ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД
Работна група „Европейска демокрация“, председателствана от Манфред Вебер,
Европейски парламент
22 октомври 2021 г., 14.00 – 16.00 ч.

1. Встъпителни бележки на председателя
Заседанието се проведе в хибриден формат. Обсъждането обхвана точките, посочени в
дневния ред, който беше изпратен преди заседанието (приложен за сведение). Председателят
започна, като подчерта иновативния характер на Конференцията за бъдещето на Европа и
приветства по-специално гражданите на заседанието на работната група. Той обясни, че ще
даде думата на всички участници по азбучен ред, за да се представят и да изразят очакванията
си от работната група.
Председателят също така изрази личните си очаквания за това, което според него е найвълнуващата от работните групи, заради хоризонталната ѝ тема и целта да приближи Европа
до гражданите. Той посочи сред обсъжданите теми: как европейските избори да станат попривлекателни и да се увеличи избирателната активност; как да се увеличи участието на
младите граждани; как най-добре да се използва потенциалът на пряката демокрация; и как да
се подобри функционирането на институциите на ЕС. Той припомни колко е важно да се
гарантира зачитането на основните ценности на Съюза и принципите на правовата държава,
както и доброто функциониране на медиите в един все по-цифровизиран свят.
2. Обсъждане
По време на обсъждането представителите на Европейския граждански панел „Европейска
демокрация/ценности, права, принципи на правовата държава, сигурност“ докладваха за
резултатите от първата сесия на този панел. Сред съответните теми за обсъждане те изтъкнаха:
 как да се повиши интересът към ЕС и познанията за него, включително сред младите
хора;
 ролята на комуникациите, медиите и дезинформацията, и образованието;
 участие на гражданите в изборите, включително на европейско равнище;
 как политиката да стане по-ангажирана чрез по-пряко участие на гражданите, например
чрез механизми за участие и референдуми;
 прозрачност, отчетност и разбираемост на процеса на вземане на решения в ЕС;
 защитата на ценностите на ЕС и принципите на правовата държава;
 осигуряване на права и недискриминация; както и
 как да се сложи край на блокирането и да се гарантира ефикасност при вземането на
решения в ЕС.
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Други членове на работната група повдигнаха подобни въпроси, като няколко оратори
обсъдиха необходимостта да се увеличи участието в европейските избори и да се подобри
участието на гражданите в периода между изборите. Беше изтъкнато значението на по-добрата
комуникация и образование относно демокрацията, както и необходимостта да се гарантира
прозрачност в процеса на вземане на решения в ЕС. Някои оратори призоваха за
преразглеждане на гласуването с единодушие. Други подчертаха необходимостта да се
гарантира зачитането на ценностите на ЕС и принципите на правовата държава,
многообразието, както и свободата и плурализма на медиите.
Бяха повдигнати и редица други теми за обсъждане, като например:
 необходимостта от сравняване на различните модели на интеграция и сътрудничество
за бъдещето, като някои представители се застъпват за по-нататъшна интеграция, а
някои предупреждават за рисковете от по-нататъшна централизация на властта;
 разделението на компетентностите между ЕС и държавите членки и дали гражданите
искат ЕС да прави повече или по-малко;
 предизвикателствата, свързани с развитието на истинско европейско политическо
пространство и транснационален дебат по въпроси, свързани с ЕС;
 важността на това изборите за ЕП да станат по-релевантни за гражданите и да им се
осигури съдържателен политически избор;
 ролята, която регионалните и местните органи, както и организираното гражданско
общество и социалните партньори биха могли да играят в процеса на вземане на
решения на ЕС и за доближаването на ЕС до гражданите;
 значението на солидарността и обща европейска идентичност;
 значението на укрепването на демокрацията в икономиката, обществото и на
работното място;
 въпросът дали ще е необходимо повторно отваряне на Договорите.
Някои оратори подчертаха, че е важно приоритетите и препоръките на гражданите да бъдат
отразени в работната група, както и необходимостта да се гарантира, че всички мнения ще
бъдат чути.
3. Заключителни бележки на председателя
В заключителните си бележки председателят подчерта, че внимателното изслушване един друг
е първата стъпка към постигането на по-добро разбиране. Той отбеляза, че това първо
заседание е поставило основата за по-задълбочени обсъждания и работа. Препоръките на
европейските граждански панели ще бъдат на разположение преди следващото заседание на
работната група през декември и ще бъдат отправна точка за по-конкретни обсъждания. За да
се подготви по най-добър начин заседанието, той прикани членовете на работната група да
обмислят списък с конкретни инициативи и предложи за всеки компонент да има говорител,
който да представи резултатите от тези размисли.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I Дневен ред за заседанието на 22 октомври 2021 г.

Страсбург, 22 октомври 2021 г.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА „ЕВРОПЕЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ“
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА
Петък, 22 октомври 2021 г., 14.00 – 16.00 ч.
Зала „ВАЙС“ S1.4 и дистанционно
СТРАСБУРГ

1. Приемане на проекта на дневен ред
2. Приветствено слово и встъпително изказване на
председателя Манфред ВЕБЕР, председател на групата
PPE в Европейския парламент
3. Доклад на представителите на гражданския панел и
относно цифровата платформа
4. Открит обмен на мнения относно очакванията за
резултатите на работната група
5. Открит обмен на мнения относно реда и условията на
работа и графика
6. Други въпроси
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ПРИЛОЖЕНИЕ II Списък на членовете на Работна група „Европейска демокрация“
Председател:
Обръщение
Г-жа
Г-жа
Г-н
Г-н
Г-жа
Г-н
Г-н
Г-жа
Г-н
Г-н

Манфред
ВЕБЕР
Собствено име

(Европейски
парламент)
Фамилно име

Лениз
Киара
Михалакис
Золтан
Олга
Матуш
Брандо
Мара
Дамиан
Йоанис

АДЖУС
АЛИКАНДРО
АСИМАКИС
БАЛЦО
БАУМ
БЕЛОХЛАВЕК
БЕНИФЕИ
БИЦОТО
БЬОЗЕЛАГЕР
БУРНУС

Г-н

Николай

БОЙЗЕН

Г-жа
Г-н
Г-н
Г-жа

Мартина
Гари
Вашку
Анемике

БРАМБИЛА
КАПЕЛИ
КОРДЕЙРО
ДЕ КЛЕРК

Г-н

Самюел

ДЕНЕФ

Г-н
Г-н

Бруно
Гашпер

ДИАШ
ДОВЖАН

Г-жа

Александра

ДУЛКЕВИЧ

Г-н
Г-жа
Г-н
Г-жа
Г-жа
Г-н
Г-н
Г-н
Г-н
Г-жа
Г-н
Г-жа
Г-н
Г-н

Паскал
Анна
Сандро
Пипа
Ева Кер
Пабло
Вепке
Томаш
Зджислав
Илона
Райнхолд
Естер
Вангелис
Александър

Г-жа

Радвиле

ДЮРАН
ЕХТЕРХОФ
ГОЦИ
ХАКЕТ
ХАНСЕН
ИСПАН
КИНГМА
КОЗАК
КРАСНОДЕМБСКИ
КРОНБЕРГА
ЛОПАТКА
ЛИНЧ
МЕЙМАРАКИС
МИЛИСОВ
МОРКУНАЙТЕМИКУЛЕНЕНЕ
ПАСОС ЛОПЕС
ПУЛАМЕТС

Г-н
Г-н

Хорхе Луис
Анти
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Организация
Европейски граждански панели
Европейски граждански панели
Европейски граждански панели
Национални парламенти
Европейски граждански панели
Европейски граждански панели
Европейски парламент
Европейски парламент
Европейски парламент
Национални парламенти
Национални граждански
панели/събития
Европейски граждански панели
Национални парламенти
Комитет на регионите
Европейски граждански панели
Национални граждански
панели/събития
Национални парламенти
Съвет
Местен/регионален
представител
Европейски парламент
Гражданско общество
Европейски парламент
Съвет
Национални парламенти
Национални парламенти
Съвет
Съвет
Европейски парламент
Съвет
Национални парламенти
Социални партньори
Европейски парламент
Европейски граждански панели
Национални парламенти
Европейски граждански панели
Национални парламенти

Г-н
Г-н

Арнолдас
Пауло

ПРАНКЕВИЧУС
РАНЖЕЛ

Ариан

РОДЕР

Ханс
Доменек
Микел

РОТЕНБЕРГ

Г-н

Ермано

САНЧЕС РУИВО

Г-н

Аксел

ШЕФЕР

Г-н

Каспар

ШУЛЦ

Г-н
Г-н

Педро
Свен

СИЛВА ПЕРЕЙРА
ЗИМОН

Г-жа

Луси

СТУДНИЧНА

Г-жа
Г-жа
Г-н
Г-н

Дубравка
Виктория
Апостолос
Бастиан

ШУЙЦА
ТИШКА-УЛЕЗАЛКА
ДЗИДЗИКОСТАС
ВАН АПЕЛДОРН

Г-жа
Г-н
Г-н

РУИС ДЕВЕСА

5

Съвет
Европейски парламент
Европейски икономически и
социален комитет
Национални парламенти
Европейски парламент
Местен/регионален
представител
Национални парламенти
Национални граждански
панели/събития
Европейски парламент
Европейски парламент
Европейски икономически и
социален комитет
Европейска комисия
Европейски граждански панели
Комитет на регионите
Национални парламенти

