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Конференция за бъдещето на Европа:
гражданите обсъждат мястото на ЕС в света и
миграцията
 
Четвъртият  европейски граждански панел, чийто фокус е ролята и мястото на ЕС
в света, както и миграцията, ще заседава онлайн на 26-28 ноември.
 
След първия кръг от сесии, който се проведе в Европейския парламент в Страсбург
през септември и октомври, европейските граждански панели продължават работата си
онлайн през ноември. Те ще изготвят и одобрят техните препоръки, които след това ще
бъдат  представени  и  обсъдени  на  пленарните  заседания  на  Конференцията  през
декември  и  януари.
 
Кога: от петък, 26 ноември до неделя, 28 ноември
 
Как могат да бъдат проследени сесиите:
 
На живо
 

на многоезичната цифрова платформа на Конференцията, или 
петък,  26  ноември,  на  живо  от  18.00-20.30  ч.  българско  време  на
мултимедийния  център  на  Европейския  парламент 
неделя,  28  ноември,  на  живо  от  17.15-18.30  ч.  българско  време  на
мултимедийния  център  на  Европейския  парламент
 

Теми:  Четвъртият граждански панел ще е  с  фокус върху следните направления и
подтеми,  свързани с  ролята и  мястото на ЕС в  света и  миграцията:
 
Автономност и стабилност
 

Автономност на ЕС 
Граници
 

ЕС като международен партньор
 

Търговия и отношения от етична гледна точка 
Международни действия в областта на климата 
Насърчаване на европейските ценности
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Стабилен ЕС в един мирен свят
 

Сигурност и отбрана 
Вземане на решения и външна политика на ЕС 
Съседни страни и разширяване
 

Миграцията от хуманитарна гледна точка
 

Отстраняване на причините за миграцията 
Хуманитарни съображения 
Интеграция
 

Отговорност и солидарност в целия ЕС
 

Преразпределяне на мигрантите 
Общ подход към предоставянето на убежище
 

Изтеглете  пълния  доклад  от  първата  серия  срещи  на  този  панел  или  посетете
цифровата  платформа  на  Конференцията  за  повече  информация.
 
Следващи стъпки
 
Първите три онлайн заседания на европейските граждански панели се състояха на 5-7
ноември  (теми:  по-силна  икономика,  социална  справедливост,  работни  места,
образование, младеж, култура и спорт, цифрова трансформация), на 12-14 ноември
(теми: европейска демокрация, ценности и права, принципи на правовата държава и
сигурност)  и  на  19-21  ноември  (теми:  изменение  на  климата,  околна  среда  и
здравеопазване).
 
През декември 2021 г. и януари 2022 г. гражданските панели ще започнат третия кръг
от срещите си в четири европейски академични институции (в Дъблин, Флоренция,
Натолин/Варшава и Маастрихт), по време на които ще финализират препоръките си, за
да могат те да бъдат обсъдени по време пленарните заседания на Конференцията.
 
С оглед на променящата се ситуация с разпространението на COVID-19 в Ирландия и
наскоро обявените по-строги мерки от ирландското правителство, съпредседателите на
конференцията,  след  консултиране  с  партньорите,  взеха  решение  да  отложат
заседанието на първия граждански панел, което трябваше да се проведе в Дъблин на 3-
5 декември. Своевременно ще бъдат обявени нови дати за този панел, за да се улесни
ефективното и ползотворно обсъждане от страна на гражданите. Останалата част от
графика на конференцията остава непроменена. Междувременно европейците могат да
продължат да споделят идеите си за това как да оформят бъдещето на ЕС в рамките
на Многоезичната цифрова платформа.
 
Контекст
 

Съобщение за пресата

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Press switchboard number (32-2) 28 33000

2 I 4

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVZHIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9b49d1a172c2fe0d8e6ff29ae0c38dd0142573e1/Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=bg
https://futureu.europa.eu/


Европейските граждански дискусионни групи са основен елемент на Конференцията,
организирана от  Парламента,  Съвета  и  Комисията  въз  основа на  съвместната  им
декларация.  Разискванията  в  рамките  на  панелите  се  основават  на  мненията  на
гражданите, събрани от цяла Европа в рамките на Многоезичната цифрова платформа,
както и на подкрепата и презентациите на изтъкнати представители на академичните
среди.
 
Гражданите са избрани на случаен принцип от независимо дружество за проучване на
общественото мнение, като са използвани методологии, които гарантират, че те са
представителни за многообразието на ЕС по отношение на географски произход, пол,
възраст, социално-икономическо положение и ниво на образование. Младите хора на
възраст между 16 и 25 години съставляват една трета от всеки панел, като се зачита
балансът  между  половете.  Всеки  панел  ще  изготви  препоръки,  които  ще  бъдат
включени  в  пленарната  сесия  на  конференцията,  която  след  това  ще  представи
предложения за бъдещето на Европа. Гражданските панели избраха 80 граждани (20 за
всеки панел), които да ги представляват на пленарното заседание на Конференцията.
Тези представители участваха във второто пленарно заседание, което се проведе на 23
октомври в Страсбург.
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Комисия по конституционни въпроси
Инфографика: процесът на работа на Конференцията за бъдещето на Европа

Инфографика: хронология на Конференцията за бъдещето на Европа
Актуализирани практически насоки за провеждането на европейските граждански
панели

Предварителен график

Втори междинен доклад от многоезичната цифрова платформа

Sanne DE RYCK
Press Officer

(+32) 2 28 42531 (BXL)
(+33) 3 881 64917 (STR)
(+32) 498 98 34 51
sanne.deryck@europarl.europa.eu
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https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/1/BG-%D0%A1%D0%AA%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%90_%D0%97%D0%90_%D0%91%D0%AA%D0%94%D0%95%D0%A9%D0%95%D0%A2%D0%9E_%D0%9D%D0%90_%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%90.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/1/BG-%D0%A1%D0%AA%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%90_%D0%97%D0%90_%D0%91%D0%AA%D0%94%D0%95%D0%A9%D0%95%D0%A2%D0%9E_%D0%9D%D0%90_%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%90.pdf
https://futureu.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211021IPR15506/konferentsiia-za-bdeshcheto-na-evropa-prikliuchva-vtoroto-plenarno-zasedanie
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211021IPR15506/konferentsiia-za-bdeshcheto-na-evropa-prikliuchva-vtoroto-plenarno-zasedanie
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afco/home.html
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjQ5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8753680117205f8469220747103dc76f2ec62f7a/EN.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjQ5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8753680117205f8469220747103dc76f2ec62f7a/EN.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjQ5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8753680117205f8469220747103dc76f2ec62f7a/EN.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjFCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f97dae84e07fcf9ea4e9276dd4b33fb3fd823dd6/COFE%20Second%20Interim%20Report%20September%20Kantar%20final.pdf


Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
constit-press@europarl.europa.eu
@EPInstitutional
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https://twitter.com/EPInstitutional

