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PROIECT DE 

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

al Conferinței privind viitorul Europei 

vineri, 6 mai 2022 

17.00-18.30, clădirea Justus Lipsius, sala 50.4, ședință în format hibrid 

Participanți: a se vedea lista participanților în anexă 

Sinteză și concluzii: 

 

La 6 mai 2022, Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei a desfășurat cea de a 

unsprezecea și ultima reuniune a sa, în cadrul căreia s-a discutat despre încheierea lucrărilor 

conferinței și evenimentul de încheiere a acesteia, desfășurat la 9 mai. 

 

Reuniunea a fost coprezidată de Guy VERHOFSTADT, deputat în Parlamentul European, și 

Dubravka ŠUICA, vicepreședintă a Comisiei Europene pentru democrație și demografie. Din cauza 

unor circumstanțe neprevăzute, copreședintele Clément BEAUNE a fost absent și a fost înlocuit în 

cadrul acestei reuniuni. 

 

Comitetul executiv a desfășurat un schimb de opinii referitor la raportul privind rezultatele finale 

ale conferinței și a convenit asupra a trei modificări ale proiectului de raport. Comitetul executiv a 

aprobat raportul modificat. 

 

Comitetul executiv a luat act de programul evenimentului de încheiere a conferinței. 

 

 

1. Încheierea lucrărilor conferinței – prezentarea concluziilor adunării plenare de către 

comitetul executiv și aprobarea raportului privind rezultatele finale ale conferinței 
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Guy Verhofstadt (copreședinte) a deschis lucrările explicând că ultima reuniune a Comitetului 

executiv a fost convocată pentru a trage concluziile adunării plenare a conferinței și pentru a aproba 

raportul privind rezultatele finale ale conferinței. El a descris elementele proiectului de raport și a 

invitat participanții să facă observații. 

În cadrul schimbului de opinii au fost formulate următoarele comentarii: 

• A fost menționat faptul că trimiterea la „eliminarea dreptului de veto în cadrul Consiliului 

European, stabilit la articolul 7 alineatul (2) din TUE” nu a fost inclusă în propunerile prezentate 

adunării plenare și care au întrunit consensul plenului și a fost formulată o sugestie de a 

reintroduce trimiterea la articolul exact. 

• A fost propusă o modificare a părții referitoare la evenimentele naționale din Ungaria 

(punctul 17) pentru a evidenția într-o mai mare măsura gama variată și numărul mare de 

evenimente care au avut loc în această țară. 

• Au fost propuse două modificări în partea referitoare la cea de a șaptea adunare plenară 

din sinteza cronologică a adunărilor plenare. În ceea ce privește partea privind comitetul 

executiv, s-a propus înlocuirea termenului „ia act de” cu „aprobă” referitor la propunerile 

prezentate de plenul conferinței, precum și adăugarea sintagmei „le prezintă ca rezultatul 

final al conferinței”. În ceea ce privește componenta Consiliului, s-a propus înlocuirea 

fragmentului „însă au fost susținători activi ai recomandărilor și pozițiilor exprimate de cetățeni” cu 

„însă au sprijinit și încurajat activitățile cetățenilor și au luat act de recomandările lor”. 

• A fost menționat faptul că proiectul de raport privind rezultatele finale ale conferinței a 

fost transmis cu întârziere. 

În urma schimbului de opinii, comitetul executiv: 

• a convenit să modifice partea referitoare la evenimentele naționale din Ungaria 

• a convenit să introducă cele două modificări propuse în partea referitoare la cea de a 

șaptea adunare plenară 

• nu a convenit asupra reintroducerii în propuneri a trimiterii la articolul 7 alineatul (2) din 

TUE și nici asupra alternativelor propuse. 

Comitetul executiv a aprobat raportul privind rezultatele finale ale conferinței, cu cele trei 

modificări sus-menționate aduse textului. 

 

Concluzie: 

Comitetul executiv a aprobat raportul privind rezultatele finale ale conferinței, cu trei modificări 

ale proiectului de raport. 

2. Evenimentul de încheiere din 9 mai 

Guy Verhofstadt (copreședinte) a furnizat o prezentare generală a evenimentului de încheiere a 

Conferinței privind viitorul Europei desfășurat la 9 mai. 

Concluzie: 
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Comitetul executiv a luat act de programul evenimentului de încheiere a conferinței. 

Persoană de contact: Jelmer Hofkamp, membru al secretariatului comun
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

6 May 2022, 17.00-18.30, Justus Lipsius building, room 50.4, hybrid meeting 

PARTICIPANTS LIST 

Green: confirmed physical presence 

Yellow : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 

Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  

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) 
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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 Daniel FREUND 

Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 

(EESC) 

Invited 

Ms Christa SCHWENG 

President of the European Economic and Social Committee 
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OBSERVER 

invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 

President of the Committee of the Regions 

  

OBSERVER 

(SGI Europe) 

Invited 

Ms Valeria Ronzitti 

Secretary General of SGI Europe 

  

OBSERVER 

(ETUC) 

Invited 

Mr Luca VISENTINI 

Secretary General of ETUC 

  

OBSERVER 

COSAC 

David SMOLJAK 

CZ Senate 

  

OBSERVER 

COSAC 

Sabine THILLAYE 

Assemblée nationale 

  

OBSERVER 

COSAC 

Bojan Kekec 

SI Drzavni Svet 
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CO-HEAD OF 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  

CO-HEAD OF 

COMMON 

SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 

 

  

CO-HEAD OF 

COMMON 

SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
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EXCUSED 

CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 

MEMBER Ms Iratxe Garcia Perez 

Member of the European Parliament (S&D, ES) 

MEMBER Mr Maros SEFCOVIC 

Vice-President of the European Commission 

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 

Vice-President of the European Commission 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 

State Secretary for EU Affairs 

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 

Member of the European Parliament (ECR, PL) 

OBSERVER 

COSAC 

Ondrej BENESIK, 

CZ national assembly 

OBSERVER 

COSAC 

Jean-François RAPIN, 

FR Senate 

OBSERVER 

COSAC 

Marko POGACNIK 
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SI Drzavni Zbor 
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