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Povzetek zapisnika tretje seje izvršnega odbora Konference 

o prihodnosti Evrope 

četrtek, 22. april 2021 

16.00–19.00, stavba Europa (soba S7, hibridna seja) 

Udeleženci in udeleženke: glej priloženi seznam 

 

Povzetek in zaključki: 
 

Izvršni odbor Konference o prihodnosti Evrope se je 22. aprila 2021 v stavbi Sveta sestal na 
tretji seji (v hibridni obliki). 

 

Tretji seji so sopredsedovali poslanec Evropskega parlamenta Guy VERHOFSTADT, 
portugalska državna sekretarka za evropske zadeve Ana Paula ZACARIAS in podpredsednica 
Komisije za demokracijo in demografijo Dubravka ŠUICA. Sejo je otvorila in zaključila Ana 
Paula ZACARIAS. 

 

Izvršni odbor je potrdil program in modalitete otvoritvenega dogodka 9. maja. 
 

Na podlagi prispevkov predstavnikov in opazovalcev ter razprave na seji je z nekaj 
spremembami potrdil osnutek poslovnika o skupnih načelih konference, njenem obsegu in 
državljanski udeležbi, ki so ga predlagali sopredsedujoči. 

 

Izvršni odbor je razpravljal o osnutku poslovnika plenarne skupščine konference, zlasti o njeni 
vlogi in sestavi. Na podlagi izmenjave mnenj je skupni sekretariat zadolžil, naj pripravi 
osnutek besedila, da bi bil poslovnik v celoti potrjen najpozneje do 9. maja. 

 

Sopredsedujoči so izvršni odbor obvestili o praktičnih modalitetah organizacije evropskih 
državljanskih forumov, ki se bodo nadalje posodabljale in oblikovale v podroben priročnik. 
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Zaključek: 

Izvršni odbor je potrdil program in modalitete otvoritvenega dogodka 9. maja. 
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Sejo je otvorila (sopredsedujoča) Ana Paula Zacarias. 
 

1. Potrditev programa in modalitet dogodka 9. maja 

Tej točki dnevnega reda je predsedoval poslanec Evropskega parlamenta (sopredsedujoči) 
Guy Verhofstadt. Predsedujoči je izjavil, da so službe za komuniciranje vseh treh institucij, 
kot je bilo dogovorjeno na zadnji seji izvršnega odbora 7. aprila, sopredsedujočim predložile 
skupni predlog za otvoritveni dogodek 9. maja 2021 z naslednjimi glavnimi elementi: 

- dogodek bo v hibridni obliki potekal v prostorih Evropskega parlamenta v Strasbourgu; 
- francoski predsednik bo kot predsednik države gostiteljice spregovoril na začetku 

dogodka; 
- predsedniki Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije bodo spregovorili o namenu 

konference in pričakovanjih v zvezi z njo, po možnosti v dialogu z državljankami in 
državljani; 

- sopredsedujoči bodo dali kratke intervjuje o namenu dogodka in 
pričakovanjih v zvezi s konferenco; 

Predsedujoči je izjavil, da so na dogodek vabljeni vsi člani izvršnega odbora; 
(Sopredsedujoča) Ana Paula Zacarias je izjavila, da so k sodelovanju na daljavo vabljeni 
predstavniki in predstavnice držav članic. 

Predsedujoči je zaključil, da je odbor pripravljen podpreti program. 
 

 
 

2. Osnutek poslovnika konference 
– državljanska udeležba: potrditev 
– plenarna skupščina konference: razprava 

Tej točki dnevnega reda je predsedovala (sopredsedujoča) Ana Paula Zacarias. Pozvala je k 
hitremu dogovoru o poslovniku s potrditvijo poglavij o skupnih načelih, obsegu in 
državljanski udeležbi ter k izmenjavi mnenj o poglavju o plenarni skupščini konference, da bi 
bil poslovnik lahko v celoti potrjen najpozneje do 9. maja. 

Predsedujoča je predstavila glavne elemente poglavij o skupnih načelih konference, njenem 
obsegu in državljanski udeležbi (večjezična digitalna platforma, dogodki konference, 
evropski državljanski forumi). 

Točka 3 o praktičnih modalitetatah evropskih državljanskih forumov je bila obravnavana 
skupaj s to točko dnevnega reda, predstavila pa jo je sopredsedujoča podpredsednica EK 
Dubravka Šuica. Vprašanja in pripombe v zvezi s točko 3 so navedeni v delu 3 spodaj. 
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Zaključek: 

Izvršni odbor je na podlagi prispevkov predstavnikov in opazovalcev ter razprave na seji z 
nekaj spremembami potrdil osnutek poslovnika o skupnih načelih konference, njenem 
obsegu in državljanski udeležbi, ki so ga predlagali sopredsedujoči. 

Zaključek: 

Izvršni odbor je na podlagi te izmenjave mnenj Skupni sekretariat zadolžil, naj pripravi 
osnutek besedila za poslovnik plenarne skupščine konference, da bi poslovnik v celoti 
potrdili najpozneje do 9. maja. 
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V razpravi o skupnih načelih, obsegu in državljanski udeležbi, ki je sledila, je bilo 
dogovorjeno, da se izrecno omenijo socialni partnerji in da se določi, da bodo 
sopredsedujoči izvršnemu odboru le-tega vnaprej obvestili o praktičnih modalitetah 
organizacije državljanskih forumov v okviru konference. 

 

 
V naslednjem delu te točke dnevnega reda, povezanem s poslovnikom plenarne skupščine, 
je predsedujoča Ana Paula Zacarias pojasnila, da zaenkrat izvršnemu odboru še ni bil 
predložen noben skupni predlog, saj se sopredsedujoči niso strinjali o nekaterih ključnih 
vprašanjih. Opozorila je, da je treba spoštovati skupno izjavo, in izpostavila dve glavni odprti 
vprašanji, 
tj. vlogo in sestavo plenarne skupščine konference. 

Udeleženke in udeleženci so bili pozvani, naj v razpravi izrazijo svoje pripombe. V razpravi, ki 
je sledila, so bila med drugim izražena naslednja vprašanja in pripombe: 

- izražena so bila različna mnenja o vlogi plenarne skupščine konference, modalitetah 
njenega dela in postopku priprave njenih sklepov. Nekateri so poudarili, da je treba 
spoštovati medinstitucionalno ravnovesje, in opozorili na preglednost postopka; 

- vloga in sestava plenarne skupščine konference: več udeležencev je pozvalo k ustrezni 
zastopanosti v plenarni skupščini. Več jih je opozorilo tudi na skupno izjavo, v kateri je 
predvidena preprosta upravna struktura. Številni udeleženci so opozorili, da je cilj 
državljanke in državljane postaviti v središče konference; 

- nekateri opazovalci so pozvali k ustrezni zastopanosti in polnopravnemu članstvu v 
plenarni skupščini. 

Predsedujoča se je v odgovoru sklicevala na skupno izjavo kot podlago za poslovnik. 
Zaključila je, da se nekatera vprašanja zbližujejo, vendar je treba o vlogi in sestavi plenarne 
skupščine še razpravljati. Pozvala je tudi k pragmatičnemu pristopu, ki bi omogočil odobritev 
poslovnika najpozneje do 9. maja. 
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Zaključek: 

Sopredsedujoči so izvršni odbor obvestili o praktičnih modalitetah organizacije evropskih 
državljanskih forumov, ki se bodo nadalje posodabljale in oblikovale v podroben priročnik. 

Naslednja seja: 

Seja izvršnega odbora je predvidena za 9. maj. 
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3. Praktične modalitete organizacije evropskih državljanskih forumov: 

Tej točki dnevnega reda je predsedovala sopredsedujoča Dubravka Šuica, ki je poudarila, da 
so evropski državljanski forumi eden od temeljnih stebrov konference. V tehničnem dopisu, 
ki je bila posredovan izvršnemu odboru, so med drugim naslednji elementi: 

- načelo naključnega izbora državljanov in državljank na podlagi več meril; 
- 200 udeležencev/udeleženk na vsakem forumu, od tega tretjina mladih; 
- organizacija štirih večjezičnih forumov na različnih lokacijah po vsej Uniji z najmanj tremi 

posvetovalnimi sestanki za vsak forum; 
- plenarnega zasedanja se bodo udeležili predstavniki vsakega foruma. 

V razpravi, ki je sledila, je izvršni odbor na splošno pozdravil modalitete. Med drugim so bila 
zastavljena vprašanja in pripombe o izbirnem postopku, udeležbi mladih, finančnem 
prispevku za sodelujoče državljanke in državljane, izbiri tem za forume ter sodelovanju 
civilne družbe in socialnih partnerjev v vlogi strokovnjakov. 

Predsedujoča in skupni sekretariat sta v odgovoru poudarila, da bodo udeleženke in 
udeleženci izbrani naključno, da bi forumi odražali družbeno raznolikost v EU, kar bi moralo 
omogočiti sodelovanje širokega kroga državljank in državljanov. 

Tehnični dopis o praktičnih modalitetah bo posodobljen in preoblikovan v priročnik za 
organizacijo forumov. Skupni sekretariat bo izvršni odbor redno obveščal. 

 

 

 
 

 
 

Sejo je zaključila (sopredsedujoča) Ana Paula Zacarias. 
 
 
 
 

Kontakt: Rebecca Rhlalou, Marie-Charlotte van Lamsweerde, 
članici skupnega sekretariata 
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