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Обобщен доклад от първото учредително заседание на изпълнителния съвет 

на Конференцията за бъдещето на Европа 

Сряда, 24 март 2021 г. 

17,00-19,00 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 
първото си учредително заседание на 24 март 2021 г. в сградата на Съвета (в 
комбиниран формат) след поканата от тримата председатели на институциите 
на ЕС. Изпълнителният съвет ще наблюдава работата, протичането и 
организацията на конференцията. 

 

Това първо заседание се проведе в конструктивна и позитивна обстановка и беше 
съпредседателствано от португалския държавен секретар по европейските 
въпроси Ана Паула ЗАКАРИАШ, заместник-председателя на Комисията Дубравка 
ШУИЦА и члена на ЕП Ги ВЕРХОФСТАД. Участниците потвърдиха ангажимента си за 
приобщаващо и прозрачно сътрудничество в името на успеха на конференцията и 
подчертаха, че изпълнителният съвет трябва да действа като единен орган. 

 

Изпълнителният съвет предприе първи стъпки с цел гражданите да могат скоро 
да започнат да дават своя принос за конференцията, по-специално на 
многоезичната цифрова платформа. Платформата беше посрещната радушно от 
участниците и всички подкрепиха бързото ѝ стартиране. Преди следващото 
заседание на изпълнителния съвет ще продължат да се дават предложения по 
въпросите, повдигнати във връзка с формулировката на темите, с цел да се одобри 
стартирането на платформата на 19 април 2021 г. Изпълнителният съвет реши 
да остави решението за визуалната идентичност на общия секретариат, който 
ще бъде подпомогнат от съответните комуникационни служби. 

 

Изпълнителният съвет обсъди възможността за организиране на официална 
проява на 9 май в Страсбург, както и за евентуално първо пленарно заседание на 
конференцията на 10 май (в зависимост от ограниченията, наложени поради 
пандемията от COVID-19). Освен това беше проведен обмен на мнения относно 
вътрешните методи на работа на изпълнителния съвет и методите на работа на 
пленарните заседания. Ще бъде изготвен проект за методите на работа на 
конференцията (изпълнителен съвет и пленарни заседания) с оглед на тяхното 
обсъждане и одобрение на следващото заседание на изпълнителния съвет. 

 

Следващото заседание на изпълнителния съвет е планирано за 7 април 2021 г. 
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1. Встъпителни изказвания и размяна на мнения 

На това учредително заседание на изпълнителния съвет всички представители и 
наблюдатели направиха кратки встъпителни изказвания. Всички потвърдиха своя 
ангажимент за приобщаващо и прозрачно сътрудничество и за успешно протичане на 
конференцията. 

Португалският държавен секретар Ана Паула ЗАКАРИАШ (съпредседател), която 
председателстваше разискванията по тази точка от дневния ред, подчерта 
необходимостта да се работи съвместно по прозрачен и приобщаващ начин. Тя заяви, 
че работата ще се основава на съвместната декларация. 

Съпредседателите подчертаха изключителния характер на конференцията като 
уникална възможност за определяне на общ път за бъдещето, при която трите 
институции на ЕС дават за първи път възможност на гражданите да изразят пряко 
своето мнение за бъдещето на Европа. 

Те изтъкнаха необходимостта от иновативност в този процес и припомниха целта 
гражданите да бъдат поставени в центъра на разискванията. Ролята на изпълнителния 
съвет като ръководен орган на конференцията и необходимостта да се работи в 
единство бяха определени като изключително важни. 

Представителите на изпълнителния съвет подчертаха, че основната цел е гражданите 
да бъдат включени в целия процес. Беше изтъкната необходимостта от интерактивна 
комуникация, от отворена, приобщаваща и лесна за ползване система. 
Изпълнителният съвет приветства Хартата, която трябва да бъде спазвана от всички 
участници. Беше подчертано, че конференцията следва да се вслуша също и в 
критичните гласове. Необходима е и бдителност по отношение на незаконно 
съдържание или език на омразата. Беше изтъкнато и значението на участието на 
гражданите в пленарните заседания на конференцията. 

Някои посочиха кратките срокове и необходимостта консултациите да се проведат до 
края на годината, за да има време общият доклад до съвместното председателство да 
бъде изготвен до пролетта на 2022 г., по време на френското председателство. 

Други представители в изпълнителния съвет, включително всички политически групи 
на Европейския парламент и националните парламенти, приветстваха приобщаващия 
подход. Подчертан беше и силният интерес на държавите членки към конференцията. 

Други представители изразиха задоволство от междуинституционалното 
сътрудничество в рамките на този иновативен процес, който би могъл да се разглежда 
и като вид децентрализирано определяне на стратегически перспективи. Някои 
посочиха, че е необходимо резултатът да се превърне в конкретни стъпки, 
включително чрез съответните работни програми на институциите. 

Част от наблюдателите подчертаха, че конференцията не може да се сведе до 
изслушване, а трябва да се превърне в място за обсъждане и динамичен европейски 
дебат и че има коренно различни виждания за Съюза и неговите ценности, на които 
трябва да се обърне внимание. Все пак беше подчертано, че въпреки различните 
гледни точки, към конференцията следва да се подходи с открита и положителна 
нагласа и да се постави акцент върху доближаването на Съюза до гражданите, като 
същевременно се отчита принципът на субсидиарност. Освен това беше подчертано, 
че за да бъде успешен, този процес трябва да бъде амбициозен, прозрачен и открит за 
всички. 

Други наблюдатели посочиха също положителния опит, който европейските региони 
имат с участието на гражданите, и подчертаха ключовата роля на националните 
парламенти и специалната им връзка с гражданите. Беше подчертано, че е 
необходимо да се погледне и извън пределите на Европа 
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Заключение: Представителите и наблюдателите потвърдиха своя ангажимент в полза 

на приобщаващо и прозрачно сътрудничество и успеха на Конференцията за бъдещето 

на Европа. 

и че процесът на конференцията следва да бъде открит. Освен това беше изтъкнато, че 
следващите председателства на Съвета ще вземат най-активно участие в процеса, 
поради което е важно да се засили сътрудничеството между националните 
правителства и националните парламенти. 

Беше обърнато внимание на подкрепата на Европейския комитет на регионите и на 
Европейския икономически и социален комитет, както и тяхната готовност да 
подкрепят принципите на съвместната декларация и да допринасят активно за 
процеса. Беше отбелязано, че опитът на Европейския икономически и социален 
комитет в посредничеството между работодатели, работници и граждани ще бъде 
добавена стойност за конференцията. 

Беше подчертана и необходимостта от включване на социалните партньори в работата 
на конференцията, с което изпълнителният съвет да придобие неинституционално 
измерение. Накрая беше наблегнато на значението на обсъждането на теми, свързани 
с икономиката, пазара на труда и социалните въпроси. Поканените социални 
партньори отправиха призив за включване на всички признати социални партньори в 
работата на изпълнителния съвет. 

 

 

2. Размяна на мнения относно многоезичната цифрова платформа и нейното 
стартиране 

Заместник-председателят на Комисията Дубравка ШУИЦА (съпредседател) 
председателстваше разискванията по тази точка от дневния ред относно цифровата 
платформа. Тя подчерта значението на платформата като цифров център на 
конференцията и необходимостта от нейното одобряване заедно с набор от основни 
принципи за участниците, така че дебатът сред гражданите да може да започне в 
кратък срок. Тя съобщи, че платформата ще предлага превод на всички официални 
езици на ЕС, което ще даде на гражданите реална възможност за транснационални 
дебати. Гражданите и организациите ще могат да организират прояви и да 
предоставят обратна информация директно на платформата. За да допринасят активно 
и да използват платформата, гражданите трябва да се ангажират с харта, включваща 
принципите, залегнали в Договорите на ЕС и в съвместната декларация. Ще бъде 
въведена и система за модериране. Освен това тя подчерта, че темите отразяват тези в 
съвместната декларация. Също така в категорията „Други идеи“ гражданите имат 
възможност да започнат всякакво обсъждане по тяхно желание. 

Генералният директор на ГД „Комуникации“ на Европейската комисия беше поканен от 
изпълнителния съвет да представи предложение за многоезична цифрова платформа. 
Платформата ще увеличи максимално участието, обсъждането, достъпността и 
прозрачността. Тя е замислена като многоезичен интерактивен инструмент и цифров 
център на конференцията, т.е. мястото, където гражданите могат да намерят цялата 
информация за конференцията и да споделят идеи и където се събират резултатите от 
многобройните прояви. Така ще се даде възможност всички данни да бъдат 
анализирани, наблюдавани и публикувани. Представянето включваше и предложение 
за визуална идентичност. 

По време на последвалата дискусия платформата беше посрещната радушно от 
участниците и беше постигнато съгласие, че тя трябва да бъде стартирана възможно 
най-скоро, като предвидената дата е 19 април 2021 г. Бяха повдигнати редица въпроси 
във връзка с изброените теми, и по-специално дали миграцията, сигурността, 
социалните въпроси и икономическите въпроси 
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Заключение: Изпълнителният съвет обсъди многоезичната цифрова платформа и 

подкрепи стартирането на инструмента възможно най-скоро. Изпълнителният съвет 

взе под внимание предложенията във връзка с формулировката на темите, а 

съпредседателите ще представят предложения за следващото заседание на 

изпълнителния съвет с оглед стартирането на платформата на 19 април. 

Изпълнителният съвет реши да остави избора на визуална идентичност на общия 

секретариат и на съответните комуникационни служби, като се използва извършената 

досега работа. 

Заключение: Съпредседателите ще подготвят за следващото заседание проект за 

методите на работа на изпълнителния съвет и проект за процедурен правилник на 

конференцията. 

са отразени в достатъчна степен в списъка с теми, по които гражданите ще могат да 
вземат отношение. Съпредседателите постигнаха съгласие на следващото заседание 
на 7 април да излязат с предложение, което включва предложенията по този въпрос. 

Бяха зададени и въпроси за аналитичния капацитет на платформата и за 
възможностите да се използват и други езици освен официалните езици на ЕС, както и 
дали граждани на държави извън ЕС могат да участват. 

Беше потвърдено, че инструментът разполага с аналитичен капацитет, основан на 
изкуствения интелект и на модерирането, и че са въведени всички необходими мерки 
за сигурност и защита на данните. Инструментът функционира изцяло на 24-те 
официални езика, а изпълнителният съвет може при необходимост да взема решения 
по отношение на практическите договорености с отделни държави членки. Що се 
отнася до гражданите на държави извън ЕС, беше отбелязано, че конференцията е 
насочена предимно към гражданите на Съюза, но няма да има блокиране на 
географски принцип. 

Колкото до визуалната идентичност, изпълнителният съвет се съгласи да остави 
решението по този въпрос на общия секретариат, с подкрепата на съответните 
комуникационни служби, като се използва извършената досега работа, включително 
консултациите с гражданите относно елементите за визуалната идентичност. 

 

 

3. Размяна на мнения относно методите на работа на пленарните заседания и 
изпълнителния съвет 

Разискванията по тази точка от дневния ред бяха председателствани от члена на ЕП Ги 
ВЕРХОФСТАД (съпредседател). Той очерта ключовите елементи, които следва да бъдат 
взети предвид в методите на работа на конференцията, по-специално по отношение на 
изпълнителния съвет и пленарните заседания, за да може конференцията практически 
да заработи навреме за официалното ѝ откриване, като се спази рамката, определена 
в съвместната декларация. Той посочи по-специално, че в съответствие със 
съвместната декларация деветимата представители в изпълнителния съвет вземат 
решения с консенсус. Въпросите, които трябва да бъдат разгледани във връзка с 
изпълнителния съвет, включват ролята на съпредседателите и на наблюдателите и 
практическите аспекти на провеждането на заседанията на изпълнителния съвет. Ги 
ВЕРХОФСТАД също така изрази мнението си, че общият секретариат следва физически 
да работи заедно на едно място. Що се отнася до пленарните заседания, трябва да се 
обърне внимание и на техния размер, на участващите делегации и на процеса на 
вземане на решения, както и на структурата и организацията на гражданските панели. 
Проведе се първо обсъждане, по време на което изпълнителният съвет подчерта 
необходимостта от бързо договаряне на методите на работа на конференцията, и по-
специално на изпълнителния съвет. Беше подчертана и спешната необходимост от 
обсъждане на други ключови елементи, като пленарните заседания и гражданските 
панели. Съпредседателят ВЕРХОФСТАД предложи да представи на останалите 
съпредседатели проект за текст на процедурен правилник на конференцията преди 
следващото заседание на изпълнителния съвет. 
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Заключение: Следващото заседание на изпълнителния съвет ще се проведе на 7 април 
2021 г. 

4. Следващи стъпки и следващо заседание 

Представителите на изпълнителния съвет се договориха следващото заседание на 

съвета да се проведе на 7 април и да бъде посветено на всички нерешени въпроси, 

свързани със стартирането на платформата, подготовката за официалното откриване 

на 9 май и евентуалното пленарно заседание, както и на методите на работа на 

изпълнителния съвет, на пленарните заседания и на гражданските панели. 
 

 

За контакт: Susanne Höke, член на общия секретариат 
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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), 

Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA, 

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, 

Vice-President of the Commission 

  



Окончателна версия 
7.4.2021 г. 

 

  BG 

 

  

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 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), 
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 Committee on European Union Affairs of the Bundestag 
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Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation) 

President of the European Committee of the Regions 
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Director General of BusinessEurope 
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Secretary General of ETUC 
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