
Raport de sinteză al celei de a patra reuniuni a comitetului executiv al Conferinței privind viitorul

Europei
Duminică, 9 mai 2021

12.00-13.00, sediul Parlamentului European de la Strasbourg, sala R.1.1

Participanți: a se vedea lista participanților în anexă

Sinteză și concluzii:

Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei a desfășurat cea de a patra sa reuniune la 9
mai 2021, la sediul Parlamentului European de la Strasbourg (în format hibrid). Reuniunea a

precedat evenimentul inaugural al conferinței care a avut loc mai târziu în cursul aceleiași zile la
sediul Parlamentului de la Strasbourg.

Reuniunea a fost coprezidată de deputatul în Parlamentul European Guy VERHOFSTADT, secretara
de stat pentru afaceri europene a Portugaliei, Ana Paula ZACARIAS, și vicepreședinta Comisiei

responsabilă pentru democrație și demografie, Dubravka SUICA.

Comitetul executiv a aprobat capitolul din regulamentul de procedură privind sesiunea plenară a

conferinței. Prin urmare, a fost aprobat întregul regulament de procedură al conferinței.

1. Proiect de regulament de procedură al conferinței: sesiunea plenară a conferinței, aprobare

Guy VERHOFSTADT (copreședinte) a deschis reuniunea și a prezentat punctul unic de pe ordinea de

zi, regulamentul de procedură al sesiunii plenare a conferinței, subliniind că textul propus și convenit de

copreședinți reprezintă un compromis echilibrat.

Dubravka SUICA (copreședintă) a salutat compromisul la care s-a ajuns, subliniind că acesta respectă

spiritul și litera declarației comune. Ea a evidențiat faptul că platforma digitală multilingvă deja stârnește

interesul, că procesul de înființare a grupurilor de dezbatere a început și că accentul trebuie pus acum

pe activitatea de fond.

Ana Paula ZACARIAS (copreședintă) a evidențiat faptul că compromisul este un semn bun de

cooperare între instituții și de flexibilitate și că ambele vor fi necesare pe parcursul acestui proces

dinamic. Ea a subliniat că conferința ar trebui să se concentreze, de asemenea, asupra cetățenilor, prin

grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni și evenimentele naționale. Ana Paula ZACARIAS a

solicitat organizarea unei prime sesiuni plenare deja în cursul acestui semestru și a mulțumit

secretariatului comun pentru munca depusă.
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În timpul scurtei discuții care a urmat, participanții, în special:

• Au salutat compromisul obținut și au subliniat că acesta este foarte echilibrat și echitabil și că

reprezintă un semn de bună cooperare între instituții.

• Au exprimat necesitatea de a materializa fără întârziere sesiunile plenare și alte activități din

cadrul conferinței și de a începe dezbaterea activităților de fond.

• Au considerat că conferința va deschide o dezbatere necesară cu cetățenii și, de asemenea,

între instituții.

• Unii au considerat că regiunilor și orașelor ar trebui să li se acorde un rol mai puternic în cadrul

plenului (solicitând încă 8 locuri pentru reprezentanții regionali aleși și 8 locuri pentru

reprezentanții locali).

• Unii au atras atenția asupra descrierii consensului privind propunerile în plen și au sugerat că

pozițiile divergente ar trebui să se refere la cetățeni în sens mai larg (și să nu se limiteze la

reprezentanții evenimentelor/grupurilor de dezbatere naționale și ai grupurilor de dezbatere ale

cetățenilor europeni).

• Unii au evidențiat necesitatea de a avea așteptări realiste, subliniind că însăși conferința nu

poate modifica procesul decizional. Unii au subliniat necesitatea de a fi ambițioși și de a se

asigura că conferința va avea un rezultat real.

• Alții au evidențiat necesitatea de a asculta o diversitate de opinii și unii au subliniat necesitatea

de a fi curajoși și modești în cadrul acestui exercițiu.

• Unii au evidențiat caracterul inovator al acestei inițiative care combină democrația

reprezentativă cu cea participativă.

Copreședinții au concluzionat că regulamentul de procedură a fost aprobat în forma propusă. Ei au

convenit că sugestiile exprimate de unii observatori cu privire la reprezentare și la pozițiile divergente în

plen ar putea fi analizate pentru a se vedea în ce măsură ar putea fi luate în considerare printr-o

viitoare modificare a regulamentului de procedură.

Copreședintele VERHOFSTADT a subliniat că acest capitol va fi integrat, împreună cu celelalte

capitole aprobate anterior, într-un document consolidat.

Copreședinții au comunicat faptul că este prevăzută o primă sesiune plenară pentru data de 19 iunie și

că data următoarei reuniuni a comitetului executiv va fi confirmată în timp util.

În cuvântul lor de încheiere, copreședinții au mulțumit tuturor reprezentanților și observatorilor pentru

sprijinul lor.

Concluzie:

Comitetul executiv a aprobat capitolul din regulamentul de procedură privind sesiunea plenară a

conferinței. Prin urmare, a fost aprobat întregul regulament de procedură al conferinței.

Următoarea reuniune:

Data următoarei reuniuni a comitetului executiv urmează să fie stabilită.

Susanne Höke, membră a secretariatului comun
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PARTICIPANTS LIST

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE),
Member of the European Parliament

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT),
Secretary of State for EU Affairs

CO-CHAIR Ms Dubravka SUICA,
Vice-President of the European Commission

MEMBER Mr Gasper DOVZAN (SI), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

MEMBER Mr Manfred WEBER
Member of the European Parliament (PPE, DE)

MEMBER Ms Iratxe GARCÌA-PÉREZ, (remote participation)
Member of the European Parliament (S&D, ES)

MEMBER Mr Maros SEFCOVIC, (remote participation)
Vice-President of the European Commission

MEMBER Ms Véra JOUROVÁ, (remote participation)
Vice-President of the European Commission

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (excused)
State Secretary for EU Affairs

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE), (remote participation)
Minister for EU Affairs

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), (remote participation) Secretary 
of State for EU Affairs

OBSERVER
Ms Theodora GENTZIS (BE), (remote participation)
-Director General for European Affairs -Secretary General a.i.

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS
Member of the European Parliament (ID, BE)

OBSERVER Mr Daniel FREUND
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE)

OBSERVER MrZdzistaw ΚΡΑ5ΝΟΟξΒ5ΚΙ, (remote participation)
Member of the European Parliament (ECR, PL)

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ

OBSERVER
(COSAC)

Mr Luis Capoulas SANTOS (RT), (remote participation)
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República

OBSERVER
(COSAC)

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation)
Chairman of the Committee on European Union Questions of the Bundesrat

OBSERVER
(COSAC)

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation)
Chairman of the EU Affairs Committee of the German Bundestag

OBSERVER
(COSAC)

Mr Marko POGACNIK (SI) (not present)
SI Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor

OBSERVER
(COSAC)

Mr Boj an KEKEC (SI), (remote participation)
Chairman of the Committee for EU SI Chair of the Commission for 
International Relations and European Affairs of the Drzavni Svetof the 
Drzavni Zbor

OBSERVER
(CoR)

Mr Apostólos TZITZIKOSTAS, (remote participation)
President of the European Committee of the Regions

OBSERVER
(EESC)

Ms Christa SCHWENG, (remote participation)
President of the European Economic and Social Committee

OBSERVER
(BusinessEurope)

Mr Markus BEYRER, (not present)
Director General of BusinessEurope

OBSERVER
(ETUC)

Mr Luca VISENTINI, (excused)
Secretary General of ETUC

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Ms Marta ARPIO

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Ms Katrin RUHRMANN

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Mr Colin SCICLUNA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Rebecca RHLALOU, (remote participation)

COMMON
SECRETARIAT

Ms Eva POPTCHEVA, (remote participation)

COMMON
SECRETARIAT

Ms Susanne HOEKE, (remote participation)
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