
Конференцията за бъдещето на Европа

EPRS | Служба на ЕП за парламентарни изследвания
Автори: Силвия Котанидис и Джулио Сабати

PE 690.610 – януари 2022 г.

Това е поредна актуализация на инфографика, публикувана първоначално през юни 2021 г.

НАКРАТКО
ИНФОГРАФИКА

Какво представлява
• Основен център, където гражданите да споделят идеи и да изпращат мнения
• Хранилище за мнения на гражданите и документи
• Входяща информация от прояви в рамките на Конференцията
• Публикуване на заключенията, до които достига Конференцията

Хартата на Конференцията
Гражданите и организаторите на прояви трябва да спазват Хартата на Конференцията:
• Да спазват ценностите на ЕС: човешкото достойнство, свободата, демокрацията, 

равенството, принципите на правовата държава, както и зачитането на правата на 
човека

• Да насърчават многообразието в дебатите и да зачитат свободата на словото
• Без изказвания, подстрекаващи към омраза, и без съдържание, което е незаконно 

или умишлено невярно или подвеждащо

Пленарна сесия на 
Конференцията
449 представители

Представители

Дебатира и обсъжда
Препоръките на гражданските панели
Мненията от многоезичната платформа

Работи с подготовка
От 9 тематични работни групи

Излиза с
Предложения към Изпълнителния съвет (на 
консенсусна основа)

Консенсус
Да бъде постигнат поне между Европейския 
парламент, Съвета, Европейската комисия и 
националните парламенти

Европейски граждански панели
Форуми, на които гражданите обсъждат конкретни теми и изготвят набор от препоръки 
към пленарната сесия на Конференцията, по които институциите на ЕС да предприемат 
последващи действия

Сформират се четири граждански панела, покриващи деветте теми, изброени по-горе

Във всеки панел участват по 200 граждани, избрани на случаен принцип
Поне 1 мъж и 1 жена от всяка държава членка, като се прилага регресивна пропорционалност, както в 
Парламента  | 1/3 трябва да бъдат на възраст между 16 и 25 години

Широко представителство на гражданите
Географски произход | Пол | Възраст | Социално-икономически произход | Степен на образование

Представители от всеки панел участват в пленарната сесия
Поне 1/3 на възраст между 16 и 25 години | Да представят своите препоръки

Съвместно председателство
Европейски парламент Роберта Мецола
Съвет на ЕС Еманюел Макрон*
Европейска комисия Урсула фон дер Лайен

Изпълнителен съвет
9 представители

3 от Европейския парламент
3 от Съвета на ЕС
3 от Европейската комисия

Наблюдатели от Европейския парламент, Съвета, националните парламенти, Икономическия и 
социален комитет, Комитета на регионите, други институции на ЕС и европейските социални партньори

Вземат решения за работата на Конференцията
Подготвят заседанията в рамките на пленарната сесия
Докладват на съвместното председателство заключенията на пленарната сесия

Съпредседатели
Ги Верхофстад (Парламент)
Клемон Бон* (Съвет)
Дубравка Шуица (Комисия)

Консенсус
на всичките девет представители

Общ секретариат
Равен брой от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия

Гарантира функционирането на Конференцията и подпомага Изпълнителния съвет и пленарното 
заседаниеOsiguravanje

Многоезична цифрова платформа
Многоезичен център, в който гражданите да споделят и 
дебатират идеи

• Да благоприятстват трансграничното участие и използването на различни езици
• Да гарантират пълна прозрачност с анализ и публикуване на участието на 

гражданите на цифровата платформа
• Да предават онлайн или да излъчват проявите, когато е възможно 
• Да спазват правилата за защита на данните и визуалната идентичност на 

Конференцията

Модерирането на платформата е обект на надзор от страна на 
Изпълнителния съвет

По държава членка

Европейски парламент 108
Национални парламенти 108 (4)
Европейски граждански панели 80
Съвет 54 (2)
Национални прояви и/или панели 27 (1)
Комитет на регионите 18
Икономически и социален комитет 18
Социални партньори 12
Организации на гражданското общество 8
Представители на местни органи 6
Представители на регионални органи 6
Европейска комисия 3
Председател на Европейския младежки 
форум 1

Конференцията за бъдещето на Европа е процес „отдолу нагоре“, даващ възможност на европейските граждани да изразят своето мнение по политиките и 
функционирането на Съюза в бъдеще. Инструменти като цифровата платформа и гражданските панели позволяват обсъждането на теми, които са от значение за 
гражданите.

*Представителите на Съвета се сменят с ротационното председателство.

Теми

Миграция

ЕС по света

Образование, култура, 
младеж и спорт

Цифрова трансформация

По-силна икономика, социална 
справедливост и работни места

Европейска демокрация
Ценности и права, върховенство 
на закона, сигурност

Изменение на климата и 
околна среда

Здравеопазване

Други теми, предложени от граждани

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj


Допълнителна информация

Многоезична платформа
Многоезичната платформа на Конференцията е център, даващ на европейските граждани и европейските организации на 
гражданското общество възможността да споделят идеи за бъдещето на Европа, както и да бъдат домакини на прояви и да участват 
в такива. Тя функционира като хранилище за мнения и документи, както и като интерактивен инструмент за споделяне и дебатиране 
на идеи на граждани. Платформата е отворена за граждани, гражданското общество, социалните партньори, други заинтересовани 
страни, публични органи на равнището на ЕС, както и на национално, регионално и местно равнище.

Европейски граждански панели
Те са жизненоважни органи на Конференцията, имащи за задача да дебатират въпроси, които са от значение за гражданите. 
Съставът на европейските граждански панели (± 200 граждани, избрани на случаен принцип) е транснационален и представителен 
за населението на ЕС не само по отношение на пола, но също и на възрастта, социално-икономическия произход, географския 
произход и степента на образование, като 1/3 от участниците са на възраст между 16 и 25 години. Европейските граждански панели 
провеждат дебати, включително въз основа на мнения от цифровата платформа, и ще захранват пленарната сесия на Конференцията 
с препоръки, по които институциите на ЕС да предприемат последващи действия. Сформирани са четири тематични граждански 
панела: i) Европейска демокрация/ценности, права, върховенство на закона, сигурност; ii) изменение на климата, околна среда/
здравеопазване; iii) по-силна икономика, социална справедливост, работни места/образование, младеж, култура, спорт/цифрова 
трансформация; и iv) ЕС по света/миграция.
Европейските граждански панели заседават на съвещателни сесии на различни места и са посветени на конкретни теми. Държавите 
членки (на национално, регионално или местно равнище) и други заинтересовани страни (гражданското общество, социалните 
партньори или гражданите) могат да организират допълнителни граждански панели под егидата на Конференцията, при условие 
че спазват изцяло Хартата на Конференцията.

Съвместно председателство
Конференцията е под тристранното ръководство на председателите на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската 
комисия, съответно Роберта Мецола (след покойния Давид Сасоли), Еманюел Макрон, представляващ френското председателство 
на Съвета до 30 юни 2022 г., и Урсула фон дер Лайен. Въз основа на ротационния принцип, установен с решение на Съвета, 
предходните председатели на Съвета бяха Португалия (1 януари – 30 юни 2021 г.) и след това Словения (1 юли – 31 декември 2021 
г.). Тристранното председателство на Конференцията е върховният орган, на който ще бъдат докладвани окончателните резултати 
от Конференцията, така че всяка институция да може да осигури подходящи последващи действия в съответствие с областите си 
на компетентност. 

Пленарна сесия на Конференцията
Пленарното заседание включва общо 449 представители от трите институции (Комисията, Съвета на ЕС и Парламента), националните 
парламенти, гражданските панели, Европейския комитет на регионите (КР), Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), 
националните прояви или панели, социалните партньори и гражданското общество, а от юли – и представители на местни и 
регионални органи. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност е поканен при 
обсъждането на въпроса за международната роля на ЕС. Могат също да бъдат канени и други заинтересовани страни и експерти.
На пленарната сесия се обсъждат въпроси и препоръки, идващи от националните и европейските граждански панели, както и 
мненията от цифровата платформа, групирани по теми. Дебатите са открити, без предварително определен резултат и без 
ограничаване на темите до предварително определени области на политиката. Решенията на пленарната сесия се вземат с консенсус 
(поне между Парламента, Съвета, Комисията и националните парламенти) и касаят предложенията, които да бъдат представени 
на Изпълнителния съвет. Последният е отговорен за изготвянето, в условията на пълно сътрудничество и пълна прозрачност по 
отношение на пленарната сесия, на окончателния доклад на Конференцията, който ще бъде публикуван на цифровата платформа и 
изпратен на съвместното председателство за конкретни последващи действия. 

Изпълнителен съвет
Изпълнителният съвет ръководи работата на Конференцията (пленарните заседания, европейските граждански панели и цифровата 
платформа), упражнява надзор над всички дейности и подготвя пленарните заседания, включително приноса на гражданите, и 
последващите действия от тях. Трите институции (Парламент, Комисия и Съвет) са равноправно представени в Изпълнителния съвет 
– всяка с по трима членове и до четирима наблюдатели. Изпълнителният съвет се председателства съвместно от представители на 
всяка една от трите институции; в случая на Съвета това е представител на ротационното председателство. Тройката председателства 
на КОСАК (Конференция на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз) има статут на постоянен 
наблюдател. ЕИСК и КР също имат статут на наблюдатели. След предложението на съпредседателите пленарното заседание одобри 
създаването на девет тематични работни групи, по една за всяка от деветте теми. Изпълнителният съвет може да кани експерти да 
участват в прояви на Конференцията.

Секретариат
Общ секретариат, съставен от равен брой служители на Европейския парламент, Генералния секретариат на Съвета и Комисията, 
подпомага Изпълнителния съвет при организирането на пленарната сесия на Конференцията и на европейските граждански 
панели.

Настоящият документ е изготвен на вниманието на членовете и персонала на Европейския парламент като справочен материал в помощ на 
тяхната парламентарна работа. Отговорност за съдържанието на документа носи единствено авторът и изразените в него становища не отразяват 
непременно официалната позиция на Парламента. Възпроизвеждането и преводът за нетърговски цели са разрешени, при условие че е посочен 
източникът и че Европейският парламент е предварително уведомен и е получил екземпляр. © Европейски съюз, 2022 г.
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Източници: Съвместна декларация относно Конференцията за бъдещето на Европа, Процедурен правилник на Конференцията, доклади на Изпълнителния съвет.
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