
 

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

al Conferinței privind viitorul Europei

Luni, 19 iulie 2021

16.00-18.00, 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 șasea
reuniune a sa la 19 iulie 2021, în clădirea Consiliului (în format hibrid).

Cea de a șasea 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.

Comitetul executiv a aprobat modificarea articolului 16 din Regulamentul de procedură al
Conferinței în sensul unei reprezentări sporite în plenul conferinței a autorităților locale și
regionale și a partenerilor sociali.

Copreședinții au informat comitetul executiv cu privire la modalitățile practice actualizate
de organizare a grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, în special în ceea ce
privește ordinea și locul de desfășurare ale grupurilor de dezbatere și metodologia de
formulare a temelor. 

Copreședinții au informat, de asemenea, comitetul executiv cu privire la stadiul actual al
pregătirilor pentru grupurile de lucru din plenul conferinței. 
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Copreședinții au informat comitetul executiv cu privire la planul comun de comunicare
referitor la Conferința privind viitorul Europei. 

Reuniunea a fost deschisă de Gašper Dovžan (copreședinte).



 

1. Modificarea Regulamentului de procedură al Conferinței privind reprezentarea în 
plenul conferinței a autorităților locale și regionale și a partenerilor sociali 

Dubravka Šuica (copreședintă) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi și a prezentat
propunerea copreședinților de a modifica articolul 16 în vederea sporirii numărului de
reprezentanți ai partenerilor sociali și de reprezentanți aleși din partea autorităților locale și
regionale în plen. Comitetului executiv i s-a propus următoarea modificare a articolului 16:

- Sporirea numărului de locuri pentru partenerii sociali de la 8 la 12 reprezentanți
- Adăugarea a șase reprezentanți aleși din partea autorităților regionale și a șase

reprezentanți aleși din partea autorităților locale.

În cursul discuției care a urmat, participanții și-au exprimat sprijinul larg față de modificarea
propusă. 

Partenerilor sociali li s-a solicitat să numească cei patru membri suplimentari ai plenului,
iar Comitetului Regiunilor i s-a solicitat să coordoneze o numire echilibrată a celor șase
reprezentanți ai aleșilor regionali și a celor șase reprezentanți ai aleșilor locali, fără ca
acești reprezentanți să fie membri actuali ai Comitetului Regiunilor. 

Au fost formulate mai multe solicitări privind posibilitatea de a permite supleanți în cadrul
reuniunilor comitetului executiv și al reuniunilor plenare. Copreședinții au făcut referire la
poziția convenită anterior, care nu permite acest lucru; dacă este necesar, sunt posibile
modificări ale componenței delegațiilor, iar copreședinții sunt informați, dar nu pot exista
supleanți pentru anumite reuniuni. În plus, o cerere de includere a Balcanilor de Vest în
conferință a fost, de asemenea, abordată în cadrul acestui punct de pe ordinea de zi.

Președintele a concluzionat că comitetul executiv a aprobat această modificare a 
articolului 16 din Regulamentul de procedură. 

Concluzie: 

Comitetul executiv a aprobat modificarea articolului 16 din Regulamentul de
procedură al Conferinței privind reprezentarea sporită în plenul conferinței a
autorităților locale și regionale și a partenerilor sociali.

SN 3322/21 

nct/IVO/cb
3

GIP INST

RO



2. Modalități actualizate pentru organizarea grupurilor de dezbatere ale cetățenilor 
europeni: informare din partea copreședinților 

Dubravka Šuica (copreședintă) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi, subliniind
actualizările referitoare la modalitățile care fuseseră transmise înainte de reuniune, și
anume noile elemente referitoare la ordinea grupurilor de dezbatere, locul de desfășurare
al acestora și metodologia de organizare a discuției. Președinta a informat, de asemenea,
comitetul executiv cu privire la stadiul procesului de selecție, explicând că aproximativ 500
din cei 800 de cetățeni au fost deja selectați și că procesul de selecție va fi finalizat până
la jumătatea lunii august. Deși situația epidemiologică trebuie urmărită îndeaproape,
copreședinta a subliniat importanța organizării grupurilor de dezbatere în persoană. În
plus, ea a recomandat ca grupurile de dezbatere naționale ale cetățenilor să fie, de
asemenea, selectate aleatoriu și să funcționeze în conformitate cu orientările puse la
dispoziție.

În discuția care a urmat, modalitățile actualizate au fost în general apreciate de comitetul
executiv. 

Au fost formulate întrebări și observații, printre altele, cu privire la procesul de selecție,
fiind formulate solicitări de sporire a transparenței și de justificare privind
reprezentativitatea cetățenilor selectați. Copreședinta Šuica a explicat că prestatorul
extern de servicii responsabil cu selecția va furniza informații care să explice conformitatea
cu criteriile de selecție la sfârșitul procesului.

Au fost formulate, de asemenea, câteva întrebări cu privire la metoda prin care cetățenii
vor alege temele asupra cărora să se concentreze, în special având în vedere timpul
limitat de care dispun grupurile pentru discuții și temele generale. Copreședinții au explicat
că un prestator de servicii va pregăti un raport intermediar care va descrie și analiza
contribuția platformei digitale multilingve, care va fi disponibil la începutul lunii septembrie.
Copreședinții au menționat că acest raport intermediar va oferi o bază adecvată pentru ca
membrii grupurilor de dezbatere să aleagă temele și că aceștia vor fi liberi să își identifice
prioritățile sau să discute orice alte chestiuni suplimentare. Copreședinții au indicat, de
asemenea, că experți independenți vor însoți grupurile de dezbatere ale cetățenilor
europeni. 

Concluzie: 

Copreședinții au informat comitetul executiv cu privire la modalitățile practice

actualizate de organizare a grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, în

special în ceea ce privește ordinea și locul de desfășurare ale grupurilor de

dezbatere și metodologia de formulare a temelor. 



 

3. Grupurile de lucru din plenul conferinței: informare din partea copreședinților

Gašper Dovžan (copreședinte) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi și a explicat
stadiul discuțiilor privind grupurile de lucru, subliniind faptul că grupurile de lucru nu au fost
menționate în declarația comună, ci au fost introduse în Regulamentul de procedură ca
grup de pregătire pentru a facilita discuțiile în plen. Acesta a remarcat că nu s-a ajuns încă
la niciun compromis cu privire la mai multe chestiuni, cum ar fi rolul grupurilor de lucru,
frecvența reuniunilor, raportarea etc. El a indicat că sunt încă necesare discuții în cadrul
Consiliului pentru ca acesta să își stabilească poziția, dar că ar trebui să fie posibil să se
ajungă la un compromis în septembrie.

Copreședinta Šuica a susținut că grupurile de lucru ar trebui să se limiteze la pregătirea
plenului, pe baza recomandărilor formulate de grupurile de cetățeni și punând cetățenii în
prim-plan, un reprezentant al grupurilor cetățenești europene fiind raportor al fiecărui grup
de lucru, eventual împreună cu președintele, pentru a asigura legătura dintre grupurile de
lucru și plen. Ea a solicitat, de asemenea, ca grupurile de lucru să se desfășoare la datele
alocate plenului, pentru a limita sarcina asupra cetățenilor. Grupurile de lucru ar trebui să
fie sprijinite de secretariatul comun, iar președinții ar putea manifesta o anumită flexibilitate
în ceea ce privește timpul afectat luărilor de cuvânt. Copreședinta Šuica a subliniat că ar
trebui să se ajungă rapid la un acord după încheierea verii, pentru a nu se mai pierde timp
cu chestiunile procedurale. 

Copreședintele Verhofstadt a solicitat să se ajungă cât mai curând posibil la un acord
privind grupurile de lucru, astfel încât conferința să poată avansa. Acesta a îndemnat
grupurile de lucru să își înceapă activitatea cu ocazia reuniunii plenare din octombrie, pe
baza rapoartelor platformei digitale multilingve și a recomandărilor grupurilor naționale ale
cetățenilor și ale evenimentelor, făcând trimitere, în acest sens, la Regulamentul de
procedură, și a solicitat grupurilor de lucru să pregătească propunerile plenului în formă
scrisă. Acesta a solicitat să se acorde încredere președinților grupurilor de lucru și să li se
acorde o anumită flexibilitate în organizarea lucrărilor. A indicat că președintele fiecărui
grup de lucru ar trebui să prezinte rezultatul grupului de lucru în plen, dar ar trebui să
urmeze imediat o reacție din partea unui reprezentant al grupurilor de dezbatere ale
cetățenilor europeni din cadrul grupului de lucru, pentru a oferi aprecierea acestora. 

În cadrul discuției care a urmat:

- Câțiva participanți și-au exprimat îngrijorarea, reamintind obiectivul unei structuri
flexibile, care pune cetățenii în prim-plan, insistând asupra naturii informale a grupurilor
de lucru și asupra importanței faptului că grupurile de lucru trebuie să se desfășoare în
intervalul de timp alocat reuniunii plenare.

- Unii participanți au subliniat importanța grupurilor de lucru în pregătirea reuniunii plenare,
prin examinarea propunerilor, și au îndemnat grupurile de lucru să își înceapă activitatea
în curând.
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- A fost abordată, de asemenea, necesitatea unor reuniuni ale grupurilor de lucru înainte
de reuniunea plenară din octombrie, pe baza contribuțiilor la platforma digitală
multilingvă. 

Copreședintele Dovžan a luat act de toate observațiile și a concluzionat că discuțiile vor
continua, cu obiectivul obținerii unui acord în cursul lunii septembrie.

Concluzie: 

Copreședinții au informat Comitetul executiv cu privire la stadiul actual al
pregătirilor pentru grupurile de lucru din plenul conferinței.



 

4. Planul comun de comunicare referitor la Conferința privind viitorul Europei: 
informare din partea copreședinților

Guy Verhofstadt (copreședinte) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi și a informat
comitetul executiv cu privire la planul comun de comunicare elaborat de direcțiile generale
pentru comunicare ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, în urma solicitării
comitetului executiv din 26 mai, și a salutat eventualele sugestii suplimentare. Acesta a
informat că planul comun de comunicare a dat deja rezultate, existând mai multe vizite pe
platforma digitală multilingvă.

Copreședintele Verhofstadt a menționat posibilitatea de a utiliza personalități celebre, cum
ar fi sportivii, pentru a promova platforma digitală multilingvă prin codul QR corespondent
și a solicitat secretariatului comun și direcțiilor generale pentru comunicare ale celor trei
instituții să reflecteze asupra unor soluții mai creative. Acesta a informat, de asemenea, că
copreședinții au convenit că jurnaliștii ar trebui să poată urmări grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni și că direcțiile generale pentru comunicare ale celor trei instituții vor
acționa ca intermediar între cetățenii interesați și jurnaliști.

Copreședintele Dovžan a indicat că viitorul Forum strategic de la Bled va fi dedicat
conferinței și, prin urmare, va genera mai mult interes. El a invitat toate componentele
comitetului executiv să își implice rețelele respective.

Copreședinta Šuica a furnizat statistici privind platforma digitală multilingvă și a indicat că
peste 20 000 de participanți, 1 500 de evenimente și aproximativ 5 600 de idei au fost
înregistrate pe platformă. Ea a subliniat, de asemenea, necesitatea unei comunicări mai
intense.

În cadrul discuției care a urmat, unii participanți au sugerat să se indice pe platformă care
sunt tendințele din cadrul fiecăreia dintre cele nouă teme. Alții au propus ca parlamentele
naționale să joace, de asemenea, un rol important în mobilizarea cetățenilor, cu
evenimente în circumscripțiile lor.

Copreședintele Verhofstadt a concluzionat că această chestiune va figura pe ordinea de zi
a următorului comitet executiv, pentru a urmări îndeaproape și a evalua participarea la
platformă.

Concluzie: 

Copreședinții au informat comitetul executiv cu privire la planul comun de

comunicare referitor la Conferința privind viitorul Europei.

Următoarea reuniune: 

Data următoarei reuniuni a comitetului executiv urmează să fie stabilită.
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Reuniunea a fost închisă de Gašper Dovžan (copreședinte).

Persoană de contact: Rebecca Rhlalou, membră a secretariatului comun


