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Съобщение за пресата 

18-06-2020 
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ  

Конференцията за бъдещето на Европа трябва да започне „възможно най-скоро 
през есента на 2020 г.“   
  

• COVID-19 извади на показ институционалните недостатъци на ЕС 

• Съветът на ЕС трябва да заеме аргументирана позиция в близко бъдеще и да се 
ангажира с предложените по време на Конференцията реформи 

 

 

Парламентът призовава Съвета „незабавно да излезе с позиция относно формàта и 
организацията на Конференцията“, за да бъдат чути гласовете на гражданите. 

 

В резолюция, приета с 528 гласа „за“, 124 „против“ и 45 „въздържал се“, Парламентът 

декларира, че „10 години след [...] Лисабонския договор, 70 години след Декларацията на 

Шуман и в контекста на пандемията от COVID-19, е дошъл моментът да се преосмисли 

Съюзът." Евродепутатите добавят, че „броят на значимите кризи, през които Съюзът е 

преминал, показва, че са необходими институционални и политически реформи в 

множество области на управление“. 

 

Парламентът също така потвърждава своята позиция, изразена в резолюцията му от 

януари 2020 г., като подчертава, че гласовете на гражданите трябва да бъдат в центъра на 

дебата за това как ЕС да се справи с вътрешните и външните предизвикателства, които не 

са били предвидени при приемането на Договора от Лисабон. 

 

Като признават, че Конференцията се е забавила поради пандемията от COVID-19, 

членовете на ЕП призовават другите две институции на ЕС „да започнат преговори за 

постигане на общо споразумение [...] преди лятната ваканция“. Парламентът приветства 

„готовността на Комисията да напредне по експедитивен начин“, като същевременно 

„изразява съжаление, че Съветът все още не е приел позицията си“. 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200615IPR81226/konferentsiiata-za-bdeshcheto-na-evropa-triabva-da-zapochne-vzmozhno-nay-skoro
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200615IPR81226/konferentsiiata-za-bdeshcheto-na-evropa-triabva-da-zapochne-vzmozhno-nay-skoro
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649420/EPRS_ATA(2020)649420_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649420/EPRS_ATA(2020)649420_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200109IPR69906/ghrazhdanite-da-bdat-v-osnovata-na-konferentsiiata-za-bdeshcheto-na-evropa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200109IPR69906/ghrazhdanite-da-bdat-v-osnovata-na-konferentsiiata-za-bdeshcheto-na-evropa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200615IPR81226/la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-tan-pronto-como-sea-posible-en-otono
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200615IPR81226
https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20200615IPR81226/konferencen-om-europas-fremtid-bor-starte-sa-snart-som-muligt-i-efteraret-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200615IPR81226/konferenz-zur-zukunft-europas-sollteso-bald-wie-moglich-im-herbst-2020-beginnen
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200615IPR81226/euroopa-tuleviku-konverents-peab-algama-sel-sugisel
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200615IPR81226/diaskepsi-gia-to-mellon-tis-europis-enarxi-to-suntomotero-dunaton-to-fthinoporo
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81226/conference-on-future-of-europe-should-start-as-soon-as-possible-in-autumn-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200615IPR81226/la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe-doit-debuter-des-que-possible
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/press-room/20200615IPR81226
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200615IPR81226/konferencija-o-buducnosti-europe-trebala-bi-poceti-cim-prije-moguce-ove-jeseni
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200615IPR81226/la-conferenza-sul-futuro-dell-europa-dovrebbe-iniziare-nell-autunno-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200615IPR81226
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200615IPR81226/ep-konferencija-del-europos-ateities-turi-prasideti-si-rudeni
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200615IPR81226/konferencia-europa-jovojerol-a-kepviselok-oszre-hivnak-ossze
https://www.europarl.europa.eu/news/mt/press-room/20200615IPR81226/il-konferenza-dwar-il-gejjieni-tal-ewropa-ghandha-tibda-malajr-kemm-jista-jkun
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200615IPR81226/conferentie-over-toekomst-van-europa-moet-dit-najaar-zo-snel-mogelijk-starten
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200615IPR81226/konferencja-w-sprawie-przyszlosci-europy-powinna-rozpoczac-sie-jesienia-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200615IPR81226/pe-quer-que-conferencia-sobre-o-futuro-da-europa-arranque-no-outono
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200615IPR81226/conferinta-privind-viitorul-europei-trebuie-sa-inceapa-cat-mai-repede-posibil
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200615IPR81226
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20200615IPR81226/konferenca-o-prihodnosti-evrope-se-mora-priceti-jeseni-takoj-ko-bo-mogoce
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200615IPR81226/euroopan-tulevaisuutta-kasittelevan-konferenssin-pitaa-alkaa-syksylla-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200615IPR81226


Евродепутатите обсъдиха Конференцията с Николина Брняц, Хърватския държавен 

секретар от името на Председателството на Съвета на ЕС и с Дубравка Шуица, заместник-

председателя на Комисията за демокрация и демография, в сряда по време на пленарната 

сесия. 

 

Може да гледате запис на дебата тук (начало от 19.05) и откъси. 

 

Допълнителна информация 

 

Конференцията за бъдещето на Европа ще бъде организирана от Парламента, Съвета и 

Комисията, като се очакваше да започне през май 2020 г. и да продължи две години. 

Парламентът иска граждани от различен произход, представители на гражданското 

общество и заинтересовани страни на европейско, национално, регионално и местно 

равнище да участват в процеса на изготвянето на приоритетите на ЕС, чрез подход „отдолу 

нагоре“, който е прозрачен, приобщаващ, основан на участие и е добре балансиран. 

 

В допълнение, членовете на ЕП настояват за процес на отворено гражданско участие, 

който ще определи обхвата на самата Конференция и призовават за последващи действия 

по заключенията от Конференцията и изричен ангажимент от страна на трите основни 

институции на ЕС за съществени реформи на ЕС в съответствие с опасенията на 

гражданите, с възможно включване на преглед на основните договори на ЕС. 
 

Допълнителна информация 
 

Процедурни стъпки 

Приетият текст ще бъде достъпен тук (18.06.2020)  

Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2020 г. относно координирани 

действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея 

Изявление на Председателския съвет на ЕП относно Декларацията на Шуман (07.05.2020)  

Проучване на ЕП: Конференцията за бъдещето на Европа (03.12.2019) 

Мултимедиен център на ЕП: свободен достъп до снимки аудио-визуални материали 

 

  

  

Биляна ЦЪРНОРЕЧКА 

Пресагаше  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20200617-0900-PLENARY_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-the-future-of-europe-debate_I192274-V_v
https://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2657(RSP)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200507IPR78608/iziavlenie-na-predsedatelskiia-svet-otnosno-deklaratsiiata-na-shuman
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959%20
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_14502_pk


 

(+359) 2 817 0455  

 

(+33) 3 881 74601 (STR)  

 

(+359) 87 8853 546  

 

biliana.tzarnoretchka@europarl.europa.eu 

 

  

Калина ВЪРБАНОВА 

Пресаташе  

 

(+359) 2 817 0449  

 

(+359) 87 8407 107  

 

kalina.varbanova@europarl.europa.eu 
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