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Raport de sinteză al celei de a treia reuniuni a comitetului 

executiv al Conferinței privind viitorul Europei 

Joi, 22 aprilie 2021 

        16.00-19.00, clădirea Europa (sala S7, reuniune în format hibrid) 

Participanți: a se vedea lista participanților în anexă 

Sinteză și concluzii: 
 

Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei a desfășurat cea de a treia sa  
reuniune la 22 aprilie 2021, în clădirea Consiliului (în format hibrid). 

 

A treia reuniune a fost coprezidată de deputatul în Parlamentul European Guy 
VERHOFSTADT, secretara de stat pentru afaceri europene a Portugaliei, Ana Paula 
ZACARIAS, și vicepreședinta Comisiei responsabilă pentru democrație și demografie, 
Dubravka ŠUICA. Dna ZACARIAS a deschis și a închis reuniunea. 

 

Comitetul executiv a aprobat programul și modalitățile evenimentului inaugural din 9 mai. 
 

Pe baza contribuțiilor primite din partea reprezentanților și a observatorilor și a discuțiilor 
din cadrul reuniunii, comitetul executiv a aprobat proiectul de regulament de procedură 
privind principiile comune ale conferinței, domeniul său de aplicare și participarea 
cetățenilor, astfel cum a fost propus de copreședinți, cu câteva modificări. 

 

Comitetul executiv a discutat despre proiectul de regulament de procedură privind sesiunea 
plenară a conferinței, în special rolul și componența acesteia. Având în vedere schimbul de 
opinii, comitetul executiv a însărcinat secretariatul comun să pregătească un proiect de text 
în vederea aprobării regulamentului de procedură în întregime până cel târziu la 9 mai. 

 

Copreședinții au informat comitetul executiv cu privire la modalitățile practice pentru 
organizarea reuniunilor grupurilor de dezbatere implicând cetățeni europeni, care vor fi 
actualizate și dezvoltate într-un manual detaliat. 
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Concluzie: 

Comitetul executiv a aprobat programul și modalitățile evenimentului din 9 mai. 
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Ana Paula Zacarias (copreședintă) a deschis reuniunea. 
 

1. Aprobarea programului și modalităților evenimentului din 9 mai 

Guy Verhofstadt (copreședinte) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi. Președintele a 
menționat că, astfel cum s-a convenit în cadrul ultimei reuniuni a comitetului executiv din 7 
aprilie, serviciile de comunicare ale celor trei instituții au prezentat copreședinților o 
propunere comună pentru evenimentul inaugural din 9 mai 2021, în care principalele 
elemente sunt următoarele: 

- evenimentul va avea loc în format hibrid la sediul Parlamentului European de la 
Strasbourg; 

- președintele francez va interveni la începutul evenimentului, în calitate de șef de stat 
al țării gazdă; 

- președinții Parlamentului European, Consiliului și Comisiei vor interveni cu privire la 
scopul și așteptările conferinței, în mod ideal în cadrul unui dialog cu cetățenii; 

- copreședinții vor da interviuri scurte privind scopul evenimentului și 
așteptările cu privire la conferință. 

Președintele a indicat că toți membrii comitetului executiv sunt invitați la eveniment. Ana 
Paula Zacarias (copreședintă) a menționat că reprezentanții statelor membre sunt invitați să 
participe de la distanță. 

Președintele a concluzionat că comitetul este pregătit să aprobe programul. 
 

 

2. Proiect de regulament de procedură al conferinței 
– Participarea cetățenilor: aprobare 
– Sesiunea plenară a conferinței: discuție 

Ana Paula Zacarias (copreședintă) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi. Ea a făcut apel 
la un acord rapid privind regulamentul de procedură, cu aprobarea capitolelor privind 
principiile comune, domeniul de aplicare și participarea cetățenilor, precum și la un schimb 
de opinii asupra capitolului privind sesiunea plenară a conferinței, în vederea aprobării 
regulamentului de procedură în întregime până cel târziu la 9 mai. 

Președinta a prezentat principalele elemente ale capitolelor privind principiile comune ale 
conferinței, domeniul său de aplicare și participarea cetățenilor (platforma digitală 
multilingvă, evenimentele conferinței, grupurile de dezbatere implicând cetățeni europeni). 

Punctul 3 privind modalitățile practice referitoare la grupurile de dezbatere implicând 
cetățeni europeni a fost discutat împreună cu acest punct de pe ordinea de zi și a fost 
prezentat de copreședinta Šuica. Întrebările și observațiile legate de punctul 3 sunt indicate 
mai jos, în partea 3. 

 
 

2 



Concluzie: 

Pe baza contribuțiilor primite din partea reprezentanților și a observatorilor și a discuțiilor 
din cadrul reuniunii, comitetul executiv a aprobat proiectul de regulament de procedură 
privind principiile comune ale conferinței, domeniul său de aplicare și participarea 
cetățenilor, astfel cum a fost propus de copreședinți, cu câteva modificări. 

Concluzie: 

Având în vedere acest schimb de opinii, comitetul executiv a însărcinat secretariatul 
comun să pregătească un proiect de text pentru regulamentul de procedură privind 
sesiunea plenară a conferinței în vederea aprobării regulamentului de procedură în 
întregime până cel târziu la 9 mai. 
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În discuția care a urmat cu privire la principiile comune, domeniul de aplicare și participarea 
cetățenilor, s-a convenit să se includă trimiteri explicite la partenerii sociali și să se precizeze 
că copreședinții comitetului executiv vor informa în prealabil comitetul executiv cu privire la 
modalitățile practice pentru organizarea reuniunilor grupurilor de dezbatere implicând 
cetățeni europeni. 

 

 

În următoarea parte a acestui punct de pe ordinea de zi referitoare la regulamentul de 
procedură al sesiunii plenare, președinta Zacarias a explicat că nicio propunere comună nu 
a fost prezentată comitetului executiv în această etapă, dată fiind lipsa unui acord între 
copreședinți cu privire la unele aspecte esențiale. Ea a reamintit necesitatea de a respecta 
Declarația comună și a subliniat cele două puncte principale nesoluționate, 
și anume rolul și componența sesiunii plenare a conferinței. 

Participanții au fost invitați să își exprime observațiile în cursul dezbaterii următoare. În 
discuția care a urmat, au fost formulate întrebări și observații, printre altele: 

- au fost exprimate puncte de vedere diferite cu privire la rolul sesiunii plenare a 
conferinței, la modalitățile sale de lucru și la procesul care conduce la elaborarea 
concluziilor acesteia. Unii au evidențiat, de asemenea, necesitatea de a respecta 
echilibrul interinstituțional și au subliniat transparența procesului. 

- dimensiunea și componența sesiunii plenare a conferinței. Au existat mai multe apeluri 
pentru a asigura o reprezentare adecvată a tuturor participanților la sesiunea plenară. 
Mai mulți au reamintit, de asemenea, Declarația comună, care prevede o structură de 
guvernanță simplă. Numeroși participanți au reamintit obiectivul de a plasa cetățenii în 
centrul conferinței. 

- unii observatori au solicitat o reprezentare adecvată și participarea în calitate de membri 
cu drepturi depline în cadrul sesiunii plenare. 

Ca răspuns, președinta a făcut referire la Declarația comună ca bază pentru regulamentul de 
procedură. Ea a concluzionat că aproape s-a ajuns la o convergență de opinii în unele 
chestiuni, însă sunt încă necesare discuții suplimentare cu privire la rolul și componența 
sesiunii plenare. Ea a solicitat, de asemenea, o abordare pragmatică pentru a permite 
aprobarea regulamentului de procedură până cel târziu la 9 mai. 
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Concluzie: 

Copreședinții au informat comitetul executiv cu privire la modalitățile practice pentru 
organizarea reuniunilor grupurilor de dezbatere implicând cetățeni europeni, care vor fi 
actualizate și dezvoltate într-un manual detaliat. 

Următoarea reuniune: 

O reuniune a comitetului executiv este programată pentru 9 mai. 
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3. Modalități practice pentru organizarea reuniunilor grupurilor de dezbatere 
implicând cetățeni europeni: informare din partea copreședinților 

Dubravka Šuica (copreședintă) a prezidat acest punct de pe ordinea de zi și a subliniat că 
grupurile de dezbatere implicând cetățeni europeni reprezintă unul dintre pilonii principali 
ai conferinței. Nota tehnică distribuită comitetului executiv include, printre altele, 
următoarele elemente: 

- principiul selecției aleatorii a cetățenilor pe baza câtorva criterii; 
- numărul de 200 de participanți pe grup de dezbatere, o treime fiind din rândul tinerilor; 
- organizarea a patru grupuri de dezbatere multilingve în diferite locații din Uniune, cu cel 

puțin trei sesiuni deliberative pentru fiecare grup de dezbatere; 
- reprezentanți ai fiecărui grup de dezbatere implicând cetățeni vor participa la sesiunea 

plenară. 

În discuția care a urmat, modalitățile au fost în general salutate de comitetul executiv. Au 
fost formulate întrebări și observații, printre altele cu privire la procesul de selecție, la 
participarea tinerilor, la contribuția financiară pentru cetățenii participanți, la selectarea 
subiectelor pentru grupurile de dezbatere și la implicarea societății civile și a partenerilor 
sociali în furnizarea de expertiză. 

Ca răspuns, președinta și un membru al secretariatului comun au subliniat că selecția 
participanților se va face prin selectarea aleatorie a cetățenilor, cu scopul de a constitui 
„grupuri de dezbatere” reprezentative pentru diversitatea sociologică a UE, ceea ce ar trebui 
să conducă la participarea unei game largi de cetățeni. 

Nota tehnică privind modalitățile practice va fi actualizată și dezvoltată într-un manual care 
să orienteze organizarea grupurilor de dezbatere. Secretariatul comun va informa periodic 
comitetul executiv. 

 

 
 

 
Ana Paula Zacarias (copreședintă) a închis reuniunea. 

 
Persoane de contact:  Rebecca Rhlalou, Marie-Charlotte van  

 Lamsweerde, membre ale secretariatului comun 
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