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Обобщен доклад от деветото заседание на изпълнителния съвет  

на Конференцията за бъдещето на Европа 

Вторник, 5 април 2022 г. 

11,00 – 12,30 ч., седалище на Европейския парламент (зала R3.1, хибридно 
заседание) 

Участници: вж. списъка на участниците в приложението. 

Обобщение и заключения: 
 

На 5 април 2022 г. изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа 
проведе деветото си заседание в хибриден формат. Заседанието беше 
съпредседателствано от члена на Европейския парламент Ги ВЕРХОФСТАД, 
държавния секретар на Франция по европейските въпроси Клеман БОН и заместник-
председателя на Комисията, отговарящ за демокрацията и демографията, 
Дубравка ШУИЦА. 
 

Изпълнителният съвет одобри дневния ред на пленарното заседание на 
конференцията за 8 и 9 април.  
 

Изпълнителният съвет одобри преразгледания график на конференцията, 
включително едно допълнително пленарно заседание на конференцията на 29 и 
30 април. Той потвърди също, че през есента на 2022 г. ще се проведе „проява за 
обратна връзка“ с гражданите с участието на Европейския парламент, Съвета на 
ЕС и Европейската комисия.   
 

Накрая съпредседателите внесоха разяснения в изпълнителния съвет във връзка с 
процеса на конференцията: за периода до 9 май (относно преобразуването на 
препоръките на гражданските панели в предложения от пленарните заседания, 
особено по отношение на ролята на работните групи и начина за оценяване на 
консенсуса на пленарното заседание), както и за периода след 9 май (относно 
последващите действия, които институциите на ЕС да предприемат във връзка с 
крайния резултат от конференцията, всека от тях в рамките на своята 
компетентност и в съответствие с Договорите). 
 

1. Одобряване на предложения дневен ред за пленарното заседание на 8 и 9 
април 2022 г. 

Дубравка Шуица (съпредседател) ръководи тази точка от дневния ред. Тя изтъкна, че 
изцяло присъственото пленарно заседание следва да демонстрира високата степен на 
ангажираност на отговарящите за вземането на решения, като се гарантира по-голямо 
присъствие в пленарната зала. По искане на един от председателите на работните групи 
беше пояснено, че в извънредно изключителни случаи могат да бъдат проведени 
повече заседания на работните групи, ако такова решение бъде взето от председателя 
и говорителя.  
 
Беше обявено, че редът за провеждане на разискванията по време на пленарното 
заседание ще бъде разпространен веднага след заседанието на изпълнителния съвет. 
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Заключение: 

Изпълнителният съвет одобри дневния ред на пленарното заседание на 
конференцията за 8 и 9 април. 

 
2. Одобряване на преработения график на конференцията 

Ги Верхофстад (съпредседател) ръководи тази точка от дневния ред и посочи, че 
графикът вече включва допълнително пленарно заседание на конференцията на 29 и 30 
април. Това пленарно заседание е предназначено за това да включи заседания по 
отделни компоненти с цел оценка на проектопредложенията, както и пленарни 
заседания за оценка на консенсуса по предложенията.  

Освен това председателят засегна въпроса за заключителната политическа проява на 9 
май, на която тримата председатели на институциите ще получат от съпредседателите 
окончателния доклад за конференцията. Г-н Верхофстад заяви, че очаква тримата 
председатели да излязат с обща декларация. 

Председателят обясни, че проявата за обратна връзка, на която трите институции ще 
предоставят обратна информация на гражданите за последващите действия, все още 
няма точна дата, но е предвидена за есента на 2022.  

Дубравка Шуица (съпредседател) посочи, че тази проява за обратна връзка е била 
включена в графика от самото начало и подчерта значението и целта ѝ, т.е. да 
информира гражданите за последващите действия във връзка с конференцията и за 
ангажиментите на институциите в това отношение. Освен това тя обясни, че на 
пленарното заседание на конференцията на 29 и 30 април ще бъде важно да се постигне 
консенсус по предложенията. 

В последвалия обмен на мнения с членовете и наблюдателите от изпълнителния съвет:  

• Някои членове отбелязаха факта, при това някои от тях доста категорично, че от 
декември 2021 г. не е провеждано заседание на изпълнителния съвет. 

• Бяха обсъдени евентуалната програма и допълнителните подробности за 
заключителната проява на 9 май. 

• Беше засегнат въпросът за това колко е важно да се гарантира, че пленарните 
заседания ще привлекат за участие всички членове. Следва да е ясно, че 
приносът на членовете има добавена стойност, също и с цел да се гарантира това 
участие. 

• Беше подчертана необходимостта от още едно заседание на изпълнителния 
съвет между последното пленарно заседание на конференцията и 
заключителната проява. 

• Беше потвърдено, че е важно трите институции да предоставят обратна 
информация на гражданите по-късно тази година. 

• По искане на член на изпълнителния съвет беше постигнато съгласие да се 
уточни, че референцията към проявата за обратна връзка в графика означава 
информация за гражданите от страна на трите институции относно резултатите 
от конференцията. 
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Председателят потвърди също, че ще има две допълнителни заседания на 
изпълнителния съвет, т.е. преди последното пленарно заседание на конференцията и 
преди заключителната проява на 9 май.  

Клеман Бон (съпредседател) също посочи, че подробностите за проявата на 9 май в 
момента се обсъждат от Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета, като 
изпълнителният съвет ще бъде информиран за тези подробности на по-късен етап. 
Конкретният принос и изказванията на тримата председатели по този повод все още 
предстои да бъдат определени. Той изрази съгласие за това изпълнителният съвет да 
разгледа отново този въпрос преди заключителната проява и потвърди подкрепата си 
за провеждането през есента на проява за обратна връзка от страна на институциите. 

Заключение:  

Изпълнителният съвет одобри преразгледания график на конференцията, 
включително едно допълнително пленарно заседание на конференцията на 29 и 
30 април. Той потвърди също, че през есента на 2022 г. ще се проведе „проява за 
обратна връзка“ с гражданите, с участието на Европейския парламент, Съвета 
на ЕС и Европейската комисия.   

3. От препоръки на гражданите към предложения на пленарните заседания: 
актуално състояние 

Клеман Бон (съпредседател) ръководи тази точка от дневния ред. В светлината на 
основните методологични принципи, договорени от съпредседателите на 
конференцията, и свързаните с тях дискусии в Съвета, той припомни, че препоръките на 
гражданските панели са базата за окончателните предложения на пленарното 
заседание, а работните групи следва да прилагат единна методология в своята работа. 
След това той подчерта, че по време на пленарното заседание на 29 и 30 април всички 
компоненти ще бъдат свободни в решенията си за начина, по който да определят 
позицията си по предложенията. От своя страна Съветът няма да се ангажира с каквото 
и да било приоритизиране на предложенията, нито ще излиза със становище по 
същността им, а по-скоро ще се съсредоточи върху основните теми и осъществимостта 
на предложенията. От друга страна той изтъкна, че гражданите могат да предприемат 
приоритизиране/класиране и да изразят своето съгласие или несъгласие с 
предложенията.  

Освен това председателят подчерта, че ще трябва да се направи ясно разграничение 
между фазите до и след 9 май. Едва след 9 май институциите на ЕС ще могат ефективно 
да се ангажират и да предприемат последващи действия във връзка с предложенията в 
съответствие с Договорите и своите вътрешни процедури. Накрая той подчерта, че ще 
са необходими стабилни последващи действия във връзка с конференцията, за да се 
информират гражданите за резултата от техните препоръки.  

При последвалата дискусия:  
• Бяха изразени съмнения относно ролята на работните групи по отношение на 

преобразуването на препоръките на гражданите в проектопредложения на 
пленарните заседания с опасението, че свободата им на действие ще бъде 
твърде ограничена; 

• Бяха поискани разяснения относно постигането на консенсус по 
предложенията, по-специално начина, по който компонентите биха могли да 
заявят своята подкрепа или опозиция във връзка с всяко конкретно 
предложение. Освен това някои участници настояха официалният консенсус 
да включва повече от четирите компонента, посочени в процедурния 
правилник на конференцията; 
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• Бяха изразени опасения, че изпълнителният съвет ще взема решения по 
същността на предложенията, докато пленарното заседание предлага по-
висока степен на публичност и прозрачност; 

• Беше повдигнат въпрос относно очакванията на гражданите по отношение на 
тяхното влияние върху институционалната структура на ЕС като част от 
конференцията, което беше описано като окончателно решение на 
институциите на ЕС. 

Тогава съпредседателите внесоха разяснения относно договорената методология и 
процес в отговор на изказванията на членовете на изпълнителния съвет.  

Дубравка Шуица (съпредседател) припомни, че методологията, предложена от 
съпредседателите, е била в отговор на искането на членовете и наблюдателите в 
изпълнителния съвет за ясни насоки във връзка със заключителния етап на 
конференцията и за стандартна рамка на пленарното заседание и неговите работни 
групи. Тя припомни, че работните групи първоначално не са били предвидени в 
съвместната декларация, а са били създадени, за да улеснят работата на пленарното 
заседание, тъй като неговият състав се е оказал не толкова строен, колкото е било 
предвидено първоначално. Тя обясни начина, по който общият секретариат е 
разработил „мрежите“ като стандартен инструмент за всички работни групи, което е 
позволило на всички тях да отбележат напредък и да изготвят проектопредложения по 
начин, който гарантира силна връзка с препоръките на гражданите. Тя припомни, че в 
началото е имало известни проблеми с различните подходи в някои от работните групи, 
но сега се наблюдава много по-голяма еднородност и в действителност системата 
функционира добре. Тя настоя системата да не се променя сега, за да се даде 
възможност на председателите и говорителите на работните групи да приключат своята 
работа.  

Съпредседателят Шуица подчерта, че работните групи, основавайки работата си на 
препоръките на гражданските панели, както и на приноса на многоезичната цифрова 
платформа, могат да добавят елементи към тях, доколкото председателите и 
говорителите на работните групи ги възприемат като консенсусни.   

Ги Верхофстад (съпредседател) добави, че всички предложения ще бъдат представени 
на пленарното заседание на 8 и 9 април, за да се определи дали има възражения срещу 
тях. Липсата на възражения от страна на който и да е от четирите компонента по 
конкретно предложение би означавала, че по него е постигнат консенсус. В случай на 
възражения изпълнителният съвет ще ги разгледа впоследствие и ще докладва на 
последното пленарно заседание на 29 и 30 април по напълно прозрачен начин.  

Освен това той подчерта, че процесът на преобразуване от препоръка към предложение 
не е процес на механично копиране, както и че в член 17 от Правилника за дейността се 
посочва, че предложението следва да произтича от „препоръките на националните и 
европейските граждански панели, както и мненията, събрани чрез многоезичната 
цифрова платформа, групирани по теми“. 

Клеман Бон (съпредседател) допълни горепосоченото, като подчерта, че работните 
групи имат съществена роля в процеса, който се състои в превръщането на препоръките 
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на гражданите в конкретни и оперативни предложения. Той отбеляза, че всеки 
компонент на пленарното заседание ще изрази позицията си по предложенията по 
начин, който счита за най-подходящ. Що се отнася до Съвета, той няма да формулира 
никакви позиции по същността на предложенията, нито ще се противопостави на някое 
от тях, доколкото предложенията са базирани на препоръките на гражданските панели. 
Като цяло, ако нито един от четирите компонента не възрази срещу дадено 
предложение, то ще бъде част от окончателния доклад. Накрая съпредседателят 
припомни, че конференцията не е орган за вземане на решения. Вземането на решения 
ще започне едва след 9 май, като всяка институция на ЕС ще действа според своята 
компетентност и в съответствие с Договорите. 

 

Заключение:  

Накрая съпредседателите внесоха разяснения в изпълнителния съвет във връзка с 
процеса на конференцията: за периода до 9 май (относно преобразуването на 
препоръките на гражданските панели в предложения от пленарните заседания, 
особено по отношение на ролята на работните групи и начина за оценяване на 
консенсуса на пленарното заседание), както и за периода след 9 май (относно 
последващите действия, които институциите на ЕС да предприемат във връзка с 
крайния резултат от конференцията, всека от тях в рамките на своята 
компетентност и в съответствие с Договорите).   

 

Следващо заседание:  

Изпълнителният съвет постигна съгласие да се събере отново преди пленарното 
заседание на конференцията на 29 и 30 април и преди проявата на 9 май. 

 

За контакт: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek и Matteo Riceputi, членове на общия 
секретариат. 
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

5 Avril 2022, 11:00 – 12:30, seat of the European Parliament (room R3.1, hybrid 
meeting) 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 

  
OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
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Member of the European Parliament (ECR, PL) 
  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  
OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson, Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General, ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 
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MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

OBSERVER Judit VARGA (HU) 
Minister of Justice 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary for EU Affairs 

OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 
Director general for EU affairs 

OBSERVER 
COSAC 

David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK,  
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN,  
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 


