Обобщен доклад 22.4.2021 г.

Обобщен доклад от третото заседание на
изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на
Европа
Четвъртък, 22 април 2021 г.
16,00-19,00 ч., сграда „Европа“ (заседателна зала S7,
комбинирано заседание) Участници: списъкът на участниците се
съдържа в приложението
Обобщение и заключения:
Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа проведе третото
си заседание на 22 април 2021 г. в сградата на Съвета (в комбиниран формат).
Третото заседание беше съпредседателствано от члена на Европейския
парламент Ги ВЕРХОФСТАД, от държавния секретар по европейските въпроси на
Португалия, Ана Паула ЗАКАРИАШ, и от заместник-председателя на Европейската
комисия, отговарящ за демокрацията и демографията, Дубравка ШУИЦА. Г-жа
ЗАКАРИАШ откри и закри заседанието.
Изпълнителният съвет одобри програмата и условията и реда за официалното
откриване на конференцията на 9 май.
Въз основа на становищата, получени от представители и наблюдатели, и на
обсъжданията по време на заседанието, изпълнителният съвет одобри проекта за
процедурен правилник относно общите принципи на конференцията, нейния обхват
и участието на гражданите, предложен от съпредседателите, с някои промени.
Изпълнителният съвет обсъди проекта за процедурен правилник относно
пленарното заседание на конференцията, и по-специално неговата роля и състав. С
оглед на обмена на мнения изпълнителният съвет възложи на общия секретариат
да изготви проект на текст с оглед на одобряването на процедурния правилник в
неговата цялост най-късно до 9 май.
Съпредседателите информираха изпълнителния съвет за практическите условия и
ред за организирането на европейски граждански панели, които ще бъдат
допълнително актуализирани и развити в подробен наръчник.
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Ана Паула Закариаш (съпредседател) откри заседанието.
1. Одобряване на програмата и условията и реда за проявата на 9 май
Тази точка от дневния ред беше разгледана под ръководството на Ги Верхофстад
(съпредседател). Председателят посочи, че съгласно договореното на последното
заседание на изпълнителния съвет от 7 април комуникационните служби на трите
институции са представили на съпредседателите съвместно предложение за
официалното откриване на конференцията на 9 май 2021 г., като основните елементи
са следните:
-

-

проявата ще се проведе в комбиниран формат в сградите на Европейския
парламент в Страсбург;
в началото на проявата президентът на Франция ще направи изказване в
качеството си на ръководител на държавата домакин;
председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията ще направят
изказвания относно целта и очакванията от конференцията, в идеалния случай в
разговор с гражданите.
Съпредседателите ще проведат кратки интервюта относно целта на
проявата и очакванията от конференцията.

Председателят посочи, че всички членове на изпълнителния съвет са поканени на
събитието. Ана Паула Закариаш (съпредседател) спомена, че са поканени
представители от държавите членки, които да участват от разстояние.
Председателят заключи, че изпълнителният съвет е готов да подкрепи програмата.
Заключение:
Изпълнителният съвет одобри програмата и условията и реда за проявата на 9
2. Проект за процедурен правилник на конференцията
– участие на гражданите: одобряване
– пленарно заседание на конференцията: обсъждане
Тази точка от дневния ред беше разгледана под ръководството на Ана Паула Закариаш
(съпредседател). Тя призова за бързо споразумение относно процедурния правилник,
като се одобрят главите относно общите принципи, обхвата и участието на гражданите,
както и за обмен на мнения по главата относно пленарните заседания на
конференцията, за да може процедурният правилник да бъде одобрен в неговата
цялост най-късно до 9 май.
Председателят представи основните елементи на главите относно общите принципи
на конференцията, нейния обхват и участието на гражданите (многоезична цифрова
платформа, прояви на конференцията, европейските граждански панели).
Точка 3 относно практическите условия и ред във връзка с европейските граждански
панели беше обсъдена заедно с тази точка от дневния ред и беше представена от
съпредседателя и заместник-председател Шуица. Въпросите и коментарите по точка 3
са посочени в част 3 по-долу.2
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В последвалата дискусия относно общите принципи, обхвата и участието на
гражданите беше договорено да се включат изрични позовавания на социалните
партньори и да се уточни, че съпредседателите на изпълнителния съвет ще
информират предварително изпълнителния съвет за практическите условия и ред за
организирането на гражданските панели на конференцията.
Заключение:
Въз основа на становищата, получени от представители и наблюдатели, и на
обсъжданията по време на заседанието, изпълнителният съвет одобри проекта
за процедурен правилник относно общите принципи на конференцията, нейния
обхват и участието на гражданите, предложен от съпредседателите, с някои
В следващата част от тази точка от дневния ред, свързана с процедурния правилник
на пленарните заседания, председателят Закариаш обясни, че на този етап на
изпълнителния съвет не е представено общо предложение, като се има предвид
липсата на съгласие между съпредседателите по някои ключови въпроси. Тя припомни
необходимостта от спазване на съвместната декларация и подчерта двата основни
нерешени въпроса, т.е. ролята и състава на пленарното заседание на конференцията.
По време на последвалия дебат участниците бяха приканени да изразят своите
коментари. В последвалото обсъждане бяха повдигнати въпроси и коментари, наред с
другото:
-

-

-

бяха изразени различни мнения относно ролята на пленарното заседание на
конференцията, неговите условия на работа и процеса, водещ до изготвянето на
заключенията му. Някои подчертаха също необходимостта от спазване на
междуинституционалния баланс и изтъкнаха прозрачността на процеса.
размера и състава на пленарните заседания на конференцията. Бяха отправени
няколко призива за осигуряване на подходящо представителство на всички
участници в пленарните заседания. Няколко участници припомниха и съвместната
декларация, в която се предвижда стройна структура на управление. Много от
участниците припомниха целта гражданите да бъдат поставени в центъра на
конференцията.
някои наблюдатели призоваха за подходящо представителство и пълноправно
членство в пленарното заседание.

В отговор на това председателят се позова на съвместната декларация като основа за
процедурния правилник. Тя заключи , че по някои въпроси е налице сближаване, но
все още е необходимо допълнително обсъждане на ролята и състава на пленарното
заседание. Тя също така призова за прагматичен подход, който да даде възможност за
одобряване на правилата най-късно до 9 май.
3
Заключение:
С оглед на този обмен на мнения изпълнителният съвет възложи на общия
секретариат да изготви проект на текст за процедурния правилник на
пленарното заседание на конференцията с оглед на одобряването на
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3. Практически ред и условия за организацията на европейските граждански
панели: информация от съпредседателите
Тази точка от дневния ред беше разгледана под ръководството на Дубравка Шуица
(съпредседател), като тя подчерта, че европейските граждански панели са един от
основните стълбове на конференцията. Техническата бележка, разпространена до
изпълнителния съвет, включва, наред с другото, следните елементи:
-

принципа за подбор на граждани на случаен принцип въз основа на няколко
критерия;
200 участници на панел, като една трета са млади хора;
организиране на четири многоезични панела на различни места в Съюза с наймалко три съвещателни заседания за всеки панел;
в пленарните заседания ще участват представители на всеки от гражданските панели.

В последвалото обсъждане условията като цяло бяха приветствани от изпълнителния
съвет. Бяха повдигнати въпроси и бележки, наред с другото, относно процеса на
подбор, участието на младежта, финансовия принос за участващите граждани,
подбора на теми за панелите и участието на гражданското общество и социалните
партньори в предоставянето на експертен опит.
В отговор на това председателят и един член на общия секретариат подчертаха, че
подборът на участниците ще се извършва чрез подбор на граждани на случаен
принцип, с цел да се създадат представителни „панели“ за социологичното
многообразие на ЕС, което следва да доведе до участието на широк кръг граждани.
Техническата бележка относно практическите условия и ред ще бъде актуализирана и
доразвита в наръчник, който да ръководи организирането на панелите. Общият
секретариат редовно ще информира изпълнителния съвет.

Заключение:
Съпредседателите информираха изпълнителния съвет за практическите условия
и ред за организирането на европейски граждански панели, които ще бъдат
допълнително актуализирани и развити в подробен наръчник.

Следващо заседание:
Заседание на изпълнителния съвет е насрочено за 9 май.

Ана Паула Закариаш (съпредседател) закри заседанието.
За контакти: Rebecca Rhlalou, Marie-Charlotte van Lamsweerde,
членове на общия секретариат
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