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Raport de sinteză al celei de a noua reuniuni a Comitetului executiv  

al Conferinței privind viitorul Europei 

Marți, 5 aprilie 2022 

11.00-12.30, sediul Parlamentului European (sala R3, reuniune hibridă) 

Participanți: a se vedea lista participanților în anexă 

Sinteză și concluzii: 
 
Cea de a noua reuniune a Comitetului executiv al Conferinței privind viitorul Europei s-a 
desfășurat la 5 aprilie 2022, în format hibrid. Reuniunea a fost coprezidată de Guy 
VERHOFSTADT, deputat în Parlamentul European, Clément BEAUNE, secretar de stat francez 
pentru afaceri europene și Dubravka ŠUICA, vicepreședintă a Comisiei Europene pentru 
democrație și demografie. 
 
Comitetul executiv a aprobat ordinea de zi a adunării plenare a conferinței din 8-9 aprilie.  
 
Comitetul executiv a aprobat calendarul revizuit al conferinței, care include o adunare 
plenară suplimentară a conferinței în perioada 29-30 aprilie. A confirmat, de asemenea, că 
în toamna anului 2022 va avea loc un „eveniment de feedback” pentru cetățeni, care va 
implica Parlamentul European, Consiliul UE, precum și Comisia Europeană.   
 
În final, copreședinții au prezentat comitetului executiv clarificări cu privire la procesul 
conferinței, atât anterior datei de 9 mai (referitoare la transformarea recomandărilor 
grupurilor de dezbatere ale cetățenilor în propuneri ale adunării plenare, în special în ceea ce 
privește rolul grupurilor de lucru și modul în care consensul va fi evaluat în cadrul adunării 
plenare), cât și după 9 mai (în ceea ce privește acțiunile ulterioare bazate pe rezultatul final 
al conferinței care vor fi întreprinse de către instituțiile UE, fiecare în cadrul propriului său 
domeniu de competență și în conformitate cu tratatele). 
 

1. Aprobarea ordinii de zi propuse pentru adunarea plenară din 8-9 aprilie 2022 

Dubravka Šuica (copreședintă) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi. A subliniat că 
adunarea plenară desfășurată integral cu prezență fizică ar trebui să demonstreze un nivel 
ridicat de implicare a factorilor de decizie prin asigurarea unei prezențe sporite în sala de 
ședințe. La cererea unuia dintre președinții grupurilor de lucru, s-a clarificat că, în mod 
excepțional, ar putea avea loc mai multe reuniuni ale grupurilor de lucru, în cazul în care 
președintele și purtătorul de cuvânt ar lua o astfel de decizie.  
 
S-a anunțat că ordinea dezbaterilor din cadrul adunării plenare va fi comunicată imediat 
după reuniunea comitetului executiv. 
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Concluzie: 

Comitetul executiv a aprobat ordinea de zi a sesiunii plenare a conferinței din 8-9 aprilie. 

 
2. Aprobarea calendarului revizuit al conferinței 

Guy Verhofstadt (copreședinte) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi și a indicat că în 
prezent calendarul include o adunare plenară suplimentară a conferinței la 29 și 30 aprilie. 
Această adunare plenară este menită să includă reuniuni ale componentelor pentru a evalua 
proiectele de propuneri, precum și reuniuni în plen pentru a evalua consensul referitor la 
propuneri.  

Președintele a menționat, de asemenea, evenimentul politic de închidere din 9 mai, în 
cadrul căruia cei trei președinți vor primi raportul final al conferinței din partea 
copreședinților. Dl Verhofstadt a declarat că se așteaptă ca cei trei președinți să prezinte o 
declarație comună. 

Președintele a explicat că nu s-a stabilit încă o dată exactă pentru evenimentul de feedback, 
în cadrul căruia cele trei instituții vor oferi feedback cetățenilor cu privire la acțiunile 
ulterioare, dar că acesta este prevăzut pentru toamna anului 2022.  

Dubravka Šuica (copreședintă) a declarat că respectivul eveniment de feedback figurează în 
calendar încă de la început și a subliniat importanța și scopul său, și anume informarea 
cetățenilor cu privire la acțiunile ulterioare conferinței și la angajamentele instituțiilor în 
acest sens. În plus, ea a explicat că adunarea plenară a conferinței din 29 și 30 aprilie va fi 
importantă pentru stabilirea consensului cu privire la propuneri. 

În cadrul schimbului de opinii care a urmat cu membrii și observatorii comitetului executiv:  

• mai mulți membri au remarcat, unii cu destulă fermitate, că din decembrie 2021 nu a 
mai avut loc nicio reuniune a comitetului executiv. 

• s-a discutat despre programul posibil și detaliile suplimentare pentru evenimentul de 
închidere din 9 mai. 

• a fost subliniată importanța asigurării atractivității adunărilor plenare ale conferinței 
pentru toți membrii, pentru a asigura participarea acestora. Ar trebui să fie clar că 
contribuțiile membrilor au o valoare adăugată, inclusiv pentru a asigura această 
participare. 

• a fost subliniată necesitatea organizării unei alte reuniuni a comitetului executiv 
între ultima adunare plenară a conferinței și evenimentul de închidere. 

• s-a confirmat că este important ca cele trei instituții să ofere cetățenilor feedback în 
a doua jumătate a anului. 

• la cererea unui membru al comitetului executiv, s-a convenit să fie clarificat modul în 
care evenimentul de feedback este menționat în calendar, ca feedback oferit 
cetățenilor de către cele trei instituții cu privire la rezultatul conferinței. 
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Președintele a confirmat, de asemenea, că vor avea loc două reuniuni suplimentare ale 
comitetului executiv, și anume înainte de ultima adunare plenară a conferinței și înainte de 
evenimentul de închidere din 9 mai.  

Clément Beaune (copreședinte) a reiterat faptul că detaliile evenimentului din 9 mai sunt 
discutate în prezent de Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliu și că, ulterior, 
comitetul executiv va fi informat cu privire la aceste detalii. Contribuțiile și intervențiile celor 
trei președinți cu această ocazie urmează să fie stabilite. A convenit să contacteze comitetul 
executiv cu privire la această chestiune înainte de evenimentul de închidere și și-a confirmat 
sprijinul pentru organizarea unui eveniment de feedback din partea instituțiilor în toamnă. 

Concluzie:  

Comitetul executiv a aprobat calendarul revizuit al conferinței, care include o adunare 
plenară suplimentară a conferinței în perioada 29-30 aprilie. A confirmat, de asemenea, că 
în toamna anului 2022 va avea loc un „eveniment de feedback” pentru cetățeni, care va 
implica Parlamentul European, Consiliul UE, precum și Comisia Europeană.   

 

3. De la recomandările cetățenilor la propunerile adunării plenare: situația actuală 

Clément Beaune (copreședinte) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi. Având în vedere 
principiile metodologice-cheie convenite de copreședinții conferinței și discuțiile aferente 
din cadrul Consiliului, a reamintit că recomandările grupurilor de dezbatere ale cetățenilor 
stau la baza propunerilor finale ale adunării plenare și că grupurile de lucru ar trebui să 
aplice o metodologie uniformă în desfășurarea activității lor. În continuare, a subliniat că 
toate componentele adunări plenare vor avea libertatea de a decide asupra modului în care 
își stabilesc poziția referitoare la propuneri în cadrul adunării plenare din 29-30 aprilie. În 
ceea ce îl privește, Consiliul nu se va angaja în niciun fel de prioritizare a propunerilor, nici 
nu va exprima vreo opinie despre fondul propunerilor, ci se va concentra mai degrabă 
asupra principalelor teme și asupra fezabilității propunerilor. Pe de altă parte, a evidențiat 
faptul că cetățenii pot realiza o prioritizare/ierarhizare și își vor exprima acordul sau 
dezacordul cu privire la propuneri.  

În plus, președintele a subliniat că ar trebui să se facă o distincție clară între etapa de 
dinainte de 9 mai și cea de după 9 mai. Abia după 9 mai instituțiile UE vor fi în măsură să se 
implice și să dea curs în mod efectiv propunerilor, în conformitate cu tratatele și cu propriile 
lor proceduri interne. În final, a subliniat că vor fi necesare acțiuni ulterioare conferinței 
consecvente, pentru ca cetățenii să fie informați în privința urmării recomandărilor lor.  

În cadrul discuțiilor care au urmat:  

• au fost exprimate îndoieli cu privire la rolul grupurilor de lucru în ceea ce privește 
transformarea recomandărilor cetățenilor în proiecte de propuneri în plen, 
existând preocupări legate de faptul că marja lor de manevră va fi prea limitată; 

• au fost solicitate clarificări privind stabilirea unui consens cu privire la propuneri, 
în special cu privire la modul în care componentele își pot exprima sprijinul sau 
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opoziția față de orice propunere concretă. Unii au solicitat, de asemenea, ca 
consensul formal să includă mai mult decât cele patru componente menționate 
în Regulamentul de procedură al conferinței; 

• au fost exprimate preocupări legate de necesitatea ca comitetul executiv să ia 
decizii legate de substanța propunerilor, în măsura în care adunarea plenară 
oferă un grad de publicitate și de transparență mai ridicat; 

• a fost formulată o întrebare despre așteptările cetățenilor în ceea ce privește 
influența lor asupra structurii instituționale a UE în cadrul conferinței, care a fost 
descrisă drept o decizie care revine în ultimă instanță instituțiilor UE. 

Copreședinții au adus apoi clarificări cu privire la metodologia convenită și procesul 
convenit, ca răspuns la intervențiile membrilor comitetului executiv.  

Dubravka Šuica (copreședintă) a reamintit că metodologia propusă de copreședinți a 
răspuns solicitării membrilor și observatorilor comitetului executiv de a avea orientări clare 
cu privire la faza finală a conferinței și un cadru standard pentru adunarea plenară și 
grupurile de lucru ale acesteia. A reamintit că grupurile de lucru nu erau prevăzute inițial în 
declarația comună, dar au fost înființate pentru a facilita activitatea adunării plenare, 
deoarece componența acesteia nu era atât de uniformă pe cât s-a intenționat la început. A 
explicat modul în care secretariatul comun a elaborat grilele ca instrument standard pentru 
toate grupurile de lucru, ceea ce a permis tuturor grupurilor de lucru să avanseze și să 
elaboreze proiecte de propuneri într-un mod care să garanteze că legătura cu recomandările 
cetățenilor rămâne puternică. A reamintit că, la început, au existat unele probleme, cu 
abordări diferite în unele grupuri de lucru, dar că în prezent avem mult mai multă 
uniformitate și, de fapt, sistemul funcționează. A solicitat să nu schimbăm sistemul acum și 
să lăsăm președinții și purtătorii de cuvânt ai grupurilor de lucru să își finalizeze activitatea.  

Copreședinta Šuica a subliniat că grupurile de lucru, deși își bazează activitatea pe 
recomandările grupurilor de dezbatere ale cetățenilor, precum și pe contribuția platformei 
digitale multilingve, pot adăuga elemente la acestea în măsura în care președinții lor și 
purtătorii lor de cuvânt le consideră consensuale.   

Guy Verhofstadt (copreședinte) a adăugat că toate propunerile vor fi prezentate în 
adunarea plenară din 8-9 aprilie pentru a se stabili dacă suscită obiecții. Absența obiecțiilor 
din partea oricăreia dintre cele patru componente cu privire la o anumită propunere ar 
însemna că s-a ajuns la un consens cu privire la aceasta. În cazul unor obiecții, comitetul 
executiv le va aborda ulterior și le va prezenta în cadrul ultimei adunări plenare din 29-30 
aprilie într-un mod pe deplin transparent.  

În plus, a subliniat că procesul de transformare a unei recomandări în propunere nu este un 
proces de „tăiere și lipire” și că articolul 17 din Regulamentul de procedură prevede că 
propunerea trebuie să derive din „recomandările formulate de grupurile de dezbatere 
naționale și de grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni, precum și contribuțiile 
culese de pe platforma digitală multilingvă, grupate pe teme”. 

Clément Beaune (copreședinte) a completat cele de mai sus, subliniind că grupurile de lucru 
au un rol substanțial în cadrul procesului, care constă în transformarea recomandărilor 
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cetățenilor în propuneri concrete și operaționale. A arătat că fiecare componentă a adunării 
plenare își va exprima poziția cu privire la propuneri în modul pe care îl consideră cel mai 
adecvat. În ceea ce privește Consiliul, acesta nu va formula nicio poziție cu privire la fondul 
propunerilor, dar nici nu se va opune vreuneia dintre ele, în măsura în care propunerile se 
bazează pe recomandările grupurilor de dezbatere ale cetățenilor. În general, în cazul în care 
nu este contestată de niciuna dintre cele patru componente, o propunere va face parte din 
raportul final. În cele din urmă, copreședintele a reamintit că conferința nu este un 
organism decizional. Procesul decizional va începe abia după 9 mai, fiecare instituție a UE 
acționând în domeniul său de competență și în conformitate cu tratatele. 

 

Concluzie:  

În final, copreședinții au prezentat comitetului executiv clarificări cu privire la procesul 
conferinței, atât anterior datei de 9 mai (referitoare la transformarea recomandărilor 
grupurilor de dezbatere ale cetățenilor în propuneri ale sesiunii plenare, în special în ceea 
ce privește rolul grupurilor de lucru și modul în care consensul va fi evaluat în cadrul 
sesiunii plenare), cât și după 9 mai (în ceea ce privește acțiunile ulterioare bazate pe 
rezultatul final al conferinței care vor fi întreprinse de către instituțiile UE, fiecare în cadrul 
propriului său domeniu de competență și în conformitate cu tratatele).   

 

Următoarea reuniune:  

Comitetul executiv a convenit să se reunească înaintea adunării plenare a conferinței din 
29-30 aprilie și, din nou, înaintea evenimentului din 9 mai. 

 

Persoană de contact: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek și Matteo Riceputi, membri ai 
secretariatului comun. 
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

5 Avril 2022, 11:00 – 12:30, seat of the European Parliament (room R3.1, hybrid 
meeting) 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

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

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

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

  
OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
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Member of the European Parliament (ECR, PL) 
  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  
OBSERVER 
(COSAC) 

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

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General, 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 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 
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MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

OBSERVER Judit VARGA (HU) 
Minister of Justice 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary for EU Affairs 

OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 
Director general for EU affairs 

OBSERVER 
COSAC 

David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK,  
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN,  
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 


