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Raport de sinteză al celei de a zecea reuniuni a Comitetului executiv al Conferinței privind 

viitorul Europei 

Marți, 26 aprilie 2022 

17.00-18.00, clădirea Europa (sala S3, reuniune în format hibrid) 

 

Participanți: a se vedea lista participanților în anexă 

 

Sinteză și concluzii: 
 
Cea de a zecea reuniune a Comitetului executiv al Conferinței privind viitorul Europei s-a 
desfășurat la 26 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 29-30 aprilie. 
 
Comitetul executiv a primit informații cu privire la pregătirea adunării plenare și la situația 
actuală a propunerilor. A urmat un schimb de opinii între membri și observatori, fără 
modificări ale textului. 

 

 

1. Aprobarea ordinii de zi propuse pentru adunarea plenară din 29-30 aprilie 2022 

 

Clément Beaune (copreședinte) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi. Acesta a 

prezentat ordinea de zi a adunării plenare din 29-30 aprilie 2022 și a propus aprobarea 

acesteia de către comitetul executiv. 

Un reprezentant al partenerilor sociali a solicitat asigurări că și reprezentanții organelor 

consultative ale UE, reprezentanții aleși ai autorităților regionale și locale, partenerii sociali 

și societatea civilă vor avea ocazia de a lua cuvântul în timpul adunării plenare. 

Guy Verhofstadt (copreședinte) a confirmat că diferiții reprezentanți vor putea interveni. 

Clément Beaune (copreședinte) a concluzionat că ordinea de zi a adunării plenare a 

conferinței din 29-30 aprilie a fost aprobată. 
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Concluzie: 

Comitetul executiv a aprobat ordinea de zi a adunării plenare a conferinței din 29-30 

aprilie. 

 

2. Pregătirea adunării plenare din 29-30 aprilie 2022 

 

2.1 Informare din partea copreședinților 

 

Dubravka Šuica (copreședintă) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi. Aceasta a făcut o 

prezentare generală a desfășurării detaliate a viitoarei adunări plenare. 

 

2.2 Situația actuală a propunerilor 

Punct abordat împreună cu punctul 2.3 de pe ordinea de zi. 

 

2.3 Schimb de opinii 

Guy Verhofstadt (copreședinte) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi. Acesta a făcut o 

prezentare generală a situației actuale a propunerilor din cadrul adunării plenare. 

Comitetul executiv a desfășurat un schimb de opinii cu privire la lucrările referitoare la 

propunerile Grupului de lucru privind democrația europeană. Președintele grupului de lucru 

a furnizat informații cu privire la patru puncte nesoluționate în urma ultimei reuniuni a 

grupului de lucru, și anume o trimitere la societatea civilă, inclusiv tineretul, o trimitere la 

dreptul de veto în cadrul Consiliului, o trimitere la votul de la vârsta de 16 ani, precum și o 

trimitere la drepturile bugetare ale PE. 

În următorul schimb de opinii: 

• Câțiva vorbitori au afirmat că nu au un mandat pentru a exprima o poziție cu privire 

la fondul propunerilor în cadrul comitetului executiv. 

• Unii participanți au considerat că textul ar trebui să rămână așa cum a fost distribuit 

de președintele grupului de lucru. 

• Alții au insistat asupra faptului că, în ceea ce privește punctele nesoluționate, 

observațiile primite din partea cetățenilor în cadrul grupului de lucru ar trebui să fie 

considerate ca bază. 

• La un nivel mai general, mai mulți vorbitori au subliniat că este important ca la baza 

propunerilor să stea contribuțiile cetățenilor. 

• Un vorbitor a fost de părere că proiectele de propuneri asupra cărora cele patru 

componente nu au putut fi de acord nu ar trebui să fie incluse în text. 

 

Comitetul executiv nu a adus nicio modificare textului. 

Concluzie: 



Raport de sinteza 26.04.2022 

 

3 
 

Comitetul executiv a primit informații cu privire la pregătirea adunării plenare și la stadiul 
actual al propunerilor. A urmat un schimb de opinii între membri și observatori, fără 
modificări ale textului. 

 

În cadrul punctului „Diverse”, Dubravka Šuica (copreședintă) a pledat pentru implicarea 

reprezentanților Balcanilor de Vest în adunarea plenară finală. Guy Verhofstadt 

(copreședinte) a fost de acord și a propus discutarea acestui punct între copreședinți după 

reuniune. Un participant a solicitat informații cu privire la viitorul platformei digitale și s-a 

exprimat în favoarea continuării acesteia. Guy Verhofstadt (copreședinte) a informat că 

acest aspect este examinat în prezent. 

Următoarea reuniune: 

Comitetul executiv a convenit să se întrunească din nou înainte de evenimentul din 9 mai. 

 

Persoană de contact: Krzysztof Nowaczek, membru al secretariatului comun 

  



Raport de sinteza 26.04.2022 

 

4 
 

 

EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

Tuesday 26 April 2022;17:00 to 18:00, seat of the Council of the European Union (Europa 
Building S3, 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 Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

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

  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Mr Hendrik van de Velde 
Special Envoy  

  

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

  

OBSERVER Ms Boglárka Bólya 
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 (Verdes/ALE, 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 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

  

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 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of 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 
 

  
 

EXCUSED 

MEMBER Ms Iratxe Garcia Perez 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

MEMBER Mr Maros SEFCOVIC 
Vice-President of the European Commission 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary 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 

Bojan Kekec 
SI Drzavni Svet 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 
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