Povzetek zapisnika pete seje izvršnega odbora Konference o prihodnosti Evrope
Sreda, 26. maj 2021
Od 14.30 do 16.30 v stavbi Sveta Europa, v sobi S7 in na daljavo
Udeleženci in udeleženke: glej priloženi seznam
Povzetek in zaključki:
Izvršni odbor Konference o prihodnosti Evrope se je 22. aprila 2021 sestal v stavbi Sveta Europa
na peti seji, in sicer v sobi S7 in na daljavo.
Seji so sopredsedovali portugalska državna sekretarka za evropske zadeve Ana Paula
ZACARIAS, poslanec Evropskega parlamenta Guy VERHOFSTADT in podpredsednica Komisije
za demokracijo in demografijo Dubravka ŠUICA.
Izvršni odbor je potrdil predlagani začasni časovni razpored zasedanj plenarnih skupščin
Konference, evropskih državljanskih forumov ter dogodka za evropske državljane in
državljanke, pri čemer je poudaril, da je potrebna določena prilagodljivost.
Izvršni odbor je z nekaterimi prilagoditvami in vključitvijo razprave o namenu Konference in
pričakovanjih v zvezi z njo potrdil osnutek dnevnega reda za inavguralno plenarno skupščino
Konference.
V izvršnem odboru je bila opravljena tudi izmenjava mnenj o organiziranosti plenarne
skupščine Konference. Odbor se je seznanil s predlogom sopredsedujočih, da se v okviru
plenarne skupščine ustanovi devet delovnih skupin, ki bodo ustrezale devetim temam na
večjezikovni digitalni platformi. Osmim delovnim skupinam bodo predsedovali predstavniki in
predstavnice ter opazovalci in opazovalke v izvršnem odboru, in sicer dva iz Evropskega
parlamenta, dva iz Sveta, dva iz Evropske komisije in dva iz nacionalnih parlamentov, eni pa
bo predsedovala predsednica Evropskega mladinskega foruma.
Sopredsedujoči bodo pripravili praktični predlog glede časa za govor na plenarni skupščini. V
njem bodo upoštevana vsa tri načela: enakopraven položaj, enakost predstavnikov, posebna
vloga državljanov in državljank.
Izvršni odbor se je seznanil s pripravami na dogodek za evropske državljane in državljanke 17.
junija 2021 na Portugalskem.
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Poleg tega se je izvršni odbor seznanil s posodobljenimi praktičnimi podrobnostmi o evropskih
državljanskih forumih in usmeritvami za organizacijo nacionalnih državljanskih forumov.
Izvršilni odbor je izmenjal mnenja o komunikacijski strategiji Konference. Generalnim
direktoratom Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije za komuniciranje je naročil,
naj na njegovi naslednji seji predstavijo usklajen načrt za promocijo Konference, še zlasti
večjezične digitalne platforme.
1. Časovni razpored plenarnih skupščin Konference, evropskih državljanskih forumov ter
dogodka za evropske državljane in državljanke: potrditev
Ana Paula ZACARIAS (sopredsedujoča) je sejo začela s predstavitvijo osnutka časovnega
razporeda plenarnih skupščin Konference, evropskih državljanskih forumov ter dogodka za
evropske državljane in državljanke. Poudarila je pomen dobre interakcije med plenarno
skupščino Konference in evropskimi državljanskimi forumi ter začetka z dogodkom za
državljane in državljanke 17. junija 2021 pred inavguralno plenarno skupščino.
Guy VERHOFSTADT (sopredsedujoči) je izpostavil, da so pred plenarnimi skupščinami
Konference predvidene tako seje delegacij kot srečanja političnih družin. Pojasnil je, da bo
prvi krog evropskih državljanskih forumov potekal v prostorih Evropskega parlamenta v
Strasbourgu, drugi bo potekal virtualno, tretji pa v živo v štirih različnih mestih.
Med razpravo, ki je sledila, so se udeleženci in udeleženke na splošno strinjali z osnutkom
časovnega razporeda, vendar so poudarili, da je treba pri dolgoročnejšem načrtovanju
dopustiti določeno prilagodljivost.
Poleg tega je bilo zahtevano, da se ponovno premisli o številu predstavnikov in predstavnic iz
vrst socialnih partnerjev v plenarni skupščini in predvidi možnost, da se nestrinjanje zabeleži
še kako drugače, kot določajo sedanja pravila. Podobno je bil zahtevan tudi ponoven
premislek o številu lokalnih in regionalnih predstavnikov in predstavnic.
Ana Paula ZACARIAS (sopredsedujoča) je v svojih sklepnih besedah poudarila, da bi pri
časovnem razporedu zaradi dejanskih potreb lahko prišlo do sprememb, tako da bi lahko bila
potrebna določena prilagodljivost. Poudarila je, da so si sopredsedujoči dobro zapomnili
navedene zahteve, da preučujejo predloge in da se bodo k temu vprašanju vrnili v najkrajšem
možnem času.
Sopredsedujoča je menila, da lahko izvršni odbor glede na navedeno odobri začasni časovni
razpored, kot je bil predlagan, ob potrebni prilagodljivosti.
Zaključek:
Izvršni odbor je potrdil predlagani začasni koledar zasedanj plenarnih skupščin Konference,
evropskih državljanskih forumov ter dogodka za evropske državljane in državljanke, pri
čemer je poudaril, da je potrebna določena prilagodljivost.
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2. Inavguralna plenarna skupščina Konference 19. junija 2021 – predlagan dnevni red:
potrditev
Obravnavano skupaj s točko 3 dnevnega reda.
3. Plenarna skupščina Konference: poročanje sopredsedujočih
Guy VERHOFSTADT (sopredsedujoči) je predlagal, da se točki 2 in 3 dnevnega reda
obravnavata skupaj.
Opozoril je, da se bo 27 predstavnikov in predstavnic iz nacionalnih forumov/dogodkov in
predsednica Evropskega mladinskega foruma, ki bodo prisotni na dogodku za evropske
državljane in državljanke 17. junija v Lizboni, udeležilo inavguralnega zasedanja plenarne
skupščine 19. junija. Pojasnil je, da predstavniki evropskih državljanskih forumov ne bodo
navzoči, saj jih njihovi forumi do tedaj še ne bodo imenovali. Sopredsedujoči je predstavil
osnutek dnevnega reda zasedanja plenarne skupščine 19. junija, ki ima dva dela. Prvi del naj
bi bila predstavitev evropskih državljanskih forumov in platforme, sledila pa naj bi poglobljena
razprava (približno tri ure). Drugi del zadeva praktična vprašanja, zlasti predstavitev strukture
delovnih skupin in začasnega časovnega razporeda za Konferenco, kot ju je potrdil izvršni
odbor, čemur bo sledila krajša razprava (pol ure).
Guy VERHOFSTADT (sopredsedujoči) je nato predstavil naslednje predloge glede splošnih
modalitet plenarne skupščine Konference:
 Delovnih skupin bo devet, kar ustreza temam na večjezikovni digitalni platformi.
Osmim delovnim skupinam bodo predsedovali predstavniki in predstavnice ter
opazovalci in opazovalke v izvršnem odboru, in sicer dva iz Evropskega parlamenta,
dva iz Sveta, dva iz Evropske komisije in dva iz nacionalnih parlamentov, eni pa bo
predsedovala predsednica Evropskega mladinskega foruma.
 Glede časa za govor je sopredsedujoči spomnil, da je treba pri odločanju o tem sistemu
uporabiti več načel: enakost članov plenarne skupščine, enakopraven položaj štirih
institucionalnih sestavnih delov plenarne skupščine ter posebna vloga državljanov in
državljank pri posredovanju priporočil forumov plenarni skupščini;
 V zvezi s sedežnim redom sopredsedujoči predlagajo, da predstavniki in predstavnice
ter opazovalci in opazovalke v izvršnem odboru sedijo v prvih vrstah, ostali
predstavniki in predstavnice na plenarni skupščini pa po abecednem redu.
V razpravi, ki je sledila, so se udeleženci in udeleženke:
•
•
•
•

zahvalili sopredsedujočim za njihov predlog;
več govornikov oziroma govornic je poudarilo, da mora biti plenarno zasedanje
konference živahno, dinamično in privlačno;
drugi pa so poudarili, da je treba zagotoviti ustrezno udeležbo državljanov in
državljank na inavguralni plenarni skupščini.
kar zadeva osnutek dnevnega reda, so mnogi pozvali k bolj vsebinski razpravi (na
primer o namenu Konference in pričakovanjih v zvezi z njo, vsebini večjezične digitalne
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•
•

platforme, ali naučenem iz izkušenj s pandemijo ali drugih temah); drugi so pozvali k
podaljašnju časa za razpravo;
več jih je podprlo predlog o delovnih skupinah; nekateri so zaprosili za več informaciji
o načinu delovanja delovnih skupin;
glede časa za govor so se na splošno strinjali, da je treba najti ravnotežje; nekateri so
zagovarjali razdelitev časa glede na politično pripadnost; drugi so opozorili, da to ne bi
ustrezalo vsem predstavnikom in predstavnicam v plenarni skupščini, in podprli
sistem, ki bi izhajal bolj iz sestavnih delov plenarne skupščine.

Dubravka ŠUICA (sopredsedujoča) se je predstavnikom in predstavnicam ter opazovalcem in
opazovalkam zahvalila za zamisli in pripombe. Posvarila je pred obširnim razpravljanjem o
vsebini večjezikovne digitalne platforme v zgodnji fazi (junija), da ne bi prejudicirali razprav
okviru te pobude, zasnovane po načelu od spodaj navzgor. Poudarila je, da si sopredsedujoči
po najboljših močeh prizadevajo, da bi na lizbonskem dogodku na daljavo sodelovalo vsaj 80
od 800 državljanov in državljank, izbranih za sodelovanje v evropskih državljanskih forumih.
Ana Paula ZACARIAS (sopredsedujoča) se je strinjala z zamislijo o obsežni razpravi na
inavguralni plenarni skupščini Konference, ki bi bila lahko osredotočena na pričakovanja in
vizije v zvezi s konferenco. Predlagala je tudi, da bi Komisija lahko predstavila predhodne
zaključke s platforme. Poudarila je vlogo dogodka za državljane in državljanke 17. junija 2021
v Lizboni pred inavguralno plenarno skupščino in navzočnosti 27 predstavnikov nacionalnih
forumov/dogodkov in predsednice Evropskega mladinskega foruma na zasedanju plenarne
skupščine 19. junija.
Guy VERHOFSTADT (sopredsedujoči) je v sklepnih besedah opozoril tudi na to, da bo na
inavguralni plenarni skupščini Konference sodelovalo 27 državljanov in državljank iz
nacionalnih forumov oziroma dogodkov in predsednica Evropskega mladinskega foruma. Za
prvi del dnevnega reda je predlagal široko, poglobljeno triurno do štiriurno razpravo o
namenu Konference in pričakovanjih v zvezi z njo, tudi kar zadeva evropske državljanske
forume in večjezikovno digitalno platformo, drugi del pa naj bi bil zelo kratek. Spomnil je, da
bi morale delovne skupine, sestavljene iz približno 40 članov in članic plenarne skupščine,
pripraviti predloge za njeno zasedanje, in poudaril, da bodo vsi predstavniki in predstavnice
povabljeni, da se jim pridružijo. Sopredsedujoči bodo glede časa za govor pripravili predlog, v
katerem bodo upoštevane pripombe in predlogi, temeljil pa bo na načelih enakosti
predstavnikov, enakopravnega položaja in posebne vloge državljanov in državljank pri
posredovanju njihovih priporočil. Na koncu je predlagal, naj se zagotovijo dobesedni zapisi
zasedanj plenarne skupščine Konference.
Na podlagi te razprave bo razposlan revidiran dnevni red.
Zaključki:
Izvršni odbor je z nekaterimi prilagoditvami in vključitvijo razprave o namenu Konference in
pričakovanjih v zvezi z njo potrdil osnutek dnevnega reda za inavguralno plenarno skupščino
Konference.
Izvršni odbor se je seznanil s predlogom sopredsedsedujočih, da se v okviru plenarne
skupščine ustanovi devetih delovnih skupin, kar ustreza devetim temam na večjezikovni
digitalni platformi. Osmim delovnim skupinam bodo predsedovali predstavniki in
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predstavnice ter opazovalci in opazovalke v izvršnem odboru, in sicer dva iz Evropskega
parlamenta, dva iz Sveta, dva iz Evropske komisije in dva iz nacionalnih parlamentov, eni
pa bo predsedovala predsednica Evropskega mladinskega foruma.
Sopredsedujoči bodo predstavili praktični predlog o času za govor v plenarni skupščini. V
njem bodo upoštevana vsa tri načela: enakopraven položaj, enakost predstavnikov ter
posebna vloga državljanov.
4. Dogodek za državljane in državljanke 17. junija 2021: poročanje sopredsedujočih
Ana Paula ZACARIAS (sopredsedujoča) je na začetku te točke dnevnega reda spomnila na
interes držav članic za konferenco in pomen dogodkov, organiziranih v državah članicah.
Poudarila je, da sopredsedujoči ob upoštevanju dejstva, da so v središču Konference državljani
in državljanke, in v dopolnilo inavguralni plenarni skupščini predlagajo, naj bo dogodek za
evropske državljane in državljanke 17. junija 2021 na Portugalskem. K udeležbi v živo bo
povabljenih 27 predstavnikov in predstavnic nacionalnih forumov/dogodkov in predsednica
Evropskega mladinskega foruma, prek spleta pa bo navzočih 80 državljanov in državljank
(izmed tistih, ki so bili izbrani v evropske državljanske forume). Udeleženci in udeleženke bodo
imeli priložnost govoriti o svojih pričakovanjih v zvezi s Konferenco. Spletni prenos dogodka
bo dostopen vsem. Nato se bo 27 državljanov in državljank iz nacionalnih forumov/dogodkov
ter predsednica Evropskega mladinskega foruma udeležilo inavguralne plenarne skupščine
Konference.
V razpravi, ki je sledila, so udeleženci in udeleženke pozdravili dogodek in poudarili, kako
pomembno je, da bodo v središču Konference državljani in državljanke. Nekatere je zanimalo
več o načinu izbire državljanov in državljank, drugi pa so poudarjali, kako pomembno je imeti
strategijo o tem, kako na splošno vključevati državljane in državljanke v razpravo.
Ana Paula ZACARIAS (sopredsedujoča) je v sklepnih besedah poudarila, da so bile države
članice zaprošene, naj izmed sodelujočih v nacionalnih forumih/dogodkih določijo 27
predstavnikov oziroma predstavnic. Vse predstavnike in predstavnice ter opazovalce in
opazovalke v izvršnem odboru je povabila, naj se dogodka udeležijo na daljavo.
Poskrbljeno bo, da bodo na voljo posodobljene informacije.
Zaključki:
Izvršni odbor se je seznanil s predlogom, da bi dogodek za evropske državljane in
državljanke potekal 17. junija na Portugalskem.
5. Evropski državljanski forumi
Dubravka ŠUICA (sopredsedujoča) je prestavila podrobnosti v zvezi z organizacijo evropskih
državljanskih forumov. Te so bile po razpravah v upravnem odboru 22. aprila posodobljene in
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pred sejo poslane udeležencem in udeleženkam. S tematskega vidika evropski državljanski
forumi sledijo temam na platformi in bodo organizirani v štiri sklope:
(1) evropska demokracija/vrednote, pravice, pravna država, varnost;
(2) podnebne spremembe, okolje/zdravje;
(3) močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost, delovna mesta/izobraževanje, mladina,
kultura, šport/digitalna preobrazba;
(4) EU v svetu/migracije.
Sopredsedujoča je izpostavila, da takšen postopek še nikoli ni bil izveden v takšnih
razsežnostih. Za sodelovanje v štirih evropskih državljanskih forumih bo naključno izbranih
800 državljanov in državljank (200 za vsakega od njih). Izbirni postopek bo zaključen približno
en mesec pred začetkom septembrskega kroga forumov. Opozorila je tudi, da so bile
pripravljene usmeritve za nacionalne državljanske forume v informativno pomoč državam
članicam. Poudarila je, da se skupni sekretariat trenutno ukvarja s strukturiranjem dela
forumov, da bi državljani in državljanke lahko prednostno razvrščali teme v okviru večjih
sklopov, ob upoštevanju prispevkov, ki prispejo s platforme.
V razpravi, ki je sledila, so se udeleženci in udeleženke zahvalili sopredsedujočim za njihovo
delo in med drugim poudarili:
•
•
•
•

kako pomembno je, da bo izbirni postopek zares naključen v vseh državah članicah in
da je za udeležbo državljanov in državljank v evropskih državljanskih forumih treba
predvideti finančno nadomestilo;
da bi zaradi obsega tem, ki naj bi jih obravnavali forumi, lahko nastale težave;
vlogo in izbiranje strokovnjakov in strokovnjakinj za forume;
pomen preglednosti pri delu forumov.

Dubravka ŠUICA (sopredsedujoča) je v sklepnih besedah potrdila, da bodo k razpravam v
evropskih državljanskih forumih prispevali tudi strokovnjaki in strokovnjakinje, usmerjali pa
jih bodo prispevki z večjezične digitalne platforme.
Zaključki:
Izvršilni odbor se je seznanil s posodobljenimi praktičnimi podrobnostmi o evropskih
državljanskih forumih in usmeritvami za organizacijo nacionalnih državljanskih forumov.
6. Komunikacijska strategija za Konferenco: izmenjava mnenj
Dubravka ŠUICA (sopredsedujoča) je upravnemu odboru na splošno opisala stanje v zvezi s
platformo. Predstavila je podatke o obiskanosti platforme in številu predloženih zamisli, pa
tudi o trenutnih trendih, kar zadeva sociodemografski in geografski profil uporabnikov in
uporabnic. Poudarila je, da si je treba kolektivno prizadevati, da bi dosegli še več ljudi, vključno
z mladimi, ženskami in tistimi, ki jih zadeve, povezane z EU, sicer ne zanimajo. Opozorila je,
da bodo k zanimanju za platformo pripomogli tudi dogodki v okviru Konference. Poudarila je,
da bi moral vsakdo v upravnem odboru pomembno prispevati k širjenju informacij o
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platformi. Poleg tega je poudarila, da klasična, institucionalna komunikacija ne bo
zadostovala, temveč bo treba dodatno preučiti možnosti, kako bi dosegli več ljudi prek
družbenih medijev ter s sodelovanjem s športnimi, kulturnimi in drugimi organizacijami.
Sopredsedujoča je izrekla podporo delu, ki so ga v vseh treh institucijah že opravili generalni
direktorati za komuniciranje, in jih povabila, naj pripravijo predlog za ciljno usmerjene
komunikacijske dejavnosti v podkrepitev že opravljenemu.
Predstavniki in predstavnice ter opazovalci in opazovalke v izvršnem odboru so med drugim
predlagali:
• organizacijo posebnih predstavitev Konference z novinarji;
• naj institucije in subjekti, zastopani v upravnem odboru, delujejo kot multiplikatorji.
Guy VERHOFSTADT (sopredsedujoči) je skupni sekretariat pozval, naj pripravi predlog o tem,
kako zagotoviti, da bodo novinarji in novinarke lahko spremljali evropske državljanske forume
in o njih poročali ter poudaril nujnost oglaševanja na socialnih medijih, da bi k večjezični
digitalni platformi pritegnili prispevke več ljudi. Vse tri generalne direktorate za komuniciranje
je zaprosil, naj na naslednji seji upravnega odbora predložijo usklajen predlog v zvezi s svojimi
komunikacijskimi nameni.
Ana Paula ZACARIAS (sopredsedujoča) je vse tri generalne direktorate za komuniciranje
pozvala, naj pripravijo predlog za skupni diskurz o tem, kaj je Konferenca, kateri so njeni
sestavni deli in kdo so udeleženci in udeleženke, s spremnim vizualnim gradivom. Poudarila
je, da sodelujoči pri Konferenci za pomemben štejejo tudi vidik varstva podatkov.
Dubravka ŠUICA (sopredsedujoča) je v sklepnih besedah poudarila, da je bila izmenjava mnenj
o komunikacijski strategiji zelo koristna in vse tri generalne direktorate za komuniciranje
zaprosila, naj predložijo načrt za okrepitev informiranja o platformi.
Zaključki:
Izvršni odbor je generalnim direktoratom Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske
komisije za komuniciranje naročil, naj na njegovi naslednji seji predstavijo usklajen načrt za
promocijo Konference, še zlasti pa večjezične digitalne platforme.
Kontaktni naslov:
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OBSERVER

Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI
Member of the European Parliament (ECR, PL)

OBSERVER

Mr Helmut SCHOLZ
Member of the European Parliament (The Left, DE)

OBSERVER
(COSAC)

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da
República

OBSERVER

Mr Winfried KRETSCHMANN (DE)
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(COSAC)

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
(EESO)
Invited

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

OBSERVER
Mr Markus BEYRER,
(BusinessEurope) Director General of BusinessEurope
Invited
OBSERVER
(ETUC)
Invited

Mr Luca VISENTINI,
Secretary General of ETUC

CO-HEAD
OF Ms Marta ARPIO
COMMON
SECRETARIAT
CO-HEAD
OF Ms Katrin RUHRMANN
COMMON
SECRETARIAT
CO-HEAD
OF Mr Colin SCICLUNA
COMMON
SECRETARIAT
COMMON
SECRETARIAT

Ms Liis JAANSALU

COMMON
SECRETARIAT

Ms Eva-Maria POPTCHEVA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Susanne HOEKE
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