
 

Sažeto izvješće o šestom sastanku izvršnog odbora 

konferencije o budućnosti Europe

ponedjeljak, 19. srpnja 2021.

16.00 – 18.00, zgrada Europa (dvorana S7, hibridni sastanak)

Sudionici i sudionice: popis sudionika i sudionica u prilogu

Sažetak i zaključci: 

Izvršni odbor konferencije o budućnosti Europe održao je svoj šesti sastanak
19. srpnja 2021. u zgradi Vijeća (u hibridnom obliku).

Šestim sastankom supredsjedali su zastupnik u Europskom parlamentu Guy
VERHOFSTADT, slovenski državni tajnik za europske poslove Gašper DOVŽAN i
potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka ŠUICA. G.
DOVŽAN otvorio je i zatvorio sastanak.

Izvršni odbor odobrio je izmjenu članka 16. Poslovnika konferencije koja se odnosi na
veću zastupljenost lokalnih i regionalnih tijela i socijalnih partnera u plenarnoj skupštini
konferencije.

Supredsjedatelji su obavijestili izvršni odbor o ažuriranim praktičnim modalitetima
organizacije europskih panela građana i građanki, osobito u vezi s redoslijedom i
lokacijama panela, te o metodologiji definiranja tema. 

Također su obavijestili izvršni odbor o trenutačnom stanju priprema za radne skupine u
okviru plenarne skupštine konferencije. 

Supredsjedatelji su obavijestili izvršni odbor o zajedničkom komunikacijskom planu za
konferenciju o budućnosti Europe. 
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Sastanak je otvorio Gašper Dovžan (supredsjedatelj).



 

1. Izmjena Poslovnika konferencije koja se odnosi na zastupljenost lokalnih i 
regionalnih tijela i socijalnih partnera u plenarnoj skupštini konferencije 

Tom točkom dnevnog reda predsjedala je Dubravka Šuica (supredsjedateljica), koja je
predstavila prijedlog supredsjedatelja za izmjenu članka 16. kako bi se povećao broj
predstavnika i predstavnica socijalnih partnera te izabranih predstavnika i predstavnica
lokalnih i regionalnih tijela u plenarnoj skupštini. Izvršnom odboru predložene su sljedeće
izmjene članka 16.:

- povećati mjesta za socijalne partnere, s 8 na 12 predstavnika,
- dodati 6 izabranih predstavnika iz regionalnih tijela i 6 izabranih predstavnika iz

lokalnih tijela.

Tijekom rasprave koja je uslijedila sudionici i sudionice izrazili su široku potporu
predloženoj izmjeni. 

Od socijalnih partnera zatraženo je da imenuju još četvero članova plenarne skupštine, a
od Odbora regija da koordinira uravnoteženo imenovanje 6 izabranih regionalnih
predstavnika i 6 izabranih lokalnih predstavnika, pri čemu ti predstavnici nisu članovi
Odbora regija. 

Upućeno je nekoliko zahtjeva koji su se odnosili na mogućnost da se dopuste zamjene na
sastancima izvršnog odbora i plenarne skupštine. Supredsjedatelji su se osvrnuli na
prethodno dogovoreno stajalište prema kojem to nije dopušteno; promjene sastava
delegacija moguće su samo ako je to potrebno i uz informiranje supredsjedatelja, ali ne
mogu postojati zamjene za određene sastanke. Osim toga, u okviru te točke dnevnog reda
upućen je i zahtjev za uključivanje zapadnog Balkana u konferenciju.

Predsjedateljica je zaključila da je izvršni odbor odobrio ovu izmjenu članka 16. 
Poslovnika. 

Zaključak: 

Izvršni odbor potvrdio je izmjenu članka 16. Poslovnika koja se odnosi na veću
zastupljenost lokalnih i regionalnih tijela i socijalnih partnera u plenarnoj skupštini
konferencije.
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2. Ažurirani modaliteti organizacije europskih panela građana i građanki: 
informacije supredsjedatelja  

Tom točkom dnevnog reda predsjedala je Dubravka Šuica (supredsjedateljica). Istaknula
je ažurirane modalitete koji su dostavljeni uoči sastanka, odnosno nove elemente koji se
odnose na redoslijed panela, njihovu lokaciju i metodologiju za organizaciju rasprave.
Predsjedateljica je obavijestila izvršni odbor o trenutačnom stanju u pogledu postupka
odabira i objasnila da je od 800 građana i građanki odabrano već oko 500 njih te da će
postupak odabira biti dovršen do sredine kolovoza. Iako epidemiološku situaciju treba
pomno pratiti, supredsjedateljica je naglasila da je panele važno održavati uživo. Povrh
toga, preporučila je da se odabir u nacionalne panele građana i građanki također provodi
nasumično i da oni djeluju u skladu s danim smjernicama.

U raspravi koja je uslijedila sudionici i sudionice općenito su pozdravili ažurirane
modalitete. 

Postavljena pitanja i iznesene primjedbe među ostalim su se odnosili na postupak odabira
te su zatraženi veća transparentnost i obrazloženje reprezentativnosti odabranih građana i
građanki. Supredsjedateljica Šuica objasnila je da će vanjski pružatelj usluga zadužen za
odabir na kraju postupka objasniti kako su ispunjeni kriteriji odabira.

Postavljeno je i nekoliko pitanja o metodi prema kojoj građani odabiru teme na koje će se
usredotočiti, posebno s obzirom na širinu temu i na to da je panelima na raspolaganju
ograničeno vrijeme za rasprave. Supredsjedatelji su objasnili da će pružatelj usluga
pripremiti privremeno izvješće u kojem će objasniti i analizirati doprinos s višejezične
digitalne platforme koji će biti dostupan početkom rujna. Napomenuli su da će to
privremeno izvješće članovima panela poslužiti kao dobra osnova za odabir tema te da će
imati slobodu odrediti vlastite prioritete ili raspravljati o dodatnim pitanjima.
Supredsjedatelji su također naveli da će europske panele građana i građanki pratiti
neovisni stručnjaci. 

Zaključak: 

Supredsjedatelji su obavijestili izvršni odbor o ažuriranim praktičnim modalitetima

organizacije europskih panela građana i građanki, osobito u vezi s redoslijedom i

lokacijama panela, te o metodologiji definiranja tema. 



 

3. Radne skupine u okviru plenarne skupštine konferencije: informacije 
supredsjedatelja

Tom je točkom dnevnog reda predsjedao Gašper Dovžan (supredsjedatelj), koji je
objasnio kako teku rasprave o radnim skupinama. Istaknuo je da radne skupine nisu
predviđene Zajedničkom izjavom, već su uvedene u Poslovnik kao pripremno tijelo za
olakšavanje rasprava plenarne skupštine. Napomenuo je da još nije postignut kompromis
o nekoliko pitanja, kao što su uloga radnih skupina, učestalost sastanaka, izvješćivanje itd.
Naznačio je da su rasprave u Vijeću i dalje potrebne za utvrđivanje njegova stajališta, ali
da bi trebalo biti moguće postići kompromis u rujnu.

Supredsjedateljica Šuica izjavila je da bi radne skupine trebale biti ograničene na pripremu
plenarne skupštine, temeljiti se na preporukama iz panela građana i građanki i da bi u
njihovu središtu trebali biti građani, pri čemu bi svaka radna skupina imala izvjestitelja ili
izvjestiteljicu iz redova predstavnika europskih panela građana i građanki, po mogućnosti
zajedno s predsjednikom, kako bi se osigurala poveznica između panela i plenarne
skupštine. Usto je pozvala da se sastanci radnih skupina održavaju na datume koji su
određeni za plenarnu skupštinu kako bi se ograničilo opterećenje građana. Zajedničko
tajništvo trebalo bi podržati radne skupine, a predsjedatelji bi mogli imati određenu
fleksibilnost u pogledu vremena za izlaganje. Supredsjedateljica Šuica naglasila je da bi
dogovor trebalo postići ubrzo nakon ljeta kako se na postupovna pitanja ne bi trošilo više
vremena. 

Supredsjedatelj Verhofstadt pozvao je da se što prije postigne dogovor o radnim
skupinama kako bi konferencija mogla napredovati. Pozvao je radne skupine da započnu
s radom na plenarnoj skupštini u listopadu na temelju izvješća s višejezične digitalne
platforme i preporuka iz nacionalnih panela i događanja za građane i građanke, uputivši ih
u vezi s tim na Poslovnik, te je izjavio da bi radne skupine prijedloge za plenarnu skupštinu
trebale pripremiti u pisanom obliku. Pozvao je na to da se iskaže povjerenje
predsjedateljima radnih skupina i da im se ostavi određena fleksibilnost u organizaciji rada.
Istaknuo je da bi predsjedatelj ili predsjedateljica svake radne skupine trebali predstaviti
njezin ishod plenarnoj skupštini, nakon čega bi odmah trebao uslijediti odgovor
predstavnika europskih panela građana i građanki iz dotične radne skupine kako bi oni
izrazili svoje stajalište. 

U raspravi koja je uslijedila:

- Nekoliko sudionika izrazilo je zabrinutost podsjetivši na cilj racionalne strukture s
građanima u središtu te je ustrajalo na neformalnoj prirodi radnih skupina i važnosti
toga da se radne skupine održavaju u vremenu koje je predviđeno za plenarnu
skupštinu.

- Neki sudionici istaknuli su da su radne skupine važne za pripremu plenarne skupštine
jer preispituju prijedloge te su pozvali na to da radne skupine uskoro počnu s radom.
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- Istaknuta je i potreba za sastancima radnih skupina uoči plenarne skupštine u
listopadu, koji će se temeljiti na doprinosima s višejezične digitalne platforme. 

Supredsjedatelj Dovžan primio je na znanje sve primjedbe i zaključio da će se rasprave
nastaviti, s ciljem postizanja dogovora u rujnu.

Zaključak: 

Supredsjedatelji su obavijestili izvršni odbor o trenutačnom stanju priprema

radnih skupina u okviru plenarne skupštine konferencije



 

4. Zajednički komunikacijski plan za konferenciju o budućnosti Europe: informacije
supredsjedatelja

Tom je točkom dnevnog reda predsjedao Guy Verhofstadt (supredsjedatelj). Obavijestio je
izvršni odbor o zajedničkom komunikacijskom planu koji su izradile glavne uprave za
komunikaciju Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije na zahtjev izvršnog odbora od
26. svibnja te je pozdravio moguće daljnje prijedloge. Izvijestio je da je zajednički
komunikacijski plan već pokazao rezultate jer je porasla posjećenost višejezične digitalne
platforme.

Supredsjedatelj Verhofstadt spomenuo je mogućnost da poznate osobe, primjerice
sportaši, promiču višejezičnu digitalnu platformu s pomoću odgovarajućeg QR koda te je
zatražio od zajedničkog tajništva i glavnih uprava za komunikaciju triju institucija da
razmisle o kreativnijim rješenjima. Također je izvijestio da su se supredsjedatelji složili da
bi novinari trebali moći pratiti europske panele građana i građanki te da bi glavne uprave
za komunikaciju triju institucija trebale djelovati kao posrednici između zainteresiranih
građana i novinara.

Supredsjedatelj Dovžan naveo je da će predstojeći Bledski strateški forum biti posvećen
konferenciji, zbog čega će se interes dodatno povećati. Pozvao je sve dijelove izvršnog
odbora da se aktivno angažiraju u svojim mrežama.

Supredsjedateljica Šuica iznijela je statističke podatke o višejezičnoj digitalnoj platformi i
navela da je na platformi registrirano više od 20 000 sudionika i sudionica, 1500
događanja i oko 5600 ideja. Usto je naglasila potrebu za dodatnom komunikacijom.

U raspravi koja je uslijedila neki su sudionici predložili da se na platformi navedu trendovi
za svaku od devet tema. Drugi su predložili da bi nacionalni parlamenti također mogli imati
važnu ulogu u mobilizaciji građana tako da organiziraju događanja u svojim izbornim
jedinicama.

Supredsjedatelj Verhofstadt zaključio je da će to pitanje biti na dnevnom redu sljedećeg
izvršnog odbora kako bi se pomno pratilo i ocijenilo sudjelovanje na platformi.

Zaključak: 

Supredsjedatelji su obavijestili izvršni odbor o zajedničkom komunikacijskom

planu za konferenciju o budućnosti Europe.

Sljedeći sastanak: 

potrebno je odrediti datum sljedećeg sastanka izvršnog odbora.

Sastanak je zatvorio Gašper Dovžan (supredsjedatelj).
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Kontakt: Rebecca Rhlalou, članica zajedničkog tajništva


