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Обобщен доклад от десетото заседание на изпълнителния съвет  

на Конференцията за бъдещето на Европа 

Вторник, 26 април 2022 г. 

от 17,00 до 18,00 ч., сграда „Европа“ (зала S3, комбинирано заседание) 

 

Участници: вж. списъка на участниците в приложението. 

 

Обобщение и заключения: 
 
На 26 април 2022 г. изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа 
проведе десетото си заседание в комбиниран 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 29 и 30 април. 
 
Изпълнителният съвет получи информация за подготовката на пленарното 
заседание и актуалното състояние на предложенията. Последва обмен на мнения 
между членовете и наблюдателите, без да бъдат направени промени в текста. 

 
1. Одобряване на предложения дневен ред за пленарното заседание на 29 и 30 

април 2022 г. 
 

Тази точка от дневния ред се ръководеше от Клеман Бон (съпредседател). Той представи 
дневния ред за пленарното заседание на 29 и 30 април 2022 г. и предложи изпълнителният 
съвет да го одобри. 

Един представител на социалните партньори поиска уверения, че представителите на 
консултативните органи на ЕС, избраните представители на регионалните и местните 
власти, социалните партньори и гражданското общество също ще получат думата по 
време на пленарната сесия. 

Ги Верхофстад (съпредседател) потвърди, че различните представители ще могат да се 
изкажат. 

Клеман Бон (съпредседател) заключи, че дневният ред за пленарното заседание на 
конференцията на 29 и 30 април е одобрен. 
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Заключение: 

Изпълнителният съвет одобри дневния ред за пленарното заседание на 

конференцията на 29 и 30 април. 

 

2. Подготовка за пленарното заседание (29–30 април 2022 г.) 

 

2.1 Информация от съпредседателите 

 

Дубравка Шуица (съпредседател) ръководеше тази точка от дневния ред. Тя представи 

подробно как ще протече предстоящото пленарно заседание. 

 

2.2 Актуално състояние на предложенията 

Разгледано заедно с точка 2.3 от дневния ред. 

 

2.3 Обмен на мнения 

Тази точка от дневния ред се ръководеше от Ги Верхофстад (съпредседател). Той 

направи преглед на актуалното състояние на предложенията на пленарното 

заседание. 

Изпълнителният съвет обмени мнения относно работата по предложенията на работна 

група „Европейска демокрация“. Председателят на работната група информира за 

четири нерешени въпроса след последното заседание на работната група, т.е. 

референциите към гражданското общество, включително младежта, към правото на 

вето в Съвета, към гласуването от 16-годишна възраст и към бюджетните права на ЕП. 

При последвалия обмен на мнения: 

• Няколко души заявиха, че нямат мандат да изразяват позиция по същността на 

предложенията в изпълнителния съвет. 

• Според някои участници текстът следва да остане във вида, в който е 

разпространен от председателя на работната група. 

• Други настояха, че коментарите, получени от гражданите в работната група, 

следва да служат за основа по нерешените въпроси. 

• В по-общ план редица участници подчертаха колко е важно приносът на 

гражданите да бъде в основата на предложенията. 

• Един от изказалите се изрази мнение, че проектопредложенията, по които 

четирите компонента не могат да бъдат съгласувани, не следва да бъдат 

включени в текста. 

 

Изпълнителният съвет не внесе никакви промени в текста. 

Заключение: 
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Изпълнителният съвет получи информация за подготовката на пленарното 
заседание и за актуалното състояние на предложенията. Последва обмен на мнения 
между членовете и наблюдателите без промени в текста. 

 

По точка „Други въпроси“ Дубравка Шуица (съпредседател) призова за включване на 

представителите на Западните Балкани в последното пленарно заседание. Ги 

Верхофстад (съпредседател) одобри това и предложи този въпрос да бъде обсъден 

между съпредседателите след заседанието. Един участник се поинтересува за 

бъдещето на цифровата платформа и се изказа в подкрепа на това тя да продължи да 

съществува. Ги Верхофстад (съпредседател) съобщи, че въпросът с платформата се 

разглежда в момента. 

Следващо заседание: 

Изпълнителният съвет постигна съгласие да заседава отново преди проявата на 9 май. 

 

За контакт: Krzysztof Nowaczek, член на общия секретариат 
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА 

ЕВРОПА 

Вторник, 26 април 2022 г.;от 17,00 до 18,00 ч., седалище на Съвета на Европейския съюз 
(сграда „Европа“, зала S3, комбинирано заседание) 

 
СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 
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 Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (EPP, DE) 

  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Mr Hendrik van de Velde 
Special Envoy  

  

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

  

OBSERVER Ms Boglárka Bólya 
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 (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(SGI Europe) 

Invited 

Ms Valeria Ronzitti 
Secretary General of SGI Europe 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of 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 
 

  
 

EXCUSED 

MEMBER Ms Iratxe Garcia Perez 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

MEMBER Mr Maros SEFCOVIC 
Vice-President of the European Commission 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary 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 

Bojan Kekec 
SI Drzavni Svet 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 
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