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Обобщен доклад от второто заседание на изпълнителния съвет на Конференцията за 

бъдещето на Европа 

Сряда, 7 април 2021 г. 

17,00—20,00 ч., сграда Spinelli на Европейския парламент (заседателна зала 5G3, 

комбинирано заседание) 

Участници: списъкът на участниците се съдържа в приложението 

Обобщение и заключения: 
 
Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа проведе второто 
си заседание на 7 април 2021 г. в сграда Spinelli на Европейския парламент (в 
комбиниран формат). 
 
Второто заседание беше съпредседателствано от Дубравка Шуица, заместник-
председател на Комисията по въпросите на демокрацията и демографията, Ана 
Паула Закариаш, държавен секретар по европейските въпроси на Португалия, и Ги 
Верхофстад, член на ЕП. Ги Верхофстад откри и закри заседанието. 
 
След въвеждането на корекциите, поискани от представителите на последното 
заседание, и предоставянето на допълнителни разяснения и отговори от службите 
на Комисията, изпълнителният съвет одобри многоезичната цифрова платформа, 
включително хартата и визуалната идентичност, договорени от 
комуникационните служби на трите институции и одобрени от общия 
секретариат, с оглед на официалното стартиране на 19 април 2021 г. 
 
Изпълнителният съвет одобри без промени проекта за методите на работа на 
изпълнителния съвет, предложен от съпредседателите. 
 
За процедурния правилник на конференцията предложение представи 
съпредседателят Ги Верхофстад. Въз основа на последвалото обсъждане и 
очакваните писмени становища на представителите и наблюдателите от 
изпълнителния съвет, общият секретариат ще изготви проект за процедурен 
правилник на конференцията и ще го изпрати на съпредседателите, за да може на 
следващото заседание на изпълнителния съвет те да представят общо 
предложение и правилникът да бъде одобрен най-късно до 9 май. 
 
На комуникационните служби на трите институции се възлага да изготвят 
съвместно предложение за официално откриване на конференцията на 9 май и да го 
представят на съпредседателите чрез общия секретариат с оглед одобряване на 
проектопрограма на следващото заседание на изпълнителния съвет. 
 

Следващото заседание на изпълнителния съвет ще се състои на 22 април. 
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Членът на ЕС Ги Верхофстад (съпредседател) откри заседанието. 

 

1. Одобряване на многоезичната цифрова платформа (вкл. хартата) 

Точката от дневния ред относно цифровата платформа беше разгледана под 
ръководството на заместник-председателя на Комисията Дубравка Шуица 
(съпредседател). Тя подчерта, че въпросите, повдигнати по време на последното 
заседание на съвета, са били взети предвид, така че платформата да може да започне 
да функционира на 19 април и да се задейства приемът регистрации три седмици преди 
официалното откриване на конференцията на 9 май. Тя изтъкна следното: 

 добавени са две нови теми (за миграцията и за образованието, културата, 
младежта и спорта), с което темите в списъка стават общо 10; няколко теми са 
коригирани, за да се споменат изрично принципите на правовата държава и 
сигурността, както и социалната справедливост и работните места; 

 отделен раздел от платформата ще съдържа информация и документи за 
конференцията, включително за управлението на конференцията, основната 
документация за цифровата платформа и указания за използването ѝ; 

 що се отнася до участието на граждани извън ЕС, платформата няма да бъде 
блокирана на географски принцип, а модераторите ще прилагат прагматичен 
подход. Беше подчертано, че това е важно и за да се даде възможност за участие 
на граждани на ЕС, които се намират извън Съюза. Модераторите обаче ще 
проверяват внимателно дали дискусията остава в границите на конференцията и 
ако е необходимо, определено съдържание може да се изключи от анализа или 
да се обмислят допълнителни мерки; 

 по отношение на използването на неофициални езици тя подчерта, че 
платформата функционира на официалните езици, но че са налице технически 
решения, които да дадат възможност на съответните държави членки да оказват 
подкрепа на платформата чрез бързо откриване, превод и качване на 
коментарите на неофициални езици. 
 

Генералният директор и заместник генералният директор на ГД „Комуникация“ на 
Европейската комисия бяха приканени да дадат допълнителни разяснения по 
предварително изпратени въпроси и по новите коментари на членовете на 
изпълнителния съвет, направени по време на обсъждането. Те споделиха следното: 

 Във връзка със злоупотребите са въведени някои мерки. Многоезичният екип от 
модератори ще следи за тролове, фалшиви новини и изказвания, подбуждащи 
към омраза. Модерирането ще се извършва ex-post (след публикуването) по 
прозрачен начин. Потребителите ще могат и сами да сигнализират за 
неподходящо съдържание, а въвеждането на квотна система за ежедневни 
интервенции би могло да предотврати дестабилизирането на платформата чрез 
ботове или други организирани кампании. По отношение на скоростта на 
премахване на съдържание, целта ще е това да се прави в диапазон от няколко 
часа до един ден; 

 що се отнася до анализа на коментарите на платформата, той ще бъде 
подпомаган от изкуствения интелект за интелигентен анализ на текст, 
разработен от Съвместния изследователски център на Комисията. Това няма да 
замести човешкия елемент, а ще допринесе за първия етап от намирането, 
сортирането и категоризирането на идеи и предложения. Поради това всички 
прояви следва да бъдат регистрирани и оповестени в платформата. 
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Организаторите на прояви трябва да трансформират дискусиите в конкретни 
идеи. След това постъпилата информация ще се оформи в доклади, които ще се 
финализират от общия секретариат под наблюдението на изпълнителния съвет. 
Резултатите от анализа на идеите и проявите ще послужат за основа на 
дискусиите на гражданските панели и пленарното заседание; 

 що се отнася до националните прояви, те ще бъдат ясно обозначени като такива 
и лесно откриваеми, а организирането на прояви ще се извършва чрез специално 
посочено звено за контакт; 

 що се отнася до класирането на коментарите, ще се вижда броят на хората, които 
коментират и изразяват одобрение, и редовно ще се генерират статистически 
данни в реално време относно коментарите. Потребителите ще разполагат и с 
други средства, за да следят какво се случва с техните коментари и да получават 
обратна информация, включително чрез нотификации и бюлетини; 

 по отношение на видимостта на националните и институционалните прояви ще 
има система за цветно кодиране и звено за контакт, с помощта на което ще се 
създават проявите; 

 всички прояви, включително организираните от други партньори и НПО, ще 
бъдат подпомагани от служба за поддръжка, която осигурява достъп до набор от 
инструменти и общи правила за всички организатори. Логото на даден 
организатор може да бъде поставено до логото на конференцията, при условие 
че визуалната идентичност на конференцията винаги е представена с 
възприетото лого на конференцията; 

 що се отнася до евентуалното право на обжалване на решенията на 
модераторите, при особено чувствителни случаи въпросите ще се отнасят до 
общия секретариат. 
 

Съпредседателят Ги Верхофстад отбеляза, че повечето от изразените по-рано опасения 
са били взети под внимание и че на платформата може да се даде зелена светлина. Той 
заяви, че може да се наложи съветът да се занимае с проблемни въпроси, които ще 
възникнат в бъдеще, тъй като инструментът е новаторският „движещ механизъм“ на 
конференцията. 

Съпредседателят Ана Паула Закариаш се съгласи, че с измененията са били взети 
предвид повечето от изразените опасения и благодари на ГД „Комуникация“ за 
предоставените отговори и за съществените усилия, положени за осигуряването на този 
полезен инструмент. Тя подчерта също значението на факта, че този нов инструмент 
стартира на 19 април, както и възможността при необходимост да бъдат извършвани 
евентуални адаптации и промени в хода на функционирането му. 

Председателят Дубравка Шуица заключи, че съветът е готов да го одобри. Тя добави, че 
началото може да се постави с пресконференция, на която да се представи 
платформата, предшествана от съвместна публикация и медийна кампания. 

 

Заключение: 

След въвеждането на корекциите, поискани от представителите на последното 

заседание, и допълнителните разяснения и отговори, предоставени от службите 

на Комисията, изпълнителният съвет одобри многоезичната цифрова 

платформа, включително хартата и визуалната идентичност, договорени от 

комуникационните служби на трите институции и одобрени от общия 

секретариат, с оглед на официалното ѝ стартиране на 19 април 2021 г. 
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2. Одобряване на методите на работа на изпълнителния съвет и представяне на 
процедурния правилник за пленарните заседания на конференцията, 
включително европейските граждански панели 

Тази точка от дневния ред беше разгледана под ръководството на португалския 
държавен секретар Ана Паула Закариаш (съпредседател). Тя подчерта, че съвместната 
декларация е залегнала в основата за процедурния правилник, който ще се състои от 
три елемента: методите на работа на изпълнителния съвет, участието на гражданите 
(многоезичната цифрова платформа и европейските граждански панели) и пленарните 
заседания на конференцията. 

Председателят представи основните елементи на раздела относно методите на работа 
на изпълнителния съвет (състав на съвета, ред и условия на работа, общ секретариат, 
възможност за участие на експерти, уведомяване за заседанията, график и дневен ред, 
документация, провеждане на заседанията, прозрачност и място на заседанията). 

Председателят призова за бързо вземане на решение относно процедурния правилник, 
като одобрението на методите на работа на изпълнителния съвет се осъществи на 
днешното заседание, а анализът на другите два елемента — през следващите седмици, 
за да може процедурният правилник да бъде одобрен в неговата цялост най-късно до 9 
май. 

В последвалото обсъждане бяха повдигнати въпроси и по отношение на: 

 участието и ролята на наблюдателите в изпълнителния съвет, по-специално на 
социалните партньори, и евентуална покана към представители на 
организираното гражданско общество да присъстват на заседанията на 
изпълнителния съвет; 

 възможността наблюдателите да участват в подготвителната работа на 
изпълнителния съвет; 

 възможността за заместване на представителите или наблюдателите;  
 основата за заключенията на пленарните заседания на конференцията да се 

изготвя от изпълнителния съвет; 
 сроковете за изпращане на документацията за заседанията на съвета; 
 ролята на експертите. 

В отговор председателят изтъкна, че: 

 по отношение на участието на поканените наблюдатели председателят се позова 
на формулировката на съвместната декларация, която не може да бъде 
променяна в документа за методите на работа, но отбеляза, че на практика 
изпълнителният съвет ще се стреми да работи по възможно най-прозрачен и 
приобщаващ начин и като цяло ще продължи следваната досега практика да 
кани наблюдатели от Комитета на регионите, Европейския икономически и 
социален комитет и социалните партньори на всички заседания на съвета; 

 заседанията на изпълнителния съвет се подготвят от съпредседателите; те ще се 

обръщат към постоянните и поканените наблюдатели при необходимост от 

принос или обсъждане; 

 в съответствие със съдържанието поканата на тримата председатели за първото 

заседание на изпълнителния съвет, на това заседание нито представителите, 

нито наблюдателите могат да бъдат заместени; в дух на компромис, в случай че 

някой не може да присъства, друг може да проследи заседанието на негово 

място, но само в режим на изслушване; 
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 в съвместната декларация не е предвидено участието на организации на 
гражданското общество на заседания на изпълнителния съвет; те обаче следва 
да имат свои представители на пленарните заседания на конференцията; 

 документацията ще се изпраща два работни дни по-рано; 
 в методите за работа се предвижда възможност за ангажиране и отправяне на 

покани към експерти; този въпрос ще бъде по-конкретно разгледан в контекста 
на организирането на граждански панели; 

 въпросите относно заключенията на пленарните заседания на конференцията 
следва да бъдат разгледани в раздела, посветен на правилника за пленарните 
заседания на конференцията. 
 

Заключение: 

Изпълнителният съвет одобри без промени предложения от съпредседателите 

проект за методите на работа на изпълнителния съвет. 

 

По следващата част от тази точка от дневния ред съпредседателят Ги Верхофстад 
представи предложението си относно другите елементи на процедурния правилник, по-
специално пленарните заседания на конференцията и участието на гражданите 
(гражданските ранели и цифровата платформа). Той очерта основните елементи на това 
предложение, свързани с принципите на конференцията, гражданските прояви и 
гражданските панели, механизма за обратна връзка, участието на младите хора, 
цифровата платформа, състава и организацията на пленарните заседания на 
конференцията, прозрачността и представянето на заключенията. 

За гражданските панели той предложи в правилника да се определят само основните 
принципи, а точното практическо оформление евентуално да бъде включено в отделен 
документ. 

Съпредседателите Ана Паула Закариаш и Дубравка Шуица благодариха на 
съпредседателя Ги Верхофстад за предложението му, което предстои да се обсъди и 
анализира заедно с други становища на представителите и наблюдателите. Ана Паула 
Закариаш припомни също, че съвместната декларация съставлява основата на 
процедурния правилник и наблегна на призива за „стройна управленска структура“. 
Участниците бяха приканени да изразят своите мнения, коментари и идеи по време на 
последвалия дебат, а през следващите дни да представят мненията си в писмен вид, за 
да могат съпредседателите да изготвят общо предложение, което да бъде представено 
на следващото заседание на изпълнителния съвет. 

В последвалото обсъждане бяха повдигнати въпроси и по отношение на: 

 размера и състава на пленарните заседания на конференцията и техните 
елементи; 

 ролята на пленарните заседания на конференцията и техните заключения; 
 състава и подбора на европейските граждански панели; 
 връзката между коментарите, получени чрез цифровата платформа, и дневния 

ред на гражданските панели и пленарните заседания; 
 участието на държавите кандидатки и други държави, които поддържат тесни 

връзки с ЕС; 
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 времевата рамка на конференцията, като се вземе предвид ситуацията с 

пандемията от COVID-19. 

В отговор председателят Ана Паула Закариаш призова за прагматичен подход, за да се 

даде възможност за одобряване на правилника най-късно до 9 май, и припомни, че в 

центъра на конференцията стоят гражданите. 

 

Заключение: 

За процедурния правилник на конференцията предложение представи 

съпредседателят Ги Верхофстад. Въз основа на последвалото обсъждане и 

очакваните писмени становища на представителите и наблюдателите от 

изпълнителния съвет, общият секретариат ще изготви проект за процедурен 

правилник на конференцията и ще го изпрати на съпредседателите, за да може на 

следващото заседание на изпълнителния съвет те да представят общо 

предложение и правилникът да бъде одобрен най-късно до 9 май. 

 

 

3. Проява на 9 май 

Тази точка от дневния ред беше разгледана под ръководството на члена на ЕП Ги 

Верхофстад (съпредседател), който очерта основните аспекти на официалното 

откриване на конференцията на 9 май: 

 проявата ще се проведе в сградите на Европейския парламент в Страсбург; 

 форматът ще е комбиниран (с приблизителна продължителност от 2 часа), което 

я прави модерно, динамично и оригинално събитие за зрителите; 

 комуникационните служби на трите институции ще представят предложение 

чрез общия секретариат на предстоящото заседание на изпълнителния съвет. 

 

 

Заключение: 

На комуникационните служби на трите институции се възлага да изготвят 

съвместно предложение за официално откриване на конференцията на 9 май 2021 

г. и да го представят на съпредседателите чрез общия секретариат с оглед на 

следващото заседание на изпълнителния съвет да бъде одобрена 

проектопрограма. 
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Председателят посочи, че преди началото на конференцията трябва да се планира 

заседание на изпълнителния съвет, за да се одобри процедурният правилник и да се 

приеме график на заседанията. Следващото заседание на изпълнителния съвет ще се 

проведе на 22 април1. 

 

Заключение: Следващото заседание на изпълнителния съвет ще се проведе на 22 

април. 

 

Членът на ЕП Ги Верхофстад (съпредседател) закри заседанието. 

 

 

За контакт: Eva-Maria Poptcheva, член на общия секретариат 

  

                                                           
1 Съгласно договореното от съпредседателите. 
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Приложение 

List of participants: 

  

CO-CHAIR 
 

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

  

CO-CHAIR  Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

CO-CHAIR  Ms Dubravka ŠUICA, (remote participation) 
Vice-President of the European Commission 

  

Representative  Mr Manfred WEBER, (remote participation) 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

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

  

Representative  Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative  Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative  Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation) 
Vice-President of the Commission  

  

Representative  Ms Vĕra JOUROVÁ, (remote participation) 
Vice-President of the Commission  

  

  

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, (remote participation) 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  

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

  

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (remote participation) 
State Secretary for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr. Hans DAHLGREN (SE), (remote participation) 
Minister for EU Affairs 
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OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

OBSERVER Ms Sofie WILMÈS (BE), (excused) 
Minister for Foreign Affairs and Deputy Prime Minister 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation) 
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da República  

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Questions of the Bundesrat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation) 
Chairman of the EU Affairs Committee of the German Bundestag 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI), (remote participation) 
Chairman of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation) 
Chairman of the Commission for International Relations and European Affairs of 
the Drzvni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation) 
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, (remote participation) 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER, (excused) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI, (remote participation) 
Secretary General of ETUC 
 

 
 

 

  

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 
 

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 
 

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 



Обобщен доклад 7.4.2021 г. 

10 

  BG 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 

 


