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Povzetek zapisnika devete seje izvršnega odbora  

Konference o prihodnosti Evrope 

Torek, 5. april 2022 

11.00–12.30, sedež Evropskega parlamenta (sejna dvorana R3.1, hibridna seja) 

Udeleženci in udeleženke: glej priloženi seznam. 

Povzetek in zaključki: 
 
Izvršni odbor Konference o prihodnosti Evrope se je 5. aprila 2022 sestal na deveti seji (v 
hibridni obliki). Seji so sopredsedovali poslanec Evropskega parlamenta Guy VERHOFSTADT, 
francoski državni sekretar za evropske zadeve Clément BEAUNE in podpredsednica Komisije, 
pristojna za demokracijo in demografijo, Dubravka ŠUICA. 
 
Izvršni odbor je potrdil dnevni red plenarne skupščine Konference 8. in 9. aprila.  
 
Izvršni odbor je potrdil revidirani koledar Konference, ki vključuje dodatno plenarno skupščino 
Konference 29. in 30. aprila. Potrdil je tudi, da bo jeseni 2022 organiziran „dogodek, namenjen 
povratnim informacijam“ za državljane in državljanke, na katerem bodo sodelovali Evropski 
parlament, Svet EU in Evropska komisija.   
 
Nazadnje so sopredsedujoči izvršnemu odboru pojasnili nadaljnji potek Konference, in sicer 
tako pred 9. majem (v zvezi s preoblikovanjem priporočil državljanskih forumov, zlasti glede 
vloge delovnih skupin in načina presojanja o soglasju na plenarni skupščini, v predloge 
plenarne skupščine) kot tudi po 9. maju (glede ukrepanja na podlagi končnega izida 
Konference, ki ga bodo institucije EU izvajale v okviru svojih pristojnosti in v skladu s 
Pogodbama). 
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda za plenarno skupščino 8. in 9. aprila 2022 

Tej točki dnevnega reda je predsedovala Dubravka Šuica (sopredsedujoča). Poudarila je, da bi 
bilo treba na plenarni skupščini, za katero je predvidena izključno fizična udeležba, visoko 
raven zavzetosti nosilcev odločanja pokazati tako, da se zagotovi njihova številčnejša 
prisotnost v sejni dvorani. Na zahtevo predsedujočega/predsedujoče eni od delovnih skupin je 
bilo pojasnjeno, da bi bilo lahko sestankov delovnih skupin izjemoma tudi več, če bi takšno 
odločitev sprejela predsedujoči oziroma predsedujoča in poročevalec oziroma poročevalka 
skupine.  
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Napovedano je bilo, da bo dokument o zaporedju razprav na plenarni skupščini razposlan 
takoj po seji izvršnega odbora. 
 

Zaključek: 

Izvršni odbor je potrdil dnevni red plenarne skupščine Konference 8. in 9. aprila. 

 
2. Potrditev revidiranega koledarja Konference 

Tej točki dnevnega reda je predsedoval Guy Verhofstadt (sopredsedujoči) in povedal, da 
koledar zdaj vključuje dodatno plenarno skupščino Konference 29. in 30. aprila. Predvideno je, 
da bo ta plenarna skupščina vključevala sestanke posameznih sestavnih delov, na katerih 
bodo ocenjeni osnutki predlogov, in plenarne seje, na katerih bodo presojali glede soglasja o 
predlogih.  

Predsedujoči je izpostavil tudi zaključni politični dogodek 9. maja, na katerem bodo 
predsednik in predsednici zadevnih treh institucij od sopredsedujočih prejeli končno poročilo 
Konference. Guy Verhofstadt je dejal, da pričakuje, da bodo predsednik in predsednici teh 
institucij predložili skupno izjavo. 

Sopredsedujoči je pojasnil, da točen datum dogodka, na katerem bodo te tri institucije 
državljanom in državljankam posredovale povratne informacije o nadaljnjem ukrepanju, še ni 
znan, predviden pa je za jesen 2022.  

Dubravka Šuica (sopredsedujoča) je dejala, da je ta dogodek, namenjen povratnim 
informacijam, v koledar vključen že od začetka, ter poudarila njegov pomen in namen, tj. 
državljane in državljanke seznaniti z nadaljnjim ukrepanjem po Konferenci in zavezami 
institucij v zvezi s tem. Poleg tega je pojasnila, da bo plenarna skupščina Konference 29. in 30. 
aprila pomembna za dosego soglasja o predlogih. 

Sledila je izmenjava mnenj s člani in članicami ter opazovalci in opazovalkami v izvršnem 
odboru, v kateri:  

• je več članov oziroma članic opozorilo – nekateri med njimi precej vehementno –, da 
od decembra 2021 ni bilo niti ene seje izvršnega odbora; 

• so razpravljali o možnem programu in nadaljnjih podrobnostih v zvezi z zaključnim 
dogodkom 9. maja; 

• je bilo izpostavljeno, kako pomembno je zagotoviti privlačnost zasedanj plenarnih 
skupščin Konference, da bi se jih udeležili vsi člani in članice. Da bi zagotovili njihovo 
udeležbo, bi moralo biti jasno, da njihovi prispevki prinašajo dodano vrednost; 

• je bilo poudarjeno, da bi bilo med zadnjo plenarno skupščino Konference in zaključnim 
dogodkom treba organizirati še eno sejo izvršnega odbora; 

• je bilo potrjeno, kako pomembno je, da vse tri institucije državljanom in državljankam 
proti koncu leta posredujejo povratne informacije; 
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• je bilo na zahtevo člana izvršnega odbora dogovorjeno, da se pri navedbi dogodka, 
namenjenega povratnim informacijam, v koledarju doda pojasnilo, da gre za povratne 
informacije o izidu Konference, ki jih bodo zadevne tri institucije posredovale 
državljanom in državljankam. 

Sopredsedujoči je tudi potrdil, da bosta organizirani še dve seji izvršnega odbora, in sicer pred 
zadnjo plenarno skupščino Konference ter pred zaključnim dogodkom 9. maja.  

Clément Beaune (sopredsedujoči) je potrdil, da o podrobnostih dogodka 9. maja trenutno 
razpravljajo Evropski parlament, Evropska komisija in Svet ter da bo izvršni odbor o njih 
obveščen pozneje. Kakšni bodo prispevki in nastop predsednic in predsednika ob tej 
priložnosti, še ni določeno. Strinjal se je, da bo o tej zadevi ponovno poročal izvršnemu 
odboru pred zaključnim dogodkom, in potrdil svojo podporo dogodku, namenjenemu 
povratnim informacijam institucij, ki je predviden jeseni. 

Zaključek:  

Izvršni odbor je potrdil revidirani koledar Konference, ki vključuje dodatno plenarno 
skupščino Konference 29. in 30. aprila. Potrdil je tudi, da bo jeseni 2022 organiziran 
„dogodek, namenjen povratnim informacijam“ za državljane in državljanke, na katerem 
bodo sodelovali Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija.   

 

3. Priporočila državljanov in državljank za plenarno skupščino: stanje 

Tej točki dnevnega reda je predsedoval Clément Beaune (sopredsedujoči). Sklicujoč se na 
ključna metodološka načela, o katerih so se dogovorili sopredsedujoči Konference, in s tem 
povezane razprave v Svetu je opozoril, da so priporočila državljanskih forumov podlaga za 
končne predloge plenarne skupščine in da bi morale delovne skupine pri svojem delu 
uporabljati enotno metodologijo. Nato je poudaril, da bodo vsi sestavni deli plenarne 
skupščine na zasedanju 29. in 30. aprila lahko sami odločali o načinu oblikovanja svojih stališč 
o predlogih. Svet nikakor ne bo prednostno razvrščal predlogov in se tudi ne bo izrekal o 
njihovi vsebini, ampak se bo osredotočil predvsem na glavne teme in izvedljivost predlogov. 
Po drugi strani pa je sopredsedujoči poudaril, da bi lahko prednostno razvrščanje/razporejanje 
predlogov izvajali državljani in državljanke in hkrati tudi izrazili svoje soglasje ali nestrinjanje z 
njimi.  

Poleg tega je sopredsedujoči poudaril, da bi bilo treba jasno razlikovati med fazo pred 9. 
majem in fazo po 9. maju. Institucije EU bodo namreč lahko šele po 9. maju učinkovito 
obravnavale predloge in ukrepale na njihovi podlagi v skladu s Pogodbama in svojimi 
notranjimi postopki. Nazadnje je sopredsedujoči poudaril, da bo potrebno stalno nadaljnje 
ukrepanje v zvezi s Konferenco, da bodo državljani in državljanke obveščeni o dogajanjih v 
zvezi z njihovimi priporočil.  

V razpravi, ki je sledila:  
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• so bili izraženi dvomi glede vloge delovnih skupin pri preoblikovanju priporočil 
državljanov in državljank v osnutke predlogov plenarne skupščine in pomisleki, da 
bi njihov manevrski prostor lahko bil preveč omejen; 

• so udeleženci in udeleženke zahtevali pojasnila v zvezi z doseganjem soglasja o 
predlogih in zlasti glede tega, na kakšen način bi lahko sestavni deli skupščine 
izrazili svojo podporo ali nasprotovanje kateremu koli konkretnemu predlogu. 
Nekateri so zahtevali tudi več udeleženih pri uradnem soglasju in ne samo štiri 
sestavne dele, navedene v poslovniku Konference; 

• so bili izraženi pomisleki glede tega, da bi moral izvršni odbor sprejemati kakršne 
koli odločitve o vsebini predlogov, glede na to, da plenarna skupščina omogoča 
boljše obveščanje javnosti in večjo preglednost; 

• je bilo zastavljeno vprašanje o pričakovanjih državljanov in državljank glede 
njihovega vpliva na institucionalno strukturo EU v okviru Konference, o čemer 
bodo v končni fazi odločale institucije EU. 

V odgovor na prispevke članov in članic izvršnega odbora so sopredsedujoči nato pojasnili 
dogovorjeno metodologijo in postopek.  

Dubravka Šuica (sopredsedujoča) je spomnila, da metodologija, ki so jo predlagali 
sopredsedujoči, ustreza zahtevi članov in članic ter opazovalcev in opazovalk izvršnega odbora 
po jasnih smernicah za zaključno fazo Konference ter standardnemu okviru za plenarne 
skupščine in delovne skupine. Opozorila je tudi na dejstvo, da delovne skupine prvotno niso 
bile predvidene v skupni izjavi, ampak so bile ustanovljene zato, da bi olajšali delo plenarne 
skupščine, katere sestava ni tako preprosta, kot je bilo predvideno na začetku. Pojasnila je, da 
je skupni sekretariat pripravil preglednice kot standardno orodje za vse delovne skupine, kar 
je vsem omogočilo napredek in pripravo osnutkov predlogov na način, ki zagotavlja 
ohranjanje močne povezave s priporočili državljanov in državljank. Spomnila je, da je bilo na 
začetku nekaj težav v zvezi z različnimi pristopi v nekaterih delovnih skupinah, vendar so zdaj 
precej bolj enotni in sistem dejansko deluje. Opozorila je, da zdaj ne bi smeli spreminjati 
sistema in bi morali predsednikom in predsednicam ter poročevalcem in poročevalkam 
delovnih skupin pustiti, da dokončajo svoje delo.  

Sopredsedujoča Dubravka Šuica je poudarila, da lahko delovne skupine pri svojem delu na 
podlagi priporočil državljanskih okroglih miz in prispevkov, objavljenih na večjezični digitalni 
platformi, tem priporočilom in prispevkom še kaj dodajo, če predsedniki in predsednice ter 
poročevalci in poročevalke delovnih skupin menijo, da gre za sporazumne elemente.   

Guy Verhofstadt (sopredsedujoči) je dodal, da bodo vsi predlogi predloženi na plenarni 
skupščini 8. in 9. aprila, da bi ugotovili, ali jim kdo nasprotuje. Če nobeden od štirih sestavnih 
delov ne bo nasprotoval določenemu predlogu, bo to pomenilo, da je bilo o njem doseženo 
soglasje. Morebitna nasprotovanja pa naj bi najprej preučil izvršni odbor ter jih nato 
popolnoma pregledno predložil v obravnavo na zadnji plenarni skupščini 29. in 30. aprila.  

Sopredsedujoči je poleg tega poudaril, da proces preoblikovanja priporočila v predlog ni 
navadno „kopiranje“ in da je v členu 17 poslovnika Konference določeno, da predlog temelji 
na „priporočilih nacionalnih in evropskih državljanskih forumov ter prispevkih, zbranih na 
večjezični digitalni platformi, razvrščenih po temah“. 
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Clément Beaune (sopredsedujoči) je navedeno dopolnil in poudaril, da imajo delovne skupine 
pomembno vlogo v procesu preoblikovanja priporočil državljanov in državljank v konkretne in 
operativne predloge. Dejal je, da bo vsak del plenarne skupščine izrazil svoje stališče o 
predlogih na način, ki se mu zdi najprimernejši. Svet ne bo oblikoval nobenega stališča o 
vsebini predlogov in tudi ne bo nasprotoval nobenemu od njih, če bodo temeljili na 
priporočilih državljanskih forumov. Na splošno bo predlog, ki mu ne bo nasprotoval nobeden 
od štirih sestavnih delov, vključen v končno poročilo. Nazadnje je sopredsedujoči opozoril, da 
Konferenca ni organ odločanja. Sprejemanje odločitev se bo začelo šele po 9. maju, pri čemer 
bo vsaka institucija EU delovala v okviru svojih pristojnosti in v skladu s Pogodbama. 

 

Zaključek:  

Nazadnje so sopredsedujoči izvršnemu odboru pojasnili nadaljnji potek Konference, in sicer 
tako pred 9. majem (v zvezi s preoblikovanjem priporočil državljanskih forumov, zlasti glede 
vloge delovnih skupin in načina presojanja o soglasju na plenarni skupščini, v predloge 
plenarne skupščine) kot tudi po 9. maju (glede ukrepanja na podlagi končnega izida 
Konference, ki ga bodo institucije EU izvajale v okviru svojih pristojnosti in v skladu s 
Pogodbama).   

 

Naslednja seja:  

Izvršni odbor se je dogovoril, da se bo ponovno sestal pred plenarno skupščino Konference, 
ki bo 29. in 30. aprila, ter nato ponovno pred dogodkom 9. maja. 

 

Kontaktni naslov: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek in Matteo Riceputi, člani skupnega 
sekretariata. 
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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 

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 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 

MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
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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 

 


