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Добре дошли в гражданските панели на Конференцията за бъдещето на Европа. 
Изключително сме благодарни, че се съгласихте да участвате в това начинание. 
Вие сте един/една от 800-те души, избрани на случаен принцип, с колективната 
отговорност да работите в продължение на няколко месеца, за да подобрите 
бъдещето на Европа. 

Може би си задавате въпроса „защо точно аз“? Няма ли хора, които са по-добре 
подготвени от мен за тази задача? Отговорът е „не“. Вие и останалите 
участници се събуждате всеки ден някъде в Европа, изправени пред реалност, 
която не винаги е обикновена или предразполагаща за всички, а ние се 
интересуваме точно от Вашата конкретна гладна точка и опит. 

Европейските граждански панели се характеризира с многообразие, точно както 
и Европа. Както ще видите през следващите дни, всички Вие идвате от много 
различни места, някои от Вас учат, други работят, или пък са пенсионери или 
безработни. Вие сте на различна възраст и повечето от Вас не са свикнали да 
участват в процес от такъв характер. И точно това е важно. Ние не търсим 
експерти или политици, а обикновени хора, които живеят в Европейския съюз. 
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Приветствие от съпредседателите 

[Уважаема госпожо, / Уважаеми господине,] 

 

Изключително ни е приятно, че приехте да участвате в панелите на европейските граждани в 
рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. 

 

Сърдечно Ви благодарим за Вашето участие и бихме искали да Ви уверим в значението, което 
отдаваме на този безпрецедентен и споделен проект, който е Конференцията за бъдещето на 
Европа. 

 

Целта на Конференцията за бъдещето на Европа е да отвори ново пространство за дебати с 
гражданите на Европейския съюз за разискване както на предизвикателствата, така и на 
приоритетите. За тази цел бихме искали да достигнем до голямо многообразие от граждани от 
всички сфери на живота и от всички краища на Съюза, и да им предоставим централна роля в 
оформянето на бъдещето на европейския проект. 

 

Панелите на европейските граждани ще бъдат основна характеристика на тази конференция. В 
рамките на панелите ще може бъдат разгледани въпроси от значение за Вас, както и коментарите, 
събрани в рамките на Конференцията чрез многоезичната цифрова платформа (futureu.europa.eu), 

което ще послужи за изготвянето на набор от препоръки, по които институциите на Съюза следва да 
предприемат последващи действия. 

 

Каним Ви на разискванията на [дати] в [място], за да предоставите своите препоръки. Като част от 
група от избрани на случаен принцип 800 европейски граждани, представляващи многообразието на 
ЕС, ще имате възможността да споделите и да обсъдите своите идеи с други граждани по време на 
три съвещателни сесии в панел с 200 участници. Благодарение на съдействието на устни 
преводачи, ще можете да говорите на своя език. Цялата информация, свързана с обсъжданата тема 
и организацията на този панел и на други свързани събития, като Срещата на европейската младеж, 

ще Ви бъде предоставена своевременно. 
 

Това, което ни интересува, са Вашите мнения, идеи и конкретни предложения за бъдещето на нашия 
Съюз. Времето, което ще отделите за участие в този панел на европейските граждани, ще ни 
помогне в оформянето на бъдещето на Европейския съюз. 

 

Представители от Вашия панел ще представят препоръките, които сте изготвили колективно, на 
Пленарното заседание на Конференцията, и ще ги обсъдят с другите участници. След това трите 
институции ще разгледат в кратки срокове какви последващи действия в резултат от Конференцията 
да бъдат предприети. Ангажираме се с пълна прозрачност и обратна връзка за последващите 
действия. 

 

Благодарим Ви отново, че приехте да участвате в този вълнуващ проект. Желаем Ви успешна 
работа и очакваме с голям интерес резултата от Вашите разисквания. 

 

С уважение, 
 

Съпредседател     Съпредседател Съпредседател 

 

 

Ги Верхофстад, 
член на Европейския 

парламент 

Гашпер Довжан 

държавен екретар 
по европейските 

въпроси 

Дубравка Шуица 

Заместник-

председател на 
Европейската комисия 
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Въведение в Конференцията за бъдещето на Европа и 
европейските граждански панели 

Конференцията за бъдещето на Европа („конференцията“) е безпрецедентно 
упражнение по демокрация, състоящо се от следните стълбове: многоезична 
цифрова платформа (https://futureu.europa.eu), която събира идеи от отделни 
граждани и прояви, четири европейски граждански панела, национални граждански 
панели и национални прояви, и пленарно заседание на конференцията, съставено 
от граждани, представляващи европейските панели, граждани, представляващи 
националните панели и прояви, политици, социални партньори и организации на 
гражданското общество. 

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. 

Този процес няма за цел просто да събере Вашите мнения, а да Ви накара да 
участвате в оформянето на бъдещето на европейския проект. Кои са въпросите или 
проблемите, които Ви засягат най-много? Какви конкретни мерки следва да вземе 
Европейският съюз, за да улесни Вашите проекти? Предстои Ви да започнете 
колективен съвещателен процес, в който ще трябва да мислите заедно и да 
работите като екип, за да изработите конкретни препоръки, които да бъдат 
представени и обсъдени на пленарното заседание на конференцията. 

 

Кой ще участва в европейските граждански панели? 

● 4 панела от по 200 европейски граждани, всичките избрани на случаен 
принцип от 27-те държави членки; 

● Отразяващи многообразието в ЕС: географски произход (националност и 
градски/селски), пол, възраст, социално-икономическо положение и ниво на 
образование; 

● Във всеки панел участват поне по една жена и един мъж от държава членка; 
● Една трета от всеки панел се състои от млади хора (на възраст 16 –

 25 години). Ще бъде установена специална връзка между тази младежка 
група и Срещата на европейската младеж. 

 

 

 

 

  

 

 

https://futureu.europa.eu/
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График на европейските граждански панели 

 Тема Време Място 

ПАНЕЛ 
1 

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

Сесия 1: 17 – 19 септември 
 
Сесия 2: 5 – 7 ноември 
 
Сесия 3: 3 – 5 декември  

Страсбург, Франция 
 
Онлайн 
 
Дъблин, Ирландия (Институт по международни и 
европейски въпроси и партньори) 

ПАНЕЛ 
2 

Европейска 
демокрация/ценности, 
права, върховенство на 
закона, сигурност 

Сесия 1: 24 – 26 септември 
 
Сесия 2: 12 –14 ноември 
 
Сесия 3: 10 – 12 декември 

Страсбург, Франция 
 
Онлайн 
 
Флоренция, Италия (Европейски университетски 
институт и партньори) 

ПАНЕЛ 
3 

Изменение на климата, 
околна среда/здраве 

Сесия 1: 1 – 3 октомври 
 
Сесия 2: 19 – 21 ноември 
 
Сесия 3: 7 – 9 януари  

Страсбург, Франция 
 
Онлайн 
 
Натолин, Полша (Колеж на Европа и партньори) 

ПАНЕЛ 
4 

ЕС по света/миграция Сесия 1: 15 – 17 октомври 
 
Сесия 2: 26 – 28 ноември 
 
Сесия 3: 14 – 16 януари  

Страсбург, Франция 
 
Онлайн 
 
Маастрихт, Нидерландия (Европейски институт за 
публична администрация и партньори) 

Събитие за докладване на 
резултатите 

Пролетта на 2022 г. Предстои да бъде уточнено 
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За какво се отнася процесът? 

Приканваме Ви да помислите за бъдещето, което искате за Европейския съюз, като 
част от колективен съвещателен процес1. На Ваше разположение ще има 
модератори, които ще Ви помагат по време на целия процес. Ще можете да говорите 
и да слушате на собствения си език благодарение на устни преводачи. 
Ние не просто се интересуваме от Вашето мнение. Това трябва да е възможност за 
Вас да разсъждавате и да обменяте идеи с останалите участници с цел постигане 
на колективни препоръки. 

По време на процеса ще имате също достъп до ресурси и експерти по темите, 
които ще изберете да обсъждате. Не се очаква да имате предишни познания за 
функционирането на Европейския съюз, а базова информация ще бъде 
предоставяна своевременно. 
За постигането на тези цели предлагаме три различни етапа на работа („сесии“). 

Ще имате възможност сами да вземете решение за въпросите, които да бъдат 
обсъдени в рамките на основните теми на съответния панел. Нарекли сме първата 
сесия „определяне на дневния ред“. Целта на тази сесия е да се степенуват по 
приоритет въпросите, които Вие като група искате да разгледате и задълбочите, за 
да изготвите конкретни препоръки за Европейския съюз. 
Обсъждането на тези въпроси ще бъде задача на втория етап, който наричаме 
„тематично задълбочаване“ и който ще бъде проведен на втората и третата 
сесия. 

След представянето на окончателните препоръки на пленарното заседание, 
последният етап (събитието за докладване на резултатите) ще даде възможност 
за процес на отчетност, по време на който ще предприемете последващи действия 
във връзка с отговора на Вашите препоръки и тяхното възможно практическо 
изпълнение. 
Във всеки панел ще определите 20 представители за пленарното заседание на 
конференцията2. На пленарното заседание ще бъдат обсъдени гражданските идеи, 
произтекли от националните и европейските граждански панели и многоезичната 
цифрова платформа. Пленарното заседание ще представи предложенията си на 
изпълнителния съвет, който – в пълно сътрудничество с пленарното заседание и при 
пълна прозрачност – ще изготви доклад, който ще бъде публикуван на 
многоезичната цифрова платформа. 
За всички тези дейности ще получите компенсация и ще бъдете помолени да 
участвате във всички сесии.
                                                 
1 Съвещателен процес имаме, когато група граждани, избрани на случаен принцип, заседават няколко дни по 
искане на правителството, за да дадат консенсусен отговор на въпрос от общ интерес. Групата (която може да се 
нарича например „гражданска асамблея“, „гражданско жури“ или „граждански панел“) има достъп до техники за 
работа в група и до информация, и разполага с достатъчно време, за да обсъди поставения въпрос. Този 
формат се използва от стотици правителства по света. 
2
 В пленарното заседание на конференцията участват 108 представители от Европейския парламент, 54 – от 

Съвета (по двама от държава членка) и 3 – от Европейската комисия, както и 108 представители на равни начала 
от всички национални парламенти. В сесиите ще участват и по 18 представители на Комитета на регионите и на 
Европейския икономически и социален комитет: 6 представители на изборни длъжности от регионалните власти 
и 6 представители на изборни длъжности от местните власти, 12 представители на социалните партньори и 8 
представители на гражданското общество. В сесиите ще участват 80 представители от европейските граждански 
панели, от които най-малко една трета са на възраст под 25 години, председателят на Европейския младежки 
форум и 27 представители на национални прояви и/или национални граждански панели. Когато се обсъжда 
международната роля на ЕС, ще бъде канен върховният представител на Съюза по въпросите на външната 
политика и политиката на сигурност. Може да бъдат поканени и представители на основни заинтересовани 
страни. 
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Кои са управителните органи на Конференцията за бъдещето на 
Европа? 

Съвместното председателство и техните съответни институции 

Конференцията се председателства съвместно от три институции на ЕС, 
представлявани от председателя на Европейския парламент, председателя на 
Съвета и председателя на Европейската комисия, действащи като съвместно 
председателство. 

● Европейският парламент (705 членове), заедно със Съвета на Европейския 
съюз, е основният законодателен орган на ЕС. Той има също надзорни и 
бюджетни отговорности. Неговите членове се избират пряко от гражданите на 
всеки пет години. Обикновено решенията се вземат с мнозинство от 
подадените гласове3. 

● Съветът на Европейския съюз, заедно с Европейския парламент, е 
основният законодателен орган на ЕС. Той се състои от министрите от всяка 
държава членка във всяка от областите на политиката. В зависимост от 
обсъждания въпрос Съветът на Европейския съюз взема решенията си с 
обикновено мнозинство, квалифицирано мнозинство или единодушие. 

● Европейската комисия е изпълнителният орган на ЕС. Тя предлага ново 
законодателство, прилага решенията, взети от Съвета и Парламента, и 
представлява ЕС на международно равнище. Комисарите (по един от всяка 
страна) се назначават със съгласието на Парламента и Съвета. Решенията се 
вземат с консенсус или, ако бъдат гласувани, с обикновено мнозинство. 

 

Изпълнителен съвет 

Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа се ръководи от 
трима съпредседатели, по един от всяка от трите институции. Той се състои от 
трима членове и до четирима наблюдатели от всяка институция, както и от 
наблюдатели от националните парламенти; поканени са и представители на 
Комитета на регионите, Икономическия и социален комитет, социалните партньори и 
гражданското общество. Той докладва редовно на съвместното председателство. 
Изпълнителният съвет отговаря за вземането на решения чрез консенсус относно 
работата на конференцията, процесите и събитията, свързани с нея, 
проследяването на нейния ход и подготовката за пленарното заседание, 
включително позициите на гражданите и следващите от тях действия. 

Работата на изпълнителния съвет се подпомага от общ секретариат с ограничен 
състав и равно представителство на трите институции. 

                                                 
3
 Източник: Институции и органи | Европейски съюз (europa.eu) 

http://europa.eu/
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Кои са темите на европейските граждански панели? 

 

Панел 1 

Панелът „По-силна икономика, социална справедливост и работни 
места/младеж, спорт, култура и образование/цифрова трансформация“ 
разглежда бъдещето на нашата икономика и работни места, особено след 
пандемията, като обръща необходимото внимание на свързаните с това въпроси на 
социалната справедливост. Той ще разгледа и възможностите и 
предизвикателствата на цифровата трансформация – една от най-големите 
обсъждани теми, ориентирани към бъдещето. Панелът ще разгледа и бъдещето на 
Европа в областта на младежта, спорта, културата и образованието. 

За повече информация по темите на този панел: 

По-силна икономика, социална справедливост и работни места: 
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=bg 

Младеж, спорт, култура и образование: 
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=bg 

Цифрова трансформация: https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=bg 

 

Панел 2 

Панелът „Европейска демокрация/ценности, права, върховенство на закона, 
сигурност“ разглежда теми, свързани с демокрацията, като изборите, участието 
извън изборните периоди, усещането за дистанция между хората и избраните от тях 
представители, свободата на медиите и дезинформацията. Панелът разглежда и 
въпроси, свързани с основните права и ценности, върховенството на закона и 
борбата с всички форми на дискриминация. Същевременно панелът се занимава с 
вътрешната сигурност на ЕС, като например защитата на европейците от 
терористични нападения и други престъпления. 

За повече информация по темите на този панел: 
Европейска демокрация: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=bg 

Ценности, права, върховенство на закона, сигурност: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=bg 
 

Панел 3 

Панелът „Изменение на климата, околна среда/здраве“ е свързан с последиците 
от изменението на климата, екологичните въпроси и новите здравни 
предизвикателства за Европейския съюз. Тези теми са свързани и с целите и 
стратегиите на ЕС като селско стопанство, транспорт и мобилност, енергетика и 
преход към общества с ниски въглеродни емисии, научни изследвания, здравни 
системи, реагиране на здравни кризи, превенция и здравословен начин на живот. 

За повече информация по темите на този панел: 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=bg
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Изменение на климата и околна среда: 
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=bg 

Здраве: https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=b 
 

Панел 4 

Панелът „ЕС по света/миграция“ обсъжда ролята на ЕС по света, включително 
целите и стратегиите за сигурността на ЕС; отбраната; търговската политика; 
хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие; външната политика и 
политиката за съседство, както и разширяването на ЕС. Той е свързан и с подхода 
на ЕС към миграцията. 

За повече информация по темите на този панел: 

ЕС по света: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=bg 

Миграция: https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=bg 

 

Какъв е резултатът от процеса и как институциите на ЕС ще отговорят на него? 

Панелите ще формулират набор от препоръки, които ще бъдат обсъдени на 
пленарното заседание на конференцията. 

В дадена препоръка може да се посочи или как да се постигне промяна (специфично 
решение), или посоката, която да се следва, за да се намери решение на проблема 
(обща препоръка). 

След това пленарното заседание на конференцията ще представи 
предложенията си на изпълнителния съвет на конференцията. Трите 
институции ще проучат възможните ефективни последващи действия по 
окончателните резултати от конференцията, като всяка от тях работи в своята 
сфера на компетентност и в съответствие с Договорите.

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=b
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=bg
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Как участниците в панелите могат да използват многоезичната 
цифрова платформа? 

Многоезичната цифрова платформа (https://futureu.europa.eu) е основното ядро за 
идеи и прояви на Конференцията за бъдещето на Европа. Гражданите от цяла 
Европа могат да изпращат и обсъждат препоръки на своя език с автоматичен 
превод. Платформата ще се използва и като информационен и комуникационен 
инструмент за участниците в европейските граждански панели. 
Пространства 

Многоезичната цифрова платформа Ви предлага две отделни пространства: 

Пространство за панелите 

(само за участници от Вашия 
панел) 

Публично пространство 

(за всеки европейски гражданин) 

Тъй като сте поканени да се 
присъедините към един от 
четирите европейски граждански 
панела на Конференцията за 
бъдещето на Европа, можете да се 
присъедините към пространството 
на Вашия съответен панел. 

Ако желаете да се свържете с 
публичното пространство и да 
видите цифровата платформа 
като всеки гражданин от всяка 
точка на Европа, можете да 
изберете режима за публичен 
достъп. 

 
Какво предлага многоезичната цифрова платформа? 

Многоезичната цифрова платформа е създадена, за да Ви помага. В пространството 
за панелите ще получавате информация за програмата на сесиите, информация от 
експерти и достъп до документите, необходими за Вашите дискусии. Ще имате 
достъп до всички резултати от Вашата работа по време на сесията, а платформата 
ще бъде нашият инструмент за гласуване за вземане на решение по препоръките в 
края на третата сесия. Това е и пространство за връзка с всички участници в 
допълнение към взаимодействията в реално време, които ще имате по време на 
гражданските панели, за споделяне на Вашите идеи и тяхното по-нататъшно 
обсъждане. В публичното пространство можете да общувате с широката 
общественост, да научавате за прояви, организирани като част от Конференцията за 
бъдещето на Европа, да споделяте идеите си и да реагирате на коментари. 
 
Достъп до пространствата за панелите на платформата 

Посетете многоезичната цифрова платформа на конференцията 
(https://futureu.europa.eu). 

Щракнете върху „Европейски граждански панели“ в горната лента с менютата. 
➔ Отидете на ограниченото пространство: кликнете върху бутона Граждански 

панели (за участници) и след това изберете Вашия панел. 
➔ За да посетите публичното пространство: кликнете върху бутона Граждански 

панели (публика). 
 

 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/
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Как да се свързвате и участвате като член на панел? 
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За да можете да изпратите идеи или да участвате с коментари, ще трябва да 

създадете профил, наречен EU Login. 

Всички цифрови материали на платформата ще бъдат достъпни на Вашия език. 

 

Харта на конференцията 

 

Хартата представлява набор от общи принципи и критерии, отразяващи 
ценностите на ЕС, които организаторите на проявите трябва да приемат, а 
участниците в конференцията – да спазват. Ето един откъс: 

 

Ще допринеса за дебата и обсъжданията на приоритетите за нашето общо 
бъдеще, заедно с граждани от всякакъв произход, житейска среда и от всички 
краища на Европейския съюз. 

Като участник в конференцията се ангажирам: 

● Да зачитам нашите европейски ценности, както е посочено в член 2 от 
Договора за Европейския съюз: човешкото достойнство, свободата, 
демокрацията, равенството, върховенството на закона и 
зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, 
принадлежащи към малцинства, което е част от това да бъдеш 
европеец и да се ангажираш с останалите в дух на взаимно уважение. Тези 
ценности са общи за всички държави – членки на ЕС, в общество, чиито 
характеристики са плурализмът, недискриминацията, 
толерантността, справедливостта, солидарността и равенството 
на жените и мъжете. 

 

● Да допринасям за конференцията с конструктивни и конкретни 
предложения, при зачитане на мненията на другите граждани с цел 
съвместно изграждане на бъдещето на Европа. 

 

● Да се въздържам от изразяване, разпространяване или споделяне на 
съдържание, което е незаконно, подбуждащо към омраза, или е 
преднамерено фалшиво или подвеждащо. В този контекст, винаги ще се 
позовавам на надеждни и доверени източници, когато споделям 
съдържание и информация в подкрепа на своите идеи. 

 

● Участието ми в конференцията е доброволно и няма да се опитвам да я 
използвам за преследване на каквито и да било търговски или 
изключително частни интереси. 
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Пълният текст на Хартата се намира тук: https://futureu.europa.eu/pages/charter .

https://futureu.europa.eu/pages/charter
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Управление на данни 

Настоящият раздел има за цел да изясни прозрачността на процеса и въпросите, 
свързани с управлението на данните. 
 
Подбор на участниците 

Подборът на 800-те участници (и на резерв от 200 граждани), обхващащ цялото 
население (ограничено до гражданите на ЕС), бе направен между май и август 
2021 г. С гражданите беше осъществена връзка предимно по телефон (генериране 
на случаен принцип на телефонни номера – стационарни и мобилни) на няколко 
кръга, за да се обясни целта и да се получи тяхното съгласие. След тяхното 
съгласие те получиха писмо с мандат, в което се обяснява точно какво се очаква от 
тях и каква професионална подкрепа и насоки ще получат по време на целия 
процес. 

 

Данни за подбора и Общ регламент относно защитата на данните 

Личните данни, събрани по време на подбора, са собственото и фамилното име, 
адресът, телефонният номер и имейлът. Всички лични данни, събрани от името на 
Европейската комисия от натовареното с подбора дружество Kantar, се обработват 
съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка 
с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на 
Съюза и относно свободното движение на такива данни. Kantar е предало личните 
данни на участниците само на Европейската комисия, която ще действа като 
„администратор на личните данни“. Личните данни ще бъдат съхранявани само за 
срок, който е подходящ за тяхното предназначение и законно използване; в този 
случай ще съхраняваме данните не повече от 12 месеца, освен ако в законодателен 
акт не се изисква друго. Личните данни, които вече не са необходими, ще бъдат 
унищожени по начин, който гарантира, че не е компрометиран техният поверителен 
характер. 

 
Записване на сесиите 

На пленарното заседание на европейските граждански панели ще бъде направен 
аудио- и видеозапис. На заседанията на групите няма да бъдат правени 
видеозаписи, но за организационни цели ще бъде правен аудиозапис на английски 
език. Във всички случаи организаторите на Конференцията за бъдещето на Европа 
ще обработват тези данни внимателно и в съответствие с всички разпоредби за 
защита на данните. За повече информация можете да се обърнете към бюрото за 
помощ. 
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Фотографиране и филмиране 

По принцип пленарните дискусии на панелите и експертните презентации ще бъдат 
предавани на живо на многоезичната цифрова платформа и ще бъдат публикувани, 
докато груповите обсъждания (отделните сесии) на членовете на панелите няма да 
бъдат публично достъпни. 

По време на сесиите можете да бъдете филмирани и снимани. С участието си 
гражданите дават съгласието си на Европейския съюз и му разрешават да ги 
филмира, да ги снима и да ги записва, както и да използва тези материали по 
единствената преценка на организаторите на конференцията. Това ще бъде 
напомняно на гражданите в началото на всяко заседание на панелите. Вие 
освобождавате организаторите от всякаква отговорност във връзка с 
горепосоченото. Ако не желаете да бъдете филмирани или снимани, или за 
допълнителна информация относно съгласието за снимане, можете да се обърнете 
към бюрото за помощ (info@futureu.events). 

Към Вас за интервю могат да се обърнат представители на медиите. За да бъдете 
интервюирани, трябва да дадете изрично предварително съгласие. Винаги можете 
да откажете. Ако получите такова искане преди сесиите, не се колебайте да се 
свържете с бюрото за помощ, ако имате нужда от насоки (info@futureu.events). 

 

Неправомерно поведение 

Ако по време на Конференцията за бъдещето на Европа забележите каквото и да 
било неправомерно поведение към Вас или когото и да било друг, не се колебайте 
да се обърнете към бюрото за помощ. 

 

Бюро за помощ 

Бюрото за помощ на панелите Ви помага и отговаря на всички Ваши въпроси на 
Вашия език. То обработва резервациите и подкрепата за пътуване, разглежда 
специфичните нужди (напр. храна, специална помощ) и предприема последващи 
действия в реално време. Ще получите допълнителна информация по всички 
логистични въпроси. За да се свържете с бюрото за помощ, наберете: 
+32 460 249 839 или пишете на info@futureu.events. 

 

 

mailto:info@futureu.events
mailto:info@futureu.events
mailto:info@futureu.events
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