Европейски форум за гражданско участие
Граждани – Участие – Политики: възраждане на Европейския проект

29-31 май 2018, София

ДЕН 1: 29 май
Време за действие: Гражданско участие за по-добро управление
Място: Project Lab, бул. Мария Луиза №58, ет. 3

9:00– 9:30

Регистрация за семинар
на тема достъп до правосъдие и оценка на въздействието на околната
среда

9:30-10:.00

Откриване

Павел Антонов и Павел Пеев от БлуЛинк

10:00-12:.00

Правосъдие и околна
среда: национални и
европейски перспективи

Siim Vahtrus, EELC, Естония относно оценките в
сферата на околната среда
Enes Gerimagic, Zelena Akcija, Хърватия – енергетика и климат
Пламен Пеев, БлуЛинк, Стратегически екологични оценки

12:00 – 13:00

Обяд

13:00 – 15:00

България: предизвикателства пред достъп до
правосъдие и оценки за
въздействие на околната среда

15:00 – 15:30

15:30 – 17:30

Представители от Коалиция „За да остане природа в България“, международни представители, представители на гражданското общество
Модератор:
Пламен Пеев

Кафе пауза

Журналистика основана
на фактите, демокрация
и гражданско общество

Павел Антонов, Изпълнителен редактор, БлуЛинк
Силвия Великова, журналист
Ирина Недева, Асоциация на европейските
журналисти
Владимир Шестович, Европейски граждански
форум
Гиада Негри, Европейски граждански форум

ДЕН 2: 30 май 2018
Гражданско участие и вземане на решения съвместно с гражданите
Клуб ПЕРОТО, НДК
9:00 – 9:30

9:30 – 10:00

Регистрация

Откриване

Министерство на Българското председателство
на Съвета на ЕС
Ася Кавръкова, Изпълнителен директор на
Европейската служба за граждански действия
(ECAS)
Жан-Марк Роаран, Президент на Европейски
граждански форум (European Civic Forum)
Паскал Ери, Ръководител екип, Европейска
гражданска инициатива, Генерален секретариат
на Европейската комисия
Павел Антонов, Управляващ редактор, БлуЛинк
Ива Таралежкова, Председател на УС, Форум
Гражданско Участие

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

Гражданското участие:
изгубена кауза?

Състоянието на гражданското общество в
Европа: предизвикателства и възможности

Ричард Янгс, старши анализатор, Програма
Демокрация и върховенство на правото, Карнеги Европа, Carnegie Europe, London
Д-р Лаурънс Куинтано, член на Изпълнителния
борд на Агенцията на ЕС за основни права
Десислава Христова, ФГУ, Индекс на гражданското участие: състояние в България
Марин Лесенски, Институт „Отворено общество“ –
София, Индекс на настигането и Индекс на медийната грамотност
Карлота Бесоци, Координатор, Civil Society
Europe
Модератор:
Любен Панов, Европейски център за несто-

панско право
12:00 – 13:00

13:00 – 14:30

Обяд

Вземане на решения
съвместно с гражданите

Даниела Божинова, Председател на УС, Българско сдружение за насърчаване на гражданската
инициатива: Демокрацията на билборда срещу
овластеното гражданско участие
Ания Емерсон, Ръководител проекти в общността,
MannaBalls, Латвия
Платформи за участие на национално ниво
Красимир Божанов, Министерски Съвет, Инициатива за открито управление като инструмент за сътрудничество
Паскал Ери, Ръководител екип, Европейска
гражданска инициатива, Генерален секретариат
на Европейската комисия
Елиза Лирони, ECAS, Платформа за европейска
гражданска инициатива
Модератор: Ася Кавръкова, Изпълнителен
директор, Европейска служба за граждански
действия (ECAS)

14:30 – 16:00

„ВЗЕМИ
ИНИЦИАТИВАТА В СВОИ
РЪЦЕ“
кампания за Европейската гражданска инициатива в ЕС

Паскал Ери, Ръководител екип, Европейска
гражданска инициатива, Генерален секретариат
на Европейската комисия
Фабиен Донгради, Мениджър на кампанията,
ГОПА
Д-р Атанас Славов, СУ „Св. Климент Охридски“ и
Институт за пряка демокрация: Европейската
гражданска инициатива и изграждането на
Европейско гражданско общество
Радостина Павлова, Център за правна помощ –
Глас в България: Европейска гражданска инициатива We are Welcoming Europe
Модератор: Ася Кавръкова, Изпълнителен
директор, Европейска служба за граждански
действия (ECAS)

16:00 – 16:15

16:15 – 17:45

17:45 – 18:15

Кафе пауза

Мисли локално, действай като европеец:
Европа за всички
Как да формираме
политики в обществен
интерес? Как да се
постига баланс между
различните интереси?

Какво предстои за
гражданското общество
в ЕС?

Камил Шампо, Колектив за защита на правата
на гражданите, Франция/ Collectif „On ne se taira
pas“, France
Наташа Доковска, Журналисти за права на
човека/Световен марш за жените, Република
Македония
Кристиян Пирвулеску, Президент, Асоциация за
демокрация/ Associatia Pro Democratia, Румъния
Дискусанти: Маартен Де Гроот, Кампания за
Европейската гражданска инициатива
Марта Лемпарт, Протест на жените в Полша/Polish Women Strike
Модератор: Александрина Наймович,
Директор на Европейски граждански форум
Заключения и препоръки за гражданското общество в ЕС: Дискусия
Предаване на „щафетата“ на Австрия.
Франц Нойнтойфел, Австрия, Група по интереси
на Неправителствените организации
Ива Таралежкова, Форум Гражданско Участие
Александрина Наймович, Европейски граждански форум

Информация за събитието
След успешните форуми на гражданското общество в държавите-членки, които домакинстват председателството на Съвета на ЕС през последните 10 години, Европейският граждански форум съвместно с Форум Гражданско Участие в партньорство
с Европейската служба за граждански действия и БлуЛинк организира европейска
конференция на тема: Граждани – Участие – Политики: възраждане на Европейския
проект на 29-31 май в София.
Предвид настоящото състояние на демокрацията и гражданските свободи в Европа,
събитието ще представи положителни примери за гражданско участие и въвместно
вземане на решения при формулирането на политики. Това е особено важно в контекста на демокрацията в Европа и повишените искания от гражданите да имат възможност да заявят своето мнение при определяне на бъдещето.
Представителната демокрация е в криза на легитимността, която задълбочава дистанцията между политиките и гражданите. В този момент в различни градове, региони, държави, дори и на транснационално ниво, се появяват нови форми на участие и
включване отвъд традиционните форми на представителната демокрация.
Гражданските движения и лидери печелят симпатии на местно и регионално ниво,
но техните искания е нужно да достигнат до по-широкa публика особено в контекста
на многостепенно управление, където формулирането на политики е споделена
отговорност между различни представители на Европейско, национално и местно
ниво.
Как може ЕС да вземе предвид мнението на гражданите си и техните очаквания?
Каква е ролята на гражданските организации за промяна на начина на включване на
гражданите при вземането на решения? Какви са предизвикателствата и възможностите за съвместно вземане на решения на местно, национално и европейско ниво?
Този форум предоставя уникална възможност за различните заинтересовани страни
да споделят опит и да научат повече и да обсъдят възможностите пред възраждането
на Европейския проект и демокрацията в ЕС и ценностите на равнопоставеност, солидарност и включване.

