Povzetek zapisnika 11.10.2021

Povzetek zapisnika sedme seje izvršnega odbora
Konference o prihodnosti Evrope
Ponedeljek, 20. september 2021
16.15 – 17.45, stavba Europa (sejna dvorana S7, hibridna seja)
Udeleženci in udeleženke: glej priloženi seznam
Povzetek in zaključki:
Izvršni odbor Konference o prihodnosti Evrope se je 20 septembra 2021 sestal na sedmi seji (v
hibridni obliki) v stavbi Sveta.
Sedmi seji so sopredsedovali poslanec Evropskega parlamenta Guy VERHOFSTADT, slovenski
državni sekretar za evropske zadeve Gašper DOVŽAN in podpredsednica Komisije za
demokracijo in demografijo Dubravka ŠUICA. Sejo je otvoril in zaključil Gašper DOVŽAN.
Sopredsedujoči so izvršni odbor obvestili o evropskih državljanskih forumih in zlasti o pozitivnih
izkušnjah s prvega zasedanja foruma 1, ki je potekalo od 17. do 19. septembra v Strasbourgu,
in z odborom izmenjali mnenja o tem.
Sopredsedujoči so izvršni odbor obvestili tudi o večjezični digitalni platformi, vključno z
vmesnimi poročili in moderiranjem platforme, in z odborom izmenjali mnenja o tem.
Izvršni odbor je potrdil osnutek dnevnega reda plenarne skupščine Konference, ki bo 22. in 23.
oktobra, z določitvijo tematskih blokov za dopoldanski in popoldanski del zasedanja.
Izvršni odbor je izmenjal mnenja o inavguralni plenarni skupščini Konference, sopredsedujoči
pa bodo na podlagi izraženih mnenj nadalje razpravljali o podrobnostih naslednjih plenarnih
skupščin.
Sopredsedujoči so obvestili izvršni odbor o stanju razprav v zvezi z delovnimi skupinami
plenarne skupščine Konference in nerešenih vprašanjih ter o njih razpravljali z udeleženci in
udeleženkami.
Gašper Dovžan (sopredsedujoči) je otvoril sejo in izrazil zadovoljstvo s prvim zasedanjem
evropskega državljanskega foruma „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna
mesta / mladi, šport, kultura in izobraževanje / digitalna preobrazba“, ki je potekalo 17. in 19.
septembra 2021.
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1. Posodobljene informacije o evropskih državljanskih forumih
Tej točki dnevnega reda je predsedoval Guy Verhofstadt (sopredsedujoči), ki je pozitivno
ocenil prvo zasedanje foruma 1 („Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna
mesta / mladi, šport, kultura in izobraževanje / digitalna preobrazba“). Poudaril je
angažiranost in pozitivne izkušnje sodelujočih državljanov in državljank. Forum 1 je za
naslednji dve delovni seji uspešno opredelil pet delovnih sklopov, pri čemer vsak vključuje več
tematskih podsklopov: „delo v Evropi“, „gospodarstvo za prihodnost“, „pravična družba“,
„učenje v Evropi“ ter „etična in varna digitalna preobrazba“. Forum je tudi izbral 20
predstavnikov in predstavnic za plenarno skupščino Konference. V Strasbourgu so bili prisotni
številni mediji, ki so poročali o prvem zasedanju.
Tudi Dubravka Šuica (sopredsedujoča) je poudarila, da je bil začetek te najpomembnejše
novosti v okviru Konference dober. Spomnila je na impresivne prizore z državljani in
državljankami iz različnih držav članic, iz različnih okolij in različnih starosti, ki sedijo v dvorani
v Strasbourgu, in opozorila na dejstvo, da jim je treba zagotoviti pomembno mesto v plenarni
skupščini. Sopredsedujoča je ugotovila, da se problemski sklopi, ki so jih izbrali državljani in
državljanke, skladajo s prispevki na digitalni platformi. Vse je pozvala k čim intenzivnejšim
komunikacijskim prizadevanjem za promocijo Konference.
Gašper Dovžan (sopredsedujoči) se je strinjal s pozitivno oceno prvega zasedanja foruma.
V izmenjavi mnenj, ki je sledila:
 so se udeleženci in udeleženke strinjali s pozitivno oceno prvega zasedanja foruma;
 je več udeležencev in udeleženk je zastavilo vprašanja o strokovnjakih, ki so imeli
uvodne predstavitve na zasedanju foruma, in o izbiri moderatorjev;
 so bila zastavljena vprašanja o sestavi foruma;
 so nekateri udeleženci in udeleženke zahtevali več opazovalcev izvršnega odbora v
forumih;
 je več udeležencev zastavilo vprašanje o tem, na kakšen način bo delo evropskih
državljanskih odborov prispevalo k plenarnim skupščinam.
Guy Verhofstadt (sopredsedujoči) je spomnil, da sta dve zasedanji plenarne skupščine
Konference namenjeni razpravi o priporočilih evropskih državljanskih forumov in da so
predstavniki in predstavnice forumov polnopravni člani plenarne skupščine in njenih delovnih
skupin, kar zagotavlja jasno povezavo med evropskimi državljanskimi forumi in plenarno
skupščino. Menil je tudi, da bo treba priporočila forumov upoštevati v končnem izidu
Konference.
Sopredsedujoči so sporočili, da so imena in življenjepisi strokovnjakov in strokovnjakinj na
voljo na platformi, moderatorji in moderatorke pa so izkušeni na svojem strokovnem področju
in del konzorcija zunanjih ponudnikov storitev. Kar zadeva število opazovalcev iz izvršnega
odbora v evropskih državljanskih forumih, je sicer možna določena prilagodljivost, vendar
državljani in državljanke ne bi smeli biti izrinjeni, poleg tega pa obstajajo tudi praktične
omejitve. V vsakem primeru je zagotovljen prenos vseh plenarnih razprav evropskih
državljanskih forumov prek spleta na začetni strani večjezične digitalne platforme.
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Zaključek:
Sopredsedujoči so izvršni odbor obvestili o evropskih državljanskih forumih in zlasti o
pozitivnih izkušnjah s prvega zasedanja foruma 1, ki je potekalo od 17. do 19. septembra v
Strasbourgu, in z odborom izmenjali mnenja o tem.

2. Večjezična digitalna platforma: poročanje sopredsedujočih in izmenjava mnenj –
vmesna poročila – moderiranje platforme
Tej točki dnevnega reda je predsedovala Dubravka Šuica (sopredsedujoča) in povedala, da so
komunikacijske kampanje pod vodstvom Evropskega parlamenta in Komisije prinesle
rezultate, saj je na platformi sodelovalo več kot tri milijone posameznih obiskovalcev, vendar
se je treba za zagotavljanje dejavne udeležbe še bolj potruditi. Pričakuje se, da bodo evropski
državljanski forumi spodbudili zanimanje in sodelovanje na platformi. Sopredsedujoča je
predstavila prvo vmesno poročilo, ki je na voljo na platformi v vseh 24 jezikovnih različicah.
Namen poročila je podati pregled prispevkov državljanov in državljank na platformi, ki je
glavno vozlišče za prispevke državljanov. Poročilo je pripravil izvajalec storitev, ki dela na
podlagi pogodbe z generalnim direktoratom Komisije za komuniciranje. Usmerjeno je v
kvalitativno analizo prispevkov, vključuje pa tudi prikaze v obliki miselnih vzorcev, ki pomagajo
prikazati različne sklope zamisli. Sopredsedujoča je poudarila, da so bili vmesno poročilo in
miselni vzorci predstavljeni na prvem zasedanju foruma. Sporočila je, da je drugo vmesno
poročilo načrtovano v sredini oktobra.
Sopredsedujoča je povedala, da doslej ni bilo večjih težav v zvezi z moderiranjem platforme.
Poudarila je, da so glavni cilji moderiranja zagotoviti, da se v celoti spoštuje Listina konference
ter da se platforma uporablja za predvideni namen in ostaja prostor, v katerem se državljani
in državljanke iz vseh okolij, družbenih slojev in vseh delov Evropske unije počutijo dobrodošli
in povabljeni, da prispevajo k projektu. Sopredsedujoča je pojasnila, da platformo vodi ekipa
moderatorjev in moderatork, ki deluje pod nadzorom skupnega sekretariata v imenu
izvršnega odbora Konference na podlagi pogodbe z Evropsko komisijo. Ekipa moderatorjev in
moderatork pregleduje vsebino, ko je objavljena na platformi. Vsebine se predhodno ne
moderira. Če prispevek ni viden, uporabnik oziroma uporabnica od ekipe moderatorjev
prejme sporočilo, v katerem je pojasnjen razlog za njegov umik.
V izmenjavi mnenj, ki je sledila:




so udeleženci in udeleženke na splošno menili, da je poročilo dober izdelek, ki na
uravnotežen način predstavlja prejete prispevke, in izpostavili uporabnost miselnih
vzorcev;
so nekateri udeleženci in udeleženke izrazili pomisleke, da platforma še ni dovolj
prepoznavna, in poročali, na kakšen način so si prizadevali, da bi jo predstavili svojim
mrežam;
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so nekateri udeleženci in udeleženke so izrazili pomisleke glede nekaterih vidikov
poročila, zlasti glede vključitve nekaterih vsebin v povzetek, možnega implicitnega
vrednostnega razvrščanja na podlagi vrstnega reda tem, presojanja pomena zamisli v
razmerju do dogodkov in omenjanja posameznih držav članic;
so nekateri udeleženci in udeleženke vztrajali pri tem, da bi bilo treba ta poročila
obravnavati na plenarni skupščini in v njenih delovnih skupinah;
je eden izmed udeležencev oziroma udeleženk tudi vprašal, ali ne bi odbor morda
moral sodelovati pri tem poročilu.

Sopredsedujoči so se seznanili z zastavljenimi vprašanji in poudarili, da pregled teh poročil ni
in ne more biti naloga izvršnega odbora, saj to ni politična naloga. Poleg tega so tudi potrdili,
da bodo vmesna poročila na dnevnem redu plenarne skupščine v oktobru, kar bo omogočilo
bolj poglobljeno razpravo.
Zaključek:
Sopredsedujoči so izvršni odbor obvestili tudi o večjezični digitalni platformi, vključno z
vmesnimi poročili in moderiranjem platforme, in z odborom izmenjali mnenja o tem.

3. Plenarna skupščina Konference 22. in 23. oktobra – predlagani dnevni red: potrditev –
izmenjava mnenj o inavguralni plenarni skupščini
Gašper Dovžan (sopredsedujoči) je predstavil osnutek dnevnega plenarne skupščine. Guy
Verhofstadt (sopredsedujoči) je predlagal, da bi bilo treba dnevni red organizirati tako, da bo
razprava potekala v dveh blokih, pri čemer naj bi bil dopoldanski del namenjen evropskim
državljanskim forumom, nacionalnim dogodkom in forumom ter Evropski prireditvi za mlade,
popoldanski pa platformi. Osnutek dnevnega reda je bil potrjen v skladu s tem.
V razpravi, ki je sledila, so udeleženci in udeleženke obširneje razpravljali o plenarni skupščini
Konference, pri čemer so se sklicevali na izkušnje, pridobljene na podlagi inavguralne plenarne
skupščine 19. junija, in obravnavali naslednja vprašanja:





udeleženci in udeleženke so se na splošno strinjali, da bi morala biti plenarna
skupščina bolj interaktivna, kar bi omogočilo resnično razpravo in večjo
osredotočenost na vsebino;
nekateri udeleženci in udeleženke so se spraševali, kako se njihov dejanski prispevek
k vsebini lahko vključi v proces;
postavljeno je bilo vprašanje sodelovanja držav Zahodnega Balkana.

Guy Verhofstadt (sopredsedujoči) se je strinjal z udeleženci in udeleženkami, da so bile
razprave inavguralni plenarni skupščini sestavljene iz kratkih nastopov, interakcija med
govorci pa omejena. Predlagal je, da bi poleg časa za govor vsakemu sestavnemu delu dodelili
tudi določen čas za odziv na nastope iz drugih sestavnih delov, ki bi ga lahko uporabil, kakor
bi želel.
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Sopredsedujoči so poudarili, da bodo v nadaljnjih razpravah o podrobnostih plenarne
skupščine upoštevali te pomisleke.
V zvezi z Zahodnim Balkanom so opozorili, da države Zahodnega Balkana formalno niso del
procesa Konference, vendar so ponovno potrdili svojo pripravljenost, da bodo poskušali najti
ustrezne načine za njihovo vključitev.
Ponovljen je bil poziv v zvezi s poslovnikom, ki se nanaša na spremembo opombe 7 poslovnika,
tj. vključitev možnosti, da se na plenarni skupščini zabeležijo različna stališča tudi za socialne
partnerje in druge zainteresirane strani.
Sopredsedujoči so pojasnili, da bo v kratkem poslan pisni odgovor o tej zadevi.
Zaključek:
Izvršni odbor je potrdil osnutek dnevnega reda plenarne skupščine Konference, ki bo 22. in
23. oktobra, z določitvijo tematskih blokov za dopoldanski in popoldanski del zasedanja.
Izvršni odbor je izmenjal mnenja o inavguralni plenarni skupščini Konference,
sopredsedujoči pa bodo na podlagi izraženih mnenj nadalje razpravljali o podrobnostih
naslednjih plenarnih skupščin.
4. Delovne skupine plenarne skupščine Konference: poročanje sopredsedujočih
Tej točki dnevnega reda je predsedoval Gašper Dovžan (sopredsedujoči). Povedal je, da je Svet
poleti dosegel napredek v zvezi z delovnimi skupinami, enako tudi sopredsedujoči na zadnji
seji, in da se bo nadaljevalo delo v zvezi z zadnjimi nerešenimi vprašanji, tj. kdo bo predstavil
delo delovnih skupin na plenarni skupščini Konference in na kakšen način. Menil je, da bi
morala plenarno skupščina Konference ostati prostor za razprave in da bi morali rezultati
delovnih skupin ostati neuradni, ter izrazil pomislek, da bi lahko pisna poročila delovnih skupin
zasenčila delo plenarne skupščine.
Dubravka Šuica (sopredsedujoča) je potrdila svojo pripravljenost za dosego dogovora o
zadnjih nerešenih vprašanjih in poudarila, kako pomembno je, da v poročanje v imenu
delovne skupine na plenarni skupščini Konference poleg predsednika ali predsednice vključen
tudi en državljan oziroma državljanka.
Guy Verhofstadt (sopredsedujoči) je pozval k čimprejšnji rešitvi vprašanja delovnih skupin, da
bi lahko začeli razprave o vsebini in se nehali pogovarjati o postopkih. Menil je, da bi moral
predsednik ali predsednica delovne skupine, ki zastopa celotno delovno skupino, na
plenarnem zasedanju takoj predstaviti delo skupine, temu pa naj bi tako zatem sledil odziv
predstavnika ali predstavnice evropskega državljanskega foruma iz te skupine. Menil je tudi,
da bi bilo treba pisni povzetek sej delovnih skupin posredovati celotni plenarni skupščini, da
bi zagotovili preglednost in enakopravnost vseh njenih članov.
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V razpravah, ki so sledile:





so nekateri so poudarili, da nasprotujejo kakršnemu koli pisnemu poročilu delovnih
skupin, drugi pa so vztrajali, da je treba pisna poročila posredovati plenarni skupščini;
je bilo zastavljeno vprašanje o dejanskem namenu delovnih skupin;
so drugi poudarili, da so delovne skupine zelo pomembne in so priložnost za
poglobljene razprave v okviru Konference;
je več udeležencev pozvalo k hitremu dogovoru in hitremu začetku delovanja delovnih
skupin.

Sopredsedujoči bodo nadaljevali razprave o načinih delovanja delovnih skupin v okviru
plenarne skupščine Konference.
Zaključek:
Sopredsedujoči so obvestili izvršni odbor o stanju razprav o delovnih skupinah plenarne
skupščine Konference in nerešenih vprašanjih ter o njih razpravljala z udeleženci in
udeleženkami.

Naslednja seja:
Datum naslednje seje izvršnega odbora ni bil določen.
Kontaktni naslov:

Susanne Höke, članica skupnega sekretariata
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SEJA IZVRŠNEGA ODBORA KONFERENCE O PRIHODNOSTI EVROPE
20. september 2021, 16.15–18.00, stavba EUROPA, dvorana S7 in virtualni dostop
SEZNAM UDELEŽECEV IN UDELEŽENK
Yellow : confirmed physical presence
Green : confirmed remote presence

CO-CHAIR

Mr Guy VERHOFSTADT
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE)

CO-CHAIR

Mr Gašper DOVŽAN (SI)
Secretary of State for EU Affairs

CO-CHAIR

Ms Dubravka ŠUICA
Vice-President of the European Commission

MEMBER

Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ)
State Secretary for EU Affairs

MEMBER

Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ,
Member of the European Parliament (S&D, ES)

MEMBER

Mr Maroš ŠEFČOVIČ
Vice-President of the European Commission

OBSERVER

Ms Judit VARGA
Minister of Justice

OBSERVER

Mr Hans DAHLGREN (SE)
Minister for EU Affairs

OBSERVER

Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES)
Secretary of State for EU Affairs

OBSERVER

Ms Theodora GENTZIS (BE)
-Director General for European Affairs
-Secretary General a.i.

OBSERVER

Mr Gerolf ANNEMANS
Member of the European Parliament (ID, BE)

OBSERVER

Mr Daniel FREUND
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE)

OBSERVER

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

Mme Sabine Thillaye (FR)
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale

OBSERVER
(COSAC)

M. Jean-François Rapin (FR)
Chair of EU Affairs Committee at the Senat

OBSERVER
(COSAC)

Mr Marko POGAČNIK (SI)
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor

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
OBSERVER
(ETUC)
Invited

Mr Markus BEYRER
Director General of BusinessEurope

Mr Luca VISENTINI
Secretary General of ETUC

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Ms Marta ARPIO

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Mr Guillaume McLAUGHLIN

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Mr Colin SCICLUNA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Rebecca RHLALOU
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COMMON
SECRETARIAT

Ms Eva-Maria POPTCHEVA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Susanne HOEKE

EXCUSED
MEMBER
MEMBER
MEMBER

Mr Clément BEAUNE (FR)
Secretary of State for EU Affairs
Ms Vĕra JOUROVÁ
Vice-President of the European Commission
Mr Manfred WEBER
Member of the European Parliament (PPE, DE)
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