Sažeto izvješće, 22. 4. 2021.

Sažeto izvješće o trećem sastanku izvršnog odbora
konferencije o budućnosti Europe
četvrtak, 22. travnja 2021.
16.00 – 19.00, zgrada Europa (dvorana S7, hibridni sastanak)

Sudionici: popis sudionika i sudionica nalazi se u prilogu
Sažetak i zaključci:
Izvršni odbor konferencije o budućnosti Europe održao je svoj treći sastanak 22. travnja 2021. u
zgradi Vijeća (u hibridnom obliku).
Trećim sastankom supredsjedali su zastupnik u Europskom parlamentu Guy VERHOFSTADT,
portugalska državna tajnica za poslove EU-a Ana Paula Zacarias i potpredsjednica Komisije
za demokraciju i demografiju Dubravka ŠUICA. Ana Paula ZACARIAS otvorila je i zaključila
sastanak.
Izvršni odbor odobrio je program i modalitete uvodnog događanja 9. svibnja.
Na temelju doprinosâ predstavnikâ i promatračâ te rasprave tijekom sastanka, izvršni odbor
odobrio je nacrt Poslovnika o zajedničkim načelima Konferencije, njezinu djelokrugu i
sudjelovanju građana i građanki kako su ga predložili supredsjedatelji, uz nekoliko izmjena.
Izvršni odbor raspravljao je o nacrtu Poslovnika u pogledu plenarne skupštine Konferencije, a
posebno o njezinoj ulozi i sastavu. S obzirom na razmjenu mišljenja izvršni odbor pozvao je
zajedničko tajništvo da sastavi nacrt teksta kako bi se Poslovnik u cijelosti odobrio najkasnije
do 9. svibnja.
Supredsjedatelji su obavijestili izvršni odbor o praktičnim modalitetima organizacije
europskih panela građana i građanki koji će se dodatno ažurirati i razraditi u detaljnom
priručniku.
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Sastanak je otvorila Ana Paula Zacaria (supredsjedateljica).
1. Odobrenje programa i modaliteta događanja 9. svibnja.
Tom točkom dnevnog reda predsjedao je Guy Verhofstadt (supredsjedatelj). Predsjedatelj je
naveo da su, u skladu s dogovorom na posljednjem sastanku izvršnog odbora 7. travnja,
službe za komunikaciju triju institucija supredsjedateljima podnijele zajednički prijedlog za
uvodno događanje 9. svibnja 2021., koji sadržava sljedeće glavne elemente:
-

događanje će se održati u hibridnom obliku u prostorijama Europskog parlamenta u
Strasbourgu;
kao čelnik zemlje domaćina, francuski predsjednik održat će uvodnu riječ na početku
događanja;
predsjednici Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije govorit će o svrsi Konferencije i
očekivanjima u pogledu nje, u idealnom slučaju u razgovoru s građanima;
supredsjedatelji će dati kratke intervjue o svrsi događanja i očekivanjima u
pogledu Konferencije.

Predsjedatelj je naveo da su na događanje pozvani svi članovi izvršnog odbora. Ana Paula
Zacarias (supredsjedateljica) spomenula je da su predstavnici država članica pozvani
sudjelovati na daljinu.
Predsjedatelj je zaključio da je odbor spreman odobriti program.
Zaključak:
Izvršni odbor odobrio je program i modalitete događanja 9. svibnja.

2. Nacrt poslovnika Konferencije
– sudjelovanje građana: odobrenje
– plenarna skupština Konferencije: rasprava
Tom točkom dnevnog reda predsjedala je Ana Paula Zacarias (supredsjedateljica). Pozvala je
na brzo donošenje odluka o Poslovniku, uz odobrenje poglavljâ o zajedničkim načelima,
djelokrugu i sudjelovanju građana i građanki, te na razmjenu stajališta o poglavlju o
plenarnoj skupštini Konferencije, kako bi se cjelokupni poslovnik odobrio najkasnije do 9.
svibnja.
Predsjedateljica je predstavila glavne elemente poglavljâ o zajedničkim načelima
Konferencije, njezinu djelokrugu i sudjelovanju građana i građanki (višejezična digitalna
platforma, događanja u okviru Konferencije, europski paneli građana i građanki).
Točku 3. o praktičnim modalitetima u vezi s europskim panelima građana i građanki, o kojoj
se raspravljalo zajedno s ovom točkom, predstavila je supredsjedateljica Dubravka Šuica.
Pitanja i primjedbe povezani s točkom 3. navedeni su u 3. dijelu u nastavku.
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U raspravi koja je uslijedila o zajedničkim načelima, djelokrugu i sudjelovanju građana i
građanki dogovoreno je da se uključe izričita upućivanja na socijalne partnere i navede da će
supredsjedatelji izvršnog odbora unaprijed obavijestiti izvršni odbor o praktičnim
modalitetima organizacije panela građana i građanki u okviru Konferencije.

Zaključak:
Na temelju doprinosâ predstavnikâ i promatračâ te rasprave tijekom sastanka, izvršni
odbor odobrio je nacrt Poslovnika o zajedničkim načelima Konferencije, njezinu djelokrugu
i sudjelovanju građana i građanki kako su ga predložili supredsjedatelji, uz nekoliko
izmjena.

U sljedećem dijelu te točke dnevnog reda koja se odnosi na Poslovnik plenarne skupštine
predsjedateljica Ana Paula Zacarias objasnila je da u ovoj fazi izvršnom odboru nije
predstavljen zajednički prijedlog jer se supredsjedatelji nisu usuglasili o nekim ključnim
pitanjima. Podsjetila je na to da je potrebno poštovati Zajedničku izjavu i naglasila dvije
glavne otvorene točke,
tj. ulogu i sastav plenarne skupštine Konferencije.
Tijekom rasprave koja je uslijedila sudionici i sudionice pozvani su iznijeti svoje primjedbe. U
toj raspravi postavljena su pitanja i izrečene primjedbe, između ostalog o sljedećem:
-

-

-

o ulozi plenarne skupštine Konferencije, njezinim modalitetima rada i postupku kojim se
oblikuju njezini zaključci izražena su različita mišljenja. Neki sudionici istaknuli su i
potrebu za poštovanjem međuinstitucijske ravnoteže i ukazali na transparentnost
postupka,
o ulozi i sastavu plenarne skupštine Konferencije. Bilo je nekoliko poziva da se osigura
odgovarajuća zastupljenost svih sudionika i sudionica plenarne skupštine. Nekoliko
sudionika također je podsjetilo na Zajedničku izjavu kojom se predviđa jednostavna
upravljačka struktura. Mnogi sudionici i sudionice podsjetili su na cilj da građani budu u
središtu Konferencije.
neki promatrači pozvali su na odgovarajuću zastupljenost i punopravno članstvo u
plenarnoj skupštini.

Predsjedateljica je u svom odgovoru navela da se Poslovnik temelji na Zajedničkoj izjavi.
Zaključila je da su se u pogledu nekih pitanja mišljenja uskladila, dok je još uvijek potrebno
dodatno raspraviti o ulozi i sastavu plenarne skupštine. Također je pozvala na pragmatičan
pristup kako bi se omogućilo da se Poslovnik odobri najkasnije do 9. svibnja.
Zaključak:
S obzirom na ovu razmjenu mišljenja izvršni odbor pozvao je zajedničko tajništvo da
sastavi nacrt teksta Poslovnika plenarne skupštine Konferencije kako bi se u cijelosti
odobrio najkasnije do 9. svibnja.
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3. Praktični modaliteti organizacije europskih panela građana i građanki: informacije
supredsjedatelja
Dubravka Šuica (supredsjedateljica) predsjedala je tom točkom dnevnog reda i naglasila da
su europski paneli građana i građanki jedan od temeljnih stupova Konferencije. Tehnička
napomena poslana izvršnom odboru sadržava, među ostalim, sljedeće elemente:
-

načelo nasumičnog odabira građana i građanki na temelju nekoliko kriterija;
broj od 200 sudionika po panelu od kojih se trećina sastoji od mladih osoba;
organizaciju četiri višejezična panela na različitim lokacijama diljem Unije s najmanje tri
rasprave po panelu;
predstavnici iz svakog panela građana i građanki sudjelovat će na plenarnoj skupštini.

U raspravi koja je uslijedila izvršni odbor općenito je pozdravio te modalitete. Postavljena su
pitanja i primjedbe o, među ostalim, postupku odabira, sudjelovanju mladih, financijskom
doprinosu građanima i građankama sudionicima, odabiru tema za panele te sudjelovanju
civilnog društva i socijalnih partnera u pružanju stručnog znanja.
Predsjedateljica i član zajedničkog tajništva u svom odgovoru naglasili su da će se odabir
sudionika izvršiti nasumičnim odabirom građana i građanki, kako bismo dobili panele koji
predstavljaju sociološku raznolikost EU-a, što bi trebalo dovesti do sudjelovanja širokog
raspona građana.
Tehnička napomena o praktičnim modalitetima ažurirat će se i razraditi u priručniku sa
smjernicama za organizaciju panelâ. Zajedničko tajništvo redovito će izvješćivati izvršni
odbor.

Zaključak:
Supredsjedatelji su obavijestili izvršni odbor o praktičnim modalitetima organizacije
europskih panela građana i građanki koji će se dodatno ažurirati i razraditi u detaljnom
priručniku.

Sljedeći sastanak:
Sastanak izvršnog odbora zakazan je za 9. svibnja.

Sastanak je zaključila Ana Paula Zacaria (supredsjedateljica).

Kontakti:

Rebecca Rhlalou, Marie-Charlotte van Lamsweerde,
članice Zajedničkog tajništva
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