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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014
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ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
ИЗСЛУШВАНЕ

на тема „ИЗВЛИЧАНЕ НА МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ОТ ГРАЖДАНСТВОТО НА 
ЕС“

(организирано съвместно от комисията по петиции, комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи и Европейската комисия )

19 февруари 2013 г., вторник, 9.45–13.00 ч. и 14.30–18.00 ч.

Брюксел

Зала JAN 4Q1

9.15–9.45 ч.

Пристигане и акредитация на участниците

Сутрешна сесия
09.45 ч.

Уводни думи
• Juan Fernando López Aguilar, член на ЕП, председател на комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи
• Evelyn Regner, член на ЕП, първи заместник-председател на комисията по правни 
въпроси
• Françoise Le Bail, генерален директор на ГД „Правосъдие“, Европейска комисия
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10.15 ч.

Първа дискусионна група: Укрепване на гражданството на ЕС
Модератор: Philippe Boulland, член на 
ЕП 

Тематична дискусия:
• Adina-Ioana Vălean, член на ЕП, докладчик относно доклада за гражданството на ЕС 
за 2010 г.
• Michael Cashman, член на ЕП
• Anna Maria Corazza Bildt, член на ЕП
• Kamaljit Bharath, вносител на петиция
• Tony Venables, Директор на Европейската служба за граждански действия (ECAS) и 
Tony McQuinn, главен изпълнителен директор на информационното табло на 
ирландските граждани
• Alison Mc Donnell, Европейски институт в Лайденския университет, помощник 
редактор на „Common Market Law Review“
• Paul Nemitz, директор на дирекция „Основни права и гражданство“ към ГД 
„Правосъдие“, Европейска комисия

Основни теми:

• Оставащите пречки, възпрепятстващи гражданите на ЕС да упражняват правата си 
съгласно правото на ЕС (пречки при трансгранични ситуации, проследяване на 
доклада от 2010 г. относно гражданството на ЕС и резултатите от обществената 
консултация, проведена през 2012 г., относно гражданството на ЕС)

• Конкретни решения за премахване на оставащите пречки и укрепване на 
гражданството на ЕС (с оглед на доклада относно гражданството на ЕС за 2013 г.)

Горепосоченото представяне от дискусионната група ще бъде последвано от размяна на 
мнения.

13.00 ч. Лек обяд

Следобедна сесия
14.30 ч.

Въведение
Изявление на Erminia Mazzoni, член на ЕП, председател на комисията по петиции, и 
György Gémesi, кмет на Gödöllö (Унгария), докладчик на Комитета на регионите 
относно гражданството на ЕС и правото на глас в ЕС

14.45 ч.

Втора дискусионна група: Насърчаване на политическото участие на гражданите 
на ЕС
Модератор: Antigoni Papadopoulou, член на ЕП, докладчик относно европейската 
година на гражданите (2013 г.) 
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Тематична дискусия:
• Antonio López-Istúriz White, генерален секретар на Европейската народна партия 
(PPE)
• Yonnec Polet, заместник-генерален секретар на Партията на европейските социалисти
• Heinz Becker, член на ЕП
• Jacqueline Cotterill, вносителка на петиция
• Catherine Kessedjian, заместник-директор на Европейския колеж в Париж
• Romano Subiotto, адвокат в брюкселската и лондонската адвокатска колегия
• Chiara Adamo, началник на отдел „Гражданство на ЕС и свободно движение“, ГД 
„Правосъдие“, Европейска комисия 

Основни теми:

• Насърчаване на политическото участие на гражданите на ЕС (повишаване на 
участието в избори, засилване на демократичната осведоменост на гражданите и 
демократичната отчетност на институциите и развитие на истинско европейско 
публично пространство)

• Засилване на правото на глас на гражданите в ЕС (като се обърне специално 
внимание на лишаването от избирателни права)

Горепосоченото представяне от дискусионната група ще бъде последвано от размяна на
мнения.

16.30 ч.

Вивиан Рединг , заместник-председател на Европейската комисия и член на Комисията, 
отговарящ за правосъдието, основните права и гражданството
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