
 
Бъдещето на Европа: гражданският панел по
изменение на климата, околна среда и
здравеопазване изготви препоръките си
 

Европейският граждански панел по въпросите на изменението на климата,
околната среда и здравеопазването проведе последното си заседание на 7-9
януари 2022 г.
 
Колежът  на  Европа  в  Натолин  (Варшава,  Полша)  беше  домакин  на  срещите  на
работните групи на панела, а пленарните му заседания в петък и неделя се проведоха в
Двореца на културата и науката във Варшава. Двеста европейски граждани от всички
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Панелистите се срещнаха във Варшава, за да приемат препоръките си в областта на изменението на климата, околната среда и
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•

•

държави членки, с различен профил и възраст, участваха на място и дистанционно и
приеха своите 51 препоръки относно предизвикателствата, с които Европа трябва да се
справи във връзка с изменението на климата, околната среда и здравеопазването.
 
Участниците изготвиха препоръките си на базата на работата си в предишните две
сесии, проведени в Страсбург на 1-3 октомври и онлайн на 19-21 ноември, като се
фокусираха върху следните направления: подобряване на начина на живот; опазване на
околната  среда  и  здравето  ни;  пренасочване  на  икономиката  и  потреблението;
изграждане на общество, ориентирано към устойчиво потребление; и грижа за всички.
 
Гледайте записите от пленарните заседания на комисията от петък и неделя.
 
Следващи стъпки
 
Препоръките на европейските граждански панели ще бъдат представени и обсъдени на
пленарните  заседание  на  Конференцията,  където  ще  продължат  да  се  оформят
окончателните  предложения.
 
Общо 80 представители на гражданските панели (по 20 от всеки панел, от които най-
малко една трета са на възраст между 16 и 25 години) ще участват в пленарните сесии
на Конференцията, където ще представят резултатите от своите обсъждания в рамките
на  съответния  панел  и  ще  ги  дискутират  с  членове  на  ЕП,  национални  политици,
европейски  комисари  и  други  представители  на  европейските  институции  и
гражданското  общество.
 
Следващото пленарно заседание на конференцията ще се проведе на 21 и 22 януари в
Страсбург. Междувременно работните групи за пленарните заседания се срещнаха на
17 декември, в дистанционен формат, за да продължат подготвителната си работа.
Гражданите в цяла Европа могат да продължат да участват в Конференцията чрез
Многоезичната цифрова платформа.
 
Останалите европейски граждански панели също ще формулират своите препоръки по
конкретни теми в близко бъдеще в следните области.
 

Панел 1 - По-силна икономика, социална защита и работни места, младеж,
спорт,  култура и образование,  цифрова трансформация (ще се проведе в
Дъблин,  Ирландия),
 
Панел  4  -  Ролята  на  ЕС в  света  /  миграция  (ще  се  проведе  в  Маастрихт,
Нидерландия).
 

Контекст
 
Четирите европейски граждански панела, всеки от които се състои от 200 членове, са
ръководен от гражданите процес и са основен елемент на Конференцията за бъдещето
на  Европа.  Разискванията  в  рамките  на  панелите  се  основават  на  мненията  на
гражданите, събрани от цяла Европа в рамките на Многоезичната цифрова платформа
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и на прояви, провеждани в държавите членки, както и на подкрепата и презентациите
на изтъкнати представители на академичните среди. Панел 2, който се занимава с
въпросите  европейска  демокрация,  ценности  и  права,  върховенство  на  закона  и
сигурност също проведе последното си заседание и представи своите 39 препоръки.
Повече информация може да намерите тук.
 
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. Всеки панел ще
изготви препоръки, които ще бъдат включени в пленарната сесия на Конференцията,
която  след  това  ще  представи  предложения  за  бъдещето  на  Европа  пред
Изпълнителния  съвет.
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация

Препоръки на Европейския граждански панел
Инфографика: процесът на работа на Конференцията за бъдещето на Европа
Инфографика: хронология на Конференцията за бъдещето на Европа
Мултимедиен център: свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

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

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

Съобщение за пресата

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

3 I 3

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/nxqqase4ows6ozjo3ajx9331xv7u?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22P3S3_voted_recommendations_FINAL_v%202022.01.10%2013%2030.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27P3S3_voted_recommendations_FINAL_v%25202022.01.10%252013%252030.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220113%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220113T125601Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b9a89b325ae90d8483339b38bab0b3fdd651dc8135782bfb0d162683be3bb7fd
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211210IPR19239/bdeshcheto-na-evropa-preporki-na-panela-za-demokratsiiata-tsennostite-i-pravata
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ0dsIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e3ab619748ad45cdac68a6d1cf0004f1647f30ee/P3S3_voted_recommendations_FINAL_v%202022.01.10%2013%2030.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ0dsIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e3ab619748ad45cdac68a6d1cf0004f1647f30ee/P3S3_voted_recommendations_FINAL_v%202022.01.10%2013%2030.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ0dsIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e3ab619748ad45cdac68a6d1cf0004f1647f30ee/P3S3_voted_recommendations_FINAL_v%202022.01.10%2013%2030.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ0dsIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e3ab619748ad45cdac68a6d1cf0004f1647f30ee/P3S3_voted_recommendations_FINAL_v%202022.01.10%2013%2030.pdf
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://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizens-panels_20104_pk
https://twitter.com/EPInstitutional

