат да притежават акции в медиите.  
2.4.1.2 насока: Необходим е европейски процес на проверка, за да се докаже безпристрастността 
на медийните компании, финансирани от политици.  
2.4.1.3 насока: Трябва да създадем пространство за неутрални новини. Новини, които вече не 
пораждат емоционална привързаност.  
2.4.2.1 насока: Необходим е европейски процес на проверка, за да се докаже безпристрастността 
и обективността на новините. Трябва да създадем пространство за неутрални новини.  
3.2.2.1 насока: Може да има система за оценяване или показател, който оценява достоверността 
на доставчиците на новини и информацията, публикувана от ЕС (статии, които са се оказали 
неверни и т.н. като показател).  
5.1.2.6 насока: Разделяне на политиката и медиите и контрол върху това разделение. Наред с 
други неща: Партиите не следва да притежават медийни платформи. 
 

52. 2.4.2.2 насока: Необходимо е новите потребители да бъдат по-добре образовани в разбирането 
на това информационно пространство. Трябва да образоваме децата от училище и да ги 
накараме да разберат как се създават новините. Има информационна неграмотност и трябва да 
работим по този проблем. Трябва да имаме медийно образование.  
2.4.3.1 насока: Имаме нужда от обучения в училищата по тази тема, които да научават младите 
хора да бъдат правилно информирани. 
2.4.3.2 насока: Нуждаем се от повече обучителни събития. Събития, специално посветени на 
гражданите, живеещи в селските райони, чрез които те могат да разберат потока от информация.  

 
 

Направление 3: Реформиране на ЕС 

Поднаправление 3.1 Институционална реформа 
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53. 3.1.1.1 насока: Повишаване на прозрачността на причините, поради които някои страни 
кандидатки се приемат в ЕС, а други не. 
 

54. 3.1.1.2 насока: При критериите за присъединяване към ЕС следва да се даде приоритет на 
критерия за ценности и демокрация (в сравнение с икономическото развитие). 
 

55. 3.1.2.1 насока: Увеличаване на подкрепата на ЕС за страните кандидатки, така че те да могат да 
укрепят своите институции и икономики (по начин, който се наблюдава отблизо от Европейския 
съюз). 
 

56. 3.1.3.1 насока: Гражданите на Европейския съюз следва да имат право да гласуват за 
транснационални партийни листи по време на изборите за Европейски парламент (или една 
транснационална избирателна листа, или две листи – една национална и една транснационална). 
 

57. 3.1.5.1 насока: Следва да има всеобхватен преглед на компетенциите на Европейския съюз и 
институциите на Европейския съюз. 
 

58. 3.1.5.2 насока: Следва да бъдат предоставени повече правомощия на институциите на ЕС, които 
се избират пряко от гражданите на ЕС. 
 

59. 3.1.6.1 насока: Институциите на ЕС следва да бъдат преименувани, така че имената им да бъдат 
по-малко объркващи за гражданите.  
3.1.6.2 насока: Европейският съюз следва да има по-отчетливи символи (като лого), които не биха 
били толкова подобни на други международни организации (като Съвета на Европа).  
3.1.6.3 насока: Европейският съюз следва да бъде прецизен в своите комуникации – следва да 
използва думата „Европейски съюз“, а не „Европа“, защото Европа не е просто Европейският 
съюз, това е по-широкообхватен термин. 
 

Поднаправление 3.2 Вземане на решения 

60. 3.2.2.2 насока: Създаване на онлайн платформа, където гражданите да могат да публикуват 
информация, в която не са сигурни, а експертите да могат да проверяват фактите. 
 

61. 3.2.3.1 насока: Следва да има референдум в целия ЕС, когато става дума за въпрос от 
изключително значение за всички европейски граждани. 
 

62. 3.2.3.2 насока: Следва да се обърне повече внимание на онлайн гласуването и онлайн приноса 
на гражданите, за да се повлияе на процеса на вземане на решения. 
 

63. 3.2.3.3 насока: Следва да има система за по-голям или пълен парламентарен контрол и отчетност 
по отношение на решенията за финансова помощ/благосъстояние/и как се изразходват 
средствата на общността в ЕС.  
 

64. 3.2.4.1 насока: Вместо това следва да се използва алтернативна система за гласуване. „Тежестта“ 
на гласовете трябва да се изчислява справедливо, за да се защитят интересите на малките 
държави.  
 

65. 3.2.4.2 насока: Необходима е структурна промяна в съществуващите договори или, като 
алтернатива, нова конституция, която да е договорена от държавите членки. 
 

66. 3.2.4.3 насока: Много е важно каквато и система да бъде създадена, тя да осигури относително 
справедливо право на глас или „тежест“ на по-малките държави, когато става въпрос за вземане 
на решения. 
 

67. 3.2.5.1 насока: Следва да има механизъм, при който Парламентът временно се заобикаля и 
решенията се вземат незабавно от Съвета на ЕС. 
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68. 3.2.5.2 насока: Следва да има представителен орган от граждански експерти, който предоставя 

информация и насоки на Европейския парламент при извънредни ситуации. 
 

Поднаправление 3.3 По-тясна интеграция 

69. 3.3.1.1 насока: Експертна група първо предлага как би могла да изглежда такава обща 
икономическа структура и какви последици би имала предложената обща икономическа 
структура – преди да започнем да обсъждаме дали искаме да имаме обща икономическа 
структура или не. 
 

70. 3.3.1.2 насока: Важно е да се създаде обща основа за всички държави членки (еднакви 
възможности, еднакво равнище), за да се постигне обща икономическа структура. 
 

71. 3.3.2.1 насока: Предлагаме да има повече публични инвестиции, за да се подобри качеството на 
живот на хората (инфраструктура, пътища, но бихме могли да помислим и за жилища/социални 
жилища). 
 

72. 3.3.2.2 насока: Данъчното облагане на големите корпорации/доходът от големите корпорации 
да допринася за публичните инвестиции, данъчното облагане да се използва за инвестиране в 
образованието и развойната дейност на всяка държава (НИРД, стипендии – Еразъм и т.н.). 
 

73. 3.3.2.3 насока: Прогресивно облагане на финансовите транзакции и на банките за получаване на 
приходи от големи финансови транзакции.  
 

74. 3.3.3.2 насока: Общоевропейско проучване чрез произволна извадка от информирани граждани 
в каква посока да се поеме, общоевропейска информационна кампания за възможните резултати 
от подобни промени преди това. 
 

75. 3.3.3.3 насока: Изготвяне на кризисен сценарий, при който правомощията на ЕС ще бъдат 
увеличени. 
 

76. 3.3.4.1 насока: Първо трябва да установим какви сме в Европа, едва тогава можем да кажем какво 
не сме (предположение: Това може да стане чрез анкета сред гражданите). 
 

Направление 4: Изграждане на европейска идентичност 

Поднаправление 4.1 Образование по въпросите на демокрацията 

77. 4.1.1.1 насока: Използване на изкуствен интелект, за да се подпомогне процесът на превод. 
78. 4.1.1.2 насока: Използване на главен език (като английски), за да общуваме. 

 
79. 4.1.1.3 насока: Създаване на приложение, което може да разпространява информация за 

въпроси, свързани с демокрацията, и извършване на превод на езика на потребителя. 
 

80. 4.1.2.1 насока: Насърчаване на процеси в демократичен стил в училищата – като ученически 
съвети, които гласуват по основни административни въпроси в училище. Използване на интернет 
и компютърни технологии (онлайн анкети) за повдигане на въпроси.  

 
81. 4.1.2.2 насока: Включване на проучвания за ЕС като част от учебната програма в държавите – 

членки на ЕС.  
4.1.3.1 насока: Колкото по-рано започне този образователен процес, толкова по-добре. 
Предложение за начало от възраст 10 – 12 и повече години. Минималната възраст за ученическия 
съвет трябва да бъде 12 години. Под тази възраст трябва да има съобразен с възрастта 
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ангажимент. 
4.1.4.1 насока: Не следва да преподаваме политически възгледи, а да преподаваме за 
демократичните процеси в ЕС и как той функционира. Разликата следва да е ясна както за 
учителите, така и за учениците.  
4.1.4.2 насока: Не всички граждани са съгласни, че между държавите членки може да бъде 
договорена междуевропейска учебна програма.  
4.1.4.3 насока: Следва да имаме ясен процес за обясняване на ЕС на всички. 
4.1.5.1 насока: Образователните системи в ЕС не следва да са еднакви. 
4.2.2.3 насока: В началните училища вече има единна учебна програма за ЕС.  
4.3.8.1 насока: Създаване на нов предмет за средно образование, който въвежда съдържание за 
настоящото функциониране на ЕС и мерките, които той предприема и как те засягат гражданите.  
5.1.2.1 насока: Като основа за гражданско участие се изисква повече информация за ЕС и по-
добра комуникация с гражданите. Хората трябва да научат повече за ЕС и европейската политика 
(педагогика, образование и обучение). 
 

82. 4.1.2.3 насока: Училищата могат да бъдат стимулирани чрез безвъзмездни средства или 
подарено оборудване, за да се насърчат училищата да прилагат изследвания във връзка с 
демокрацията в ЕС.  
4.1.3.2 насока: Субсидиите следва да се изплащат на училищата, които въвеждат демократични 
практики като част от училищния живот. Не следва да е задължително, но училищата следва да 
бъдат стимулирани. 

 

Поднаправление 4.2 Европейски ценности и идентичност 

83. 4.2.1.1 насока: Търсене на причините за национализма и протекционизма на някои държави 
членки, особено чрез диалога за ценностите и правилното разбиране на свързаните с това 
понятия. 
 

84. 4.2.1.2 насока: Повдигане на въпроса за политическия екстремизъм, който често използва 
антиевропейските настроения за свои собствени цели. 
 

85. 4.2.1.3 насока: Подобряване на непрекъснатата комуникация с гражданите на държавите членки. 
Включване в по-голяма степен на гражданите в процеса. На гражданите следва да се даде 
възможност да участват колкото е възможно повече. 
 

86. 4.2.1.5 насока: Координиране на спазването на европейските правила на всички нива, както и на 
национално и местно равнище. 
 

87. 4.2.2.2 насока: Персонализиране на информацията за определени групи. Промяна и опростяване 
на терминологията. 
 

88. 4.2.2.4 насока: Ангажиране на всички групи граждани по различни иновативни начини. 
 

89. 4.2.2.5 насока: Възможност за хората да пътуват повече, да се срещат и да обсъждат различни 
въпроси в рамките на ЕС. Дори и тези, които не са финансово добре. Създаване на специален 
фонд за това (като Еразъм).  
4.3.3.1 насока: Да бъдат създадени повече европейски програми за обмен или дейности, като 
програма Еразъм или настоящата конференция, така че хората да могат да пътуват до други 
страни, да се срещат с хората от други страни и да водят диалог за живота си и връзката си с 
Европа. 
 

90. 4.2.3.1 насока: Справяне с проблема с дезинформацията. Да се обърне по-голямо внимание на 
източника на дезинформация. 
 

91. 4.2.3.2 насока: Активна подкрепа на държавите членки в местните им проблеми с кампании за 
дезинформация. 
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92. 4.2.3.3 насока: Решаване на миграционните кризи. 

 
93. 4.2.3.4 насока: Подобряване на интернет сигурността – защита срещу хакерски атаки. 

 
94. 4.2.3.5 насока: Създаване на обща външна политика на ЕС. Координиране на действията във 

външната политика между ЕС и държавите членки. 
 

95. 4.2.4.1 насока: Подобряване на процеса на събиране на данъци от големите мултинационални 
компании. Решаване и на проблема с данъчните убежища. 
 

96. 4.2.4.2 насока: Подобряване на прозрачността на еврофондовете – в държавите членки и 
институциите на ЕС. 

 

Поднаправление 4.3 Информация за ЕС 

97. 4.3.3.2 насока: Създаване на онлайн форуми и места за срещи, където гражданите могат да 
слушат, да задават въпроси и да участват в диалог с европейски представители, с многоезичен 
превод. 
  

98. 4.3.5.1 насока: Използване на комуникационни стратегии, които предават информацията на по-
опростен и по-достъпен език, като придружават тази информация с по-подробни, по-технически 
съобщения, така че всеки, който иска, може да вникне по-задълбочено в нея. 
4.3.7.2 насока: По-рационално използване на ключовата роля на социалните медии днес.  
4.3.7.3 насока: Анализиране на това коя е целевата аудитория, какви канали се използват за 
комуникация и адаптиране на комуникацията към тези канали (добавяне на връзки за тези, които 
искат да навлязат по-задълбочено). 
 

99. 4.3.5.3 насока: Излъчване на рекламни клипове в ЕС по време на големи събития (Евровизия, 
спортни събития и др.) и в програмите в най-гледаното време. 
 

100.  4.3.6.1 насока: Правителството на ЕС да бъде по-отворено към гражданите. 
 

101. 2.1.3.2 насока: Насърчаване на националните медии да отразяват повече събития на равнище ЕС.  
3.2.1.1 насока: Медиите следва да бъдат силно насърчавани да предоставят повече ефирно 
време за разглеждане на европейски въпроси и дейности в рамките на Европейския съюз.  
4.3.1.1 насока: Следва да има блок за новини в новинарските програми на обществената 
телевизия за Европа, по същия начин, както има блок за спорт или други теми.  
4.3.5.2 насока: В медиите трябва да има програми, отделено време, с конкретни новини за ЕС.  
4.3.7.4 насока: Включване в телевизионните новини на блок с информация за ЕС, както се прави 
за спортни и други въпроси. 
3.2.1.2 насока: Съществуващият европейски телевизионен канал или информационна агенция, 
която обсъжда въпроси, свързани с дейността на ЕС (Съвет, Парламент, решения и т.н.), трябва 
да разшири обхвата си от около една трета от гражданите на ЕС до всички граждани на ЕС, които 
биха желали да го използват. Цялата информация, публикувана от ЕС, трябва да бъде 
фактологична и безпристрастна.  
3.2.3.4 насока: Публичните дебати, излъчвани от ЕС, биха могли да бъдат потенциално решение. 
Може да има вестници и новинарски агенции, които предоставят тази информация на хората.  
3.3.3.1 насока: Подобряване на информираността на гражданите относно ЕС: Канал, където 
намираме цялата информация за ЕС, екип на ЕС за връзки с обществеността, информиращ за 
дейността на ЕС, като използва различни канали за достигане до различни целеви групи, също 
така възможност за ангажиране на държавите членки в активно информиране за дейността на 
ЕС, включването му в училищната програма, удобен и забавен формат.  
4.3.2.1 насока: Създаване на независим европейски информационен канал или агенция за 
предаване на достоверна информация и противодействие на фалшивите и предубедени новини. 
4.3.7.1 насока: Нуждаем се от информационен канал, който може да предава такава информация 
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(какво прави ЕС и защо).  
5.2.3.2 насока: Включване на медиите в популяризирането на механизмите за прозрачност на ЕС. 

 
 

Направление 5: Засилване на гражданското участие 

Поднаправление 5.1 Гражданско участие  

102. 5.1.1.1 насока: Нуждаем се от прозрачност относно това, което се обсъждаше в процесите на 
гражданско участие. 
 

103. 5.1.1.2 насока: Всички решения на ЕС следва да бъдат прозрачни, така че гражданите да се 
чувстват ангажирани. 
5.1.1.3 насока: Хората, вземащи политически решения, трябва активно да създават прозрачност 
и гражданите трябва да бъдат проактивно информирани. 

 
104. 5.1.2.5 насока: Свързването на експертни знания и политика следва да бъде 

институционализирано. То следва да бъде зададено и прозрачно, като например консултации 
или как се избират правителствени експерти. 
 

105. 5.1.2.3 насока: Трябва да направим така, че гласуването да стане привлекателно. Не желаем 
задължително гласуване. 
 

106. 5.1.2.4 насока: Постоянно представителство на гражданите в Европейския 
парламент/Европейската комисия; гражданите следва да участват в процеса на вземане на 
решения. 
5.2.1.1 насока: По-голяма ангажираност на членовете на Парламента с предложенията и 
участието на граждани, като специално се отделя време в дневния ред на Парламента за 
включване на гражданите. 

 
107. 5.1.3.1 насока: Пряка демокрация: Дефиниране конкретно на темите, при които следва да се 

приложи пряката демокрация. 
 

108. 5.1.3.2 насока: Всички граждани следва да могат да гласуват за европейската конституция. 
 

109. 5.1.4.1 насока: Сътрудничеството между държавите членки и ЕС трябва да се подобри в някои 
области на политиката. Областите на действие/компетенциите на ЕС не трябва да се разширяват 
без основание („не на сляпо“). 
 

110. 5.1.4.2 насока: Анализ на факта защо се създава загуба на доверие между политиците и 
гражданите. 
 

111. 5.1.5.1 насока: Информационна платформа за нарушения или неспазване на директивите и 
регламентите на ЕС. 
 

Поднаправление 5.2 Гражданско участие  

112. 2.1.3.3 насока: ЕС трябва да бъде възприемчив към идеите, идващи директно от гражданите, а 
не само от националните правителства. Пример: създаване на платформа за целия ЕС за 
стартиране на петиции и граждански инициативи.  
5.2.1.3 насока: Платформа за обмен между граждани и избрани представители. С механизми за 
обратна връзка и регистрация на взаимодействия. 

 
113. 5.2.1.4 насока: Допитване до гражданите преди вземане на решения.  
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5.2.3.4 насока: Задължителни механизми за допитване до гражданите, когато има предложение 
за ограничаване на правата на гражданите. 
 

114. 5.2.1.5 насока: Подобряване на механизмите за отчитане на политиците пред гражданите, а не 
само пред партиите им. Необходимо е да се премине отвъд годишните отчети. Като подготовка 
за изборите всеки представител трябва да даде отчет какво е свършил. 
 

115. 5.2.2.1 насока: Програми за училища и дружества за това какво се прави във връзка с 
механизмите за участие и съществуващите инструменти.  
5.3.1.4 насока: Създаване на европейска учебна програма (относно участието на гражданите за 
предмет по гражданство/етика, а също и за обща учебна програма). 

 
116. 5.2.3.1 насока: Включване на общините, местните и регионалните организации да се обаждат на 

гражданите и да насърчават тяхното участие в механизмите за вземане на решения на ЕС. 
Осигуряване на специално участие на училищата и младите хора. Без да се забравят възрастните. 
 

117. 5.2.3.3 насока: Намаляване на времето и изискванията за прилагане на механизми за 
прозрачност и участие при вземане на решения. 
 
 

Поднаправление 5.3 Гражданско участие  

118. 5.3.3.4 насока: ЕС трябва да насърчава местните офиси в общините да се обучават, за да бъдат 
информирани и да имат цифров достъп до информацията в ЕС и процесите на вземане на 
решения. 
 

119. 5.3.4.1 насока: Разпространяване на информацията (и в средствата за масова информация) за 
механизмите за участие, с които ЕС разполага (по-точно, когато бъде стартирана консултация).  
 

120. 5.3.4.2 насока: Преразглеждане на критериите за документите, които не могат да бъдат 
публични.  
 

121. 5.3.4.3 насока: Информацията да е налична на различни езици на ЕС (не само на английски, 
немски и френски). 
 

122. 4.2.2.1 насока: Уверение, че всеки гражданин може да има достъп до информация (смартфон, 
интернет). 
5.3.3.5 насока: Осигуряване на достъп до интернет на всички европейски граждани (за 
гарантиране на цифрова информация и участие на гражданите).  
 

123. 5.3.2.1 насока: Осигуряване на ангажимент на политиците с участие на гражданите.  
5.3.2.2 насока: В случай че предложенията на гражданите бъдат отхвърлени, поискайте от 
политиците да дадат отчет за това, като обосноват причините, поради които предложението не е 
придвижено напред. 

 
124. 3.2.3.5 насока: Участието и обсъждането на гражданите, като Гражданското събрание, трябва да 

се провеждат на местно равнище.  
5.1.2.2 насока: Използвайте гражданските панели! Предварителни условия: Политиците трябва 
да представят подробна обратна информация за резултатите от панелите.  
5.2.1.2 насока: Създаване на граждански панел със седалище в Парламента. Установяване на 
правата и задълженията на гражданите, които са част от панелите, по-специално редуването на 
местата и подбора на гражданите да се основават на механизми на случаен принцип. 
Гражданските панели трябва да бъдат подпомогнати от структура, която да подкрепя диалога 
между гражданите и избраните представители.  
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5.3.3.1 насока: Определяне за кои политически теми е необходим граждански панел/участие 
(приоритетни теми), например че не следва да се ограничават правата на гражданите без 
съгласието на гражданските панели (това се случи по време на пандемията).  
5.3.3.2 насока: Организиране на граждански панели за разнообразяване на политическото 
мнение.  
5.3.3.3 насока: Гарантиране, че избраните за гражданската дискусия граждани са представителни 
за населението (социално-демографско разнообразие, а също и малцинствата). 


