Končna različica, 7.
april 2021

Zbirno poročilo s prve in ustanovne seje izvršnega odbora konference o
prihodnosti Evrope
Sreda, 24. marec 2021
17.00–19.00, stavba Europa (sejna soba S7, hibridna seja) Udeleženci
in udeleženke: glej priloženi seznam

Povzetek in zaključki:
Na podlagi pisnega vabila predsednikov in predsednice institucij EU je bila prva in ustanovna
seja izvršnega odbora konference o prihodnosti Evrope 24. marca 2021 v stavbi Sveta (v
hibridni obliki). Izvršni odbor bo nadzoroval delo, proces in organizacijo konference.
Prva seja je potekala v konstruktivnem in pozitivnem vzdušju, sopredsedovali pa so ji
portugalska državna sekretarka za evropske zadeve Ana Paula ZACARIAS, podpredsednica
Komisije Dubravka ŠUICA in poslanec Evropskega parlamenta Guy VERHOFSTADT.
Udeleženci in udeleženke so potrdili, da so zavezani vključujočemu in preglednemu
sodelovanju, da bi bila konferenca uspešna, in poudarili, da mora izvršni odbor delovati kot
en sam subjekt.
Izvršni odbor je sprejel prve ukrepe za zagotovitev, da bodo lahko državljani in državljanke
kmalu sodelovali na konferenci, zlasti na večjezični digitalni platformi. Udeleženci in
udeleženke so platformo zelo dobro sprejeli, vsi so podprli tudi njeno hitro vzpostavitev. Pred
naslednjo sejo izvršnega odbora bodo še vedno posredovani predlogi za obravnavo vprašanj
v zvezi s predstavitvijo tem, da bi potrdili začetek delovanja platforme 19. aprila 2021. Odbor
je sklenil, da odločitev o vizualni podobi, ob podpori ustreznih komunikacijskih služb, prepusti
skupnemu sekretariatu.
Odbor je razpravljal o možnosti uradnega dogodka 9. maja v Strasbourgu in morebitnega
prvega plenarnega zasedanja konference 10. maja (odvisno od omejitev zaradi pandemije
COVID-19). Prav tako je izmenjal mnenja o svojih internih delovnih metodah in delovnih
metodah plenarnega zasedanja. Osnutek delovnih metod za konferenco (izvršni odbor in
plenarno zasedanje) bo pripravljen z namenom, da bi o njih razpravljali in jih potrdili na
naslednji seji izvršnega odbora.
Naslednja seja izvršnega odbora bo predvidoma 7. aprila 2021.
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1. Uvodne izjave in izmenjava mnenj
Na tej ustanovni seji izvršnega odbora so vsi predstavniki in predstavnice ter opazovalci in
opazovalke uvodoma povedali nekaj besed. Vsi so potrdili svojo zavezanost vključujočemu in
preglednemu sodelovanju ter uspehu konference.
Portugalska državna sekretarka Ana Paula ZACARIAS (sopredsednica) je predsedovala tej
točki dnevnega reda in poudarila potrebo po preglednem in vključujočem sodelovanju.
Dejala je, da bo delo temeljilo na skupni izjavi.
Sopredsedujoči so poudarili edinstven značaj konference kot edinstvene priložnosti za
določitev skupne poti za prihodnost, pri čemer so tri institucije EU državljanom in
državljankam prvič omogočile, da neposredno spregovorijo o prihodnosti Evrope.
Poudarili so, da je v tem procesu potrebna inovativnost, in opozorili na cilj, da se državljani
in državljanke postavijo v središče razprav. Vloga izvršnega odbora pri usmerjanju
konference in potreba, da deluje kot en sam subjekt, sta ključnega pomena.
Predstavniki in predstavnice odbora so poudarili, da je glavni cilj državljane in državljanke
vključiti v celoten proces. Poudarili so, da mora biti komunikacija interaktivna, sistem pa
odprt in vključujoč ter uporabniku prijazen. Odbor je pozdravil listino, ki jo morajo spoštovati
vsi udeleženi v nalogi. Poudarili so, da bi morali na konferenci prisluhniti tudi kritikam, hkrati
pa biti posebej pozorni na nezakonite vsebine ali sovražni govor. Izpostavili so tudi, kako
pomembno je sodelovanje državljanov in državljank na plenarnih zasedanjih konference.
Nekateri so opozorili na tesen časovni razpored in potrebo po izvedbi posvetovanj do konca
leta, in sicer pravočasno za pripravo skupnega poročila skupnemu predsedstvu do pomladi
2022 med francoskim predsedovanjem.
Nekateri drugi predstavniki in predstavnice odbora so pozdravili vključujoč pristop, ki zajema
tudi politične skupine Evropskega parlamenta in nacionalne parlamente. Poudarili so tudi
veliko zanimanje držav članic za konferenco.
Drugi predstavniki in predstavnice so pozdravili medinstitucionalno sodelovanje v tem
inovativnem procesu, ki bi ga lahko obravnavali tudi kot nekakšno decentralizirano strateško
napoved. Nekateri so opozorili, da je treba rezultate pretvoriti v konkretne ukrepe, tudi z
ustreznimi delovnimi programi institucij.
Nekateri opazovalci in opazovalke so poudarili, da se pri tem ne sme le poslušati, temveč se
mora omogočiti okolje za posvetovanje in dinamično evropsko razpravo ter da je treba
obravnavati temeljno različna stališča o Uniji in njenih vrednotah. Kljub temu so izpostavili,
da je treba h konferenci kljub različnim stališčem pristopiti na odprt in pozitiven način ter se
osredotočiti na približevanje Unije državljanom in državljankam, pri tem pa upoštevati tudi
načelo subsidiarnosti. Poleg tega je bilo poudarjeno, da mora biti ta proces ambiciozen,
pregleden in odprt za vse, da bi bil uspešen.
Drugi opazovalci in opazovalke so navedli tudi pozitivne izkušnje, ki jih imajo evropske regije
s sodelovanjem državljanov in državljank, ter poudarili ključno vlogo nacionalnih
parlamentov in njihovo posebno vez z državljani in državljankami. Izpostavili so, da je treba
pogled usmeriti tudi izven Evrope
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in da bi moral biti proces konference odprt. Prav tako so poudarili, da bodo v proces najbolj
vključena prihodnja predsedstva Sveta, zato je pomembno, da se okrepi sodelovanje med
nacionalnimi vladami in nacionalnimi parlamenti.
Poudarili so tudi podporo Evropskega odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora ter njuno pripravljenost, da podpreta načela skupne izjave in aktivno prispevata k
procesu. Ugotovljeno je bilo, da bodo izkušnje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora pri
posredovanju med delodajalci, zaposlenimi ter državljani in državljankami pomembno
prispevale h konferenci.
Poleg tega so poudarili, da je treba v delovanje konference vključiti socialne partnerje, da bo
v izvršnem odboru zastopano neinstitucionalno stališče. Nazadnje so poudarili, kako
pomembno je razpravljati o temah, povezanih z gospodarstvom, trgom dela in socialnimi
vprašanji. Povabljeni socialni partnerji so pozvali k vključitvi vseh priznanih socialnih
partnerjev v izvršni odbor.
Zaključek: Predstavniki in predstavnice ter opazovalci in opazovalke so potrdili svojo
zavezanost vključujočemu in preglednemu sodelovanju ter uspehu konference o prihodnosti
Evrope.
2. Izmenjava mnenj o večjezični digitalni platformi in njeni vzpostavitvi
Podpredsednica Komisije Dubravka ŠUICA (sopredsednica) je predsedovala tej točki
dnevnega reda o digitalni platformi, pri čemer je poudarila, da je platforma pomembna kot
digitalno vozlišče konference in da jo je treba – skupaj s sklopom osnovnih načel za
udeležence in udeleženke – potrditi, da se bo razprava med državljani in državljankami lahko
kmalu začela. Povedala je, da bodo na platformi omogočeni prevodi v vse uradne jezike EU,
kar bo državljanom in državljankam omogočilo dejansko možnost nadnacionalnih razprav.
Državljani in državljanke ter organizacije bodo lahko organizirali dogodke in posredovali
mnenje neposredno na platformi. Da bi k platformi aktivno prispevali in jo uporabljali,
morajo državljani in državljanke spoštovati listino, ki vključuje načela iz Pogodb EU in skupne
izjave. Vzpostavljen bo tudi sistem za moderiranje. Nadalje je poudarila, da teme odražajo
tiste v skupni izjavi. Poleg tega imajo državljani in državljanke možnost, da v kategoriji
"drugo" začnejo razpravo na temo po želji.
Odbor je generalno direktorico za komuniciranje pri Evropski komisiji povabil, naj predstavi
predlog za večjezično digitalno platformo. Platforma bo v kar največji meri okrepila
sodelovanje, posvetovanje, dostopnost in preglednost. Zasnovana je kot večjezično
interaktivno orodje in digitalno vozlišče za konferenco, tj. eno mesto, na katerem lahko
državljani in državljanke najdejo vse informacije v zvezi s konferenco in si izmenjajo zamisli,
ter kjer bodo zbrani prispevki s številnih dogodkov. Omogočila bo analizo, spremljanje in
objavo vseh podatkov. V predstavitev je bila vključena tudi predlagana vizualna podoba.
V razpravi, ki je sledila, so udeleženci in udeleženke platformo dobro sprejeli in se dogovorili,
da bi morala začeti delovati čim prej, pri čemer je bil 19. april 2021 predviden kot možni
datum. Določeni so zastavili številna vprašanja v zvezi s seznamom tem, zlasti glede
zadostne vključenosti migracij, varnosti ter socialnih in gospodarskih vprašanj na seznam
tem, pri katerih lahko sodelujejo državljani in državljanke.
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Sopredsedujoči so se dogovorili, da bodo na naslednji seji 7. aprila predstavili predlog, v
katerem se bodo upoštevali tozadevni predlogi.
Zastavljena so bila tudi vprašanja o analitični zmogljivosti platforme in možnosti uporabe
drugih jezikov poleg uradnih jezikov EU ter možnosti sodelovanja državljanov in državljank
tretjih držav.
Potrjeno je bilo, da ima orodje analitične zmogljivosti na podlagi umetne inteligence in
moderiranja ter da so bili uvedeni vsi potrebni ukrepi na področju varnosti in varstva
podatkov. Orodje je v celoti na voljo v 24 uradnih jezikih, odbor pa lahko po potrebi sprejme
odločitve glede praktičnih ureditev s posameznimi državami članicami. Kar zadeva državljane
in državljanke tretjih držav, je bilo ugotovljeno, da je konferenca namenjena predvsem
državljanom in državljankam Unije, vendar pa ne bo geografskega blokiranja.
Odbor se je glede vizualne podobe strinjal, da na podlagi dosedanjega dela, vključno s
posvetovanjem z državljani in državljankami o elementih vizualne podobe, odločitev ob
podpori ustreznih komunikacijskih služb prepusti skupnemu sekretariatu.
Zaključek: Izvršni odbor je razpravljal o večjezični digitalni platformi in podprl čimprejšnji
začetek delovanja orodja. Odbor se je seznanil s predlogi v zvezi z opisom tem,
sopredsedujoči pa bodo predstavili predloge za naslednjo sejo odbora, da bi lahko platforma
začela delovati 19. aprila. Odbor se je glede vizualne podobe strinjal, da na podlagi
dosedanjega dela odločitev prepusti skupnemu sekretariatu in ustreznim komunikacijskim
službam.
3. Izmenjava mnenj o delovnih metodah plenarnega zasedanja in izvršnega odbora
Tej točki dnevnega reda je predsedoval poslanec Evropskega parlamenta Guy VERHOFSTADT
(sopredsednik). Opisal je ključne elemente, ki bi jih bilo treba obravnavati v delovnih
metodah konference, zlasti v zvezi z izvršnim odborom in plenarnim zasedanjem konference,
da bi omogočili, da bi konferenca začela delovati v praksi in pravočasno za njeno uradno
otvoritev, vse v okviru iz skupne izjave. Zlasti je navedel, da v skladu s skupno izjavo devet
predstavnikov in predstavnic izvršnega odbora odločitve sprejema soglasno. Vprašanja, o
katerih je treba razpravljati v okviru izvršnega odbora, vključujejo vlogo sopredsedujočih,
vlogo opazovalcev in opazovalk ter praktične vidike sej odbora. Izrazil je tudi stališče, da bi
se moral skupni sekretariat sestajati v fizični obliki na enem mestu. V zvezi s plenarnim
zasedanjem bi bilo treba obravnavati tudi obseg plenarnega zasedanja, njegovih delegacij in
odločanja ter zasnovo in organizacijo okroglih miz z državljani in državljankami. Potekala je
prva razprava, v kateri je odbor poudaril, da je treba hitro doseči dogovor o delovnih
metodah konference in zlasti izvršnega odbora. Prav tako je izpostavil nujnost razprave o
drugih ključnih elementih, kot so plenarna zasedanja in okrogle mize z državljani in
državljankami. Sopredsednik Guy VERHOFSTADT je predlagal, da bi sopredsednicama pred
naslednjo sejo izvršnega odbora predstavil osnutek besedila poslovnika konference.
Zaključek: Sopredsedujoči bodo za naslednjo sejo pripravili osnutek delovnih metod
izvršnega odbora in osnutek poslovnika konference.
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4. Nadaljnji koraki in naslednja seja
Predstavniki in predstavnice odbora so se strinjali, da bo naslednja seja odbora 7. aprila in se
bo osredotočila na vsa odprta vprašanja v zvezi z vzpostavitvijo platforme, pripravo
otvoritvenega dogodka 9. maja in morebitnega plenarnega zasedanja ter delovnimi
metodami izvršnega odbora, plenarnega zasedanja in okroglih miz z državljani in
državljankami.
Zaključek: Naslednja seja izvršnega odbora bo 7. aprila 2021.
Kontaktna oseba: Susanne Höke, članica skupnega sekretariata
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Priloga
Seznam udeležencev in udeleženk:

CO-CHAIR

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

CO-CHAIR

Ms Ana Paula ZACARIAS (PT),
Secretary of State for EU Affairs

CO-CHAIR

Ms Dubravka ŠUICA,
Vice-President of the European Commission

Representative

Mr Manfred WEBER, (remote participation)
Member of the European Parliament (PPE, DE)

Representative

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

Representative

Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

Representative

Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

Representative

Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation)
Vice-President of the Commission

Representative

Ms Vĕra JOUROVÁ,
Vice-President of the Commission
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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, (remote participation)
Member of the European Parliament (ECR, PL)

OBSERVER

Mr Helmut SCHOLZ
Member of the European Parliament (The Left, DE)
Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (remote participation)
State Secretary for EU Affairs

OBSERVER

OBSERVER

Mr. Hans DAHLGREN (SE), (remote participation)
Minister for EU Affairs

OBSERVER

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

OBSERVER

Ms Sofie WILMÈS (BE), (excused)
Minister for Foreign Affairs and Deputy Prime Minister

OBSERVER
(COSAC)

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation)
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da República

OBSERVER
(COSAC)

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation)
Chairman of the Committee on European Union Questions of the Bundesrat

OBSERVER
(COSAC)

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation)
Chairman of the Committee on European Union Affairs of the Bundestag

OBSERVER
(COSAC)

Mr Marko POGAČNIK (SI), (remote participation)
Chairman of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor

OBSERVER
(COSAC)

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation)
Chairman of the Commission for International Relations and European Affairs of the
Drzvni Svet

OBSERVER
(CoR)
Invited

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation)
President of the European Committee of the Regions

OBSERVER
(EESC)
Invited

Ms Christa SCHWENG, (remote participation)
President of the European Economic and Social Committee

Mr Markus BEYRER, (remote participation)
OBSERVER
Director General of BusinessEurope
(BusinessEurope) Invited

OBSERVER
(ETUC)
Invited

Mr Luca VISENTINI
Secretary General of ETUC
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Ms Katrin RUHRMANN
CO-HEAD
COMMON
SECRETARIAT
Ms Marta ARPIO
CO-HEAD
COMMON
SECRETARIAT
Mr Colin SCICLUNA
CO-HEAD COMMON
SECRETARIAT
COMMON
SECRETARIAT
COMMON
SECRETARIAT
COMMON
SECRETARIAT

Ms Patricia JIMINEZ
Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE
Ms Susanne HOEKE
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