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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по правни въпроси
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисия по конституционни въпроси
Комисия по петиции

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА

Съвместно изслушване на комисиите 
JURI, LIBE, AFCO и PETI

Гражданство на Съюза: 
овластяване, приобщаване, участие

29 октомври 2020 г., четвъртък, 13.45 – 15.45 ч. и 16.45 – 18.45 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ 1G3
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Дневен ред

13.45 – 14.05 ч. Встъпителни бележки на:
 Адриан ВАСКЕС ЛАСАРА, председател на комисията по правни въпроси 

(JURI)
 Майте ПАГАСАУРТУНДУА, заместник-председател на комисията по 

граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE)
 Антонио ТАЯНИ, председател на комисията по конституционни въпроси 

(AFCO)
 Дулорс МОНСЕРАТ, председател на комисията по петициите (PETI)

ПЪРВА ДИСКУСИОННА ГРУПА 

Гражданството на Съюза като осезаема стойност за гражданите по места, 
включително по време на пандемията от COVID-19.

14.05 – 15.45 ч.

Цели:
- повишаване на осведомеността относно правата и задълженията, свързани с 
гражданството на Съюза, и процедурата за обръщане към апелативен орган при тяхното 
незачитане
- предприемане на стъпки, които да гарантират, че гражданите на ЕС могат ефективно да 
упражняват правата, произтичащи от гражданството на Съюза, 
осигуряване на възможност за упражняване правата на свободно движение в ЕС:
 - чрез укрепване на сътрудничеството по гражданскоправни въпроси и 
цифровизация на достъпа до правосъдие;
 - чрез преодоляване на настоящите предизвикателства пред свободното движение 
в рамките на и между държавите членки
- насърчаване на приобщаването на всички граждани на ЕС в ЕС чрез борба с 
дискриминацията 
- бъдещето на консулската закрила

Модератори: 
Адриан ВАСКЕС ЛАСАРА, председател на комисията JURI
Майте ПАГАСАУРТУНДУА, заместник-председател на комисията LIBE 

Оратори: 
 Ася КАВРЪКОВА, изпълнителен директор – Европейска служба за граждански 

действия (10 мин.)

 Европейски младежки форум (10 мин.)

 Марта ХИРШ-ЗИЕМБИНСКА, главен съветник по въпросите за спазване на 
Хартата, Служба на Европейския омбудсман (10 мин.)

 Стин ИЛЕБОРГ, „Европейци по света“ (10 мин.)
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14.45 – 15.30 ч. Време за въпроси с членовете на ЕП

15.30 – 15.40 ч. Коментари на ораторите

15.40 – 15.45 ч. Заключителни бележки от г-н ВАСКЕС ЛАСАРА, председател на 
комисията JURI, и 
г-жа Майте ПАГАСАУРТУНДУА, заместник-председател на комисията LIBE 

*****
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ВТОРА ДИСКУСИОННА ГРУПА 

Насърчаване на приобщаването в демократичните процеси и оправомощаването 
на гражданите

16.45 ч. – 18.45 ч.

- Цели: 
- улесняване на достъпа до изборите за Европейски парламент 
- реформа на европейския избирателен закон – принос към едно устойчиво и истински 

европейско гражданство на Съюза
- лишаване от избирателни права във връзка с правата на свободно движение в ЕС
- проучване на практики в областта на дистанционното гласуване и онлайн 

инструменти, които могат да улеснят електронното демократично участие
- въздействието на пандемията от COVID-19 върху упражняването на избирателни 

права и гарантиране на свободни и честни избори и справедлив демократичен дебат
- правото на петиция като принос към законодателната дейност на ЕС 

16.45 ч. – 16.55 ч. Заключително изказване – Дидие РЕЙНДЕРС, член на Комисията, 
отговарящ за правосъдието
16.55 ч. – 17.35 ч. Време за въпроси с членовете на ЕП

17.35 ч. – 17.40 ч. Коментари на члена на Комисията г-н Рейндерс

17.40 ч. – 18.30 ч. Насърчаване на приобщаването в демократичните процеси и 
оправомощаването на гражданите

Модератори: 
Антонио ТАЯНИ, председател на комисията AFCO
Дулорс МОНСЕРАТ, председател на комисията PETI

Оратори:
 Франсиско ЛУПИАНЕЗ-ВИЛАНУЕВА, „Open Evidence“ (7 мин.)
 Фондация „ECIT“ (за правата, участието и доверието на европейските граждани) 

(7 мин.)

17.55 – 18.25 ч. Време за въпроси с членовете на ЕП

18.25 – 18.30 ч. Коментари на ораторите 

****

18.30 ч. Заключителни бележки
 Сала СААСТАМОЙНЕН, изпълняваща длъжността генерален директор, ГД 

„Правосъдие и потребители“
 Антонио ТАЯНИ, председател на комисията AFCO
 Дулорс МОНСЕРАТ, председател на комисията PETI


