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Raport de sinteză al celei de a șaptea reuniuni a comitetului executiv  

al Conferinței privind viitorul Europei 

Luni, 20 septembrie 2021 

16.15-17.45, clădirea Europa (sala S7, reuniune în format hibrid) 

Participanți: a se vedea lista participanților în anexă 

Sinteză și concluzii: 
 
Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei a desfășurat cea de a șaptea 
reuniune a sa la 20 septembrie 2021, în clădirea Consiliului (în format hibrid). 
 

Cea de a șaptea reuniune a fost coprezidată de Guy VERHOFSTADT, deputat în Parlamentul 
European, de Gašper DOVŽAN, secretar de stat sloven pentru afaceri europene și de 
Dubravka ŠUICA, vicepreședintă a Comisiei, responsabilă pentru democrație și demografie. 
Reuniunea a fost deschisă și încheiată de dl DOVŽAN. 
 
Copreședinții au informat comitetul executiv și au făcut schimb de opinii cu acesta cu privire 
la grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni și, în special, cu privire la experiența 
pozitivă a primei sesiuni a Grupului 1, care a avut loc în perioada 17-19 septembrie la 
Strasbourg. 
 
De asemenea, copreședinții au informat comitetul executiv și au făcut schimb de opinii cu  
acesta cu privire la platforma digitală multilingvă, inclusiv rapoartele intermediare și 
moderarea platformei. 
 
Comitetul executiv a aprobat proiectul de ordine de zi a sesiunii plenare a conferinței din 22 
și 23 octombrie, cu o grupare a subiectelor în sesiunea de dimineață și în cea de după-
amiază. 
 
Comitetul executiv a desfășurat un schimb de opinii cu privire la reuniunea inaugurală a 
plenului conferinței, iar copreședinții vor discuta în continuare detaliile următoarelor sesiuni 
plenare, ținând seama de aceste considerații. 
 

Copreședinții au informat comitetul executiv cu privire la stadiul discuțiilor privind grupurile 
de lucru din plenul conferinței și la chestiunile nesoluționate, discutând aceste chestiuni cu 
participanții. 

 

Gašper Dovžan (copreședinte) a deschis reuniunea, exprimându-și satisfacția în legătură cu 

prima sesiune a grupului de dezbatere al cetățenilor europeni referitor la o economie mai 

puternică, justiție socială și locuri de muncă/tineret, sport, cultură și educație/transformare 

digitală, care a avut loc în perioada 17-19 septembrie 2021. 
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1. Informații actualizate privind grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni 

Guy Verhofstadt (copreședinte) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi și a prezentat o 
evaluare pozitivă a primei sesiuni a Grupului 1 (o economie mai puternică, justiție socială și 
locuri de muncă/tineret, sport, cultură și educație/transformare digitală). El a subliniat 
implicarea și experiența pozitivă a cetățenilor participanți. Primul grup a reușit să identifice 
cele cinci direcții de lucru pe care le va explora în următoarele două sesiuni de lucru, fiecare 
dintre acestea incluzând mai multe subteme: „munca în Europa”, „o economie pentru 
viitor”, „o societate justă”, „învățarea în Europa” și „o transformare digitală etică și sigură”. 
De asemenea, grupul și-a ales cei 20 de reprezentanți în plenul conferinței. La Strasbourg au 
fost prezente numeroase instituții de presă, prima sesiune fiind astfel acoperită mediatic. 

Dubravka Šuica (copreședintă) a subliniat, la rândul său, începutul pozitiv al acestei etape 
deosebit de inovatoare a conferinței. Ea a atras atenția asupra imaginilor puternice pe care 
le transmit acești cetățeni, din diferite state membre, cu profiluri și vârste diferite, așezați în 
hemiciclul de la Strasbourg, precum și asupra necesității de a asigura un loc substanțial în 
plen pentru cetățeni. Copreședinta a observat că direcțiile de lucru alese de cetățeni reflectă 
contribuțiile de pe platforma digitală. Ea a solicitat tuturor să maximizeze eforturile de 
comunicare cu scopul de a promova conferința.  

Gašper Dovžan (copreședinte) a fost de acord cu evaluarea pozitivă a acestei prime sesiuni a 
grupului.  
 
În următorul schimb de opinii:  

 participanții au fost de acord cu evaluarea pozitivă a primei sesiuni a grupului; 

 mai mulți participanți au adresat întrebări cu privire la experții care au oferit 
prezentări introductive grupului, precum și cu privire la alegerea facilitatorilor; 

 s-au pus întrebări cu privire la componența grupului; 

 unii participanți au solicitat un număr mai mare de observatori din partea 
comitetului executiv la lucrările grupurilor;  

 mai mulți participanți au ridicat problema modului în care activitatea grupurilor de 
dezbatere ale cetățenilor europeni va fi integrată în adunarea plenară.  

Guy Verhofstadt (copreședinte) a amintit că două dintre sesiunile plenare ale conferinței 
sunt dedicate dezbaterii recomandărilor formulate de grupurile cetățenilor și că 
reprezentanții grupurilor sunt membri titulari ai adunării plenare și ai grupurilor de lucru din 
plen, asigurând astfel o legătură clară între grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni 
și adunarea plenară. De asemenea, în opinia acestuia, recomandările grupurilor vor trebui să 
se reflecte în rezultatul final al conferinței.  

Copreședinții au adăugat că numele și biografiile experților sunt disponibile pe platformă și 
că facilitatorii sunt profesioniști cu experiență și fac parte din consorțiul de furnizori externi 
de servicii. În ceea ce privește numărul de observatori din partea comitetului executiv în 
cadrul grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, deși există o anumită flexibilitate în 
ceea ce privește numărul, cetățenii trebuie să-și poată menține rolul central și există limitări 
practice. În orice caz, toate discuțiile în plen ale grupurilor de dezbatere ale cetățenilor 
europeni sunt transmise în direct pe internet pe prima pagină a platformei digitale 
multilingve. 
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Concluzie: 

Copreședinții au informat comitetul executiv și au făcut schimb de opinii cu acesta cu 

privire la grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni și, în special, cu privire la 

experiența pozitivă a primei sesiuni a Grupului 1, care a avut loc în perioada 17-19 

septembrie la Strasbourg. 

 

2. Platforma digitală multilingvă: informații din partea copreședinților și schimb de opinii 

– rapoartele intermediare – moderarea platformei 

Dubravka Šuica (copreședintă) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi și a anunțat că 

campaniile de comunicare desfășurate de Parlamentul European și de Comisie au dat 

rezultate, platforma beneficiind de peste 3 milioane de vizitatori unici, dar că mai sunt multe 

de făcut pentru a asigura participarea activă. Se preconizează că grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni vor suscita interes și vor intensifica participarea pe platformă. 

Copreședinta a prezentat primul raport intermediar, care este disponibil pe platformă în 

toate cele 24 de versiuni lingvistice. Scopul raportului este de a oferi o imagine de ansamblu 

asupra contribuțiilor cetățenilor pe platformă, principalul centru unde acestea sunt reunite. 

Raportul a fost elaborat de un furnizor de servicii care lucrează în baza unui contract cu DG 

Comunicare a Comisiei. Acest raport se axează pe o analiză calitativă a contribuțiilor, 

propunând hărți conceptuale pentru a ajuta la vizualizarea diferitelor grupuri de idei. 

Copreședinta a subliniat că raportul intermediar și hărțile conceptuale au fost prezentate 

cetățenilor în prima sesiune a grupului de dezbatere. Ea a precizat că cel de al doilea raport 

intermediar este planificat pentru jumătatea lunii octombrie. 

În ceea ce privește moderarea platformei, copreședinta a arătat că, până în prezent, nu au 

fost întâmpinate probleme majore. Ea a subliniat că principalele obiective ale moderării sunt 

asigurarea respectării depline a cartei conferinței, a faptului că platforma este utilizată în 

scopul preconizat și că rămâne un spațiu în care cetățenii cu orice fel de profil, din toate 

categoriile sociale și din toate colțurile Uniunii Europene se simt în largul lor și bineveniți să 

contribuie. Copreședinta a descris cum este moderată platforma de o echipă de moderatori 

în baza unui contract cu Comisia Europeană, care lucrează sub supravegherea secretariatului 

comun, în numele comitetului executiv al conferinței. Echipa de moderare analizează 

conținutul de pe platformă după ce acesta a fost postat, nu există o moderare prealabilă a 

conținutului; totodată, atunci când o contribuție este ascunsă, utilizatorul primește un 

mesaj din partea echipei de moderare care explică motivul acestei acțiuni. 

În cursul schimbului de opinii care a urmat:  

 în general, participanții au considerat că raportul este un produs bun, care prezintă 

contribuția într-un mod echilibrat și au subliniat utilitatea hărților conceptuale; 

 unii participanți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că platformei îi 

lipsește în continuare vizibilitatea și au raportat cu privire la acțiunile pe care le-au 

întreprins pentru a o face cunoscută în cadrul rețelelor lor; 
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 unii participanți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la anumite aspecte ale 

raportului, în special reflectarea anumitor tipuri de conținut în sinteză, o posibilă 

prioritizare implicită prin ordinea subiectelor, greutatea acordată ideilor în raport cu 

evenimentele și menționarea anumitor state membre; 

 unii participanți au insistat ca aceste rapoarte să fie discutate în plen și în grupurile 

de lucru din cadrul acestuia; 

 un participant a pus, de asemenea, sub semnul întrebării necesitatea ca comitetul să 

fie implicat în acest raport.  

Copreședinții au luat act de chestiunile semnalate și au subliniat că nu este și nu poate fi 

rolul comitetului executiv de a revizui aceste rapoarte, deoarece acesta nu este un exercițiu 

politic. Copreședinții au confirmat, de asemenea, că sesiunea plenară din octombrie va avea 

pe ordinea de zi un punct despre rapoartele intermediare, care va permite o discuție mai 

aprofundată.  

Concluzie:  

Copreședinții au informat comitetul executiv și au făcut schimb de opinii cu acesta și cu 

privire la platforma digitală multilingvă, inclusiv rapoartele intermediare și moderarea 

platformei. 

 

3. Sesiunea plenară a conferinței din 22-23 octombrie – Ordinea de zi propusă: aprobare 

– Schimb de opinii privind reuniunea inaugurală a adunării plenare 

Gašper Dovžan (copreședinte) a prezentat proiectul de ordine de zi a sesiunii plenare. Guy 

Verhofstadt (copreședinte) a propus ca ordinea de zi să fie organizată în două calupuri de 

dezbatere, dimineața concentrându-se asupra grupurilor de dezbatere ale cetățenilor 

europeni, a evenimentelor și a grupurilor de la nivel național și asupra Evenimentului 

tineretului european, iar după-amiaza concentrându-se asupra platformei. Proiectul de 

ordine de zi a fost aprobat în consecință. 

În cadrul discuției care a urmat, participanții au făcut schimb de opinii cu privire la plenul 

conferinței în sens mai larg, desprinzând învățăminte din reuniunea inaugurală a adunării 

plenare din 19 iunie și abordând următoarele chestiuni: 

 participanții au ajuns la un consens larg cu privire la faptul că sesiunea plenară ar 

trebui să fie mai interactivă, permițând o dezbatere reală și axându-se mai mult pe 

fond;  

 unii participanți s-au întrebat cum se poate integra în proces contribuția lor efectivă 

cu privire la conținut;  

 s-a ridicat problema implicării Balcanilor de Vest. 

Guy Verhofstadt (copreședinte) a fost de acord cu participanții că dezbaterile din cadrul 

sesiunii plenare inaugurale au fost compuse din intervenții scurte, cu interacțiuni limitate 

între vorbitori. El a propus să se aloce fiecărei componente, în plus față de timpul afectat 
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luărilor de cuvânt, un anumit credit de timp pentru a reacționa la intervențiile din alte 

componente, pe care să îl utilizeze după cum cred de cuviință. 

Copreședinții au subliniat că vor discuta în continuare detaliile plenarei ținând seama de 

aceste considerații. 

În ceea ce privește Balcanii de Vest, copreședinții au amintit că aceștia nu fac parte în mod 

oficial din procesul conferinței, dar și-au reconfirmat disponibilitatea de a găsi modalități 

adecvate de a îi implica. 

A fost repetat un apel în legătură cu Regulamentul de procedură, și anume cererea de 

modificare a notei de subsol 7 din Regulamentul de procedură pentru a include posibilitatea 

de a înregistra poziții divergente și pentru partenerii sociali și alte părți interesate 

reprezentate în plen.  

Copreședinții au explicat că în curând va fi trimis un răspuns scris cu privire la această 

chestiune.  

Concluzie:  

Comitetul executiv a aprobat proiectul de ordine de zi a sesiunii plenare a conferinței din 

22 și 23 octombrie, cu o grupare a subiectelor în sesiunea de dimineață și în cea de după-

amiază. 

Comitetul executiv a desfășurat un schimb de opinii cu privire la reuniunea inaugurală a 

plenului conferinței, iar copreședinții vor discuta în continuare detaliile următoarelor 

sesiuni plenare, ținând seama de aceste considerații. 

 

4. Grupurile de lucru ale adunării plenare a conferinței: informare din partea 

copreședinților 

Gašper Dovžan (copreședinte) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi. Acesta a arătat că, 

în cursul verii, s-au înregistrat progrese de partea Consiliului în ceea ce privește grupurile de 

lucru, precum și între copreședinți în cadrul ultimei lor reuniuni, și că vor continua lucrările 

cu privire la ultimele chestiuni nesoluționate, și anume modul în care va fi prezentată 

activitatea grupurilor de lucru în fața adunării plenare a Conferinței și cine va efectua 

prezentările. El consideră că adunarea plenară a conferinței ar trebui să rămână spațiul de 

desfășurare a dezbaterilor și că rezultatul grupurilor de lucru ar trebui să rămână informal, 

subliniind îngrijorarea sa cu privire la faptul că elaborarea de rapoarte scrise de către 

grupurile de lucru ar eclipsa activitatea plenului conferinței. 

Dubravka Šuica (copreședintă) și-a confirmat disponibilitatea de a ajunge la un acord cu 

privire la ultimele puncte nesoluționate și a subliniat că este important ca un cetățean să 

raporteze înaintea adunării plenare a conferinței în numele grupului de lucru, împreună cu 

președintele.  

Guy Verhofstadt (copreședinte) a solicitat ca problema grupurilor de lucru să fie soluționată 

cât mai curând posibil pentru a începe discuțiile pe fond și pentru a înceta discuțiile privind 
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procedurile. El consideră că președintele grupului de lucru, care reprezintă întregul grup de 

lucru, ar trebui să prezinte plenului activitatea grupului de lucru, prezentarea fiind imediat 

urmată de o reacție din partea unui reprezentant al grupurilor cetățenilor în cadrul grupului 

de lucru. El consideră că un proces-verbal sumar scris al reuniunilor grupurilor de lucru 

trebuie să ajungă la întreaga adunare plenară pentru a asigura transparența și egalitatea 

tuturor membrilor plenului.  

În cadrul discuțiilor care au urmat:  

 unii și-au subliniat opoziția față de orice tip de raport scris al grupurilor de lucru, în 

timp ce alții au insistat asupra necesității de a se prezenta în plen rapoarte scrise;  

 a existat o întrebare cu privire la scopul efectiv al grupurilor de lucru;  

 alții au subliniat importanța deosebită a grupurilor de lucru și au considerat că aceste 

grupuri reprezintă o oportunitate pentru discuții aprofundate în contextul 

conferinței; 

 mai mulți participanți au solicitat un acord rapid și o demarare rapidă a grupurilor de 

lucru. 

Copreședinții își vor continua discuțiile cu privire la modalitățile grupurilor de lucru în plen 

ale conferinței.  

Concluzie:  

Copreședinții au informat comitetul executiv cu privire la stadiul discuțiilor privind 

grupurile de lucru din plenul conferinței și la chestiunile nesoluționate, discutând aceste 

chestiuni cu participanții. 

 

Următoarea reuniune:  

Nu a fost stabilită nicio dată pentru următoarea reuniune a comitetului executiv. 

Persoană de contact:  Susanne Höke, membră a secretariatului comun 
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REUNIUNEA COMITETULUI EXECUTIV AL CONFERINȚEI PRIVIND VIITORUL EUROPEI 

20 septembrie 2021, 16.15-18.00, sala S7 a clădirii Europa și acces virtual 

  
LISTA PARTICIPANȚILOR 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

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

  

CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 
State Secretary for EU Affairs 

  

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

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Ms Judit VARGA 
Minister of Justice 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

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

  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
-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 Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)  
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mme Sabine Thillaye (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

M. Jean-François Rapin (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 

Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS  
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General of ETUC 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 

EXCUSED 

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

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

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

 


