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Raport de sinteză al celei de a cincea reuniuni a comitetului executiv al Conferinței privind 

viitorul Europei 

 

Miercuri, 26 mai 2021 

 

14.30 - 16.30, în clădirea Europa a Consiliului, sala S7 și la distanță  

 

Participanți: a se vedea lista participanților în anexă  

 

Sinteză și concluzii: 
 

Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei a desfășurat cea de a cincea sa 

reuniune la 26 mai 2021, în clădirea Europa a Consiliului, sala S7 (și la distanță).  
 

Reuniunea a fost coprezidată de secretara de stat pentru afaceri europene a Portugaliei, Ana 

Paula ZACARIAS, de deputatul în Parlamentul European Guy VERHOFSTADT și de 

vicepreședinta Comisiei responsabilă pentru democrație și demografie, Dubravka ŠUICA.  
 

Comitetul executiv a aprobat calendarul provizoriu al sesiunilor plenare ale conferinței, al 

grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni și al evenimentului cetățenilor europeni, 

astfel cum a fost propus, recunoscând, în același timp, necesitatea unei anumite flexibilități.  
 

Comitetul executiv a aprobat proiectul de ordine de zi a sesiunii plenare inaugurale a 

conferinței, cu unele ajustări și includerea unei discuții privind scopul conferinței și 

așteptările cu privire la conferință. 
 

Comitetul executiv a desfășurat, de asemenea,  un schimb de opinii cu privire la organizarea 

sesiunii plenare a conferinței. Comitetul a luat act de propunerea copreședinților de a înființa 

nouă grupuri de lucru în plen care să reflecte cele nouă subiecte publicate pe platforma 

digitală multilingvă. Opt dintre aceste grupuri vor fi prezidate de reprezentanți și observatori 

în comitetul executiv: doi din partea Parlamentului European, doi din partea Consiliului, doi 

din partea Comisiei Europene și doi din partea parlamentelor naționale. Un grup de lucru  va 

fi prezidat de președintele Forumului European de Tineret.  

 

Copreședinții vor prezenta o propunere practică privind timpul afectat luărilor de cuvânt în 

cadrul sesiunilor plenare, care va reflecta cele trei principii, a situării pe poziții de egalitate , 

al egalității reprezentanților și al rolului special al cetățenilor.  
 

Comitetul executiv a luat act de pregătirile pentru un eveniment al cetățenilor europeni care 

va avea loc la 17 iunie 2021 în Portugalia. 
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În plus, comitetul executiv a luat act de modalitățile practice actualizate ale grupurilor de 

dezbatere ale cetățenilor europeni și de orientările pentru organizarea grupurilor de 

dezbatere naționale ale cetățenilor. 

Comitetul executiv a desfășurat un schimb de opinii cu privire la strategia de co municare 

pentru conferință. Acesta a încredințat Direcțiilor Generale Comunicare ale Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei Europene sarcina de a prezenta, în cadrul următoarei 

reuniuni a comitetului executiv, un plan coordonat de promovare a conf erinței și, în special, 

a platformei digitale multilingve. 

 

1. Calendarul sesiunilor plenare ale conferinței, al grupurilor de dezbatere ale cetățenilor 

europeni și al evenimentului cetățenilor europeni: aprobare  

Ana Paula ZACARIAS (copreședintă) a deschis  reuniunea prin prezentarea proiectului de 

calendar al sesiunilor plenare ale conferinței, al grupurilor de dezbatere ale cetățenilor 

europeni și al evenimentului cetățenilor europeni. Ea a subliniat importanța unei bune 

interacțiuni între sesiunea plenară  a conferinței și grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni și a începerii cu un eveniment al cetățenilor la 17 iunie 2021, înainte de sesiunea 

plenară inaugurală. 

Guy VERHOFSTADT (copreședinte) a subliniat că atât reuniunile delegațiilor, cât și reu niunile 

familiilor politice sunt prevăzute înaintea sesiunilor plenare ale conferinței. El a explicat 

faptul că prima sesiune a grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni va avea loc la 

sediul Parlamentului European de la Strasbourg, a doua sesiune v a fi virtuală, iar a treia va 

avea loc fizic în patru orașe diferite. 

În cadrul discuțiilor care au urmat, participanții au fost în general de acord cu proiectul de 

calendar, dar au subliniat că este important să se permită o anumită flexibilitate în ceea ce 

privește planificarea pe termen lung. 

În plus, s-a solicitat reanalizarea numărului de reprezentanți ai partenerilor sociali în plen și 

prevederea posibilității de a înregistra opinii divergente dincolo de normele actuale. O 

cerere similară a fost formulată pentru a reexamina numărul reprezentanților locali și 

regionali. 

În observațiile sale finale, Ana Paula ZACARIAS (copreședintă) a subliniat că proiectul de 

calendar ar putea evolua în funcție de nevoile reale și că ar putea fi necesară o anumită 

flexibilitate. În ceea ce privește solicitările menționate mai sus, copreședinta a subliniat 

faptul că copreședinții au luat act de propuneri, examinează propunerile și vor reveni asupra 

acestei chestiuni cât mai curând posibil. 

În urma acestor observații, copreședinta a considerat că comitetul executiv poate aproba 

calendarul provizoriu, astfel cum a fost propus, cu flexibilitatea necesară.  

Concluzie: 

 

Comitetul executiv a aprobat calendarul provizoriu al sesiunilor plenare ale conferinței, al 

grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni și al evenimentului cetățenilor europeni, 

astfel cum a fost propus, recunoscând, în același timp, necesitatea unei anumite 

flexibilități. 
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2. Sesiunea plenară inaugurală a conferinței din 19 iunie 2021 - Ordinea de zi propusă: 

aprobare 

Punct abordat împreună cu punctul 3 de pe ordinea de zi.  

3. Sesiunea plenară a conferinței: informare din partea copreședinților  

Guy VERHOFSTADT (copreședinte) a sugerat să se abordeze împreună punctele doi și trei de 

pe ordinea de zi. 

El a menționat că cei 27 de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere/evenimentelor 

naționale și președintele Forumului European de Tineret, care vor fi prezenți la evenimentul 

cetățenilor europeni de la Lisabona din 17 iunie, vor participa la sesiunea plenară inau gurală 

din 19 iunie. El a explicat că reprezentanții grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europene 

nu vor fi prezenți, având în vedere că nu vor fi desemnați până atunci de grupurile 

respective. Copreședintele a prezentat proiectul de ordine de zi a ses iunii plenare din 19 

iunie, alcătuit din două părți. Prima parte ar include o prezentare privind grupurile de 

dezbatere ale cetățenilor europeni și platforma, urmată de o discuție aprofundată 

(aproximativ 3 ore). A doua parte se referă la aspecte practice,  în special o prezentare a 

structurii grupurilor de lucru și calendarul provizoriu al conferinței, astfel cum a fost aprobat 

de comitetul executiv, urmate de o scurtă discuție (o jumătate de oră).  

Guy VERHOFSTADT (copreședinte) a prezentat apoi următoarele  propuneri privind 

modalitățile generale ale sesiunii plenare a conferinței:  

 

 Vor exista nouă grupuri de lucru care vor reflecta subiectele de pe platforma digitală 

multilingvă. Opt dintre aceste grupuri vor fi prezidate de reprezentanți și observatori 

în comitetul executiv: doi din partea Parlamentului European, doi din partea 

Consiliului, doi din partea Comisiei Europene și doi din partea parlamentelor 

naționale. Un grup de lucru va fi prezidat de președintele Forumului European de 

Tineret. 

 În ceea ce privește timpul afectat luărilor de cuvânt, copreședintele a reamintit că 

trebuie aplicate o serie de principii atunci când se decide cu privire la un sistem: 

egalitatea între membrii plenului, poziția de egalitate între cele patru componente 

instituționale ale sesiunii plenare, precum și un rol special pentru cetățeni atunci 

când prezintă recomandările grupurilor de dezbatere în plen;  

 În ceea ce privește planul de repartizare a locurilor, copreședinții sugerează ca 

reprezentanții și observatorii în comitetul executiv să fie așezați în primele rânduri și 

ca restul reprezentanților din plen să fie așezați în ordine alfabetică.  

 

În cadrul discuțiilor care au urmat, participanții: 

 

 Le-au mulțumit copreședinților pentru propunerea lor;  

 Mai mulți vorbitori au subliniat că sesiunea plenară a conferinței trebuie să fie 

animată, dinamică și atractivă; 

 Alții au subliniat necesitatea unei participări adecvate a cetățenilor la sesiunea 

plenară inaugurală; 

 În ceea ce privește proiectul de ordine de zi, mulți au solicitat  o discuție mai 

substanțială (de exemplu, cu privire la scopul conferinței și așteptările cu privire la 

conferință, la conținutul platformei digitale multilingve, la lecțiile învățate din 

pandemie sau la alte subiecte). Unii au solicitat mai mult timp pentru dezbatere; 
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 Mai mulți participanți au sprijinit propunerea privind grupurile de lucru. Unii au 

solicitat mai multe informații cu privire la modul în care vor funcționa grupurile de 

lucru; 

 În ceea ce privește timpul afectat luărilor de cuvânt, aceștia au convenit, în general, 

că trebuie să existe un echilibru. Unii s -au exprimat în favoarea alocării timpului 

afectat luărilor de cuvânt în funcție de afilierea politică. Alții au subliniat că acest 

lucru nu este adecvat pentru toți reprezentanții din plen și au sprijinit un sistem 

bazat mai mult pe componentele sesiunii plenare. 

Dubravka ŠUICA (copreședintă) le-a mulțumit reprezentanților și observatorilor pentru ideile 

și observațiile lor. Ea s -a exprimat în defavoarea discutării pe larg a conținutului platformei 

digitale multilingve atât de devreme (iunie), pentru a nu anticipa discuțiile din cadrul acestui 

exercițiu bazat pe o abordare ascendentă. Ea a subliniat că copreședinții depun toate 

eforturile pentru a avea cel puțin 80 de cetățeni din cei 800 care vor fi selectați pentru 

grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni care participă online la evenimentul de la 

Lisabona. 

Ana Paula ZACARIAS (copreședintă) a fost de acord de acord cu ideea unei dezbateri 

substanțiale în cadrul sesiunii plenare inaugurale a conferinței, care s -ar putea concentra 

asupra așteptărilor și viziunilor pentru conferință. Ea a sugerat, de asemenea, că Comisia ar 

putea prezenta punctele de reținut preliminare de pe platformă. Ea a subliniat rolul 

evenimentului cetățenilor de la Lisabona din 17 iunie, înainte de sesiunea plenară 

inaugurală, precum și prezența celor 27 de reprezentanți ai grupurilor de 

dezbatere/evenimentelor naționale și a președintelui Forumului European de Tineret la 

sesiunea plenară din 19 iunie. 

În observațiile sale finale, Guy VERHOFSTADT (copreședinte) a remarcat, de asemenea, că 

27 de cetățeni din grupurile de dezbatere sau evenimentele naționale și președintele 

Forumului European de Tineret vor participa la sesiunea plenară inaugurală a conferinței. El 

a sugerat, pentru prima parte a ordinii de zi, o discuție amplă și aprofundată de 3 -4 ore cu 

privire la scopul și așteptările conferinței, inclusiv ale grupurilor de dezbatere ale cetățenilor 

europeni și ale platformei digitale multilingve, menținând foarte scurtă, în același timp, cea 

de a doua parte. El a reamintit necesitatea ca grupurile de lucru alcătuite din aproximativ 40 

de membri ai plenului să pregătească fiecare propuneri adresate plenului și a subliniat că 

toți reprezentanții vor fi invitați să se ală ture acestora. În ceea ce privește timpul afectat 

luărilor de cuvânt, copreședinții vor prezenta o propunere care va ține seama de 

observațiile și propunerile făcute și care se bazează pe principiul egalității reprezentanților, 

al poziției de egalitate și al rolului special al cetățenilor atunci când își prezintă 

recomandările. În cele din urmă, el a propus să existe o stenogramă a sesiunilor plenare ale 

conferinței. 

Pe baza acestei discuții, va fi distribuită o ordine de zi revizuită.  

Concluzii: 

Comitetul executiv a aprobat proiectul de ordine de zi a sesiunii plenare inaugurale a 

conferinței, cu unele ajustări și includerea unei discuții privind scopul și așteptările cu 

privire la conferință. 

Comitetul executiv a luat act de propunerea copreședinților de a  înființa nouă grupuri de 

lucru în plen care să reflecte cele nouă subiecte publicate pe platforma digitală 

multilingvă. Opt dintre aceste grupuri vor fi prezidate de reprezentanți și observatori în 

comitetul executiv: doi din partea Parlamentului European, doi din partea Consiliului, doi 
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din partea Comisiei Europene și doi din partea parlamentelor naționale. Un grup de lucru 

va fi prezidat de președintele Forumului European de Tineret.  

 

Copreședinții vor prezenta o propunere practică privind timpul afectat  luărilor de cuvânt, 

care va reflecta cele trei principii, al poziției de egalitate, al egalității reprezentanților și al 

rolului special al cetățenilor. 

 

4. Evenimentul cetățenilor din 17 iunie 2021: informare din partea copreședinților  

 

Ana Paula ZACARIAS (copreședintă) a deschis acest punct de pe ordinea de zi, reamintind 

interesul statelor membre față de conferință și importanța evenimentelor organizate în 

statele membre. Ea a remarcat că, ținând seama de faptul că cetățenii reprezintă o parte 

centrală a conferinței și, ca o completare la sesiunea plenară inaugurală din 19 iunie 2021, 

copreședinții sugerează organizarea unui eveniment al cetățenilor europeni la 17 iunie 2021 

în Portugalia. 27 de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere/evenimentelor nați onale și 

președintele Forumului European de Tineret vor fi invitați să participe fizic. 80 de cetățeni 

(dintre cei selectați pentru grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni) vor participa 

online. Participanții vor avea ocazia de a discuta despre așteptările lor cu privire la 

conferință. Evenimentul va fi transmis online, cu acces pentru toți. 27 de cetățeni din cadrul 

grupurilor de dezbatere/evenimentelor naționale și președintele Forumului European de 

Tineret vor participa ulterior la sesiunea plena ră inaugurală a conferinței. 

 

În cadrul discuției care a urmat, participanții au salutat evenimentul și au subliniat 

importanța plasării cetățenilor în centrul conferinței. Unii participanți au adresat întrebări cu 

privire la modul în care sunt selectați cetățenii, iar alții au subliniat importanța unei strategii 

privind modul în care cetățenii pot fi implicați în dezbatere în general.  

 

În observațiile sale de încheiere, Ana Paula ZACARIAS (copreședintă) a remarcat că statelor 

membre li s-a solicitat să desemneze cei 27 de reprezentanți ai grupurilor de 

dezbatere/evenimentelor naționale. Ea i -a invitat pe toți reprezentanții și observatorii în 

comitetul executiv să participe la eveniment de la distanță.  

 

Vor fi puse la dispoziție informații actualizate.  

 

Concluzii: 

 

Comitetul executiv a luat act de propunerea de a se organiza un eveniment al cetățenilor 

europeni la 17 iunie 2021 în Portugalia. 

 

5. Grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni  

 

Dubravka ŠUICA (copreședintă) a informat participanții cu privire  la modalitățile de 

organizare a grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, care au fost actualizate în 

urma discuțiilor din cadrul comitetului executiv din 22 aprilie și trimise participanților înainte 

de reuniune. În ceea ce privește subiectele, g rupurile de dezbatere ale cetățenilor se vor 

baza pe subiecte din cadrul platformei și vor fi organizate în patru secțiuni:  

 

(1) Democrația europeană, valorile europene, drepturile, statul de drept, securitatea;  
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(2) Schimbările climatice, mediul/sănătatea; 

(3) O economie mai puternică, justiție socială, locuri de muncă/educație, tineret, cultură, 

sport/transformare digitală; 

(4) UE în lume/migrație. 

Copreședinta a subliniat că un astfel de exercițiu nu a fost niciodată realizat la o scară atât 

de mare. 800 de cetățeni vor fi aleși aleatoriu pentru patru grupuri de dezbatere (câte 200 

pentru fiecare). Procesul de selecție va fi finalizat cu aproximativ o lună înainte de începerea 

sesiunilor grupurilor de dezbatere, la jumătatea lunii septembrie. Ea a remarcat , de 

asemenea, că au fost elaborate orientări pentru grupurile de dezbatere naționale ale 

cetățenilor pentru informarea statelor membre. Ea a subliniat că secretariatul comun 

lucrează la structurarea activității grupurilor de dezbatere pentru a le permite cetățenilor să 

acorde prioritate temelor din cadrul marilor secțiuni, ținând seama de contribuțiile primite 

din partea platformei. 

În cadrul discuției care a urmat, participanții au mulțumit copreședinților pentru activitatea 

lor și au luat act, printre altele, de: 

 

 importanța unui proces de selecție cu adevărat aleatoriu în toate statele membre și 

necesitatea unei compensații financiare pentru participarea cetățenilor la grupurile 

de dezbatere ale cetățenilor europeni; 

 posibilele dificultăți care decurg din subiectele generale pentru grupurile de 

dezbatere; 

 rolul și selecția experților pentru grupurile de dezbatere;  

 importanța transparenței activității grupurilor de dezbatere.  

În observațiile sale finale, Dubravka ŠUICA (copreședintă) a confirmat că experți i vor 

contribui la dezbaterile din cadrul grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni și că 

contribuțiile platformei digitale multilingve vor orienta discuțiile.  

 

Concluzii: 

Comitetul executiv a luat act de modalitățile practice actualizate ale grupur ilor de 

dezbatere ale cetățenilor europeni și de orientările pentru organizarea grupurilor de 

dezbatere naționale ale cetățenilor. 

6. Strategia de comunicare pentru conferință: schimb de opinii  

Dubravka ŠUICA (copreședintă) a oferit comitetului executiv o prezentare generală a 

stadiului platformei. Ea a prezentat datele privind vizitele pe platformă și numărul de idei 

propuse, precum și privind tendințele actuale în ceea ce privește mediul sociodemografic și 

sfera geografică de cuprindere a utilizatorilor. Ea a subliniat necesitatea unui efort colectiv 

pentru a ajunge mai departe, inclusiv la tineri, femei și persoane care, în mod normal, nu 

sunt interesate de afacerile europene. Ea a remarcat că și evenimentele din cadrul 

conferinței vor spori interesul pentru platformă. Ea a subliniat că toți participanții din cadrul 

comitetului executiv ar trebui să joace un rol important în difuzarea informațiilor despre 

platformă. În plus, ea a remarcat că comunicarea instituțională tradițională nu va fi 

suficientă, dar că platformele de comunicare socială, precum și colaborarea cu organizațiile 

sportive, culturale și de altă natură trebuie explorate în continuare pentru a se ajunge la un 

număr mai mare de persoane. Copreședinta a sprijinit activitatea desfășurată deja de  
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Direcțiile Generale Comunicare ale celor trei instituții și le -a invitat să pregătească o 

propunere de activități de comunicare specifice care să sprijine ceea ce s -a realizat deja. 

 

Reprezentanții și observatorii în comitetul executiv au sugerat, printre  altele: 

 să se organizeze informări speciale cu jurnaliștii cu privire la conferință;  

 ca instituțiile și entitățile reprezentate în comitetul executiv să acționeze ca 

multiplicatori. 

 

Guy VERHOFSTADT (copreședinte) a solicitat secretariatului comun să prez inte o propunere 

privind modalitățile de a permite jurnaliștilor să participe la activitățile grupurilor de 

dezbatere ale cetățenilor europeni și să informeze publicul cu privire la aceste activități și a 

subliniat necesitatea publicității pe platformele de comunicare socială pentru a atrage mai 

mulți oameni să contribuie la platforma digitală multilingvă. El a solicitat ca cele trei Direcții 

Generale Comunicare să prezinte o propunere coordonată cu ocazia următoarei reuniuni a 

comitetului executiv cu privire la ceea ce își propune fiecare să desfășoare ca acțiune de 

comunicare. 

 

Ana Paula ZACARIAS (copreședintă) a solicitat celor trei Direcții Generale Comunicare să 

prezinte o propunere de prezentare comună a conținutului conferinței, precum și a 

componentelor acesteia și a participanților la aceasta, însoțită de materiale vizuale. Ea a 

subliniat că protecția datelor este importantă și pentru persoanele care participă la 

conferință. 

 

În observațiile sale finale, Dubravka ŠUICA (copreședintă) a subliniat că s chimbul de opinii 

privind strategia de comunicare a fost foarte util și a solicitat celor trei Direcții Generale 

Comunicare să prezinte un plan privind modalități de îmbunătățire a informațiilor despre 

platformă. 

 

Concluzii: 

 

Comitetul executiv a încredințat Direcțiilor Generale Comunicare ale Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei Europene sarcina de a prezenta, în cadrul următoarei 

reuniuni a comitetului executiv, un plan coordonat de promovare a conferinței și, în 

special, a platformei digitale multilingve. 

 

 

Persoană de contact: Eva-Maria Poptcheva, membră a secretariatului comun  
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Chairperson of the Committee on European Union Questions of the 
Bundesrat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE) 
Chairperson of the EU Affairs Committee of the German Bundestag 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, 
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER, 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI, 
Secretary General of ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Liis JAANSALU 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 


