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Кръгла маса – предварителен дневен ред (към 20.02.2008 г.) 
 
„ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЧИТ НА ЛИСАБОНСКИЯ ДОГОВОР: НОВИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ 

ПРЕД ВСЕКИ ЕВРОПЕЕЦ” 
 
в рамките на информационно-комуникационната инициатива на Центъра за модернизиране на 
политики – „Говори с Европа”, изпълнявана в рамките на проект по План Д – Демокрация, 
Диалог и Дебат, съфинансиран от Европейската комисия чрез Представителство на ЕК в 

България. 
 
Формат: кръгла маса с участието на студенти, народни представители, евродепутати и 
преподаватели – диалогична разяснителна дискусия относно новите моменти, които се въвеждат 
с Договора от Лисабон, както и конкретните му измерения в реалния живот на европейските 
граждани. 
 
Дата: 29 февруари, петък, 10.00 – 12.00 часа.  
Място: Национален пресклуб „София-прес”, ул. „Славянска” 29, ет. 7  
Организатори: Център за модернизиране на политики, Портал ЕВРОПА www.europe.bg – 
онлайн издание за европейски политики и участието на България в тях.  
Медийни партньори: Програма „Хоризонт” на БНР, „Медиапул”, в-к „Класа”, Радио „Фреш”, 
Радио „Зи-рок”, Радио „Джаз ФМ”, Радио „Енджой”.  
 
Участници: 
 

• Г-жа Душана Здравкова 
• Г-н Младен Червеняков 
• Г-н Филип Димитров  
• Проф.Жасмин Попова  
• Проф. Орлин Борисов  
• Студенти по европеистика, журналистика, право и политология  
• Представители на медийните партньори  
• Модератор: г-н Огнян Бояджиев, Портал ЕВРОПА.  

 
Цел: Осъществяване на директен, неформален диалог между представителите на НС, ЕП и 
експерти с целевите групи по проекта: студенти и журналисти, за представяне и обсъждане на 
конкретни примери, илюстриращи нововъведенията, заложени в Лисабонския договор. Под 
формата на въпроси и отговори се цели активните млади хора да придобият реални познания 
относно функционирането на европейските и националните институции, вследствие на което да 
бъдат по-съпричастни към промените в ЕС. Аудиозаписът от дискусията ще бъде публикуван на 
Портал ЕВРОПА, за да достигне полезната информация до по-широка публика.  
 
Информационен повод: на 20.02.2008 г. Европейският парламент подкрепи Договора от 
Лисабон, който – както се отбелязва в приетия с голямо мнозинство доклад по темата – ще 
защити повече правата на гражданите, ще подобри демократичния контрол в ЕС и 
функционирането на европейските институции. Докладът на Richard Corbett (ПЕС) и Íñigo 
Méndez de Vigo (ЕНП-ЕД) призовава да се положат всички възможни усилия, за да се 
информират европейските граждани по-ясно и обективно за съдържанието на Договора. 
 
Предистория: на 5.02.2008 г., когато в българското Народно събрание започна 
ратификационната процедура на Лисабонския договор, Портал ЕВРОПА даде старт на своя нов 
проект с първата „Тема на месеца” – Лисабонския договор. В продължение на четири седмици 
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читателите имаха възможност да участват в две он-лайн допитвания – „Познавате ли 
Лисабонския договор?” и „Кой да бъде първият председател на Европейския съвет?”. Анкетите 
бяха придружени с разнообразни разяснителни и информативни статии, свързани с 
институционалните реформи на ЕС, както и с хода на ратификацията на Договора в държавите-
членки, включително с предстоящия референдум в Ирландия. Бяха проведени интервюта с 
дипломати и политици от Унгария, Полша, Ирландия, Словения, Франция и др. Публикувани са 
и самият Договор, Хартата за основните права, както и материали на евродепутатите Андрю 
Дъф и Александър Стъб. Предстоящата на 29.02.2008 г. кръгла маса е замислена като 
обобщителна проява по февруарската „Тема на месеца”.  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД: 
 
Първа част (30 мин.) – присъстват и медиите, отразяващи събитието:  
 

- Откриване – екипът на Портал ЕВРОПА представя инициативата „Говори с Европа”, 
съфинансирана от ЕК. Представят се резултатите от онлайн-анкетите „Познавате ли 
Лисабонския договор?” и „Кой да бъде първият председател на Европейския съвет?”.  

- Представителите на Народното събрание съобщават какво предстои около българската 
ратификация на Договора и дейностите за информиране на гражданите за него.  

- Представителите на Европейския парламент представят гледните точки, очакванията и 
предстоящите стъпки във връзка с влизането на Договора в сила.  

 
Втора част (60 мин.) – дискусионна с участието на студентите и медийните партньори:  
 

- Кратък преглед на основните информационно-образователни публикации и 
специализирани интервюта, публикувани на Портал ЕВРОПА през февруари, посветени 
на Договора от Лисабон. На базата на публикуваните на Портал ЕВРОПА през 
февруари новини, анализи, информационни статии, интервюта и анкети, се оформят 
няколко групи основни въпроси, които нашите читатели отправят по електронната 
поща. Екипът би искал да съсредоточи дискусията в следните основни пунктове:  

 
А/ По-добра защита на правата на гражданите 

• Как правата на гражданите ще бъдат засилени: например Хартата за основните права на 
ЕС ще придобие правнообвързващ характер и ще даде правна сигурност на гражданите 
на Съюза. 

• Въвеждането на правото на инициатива на гражданите на ЕС ще даде възможност на 
гражданите да внасят предложения за правни актове до Комисията, което увеличава 
участието им в процеса на взимане на решения на ЕС. Как точно ще става това?  

• Правото на европейските граждани - ако един милион подпишат петиция, могат да 
поискат от Комисията да предприеме действие по определен въпрос.   

• Какво се променя в правата и отговорностите на европейския гражданин – Хартата за 
основните права. 

 
Б/ По-добър демократичен контрол в ЕС  

• Как гражданите ще могат да упражняват по-голям контрол върху действията на Съюза, 
например чрез по-голямата роля, която ще бъде дадена на националните парламенти? 

• Кога ще бъдат публикувани консолидираните договори във вида, в който са изменени с 
Договора от Лисабон, което би предоставило на гражданите по-ясен текст? 

• Ще има по-голям демократичен контрол - в бъдеще европейското законодателство ще 
бъде разглеждано от националните парламенти преди Съвета на министрите и 
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Европейския парламент - такъв тип контрол не съществува в никоя друга международна 
структура. В кои практически сфери помага това?  

 
В/ По-добро функциониране на институциите на ЕС  

• Как ще взаимодействат националните парламенти и Европейският парламент? Какво 
печели европейският гражданин от това? 

• Цялото европейско законодателство, с малки изключения, ще подлежи на двойно 
одобрение, на равноправна основа, от страна на Съвета и на Европейския парламент. 
Какво на практика означава това?  

• Каква ще бъде ролята на Председателя на Европейския съвет?   
• Защо в Договора не се употребява званието „министър на външните работи” вместо 

„върховен представител”?  
• Защо в Договора отпаднаха знамето и химнът? 

 
Участващи в дискусията студенти ще подготвят кратки изказвания, в които ще споделят своите 
впечатления и това, което са разбрали на базата на своя личен прочит на Хартата за основните 
права и на Договора от Лисабон. Участващите депутати, евродепутати, журналисти и експерти 
по въпросите на ЕС са поканени да разяснят на младите хора по въздействащ начин, по 
възможност чрез конкретни примери от всекидневието, новите възможности, които реформите в 
ЕС ще предоставят на всички европейски граждани. По време на кръглата маса представителите 
в НС и ЕП биха могли също така да споделят с примери какви са въпросите, които вълнуват 
техните избиратели, споделени в техните приемни и по време на срещи, като илюстрации по 
посочените теми. Участващите журналисти от партньорските медии могат да споделят каква е 
обратната връзка по тези теми от техните публики.  
 
За връзка с нас:  
 
Г-н Огнян Бояджиев, главен редактор на Портал ЕВРОПА – ognian@europe.bg, 02/ 981 47 38, 
0 888 209 453, www.europe.bg.  
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