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Raport de sinteză al primei reuniuni, constitutive, a comitetului executiv al
Conferinței privind viitorul Europei
Miercuri, 24 martie 2021
17.00-19.00, clădirea Europa (sala de reuniune S7, reuniune în format hibrid)
Participanți: a se vedea lista participanților în anexă
Sinteză și concluzii:
Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei a organizat prima sa reuniune,
constitutivă, la 24 martie 2021, în clădirea Consiliului (în format hibrid), în urma scrisorii de
invitație din partea celor trei președinți ai instituțiilor UE. Comitetul executiv va supraveghea
lucrările, procesul și organizarea conferinței.
Această primă reuniune a avut loc într-o atmosferă constructivă și pozitivă și a fost
coprezidată de secretara de stat portugheză pentru afaceri europene, Ana Paula ZACARIAS,
de vicepreședinta Comisiei Dubravka ŠUICA și de Guy VERHOFSTADT, deputat în Parlamentul
European. Participanții și-au confirmat angajamentul față de o colaborare transparentă și
favorabilă incluziunii pentru a face din conferință un succes și au subliniat faptul că comitetul
executiv trebuie să acționeze ca entitate unică.
Comitetul executiv a luat primele măsuri pentru a se asigura că cetățenii pot începe în
curând să contribuie la conferință, în special pe platforma digitală multilingvă. Platforma a
fost foarte bine primită de participanți, iar lansarea sa rapidă a fost sprijinită de toți. Înainte
de următoarea reuniune a comitetului executiv, vor fi făcute în continuare sugestii pentru a
aborda chestiunile ridicate cu privire la prezentarea subiectelor, în vederea aprobării lansării
platformei pentru 19 aprilie 2021. Comitetul a decis să lase decizia privind identitatea vizuală
la latitudinea secretariatului comun, cu sprijinul serviciilor de comunicare respective.
Comitetul a discutat posibilitatea organizării unui eveniment oficial la 9 mai la Strasbourg,
precum și a unei posibile prime sesiuni plenare a conferinței la 10 mai (în funcție de
restricțiile impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19). De asemenea, a avut loc un schimb
de opinii cu privire la metodele sale de lucru interne și la metodele de lucru ale sesiunii
plenare. Un proiect de metode de lucru pentru conferință (comitetul executiv și sesiunea
plenară) va fi pregătit în vederea discutării și aprobării acestuia în cadrul următoarei
reuniuni a comitetului executiv.
Următoarea reuniune a comitetului executiv este planificată pentru 7 aprilie 2021.
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1. Observații introductive și schimb de opinii
În cadrul acestei reuniuni constitutive a comitetului executiv, toți reprezentanții și
observatorii au făcut scurte observații introductive. Toți și-au confirmat angajamentul de a
avea o colaborare transparentă și incluzivă și de a face din conferință un succes.
Secretara de stat portugheză ZACARIAS (copreședintă) a prezidat acest punct de pe ordinea
de zi și a subliniat necesitatea de a colabora într-un mod transparent și incluziv. Ea a
declarat că lucrările se vor baza pe Declarația comună.
Copreședinții au subliniat caracterul unic al conferinței ca oportunitate unică de a stabili o
cale comună pentru viitor, cele trei instituții ale UE oferind pentru prima dată cetățenilor
posibilitatea de a se exprima direct cu privire la viitorul Europei.
Aceștia au subliniat necesitatea de a fi inovatori în acest proces și au reamintit obiectivul de
a plasa cetățenii în centrul dezbaterilor. Rolul comitetului executiv de a conduce conferința
și necesitatea de a lucra ca entitate unică au fost considerate esențiale.
Reprezentanții comitetului au subliniat că principalul obiectiv este implicarea cetățenilor în
întregul proces. A fost subliniată necesitatea unei comunicări interactive și a unui sistem
deschis, incluziv și ușor de utilizat. Comitetul a salutat Carta, care trebuie respectată de toți
cei care participă la exercițiu. S-a subliniat faptul că conferința ar trebui, de asemenea, să
asculte vocile critice. De asemenea, ar trebui să fie vigilentă în ceea ce privește conținutul
ilegal sau discursurile de incitare la ură. A fost evidențiată, de asemenea, importanța
participării cetățenilor la sesiunile plenare ale conferinței.
Unii reprezentanți ai comitetului au subliniat calendarul strâns și necesitatea de a desfășura
consultările până la sfârșitul anului, în timp util pentru pregătirea raportului comun către
președinția comună până în primăvara anului 2022, în timpul președinției franceze.
Alți reprezentanți ai comitetului au salutat abordarea incluzivă, care include toate grupurile
politice ale Parlamentului European și parlamentele naționale. A fost subliniat, de
asemenea, interesul puternic al statelor membre față de conferință.
Alți reprezentanți au salutat cooperarea interinstituțională cu privire la acest proces
inovator, care ar putea fi considerat, de asemenea, un fel de exercițiu descentralizat de
prospectivă strategică. Unii au subliniat necesitatea de a transpune rezultatul în măsuri
concrete, inclusiv prin intermediul programelor de lucru respective ale instituțiilor.
Unii observatori au subliniat că acesta nu poate fi doar un exercițiu de ascultare, ci trebuie
să devină un spațiu pentru deliberare și pentru o dezbatere europeană dinamică și că există
opinii fundamental diferite cu privire la Uniune și la valorile sale care trebuie abordate. Cu
toate acestea, s-a subliniat faptul că, în pofida diferitelor puncte de vedere, conferința ar
trebui să fie abordată cu o atitudine deschisă și pozitivă și să se concentreze pe apropierea
Uniunii de cetățeni, ținând seama, în același timp, de principiul subsidiarității. În plus, s-a
subliniat faptul că, pentru a fi un succes, acesta trebuie să fie un proces ambițios,
transparent și deschis pentru toți.
Alți observatori au menționat, de asemenea, experiențele pozitive pe care regiunile
europene le au cu participarea cetățenilor și au subliniat rolul-cheie al parlamentelor
naționale și legătura specială pe care acestea o au cu cetățenii. S-a evidențiat necesitatea de
a privi și dincolo de granițele Europei și că procesul conferinței ar trebui să fie unul deschis.
În plus, s-a subliniat faptul că viitoarele președinții ale Consiliului vor fi extrem de implicate
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în acest proces, de unde importanța consolidării cooperării dintre guvernele naționale și
parlamentele naționale.
S-a subliniat sprijinul Comitetului European al Regiunilor și al Comitetului Economic și Social,
precum și disponibilitatea acestora de a susține principiile Declarației comune și de a
contribui activ la acest proces. S-a luat act de faptul că experiența Comitetului Economic și
Social European în medierea între angajatori, angajați și cetățeni ar reprezenta o valoare
adăugată pentru conferință.
În plus, necesitatea de a implica partenerii sociali în lucrările conferinței a fost subliniată
pentru a aduce o perspectivă neinstituțională în cadrul comitetului executiv. În cele din
urmă, a fost subliniată importanța discutării unor subiecte legate de economie, piața forței
de muncă și aspecte sociale. A existat un apel din partea partenerilor sociali invitați de a
include toți partenerii sociali recunoscuți în comitetul executiv.
Concluzie: Reprezentanții și observatorii și-au confirmat angajamentul de a avea o
colaborare transparentă și incluzivă și de a face din Conferința privind viitorul Europei un
succes.
2. Schimb de opinii privind platforma digitală multilingvă și lansarea acesteia
Vicepreședinta Comisiei Dubravka ŠUICA (copreședintă) a prezidat acest punct de pe
ordinea de zi privind platforma digitală, subliniind importanța acesteia ca centru digital al
conferinței și necesitatea de a aproba acest punct, împreună cu un set de principii de bază
pentru participanți, astfel încât dezbaterea în rândul cetățenilor să poată începe în curând.
Ea a informat că platforma va oferi traduceri în toate limbile oficiale ale UE, oferind
cetățenilor o oportunitate reală de dezbateri transnaționale. Cetățenii și organizațiile vor fi
în măsură să organizeze evenimente și să ofere feedback direct pe platformă. Pentru a
contribui în mod activ și a utiliza platforma, cetățenii trebuie să se angajeze să respecte o
Cartă care include principiile consacrate în tratatele UE și în Declarația comună. De
asemenea, va fi instituit un sistem de moderare. În plus, ea a subliniat că subiectele le
reflectă pe cele din Declarația comună. În plus, în categoria „altele”, cetățenii au
posibilitatea de a începe orice discuție pe care o doresc.
Directorul general pentru comunicare al Comisiei Europene a fost invitat de comitet să
prezinte o propunere privind o platformă digitală multilingvă. Platforma va maximiza
participarea, deliberarea, accesibilitatea și transparența. Aceasta este concepută atât ca un
instrument multilingv interactiv, cât și ca centru digital pentru conferință, și anume singurul
spațiu în care cetățenii pot găsi toate informațiile legate de conferință, împărtășesc idei și
unde vor fi colectate contribuții de la o multitudine de evenimente. Aceasta va permite
analizarea, monitorizarea și publicarea tuturor datelor. Prezentarea a inclus, de asemenea,
propunerea pentru identitatea vizuală.
În discuția care a urmat, platforma a fost foarte bine primită de participanți și s-a convenit
ca aceasta să fie lansată cât mai curând posibil, 19 aprilie 2021 fiind data posibilă prevăzută.
Unii dintre participanți au ridicat o serie de întrebări legate de enumerarea temelor, în
special dacă migrația, securitatea, aspectele sociale și economice sunt reflectate suficient în
lista subiectelor la care cetățenii vor putea contribui. Copreședinții au convenit să revină la
următoarea reuniune din 7 aprilie cu o propunere care să țină seama de sugestiile pe
această temă.
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De asemenea, au fost adresate întrebări cu privire la capacitatea analitică a platformei și la
posibilitatea de a utiliza alte limbi decât cele oficiale ale UE, precum și la posibilitatea
cetățenilor țărilor terțe de a se exprima.
S-a confirmat faptul că instrumentul dispune de o capacitate analitică bazată pe inteligența
artificială și pe moderare și că au fost puse în aplicare toate măsurile necesare de securitate
și de protecție a datelor. Instrumentul funcționează pe deplin în cele 24 de limbi oficiale, iar
comitetul poate lua decizii cu privire la aspectele practice cu fiecare stat membru, dacă este
necesar. În ceea ce privește cetățenii țărilor terțe, s-a menționat că conferința se adresează
în primul rând cetățenilor Uniunii, dar că nu va exista geoblocare.
În ceea ce privește identitatea vizuală, comitetul a convenit să lase decizia secretariatului
comun, cu sprijinul serviciilor de comunicare respective, pe baza activității desfășurate până
în prezent, inclusiv consultarea cetățenilor cu privire la elementele identității vizuale.
Concluzie: Comitetul executiv a discutat despre platforma digitală multilingvă și a sprijinit
lansarea instrumentului cât mai curând posibil. Comitetul a luat act de propunerile legate de
descrierea subiectelor, iar copreședinții vor reveni cu propuneri pentru următoarea
reuniune a comitetului, în vederea lansării platformei la 19 aprilie. Comitetul a decis să lase
alegerea identității vizuale la latitudinea secretariatului comun și a serviciilor de comunicare
respective, pe baza activității desfășurate până în prezent.
3. Schimb de opinii privind metodele de lucru ale sesiunii plenare și ale comitetului
executiv
Deputatul în Parlamentul European Guy VERHOFSTADT (copreședinte) a prezidat acest
punct de pe ordinea de zi. El a descris elementele-cheie care ar trebui abordate în metodele
de lucru ale conferinței, în special în ceea ce privește comitetul executiv și sesiunea plenară
a conferinței, pentru a permite lansarea în practică și în timp util a lucrărilor conferinței în
vederea deschiderii oficiale a acesteia, toate în cadrul prevăzut în Declarația comună. Acesta
a indicat, în special, că, în conformitate cu Declarația comună, cei 9 reprezentanți ai
comitetului executiv iau decizii prin consens. Punctele care trebuie abordate de comitetul
executiv includ rolul copreședinților, rolul observatorilor și aspectele practice ale reuniunilor
comitetului. De asemenea, el și-a exprimat opinia că secretariatul comun ar trebui să lucreze
fizic într-un singur sediu. În ceea ce privește sesiunea plenară, ar trebui abordate, de
asemenea, dimensiunea sesiunii plenare, a delegațiilor sale și a procesului decizional,
precum și conceperea și organizarea reuniunilor grupurilor de dezbatere implicând cetățeni.
A avut loc o primă discuție în cadrul căreia comitetul a subliniat necesitatea de a conveni
rapid asupra metodelor de lucru ale conferinței, în special ale comitetului executiv. A fost
subliniată, de asemenea, necesitatea urgentă de a discuta alte elemente esențiale, cum ar fi
sesiunile plenare și grupurile de dezbatere implicând cetățeni. Copreședintele
VERHOFSTADT a propus să prezinte copreședinților omologi un proiect de text privind
regulamentul de procedură al conferinței, înainte de următoarea reuniune a comitetului
executiv.
Concluzie: Copreședinții vor pregăti pentru următoarea reuniune un proiect de metode de
lucru pentru comitetul executiv și un proiect pentru regulamentul de procedură al
conferinței.

SN 2397 2021

RO

Versiunea finală 7.4.2021

4. Etapele următoare și următoarea reuniune
Reprezentanții comitetului au convenit ca următoarea reuniune a comitetului să aibă loc la 7
aprilie și să se concentreze asupra oricăror chestiuni nesoluționate legate de lansarea
platformei, asupra pregătirii evenimentului de lansare din 9 mai și a unei posibile sesiuni
plenare, precum și asupra metodelor de lucru ale comitetului executiv și ale sesiunii plenare,
precum și ale grupurilor de dezbatere implicând cetățeni.
Concluzie: Următoarea reuniune a comitetului executiv se va desfășura la 7 aprilie 2021.
Persoană de contact: Susanne Höke, membru al secretariatului comun
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Anexă
List of participants:

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
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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
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Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE
Ms Susanne HOEKE
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