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Zbirno poročilo z druge seje izvršnega odbora konference o prihodnosti Evrope 

Sreda, 7. april 2021 

17.00–20.00, stavba Spinelli v Evropskem parlamentu (sejna soba 5G3, hibridna seja) 

Udeleženci in udeleženke: glej priloženi seznam 

 

Povzetek in zaključki: 
 
Izvršni odbor konference o prihodnosti Evrope se je 7. aprila 2021 v stavbi Spinelli v Evropskem 
parlamentu sestal na drugi seji (v hibridni obliki). 
 

Drugi seji so sopredsedovali podpredsednica Komisije za demokracijo in demografijo Dubravka 
Šuica, portugalska državna sekretarka za evropske zadeve Ana Paula Zacarias in poslanec 
Evropskega parlamenta Guy VERHOFSTADT. Sejo je otvoril in zaključil Guy Verhofstadt. 
 

Izvršni odbor je po izvedbi prilagoditev, za katere so na prejšnji seji zaprosili predstavniki in 

predstavnice, ter dodatnih pojasnilih in odgovorih služb Komisije potrdil večjezično digitalno 

platformo – vključno z listino in vizualno podobo, o katerih so se dogovorile komunikacijske 

službe treh institucij in ju je potrdil skupni sekretariat –, da bi lahko začela uradno delovati 19. 

aprila 2021. 
 

Izvršni odbor je brez sprememb potrdil osnutek delovnih metod izvršnega odbora, ki so ga 
predlagali sopredsedujoči. 
 

Sopredsednik Guy Verhofstadt je predstavil svoj predlog glede poslovnika konference. Skupni 

sekretariat bo na podlagi razprave, ki je sledila, in pričakovanih pisnih prispevkov 

predstavnikov in predstavnic ter opazovalcev in opazovalk izvršnega odbora pripravil osnutek 

besedila poslovnika konference in ga predložil sopredsedujočim, da bi ti na naslednji seji 

izvršnega odbora predstavili skupni predlog, poslovnik pa bil potrjen najpozneje do 9. maja. 
 

Komunikacijske službe treh institucij so zadolžene za pripravo skupnega predloga za 

otvoritveni dogodek 9. maja, ki naj ga prek skupnega sekretariata predložijo sopredsedujočim, 

da bi osnutek programa lahko potrdili na naslednji seji izvršnega odbora. 
 

Naslednja seja izvršnega odbora bo 22. aprila. 
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Poslanec Evropskega parlamenta Guy VERHOFSTADT (SOPREDSEDNIK) JE OTVORIL SEJO. 

 

1. Potrditev večjezične digitalne platforme (vključno z listino) 

Podpredsednica Komisije Dubravka Šuica (sopredsednica) je predsedovala točki dnevnega 

reda o digitalni platformi. Poudarila je, da so vprašanja, izpostavljena na prejšnji seji odbora, 

upoštevana, tako da bo 19. aprila – tri tedne pred otvoritvenim dogodkom 9. maja – platforma 

lahko začela delovati in beležiti dejavnosti. Izpostavila je naslednje: 

 dodani sta bili dve novi temi (o migracijah ter izobraževanju, kulturi, mladih in športu), 

tako da je zdaj na seznamu deset tem; nekatere teme so bile prilagojene tako, da se 

izrecno sklicujejo na pravno državo in varnost ter socialno pravičnost in delovna 

mesta; 

 del platforme bo namenjen dostopu do informacij in dokumentov o konferenci, tudi o 

njenem upravljanju, glavnih dokumentov in pomoči pri uporabi digitalne platforme; 

 platforma ne bo geografsko blokirana za udeležbo državljanov in državljank zunaj EU, 

moderatorji pa bodo uporabljali pragmatičen pristop. Poudarjeno je bilo, da je to 

pomembno tudi zato, da se omogoči sodelovanje državljanov in državljank EU zunaj 

EU. Moderatorji bodo kljub temu natančno preverjali, če je potek razprave znotraj 

okvirov konference, po potrebi pa se vsebina lahko izključi iz analize oziroma se 

razmisli o dodatnih ukrepih; 

 kar zadeva uporabo neuradnih jezikov, je poudarila, da platforma deluje v uradnih 

jezikih, so pa vzpostavljene tehnične rešitve, ki zadevnim državam članicam 

omogočajo, da platformi pomagajo s hitrim odkrivanjem, prevajanjem in nalaganjem 

takih prispevkov. 

 

Generalna direktorica za komuniciranje pri Evropski komisiji in njena namestnica sta bili 

pozvani, da dodatno pojasnita predhodno predložena vprašanja in nove pripombe članov in 

članic odbora med razpravo. Navedli sta naslednja pojasnila: 

 kar zadeva vprašanje zlorabe, je pripravljenih več ukrepov. Večjezična ekipa 

moderatorjev bo spremljala trole, lažne novice in sovražni govor. Moderiranje se bo 

izvajalo naknadno na pregleden način. Uporabniki in uporabnice bodo lahko tudi sami 

označili neprimerno vsebino, s sistemom kvot dnevnih prispevkov pa bi lahko botom 

ali drugim organiziranim kampanjam preprečili, da bi povzročali motnje na platformi. 

Kar zadeva hitrost odstranjevanja vsebin, naj bi bilo to opravljeno v nekaj urah in 

največ enem dnevu; 

 glede vprašanja analize prispevkov na platformi: ta se bo izvajala ob pomoči umetne 

inteligence za besedilno rudarjenje, ki jo razvija Skupno raziskovalno središče v okviru 

Komisije. To ne bo nadomestilo človeške komponente, pač pa bo v pomoč pri prvi fazi 

opredeljevanja, razvrščanja in kategorizacije zamisli in predlogov. Zato bi bilo treba 

vse dogodke registrirati in o njih poročati na platformi. Organizatorji dogodka morajo 

razprave pretvoriti v konkretne zamisli, ki bodo nato preoblikovane v dostopna 

poročila, ki jih bo dokončno oblikoval skupni sekretariat pod nadzorom izvršnega 
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odbora. Poročila o analizi zamisli in dogodkov bodo uporabljena kot podlaga za 

razprave na okroglih mizah z državljani in državljankami ter plenarnih zasedanjih; 

 kar zadeva nacionalne dogodke, bodo ti jasno označeni in prepoznavni, obstajala pa 

bo tudi posebna kontaktna točka za ustvarjanje dogodkov; 

 kar zadeva razvrščanje prikazanih prispevkov, bo vidno število oseb, ki jih komentirajo 

in podpirajo, redno pa bodo na voljo tudi statistični podatki o prispevkih v realnem 

času. Uporabniki in uporabnice bodo lahko tudi na druge načine spremljali, kaj se 

dogaja z njihovim prispevkom, in dobivali bodo povratne informacije, med drugim v 

obvestilih in novičnikih; 

 kar zadeva prepoznavnost nacionalnih in institucionalnih dogodkov, bosta 

vzpostavljena sistem barvnih oznak in kontaktna točka za ustvarjanje dogodkov; 

 za vse dogodke, tudi tiste, ki jih organizirajo drugi partnerji in nevladne organizacije, 

bo podporo nudila služba za pomoč uporabnikom z zbirko orodij ter navodili, kaj se 

sme in kaj ne, ki bodo na voljo vsem organizatorjem. Logotipi organizatorjev se lahko 

uporabljajo ob logotipu konference, pod pogojem, da je vizualna podoba konference 

vedno predstavljena z uveljavljenim logotipom konference; 

 glede možnosti pritožbe na odločitve moderatorjev: zadeva bo v primeru posebne 

občutljivosti predložena skupnemu sekretariatu. 

 

Sopredsednik Guy Verhofstadt je pojasnil, da je bila večina predhodno izraženih pomislekov 

upoštevana, torej lahko platforma dobi zeleno luč. Ob tem je predvidel, da se bo odbor morda 

moral ukvarjati s problematičnimi vprašanji, ki se bodo pojavila v prihodnosti, saj je to orodje 

pionirski „vztrajnik“ konference. 

Sopredsednica Ana Paula Zacarias se je strinjala, da je bila s prilagoditvami odpravljena večina 

izraženih pomislekov, in se zahvalila GD COMM za odgovore in obsežna prizadevanja za 

pripravo tega pomembnega orodja. Poudarila je tudi, kako pomembno je, da začne to novo 

orodje delovati 19. aprila, in da se lahko po potrebi sproti uvajajo morebitne prilagoditve in 

spremembe. 

Predsedujoča Dubravka Šuica je sklenila, da lahko odbor platformo potrdi. Dodala je, da bo 

otvoritev pospremila tiskovna konferenca s predstavitvijo platforme, še prej pa bo pripravljen 

skupni uvodnik in medijska kampanja. 

 

Zaključek: 

Izvršni odbor je po izvedbi prilagoditev, za katere so na prejšnji seji zaprosili predstavniki in 

predstavnice, ter dodatnih pojasnilih in odgovorih služb Komisije potrdil večjezično digitalno 

platformo – vključno z listino in vizualno podobo, o katerih so se dogovorile komunikacijske 

službe treh institucij in ju je potrdil skupni sekretariat, da bi lahko uradno začela delovati 

19. aprila 2021. 
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2. Potrditev delovnih metod izvršnega odbora in predstavitev poslovnika za plenarna 

zasedanja konference, vključno z okroglimi mizami državljanov in državljank EU 

Tej točki dnevnega reda je predsedovala portugalska državna sekretarka Ana Paula Zacarias 

(sopredsednica). Poudarila je, da je skupna izjava podlaga za poslovnik in da bodo poslovnik 

konference sestavljali trije temeljni elementi: delovne metode izvršnega odbora, udeležba 

državljanov (večjezična digitalna platforma ter evropske okrogle mize z državljani in 

državljankami) in plenarno zasedanje konference. 

Predsedujoča je predstavila glavne elemente poglavja o delovnih metodah izvršnega odbora 

(sestava odbora, načini dela, skupni sekretariat, možnost sodelovanja strokovnjakov in 

strokovnjakinj, sklici sej, koledar in dnevni red, dokumentacija, potek sej, preglednost in 

lokacija sej). 

Predsedujoča je pozvala k hitremu sprejemanju odločitev o poslovniku, pri čemer naj bi se 

delovne metode izvršnega odbora potrdile na današnji seji, analiza drugih dveh temeljnih 

elementov pa naj bi bila opravljena v prihodnjih tednih, tako da bi bil poslovnik lahko v celoti 

odobren najpozneje do 9. maja. 

V razpravi, ki je sledila, so bila med drugim zastavljena vprašanja glede: 

 sodelovanja in vloge opazovalcev in opazovalk v izvršnem odboru, zlasti socialnih 

partnerjev, in možnosti, da se na seje izvršnega odbora povabi organizirana civilna 

družba; 

 možnosti, da opazovalci in opazovalke sodelujejo pri pripravljalnem delu izvršnega 

odbora; 

 možnosti zamenjave predstavnikov in predstavnic oziroma opazovalcev in opazovalk; 

 podlage za sklepe plenarnega zasedanja konference, ki jih pripravi izvršni odbor; 

 rokov za pošiljanje dokumentacije za seje odbora; 

 vloge strokovnjakov in strokovnjakinj. 

Predsedujoča je v odgovoru poudarila naslednje: 

 kar zadeva sodelovanje povabljenih opazovalcev in opazovalk, se je sklicevala na 

besedilo skupne izjave, ki ga v zvezi z delovnimi metodami ni mogoče spremeniti, 

vendar je opozorila, da si bo izvršni odbor v praksi prizadeval za čim večjo preglednost 

in vključevanje ter načeloma nadaljeval dosedanjo prakso, da se na vse seje odbora 

povabijo opazovalci in opazovalke iz Odbora regij, Evropskega ekonomsko-socialnega 

odbora in socialni partnerji; 

 seje izvršnega odbora pripravljajo sopredsedujoči; po potrebi bodo stalne in 

povabljene opazovalce in opazovalke zaprosili za prispevke ali povabili k razpravi; 

 v skladu s tem, kar je bilo navedeno v vabilu treh predsednikov na prvo sejo izvršnega 

odbora, zamenjava predstavnikov in predstavnic ter opazovalcev in opazovalk ni 

mogoča; če se seje ne morejo udeležiti, jo lahko v duhu kompromisa namesto njih 

spremlja nekdo drug, vendar tako, da samo posluša; 

 v skupni izjavi ni predvideno sodelovanje organizacij civilne družbe v izvršnem odboru; 

zastopane pa naj bi bile na plenarnem zasedanju konference; 
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 dokumentacija bo poslana dva delovna dneva vnaprej; 

 delovne metode predvidevajo možnost sodelovanja in vabljenja strokovnjakov in 

strokovnjakinj; to vprašanje bo obravnavano zlasti v okviru organizacije okroglih miz z 

državljani in državljankami; 

 vprašanja o sklepih plenarnega zasedanja konference bi bilo treba obravnavati v 

okviru poglavja poslovnika o plenarnem zasedanju konference. 

 

Zaključek: 

Izvršni odbor je brez sprememb potrdil osnutek delovnih metod izvršnega odbora, ki so ga 

predlagali sopredsedujoči 

 

Pri naslednjem delu te točke dnevnega reda je sopredsedujoči Guy Verhofstadt predstavil svoj 

predlog o drugih temeljnih elementih poslovnika, in sicer o plenarnem zasedanju konference 

in udeležbi državljanov in državljank (okrogle mize državljanov in državljank ter digitalna 

platforma). Opisal je glavne elemente tega predloga v zvezi z načeli konference, dogodki 

državljanov in državljank, okroglimi mizami z državljani in državljankami, mehanizmom za 

povratne informacije, sodelovanjem mladih, digitalno platformo, sestavo in organizacijo 

plenarnega zasedanja konference ter preglednostjo in predstavitvijo sklepov. 

Glede okroglih miz državljanov in državljank je predlagal, da se v poslovniku določijo le glavna 

načela, natančna praktična organizacija pa bi se sčasoma lahko vključila v ločen dokument. 

Sopredsednici Ana Paula Zacarias in Dubravka Šuica sta se sopredsedniku Guyu Verhofstadtu 

zahvalili za njegov predlog, ki ga bo treba še obravnavati in analizirati skupaj z drugimi 

prispevki predstavnikov in predstavnic ter opazovalcev in opazovalk. Ana Paula Zacarias je še 

opozorila, da je skupna izjava podlaga za poslovnik, in izpostavila poziv k „preprosti strukturi 

upravljanja“. Udeleženci in udeleženke so bili pozvani, naj med razpravo, ki je sledila, izrazijo 

svoja stališča, pripombe in zamisli, v naslednjih dneh pa predložijo svoje prispevke v pisni 

obliki, da bi sopredsedujoči lahko pripravili skupni predlog, ki bo predstavljen na naslednji seji 

izvršnega odbora. 

V razpravi, ki je sledila, so bila med drugim zastavljena vprašanja glede: 

 obsega in sestave plenarnega zasedanja konference in njenih sestavnih delov; 

 vloge plenarnega zasedanja konference in njenih sklepov; 

 sestave in izbire evropskih okroglih miz z državljani in državljankami; 

 povezave med prispevki, prejetimi prek digitalne platforme, ter dnevnimi redi okroglih 

miz državljanov in državljank ter plenarnega zasedanja; 

 sodelovanja držav kandidatk in drugih držav, ki imajo tesen odnos z EU; 

 časovnega okvira konference ob upoštevanju razmer zaradi pandemije covida-19. 

Predsednica Ana Paula Zacarias je v odgovoru pozvala k pragmatičnemu pristopu, ki bi 

omogočil odobritev poslovnika najpozneje do 9. maja, in opomnila, da so v središču 

konference državljani in državljanke. 
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Zaključek: 

Sopredsednik Guy Verhofstadt je predstavil svoj predlog glede poslovnika konference. 

Skupni sekretariat bo na podlagi razprave, ki je sledila, in pričakovanih pisnih prispevkov 

predstavnikov in predstavnic ter opazovalcev in opazovalk izvršnega odbora pripravil 

osnutek besedila poslovnika konference in ga predložil sopredsedujočim, da bi ti na 

naslednji seji izvršnega odbora predstavili skupni predlog, poslovnik pa bil potrjen 

najpozneje do 9. maja. 

 

 

3. Dogodek 9. maja 

Tej točki dnevnega reda je predsedoval poslanec Evropskega parlamenta Guy Verhofstadt 

(sopredsednik) in izpostavil glavne vidike otvoritvenega dogodka konference 9. maja: 

 dogodek bo potekal v prostorih Evropskega parlamenta v Strasbourgu; 

 potekal bo v hibridni obliki (približno 2 uri), tako da bodo gledalci in gledalke priča 

modernemu, dinamičnemu in izvirnemu dogodku; 

 zadevne komunikacijske službe treh institucij bodo na naslednji seji izvršnega odbora 

prek skupnega sekretariata predstavile predlog. 

 

 

Zaključek: 

Komunikacijske službe treh institucij so zadolžene za pripravo skupnega predloga za 

otvoritveni dogodek 9. maja 2021, ki naj ga prek skupnega sekretariata predložijo 

sopredsedujočim, da bi osnutek programa lahko potrdili na naslednji seji izvršnega odbora. 
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Predsedujoči je navedel, da je treba pred začetkom delovanja konference predvideti sejo 

izvršnega odbora za odobritev poslovnika in sprejetje časovnega razporeda sej. Naslednja seja 

izvršnega odbora bo 22. aprila1. 

 

Zaključek: Naslednja seja izvršnega odbora bo 22. aprila. 

 

Poslanec Evropskega parlamenta Guy Verhofstadt (sopredsednik) je zaključil sejo. 

 

 

Kontaktna oseba: Eva-Maria Poptcheva, članica skupnega sekretariata 

  

                                                           
1 V skladu z dogovorom sopredsedujočih. 
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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), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

CO-CHAIR  Ms Dubravka ŠUICA, (remote participation) 
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, (remote participation) 
Vice-President of the Commission  

  

  

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) 

  

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (remote participation) 
State Secretary for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr. Hans DAHLGREN (SE), (remote participation) 
Minister for EU Affairs 
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OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), (remote participation) 
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 EU Affairs Committee of the German 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 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER, (excused) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI, (remote participation) 
Secretary General of ETUC 
 

 
 

 

  

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 
 

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 
 

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 

 


