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

al Conferinței privind viitorul Europei 

Sâmbătă, 4 decembrie 2021 

11.00-12.00, la distanță 

Participanți: a se vedea lista participanților în anexă 

Sinteză și concluzii: 
 
Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei a desfășurat cea de a opta reuniune 
a sa la 4 decembrie 2021, desfășurată la distanță. Comitetul executiv a fost convocat rapid 
ca reacție la evoluția situației epidemiologice din Europa și la impactul acesteia asupra 
viitoarelor activități ale conferinței. 
 
Reuniunea 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. 
 
Comitetul executiv a făcut schimb de opinii privind cea de a treia sesiune a Grupului de 
dezbatere al cetățenilor europeni 2, derulată la Florența. Comitetul executiv a aprobat 
propunerea de decizie de a organiza reuniunea grupului la Florența la datele programate 
pentru 10-12 decembrie, cu respectarea deplină a măsurilor sanitare în vigoare și în format 
hibrid. 
 
Comitetul executiv a desfășurat, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la cea de a treia 
sesiune plenară a conferinței, programată pentru 17-18 decembrie la Strasbourg. Comitetul 
executiv a decis să amâne această sesiune plenară a conferinței din cauza evoluției situației 
în materie de COVID-19 în mai multe state membre, dar să permită grupurilor de lucru ale 
adunării plenare să își organizeze reuniunile din luna decembrie la distanță. 
 
 

1. Aprobarea propunerii de decizie privind cea de a treia sesiune a Grupului de dezbatere 
al cetățenilor europeni 2, derulată la Florența 
 
Gašper Dovžan (copreședinte) a deschis reuniunea, explicând că comitetul executiv a fost 
convocat pentru a discuta implicațiile situației legate de COVID-19 pentru reuniunea 
următoare a grupului de dezbatere al cetățenilor europeni de la Florența și pentru cea de a 
treia sesiune plenară a conferinței din decembrie. El a subliniat că aspectele legate de 
sănătate trebuie să fie o preocupare dominantă și a arătat că obiectivul este de a lua o 
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decizie comună cu privire la confirmarea acestor evenimente în format hibrid sau amânarea 
lor. 
 
Dubravka Šuica (copreședintă) a subliniat evoluția rapidă a situației epidemiologice din 
Europa. Ea a reamintit că sesiunea a 3-a a Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 1, 
care fusese programată să aibă loc la Dublin în perioada 3-5 decembrie, a trebuit să fie 
amânată, în special la recomandarea institutului partener și a autorităților naționale. Ea a 
remarcat că situația în materie de sănătate este diferită în Italia în comparație cu Dublin și 
că institutul partener a informat că este posibil să fie organizate lucrările grupului din 
Florența în format hibrid, cu respectarea tuturor măsurilor de sănătate și sanitare în vigoare. 
 
Guy Verhofstadt (copreședinte) a considerat că reuniunea grupului ar trebui lăsată să se 
desfășoare, ținând seama de evaluarea pozitivă a autorităților locale din Florența și a 
Institutului Universitar European care găzduiește reuniunea grupului. El a subliniat că 
formatul hibrid ar permite participarea de la distanță a participanților care nu vor putea 
călători la Florența și a considerat că amânările fără un calendar clar ar pune în pericol 
întreaga conferință. 
 
În următorul schimb de opinii: 
 

• Mulți participanți au împărtășit opinia conform căreia reuniunea grupului ar trebui 
lăsată să se desfășoare în format hibrid, astfel cum s-a propus, ținând seama de 
evaluarea pozitivă a autorităților locale și a partenerilor și în conformitate cu 
măsurile de sănătate și sanitare locale. 

• Unii participanți au subliniat importanța menținerii dinamicii conferinței și a 
continuării programului conform calendarului. 

• O parte dintre participanți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la înrăutățirea 
situației sanitare în diferite state membre. 

• Unii participanți au remarcat că participarea de la distanță nu le permite cetățenilor 
aceeași experiență ca la fața locului. 

Gašper Dovžan (copreședinte) a conchis că Comitetul executiv a aprobat propunerea de 
decizie de a organiza a treia reuniune a Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 2 la 
Florența la datele programate pentru 10-12 decembrie, cu respectarea deplină a măsurilor 
sanitare în vigoare și în format hibrid. 
 
Concluzie: 
Comitetul executiv a aprobat propunerea de decizie de a organiza a treia reuniune a 
Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 2 la Florența la datele programate pentru 
10-12 decembrie, cu respectarea deplină a măsurilor sanitare în vigoare și în format 
hibrid. 
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2. Aprobarea ordinii de zi propuse pentru adunarea plenară din decembrie 

În urma deciziei de a organiza cea de a treia sesiune a Grupului 2 la Florența, în perioada 10-
12 decembrie, Guy Verhofstadt (copreședinte) a prezentat ordinea de zi propusă pentru 
sesiunea plenară a conferinței din 17-18 decembrie. El a explicat faptul că sesiunea plenară 
va avea loc în format hibrid și cu respectarea deplină a măsurilor de sănătate și sanitare din 
Franța. El a subliniat că este important ca Grupul 2 să își prezinte recomandările înaintea 
adunării plenare imediat după adoptarea lor și a exprimat opinia că neorganizarea sesiunii 
plenare ar risca să submineze dinamica conferinței. 
 
În cadrul următorului schimb de opinii, membrii și observatorii Comitetului executiv au 
prezentat argumente fie în favoarea amânării sesiunii plenare (situația în materie de COVID-
19, importanța ca două grupuri de dezbatere să își prezinte recomandările în cadrul fiecărei 
sesiuni plenare pentru a evita o sferă restrânsă a discuțiilor și crearea unui dezechilibru între 
grupurile de dezbatere), fie împotriva (este important ca conferința să își mențină dinamica 
și să își continue activitatea; abordarea recomandărilor unui singur grup ar permite discuții 
mai bine orientate și mai substanțiale). Unii participanți au remarcat experiența diferită 
pentru participanții care se conectează de la distanță la sesiunea plenară, considerând că 
prezența fizică în plen este o parte importantă a exercițiului, în special pentru cetățeni. 
 
După evaluarea tuturor argumentelor, Comitetul executiv a convenit să amâne sesiunea 
plenară a conferinței din decembrie. Pentru a menține dinamica și a permite conferinței să 
își continue activitatea, grupurile de lucru din cadrul adunării plenare își vor putea convoca 
reuniunile din decembrie la distanță. 
 
Concluzie: 
Comitetul executiv a decis să amâne sesiunea plenară din 17-18 decembrie a conferinței 
din cauza evoluției situației în materie de COVID-19 în mai multe state membre, dar să 
permită grupurilor de lucru ale adunării plenare să își organizeze reuniunile din luna 
decembrie la distanță. 

 
Persoană de contact: Eva-Maria Poptcheva, membră a secretariatului comun  
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

4 December 2021, 11.00-12.00, virtual access 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
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 Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 
 
Represented by Ms Servane METZGER 

  
MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
OBSERVER Ms Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
 
Represented by Mr Oszkár ÖKRÖS 
State Secretary 

  
OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 

Minister for EU Affairs 
  

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

  
OBSERVER Mr Daniel FREUND 
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Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 
  

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

  
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 

(SGI Europe) 
Invited 

Ms Valeria RONZITTI 
Secretary General of SGI Europe 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 
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EXCUSED 

 

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

  
OBSERVER 

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

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Ms Sabine THILLAYE (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Jean-François RAPIN (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  
OBSERVER 

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

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


