Работни групи
Мандат
[Приложение към концептуалния документ относно организацията на пленарните
заседания]

I.
A. В съответствие с Процедурния правилник на Конференцията за бъдещето на Европа
(конференцията) съпредседателите на изпълнителния съвет на конференцията
предложиха на пленарното заседание на конференцията създаването на девет тематични
работни групи (вж. предложения списък на работните групи в приложението към
настоящия концептуален документ). На 19 юни съпредседателите представиха на
пленарно заседание предложението относно организацията на тематичните работни
групи, което беше в подкрепа на това предложение.

Б. Съпредседателите на изпълнителния съвет на конференцията ще определят
председателя на всяка работна група (2 Европейски парламент, 2 Съвет, 2 Комисия, 2
национални парламенти, 1 Европейски младежки форум). Списъкът на работните групи,
техните председатели и членове се публикува на многоезичната цифрова платформа.

II.
Съставът на работните групи ще бъде финализиран от съпредседателите на
изпълнителния съвет на конференцията въз основа на предложение от съставните части
на пленарното заседание на конференцията 1 , като се вземат предвид до три
предпочитания, изразени от членовете въз основа на следните условия:

1

В съответствие с определеното в Правилника за дейността на Конференцията за бъдещето на Европа.

1



Всеки член на пленарното заседание на конференцията ще може да участва само
в една работна група2.



Всяка работна група ще има най-малко 40 членове и съотношението между
различните компоненти в пленарна зала също следва да се отразява във всяка
работна група3. Представителите на панелите на европейските граждани следва
да участват в работните групи, разглеждащи същите теми, които са обект на
обсъждане на техните панели.4

III.
A. Работните групи дават своя принос за подготовката на разискванията и
предложенията на пленарното заседание на конференцията в рамките на параметрите на
Съвместната декларация и Процедурния правилник.

Те правят това, като подлагат на обсъждане препоръките на съответните национални и
европейски граждански панели, както и идеите на многоезичната цифрова платформа,
свързани с темите на работната група, събрани в хода на конференцията.

Б. Работните групи работят въз основа на консенсус, както е определено в бележка под
линия № 7 към член 17 от Процедурния правилник на Конференцията.

2

Членовете на Европейската комисия ще участват в работните групи, в които ще обсъждат въпроси,
свързани с техния портфейл, както се предвижда в член 16 от Процедурния правилник на конференцията.
3
За илюстрация, това би означавало следното: 12 за Европейския парламент и националните парламенти,
6 за Съвета, 3 за представителите на национални граждански панели или прояви, по 2 за Комитета на
регионите и Икономическия и социален комитет, 1 или 2 за социалните партньори, 1 за гражданското
общество и 1 за избраните членове на местните и регионалните власти, както и представителите на
панелите на европейските граждани (вж. бележка под линия).
4

На практика това означава, че работните групи, разглеждащи въпроси в сферите „По-силна икономика,
социална справедливост, работни места“, „Образование, младеж, култура и спорт“ и „Цифрова
трансформация“, следва да имат 6 или 7 представители от панелите на европейските граждани, докато
всички други работни групи следва да имат 10.
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В. Председателят и говорителят, които ще бъдат избрани измежду представителите на
групите на европейските граждански панели в рамките на работната група, ще
представят пред пленарното заседание резултатите от работата на работната група.
Г. Председателят на работната група ще бъде подпомаган от общия секретариат.

IV.
A. Председателят на работната група ще свиква заседания в рамките на времевите
интервали, определени като част от дневния ред на пленарното заседание на
конференцията.5
Когато това не е възможно поради липсата на необходимите логистични и езикови
ресурси, съпредседателите предлагат алтернативни времеви интервали. По искане на
председателя може да бъдат свиквани допълнителни заседания със съгласието на
съпредседателите на изпълнителния съвет и с всички компоненти на работната група.
Б. Председателят гарантира справедливо разпределение на времето за изказвания между
всички съставни части на работната група, включително гражданите.

V

A. Под ръководството на председателя и след консултации с членовете на работната
група общият секретариат изготвя обобщен протокол от всяко заседание на работната
група. Той ще бъде предоставен надлежно на разположение в раздела за пленарни
заседания на многоезичната цифрова платформа.

5

Времевите интервали на работните групи няма да съвпадат с пленарните разисквания или прекъсванията
между тях.

3

Б. Участието в заседанията на работната група се ограничава до съответните им членове
на пленарното заседание на конференцията, по един сътрудник на всеки член на
работната група и персонала на общия секретариат на конференцията.

В. Всяко допълнително изменение на този мандат и всяко добавяне на нови правила
подлежи на одобрение от тримата съпредседатели на конференцията.
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