Povzetek zapisnika 19. 7. 2021

Povzetek zapisnika šeste seje izvršnega odbora
Konference o prihodnosti Evrope
ponedeljek, 19. julij 2021
16.00 - 18.00, stavba Europa (sejna dvorana S7, hibridna seja)
Udeleženci in udeleženke: glej priloženi seznam
Povzetek in zaključki:
Izvršni odbor Konference o prihodnosti Evrope se je 19. julija 2021 sestal na šesti seji (v
hibridni obliki) v stavbi Sveta.
Šesti 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.
Izvršni odbor je podprl spremembo člena 16 poslovnika Konference v zvezi z boljšo
zastopanostjo lokalnih in regionalnih organov ter socialnih partnerjev v plenarni skupščini
Konference.
Sopredsedujoči so izvršni odbor obvestili o posodobljenih praktičnih podrobnostih za
organizacijo evropskih državljanskih forumov, zlasti v zvezi z njihovim vrstnim redom in
lokacijami ter metodologijo za določitev tem.
Sopredsedujoči so izvršni odbor obvestili tudi o stanju priprav v zvezi z delovnimi
skupinami plenarne skupščine Konference.

Sopredsedujoči so izvršni odbor obvestili o skupnem komunikacijskem načrtu za
Konferenco prihodnosti Evrope.

Sejo je otvoril sopredsedujoči Gašper Dovžan.
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1. Sprememba poslovnika Konference v zvezi z boljšo zastopanostjo lokalnih in

regionalnih organov ter socialnih partnerjev v plenarni skupščini Konference

Tej točki dnevnega reda je predsedovala Dubravka Šuica (sopredsedujoča), ki je
predstavila predlog sopredsedujočih za spremembo člena 16, da bi povečali število
predstavnikov socialnih partnerjev ter lokalnih in regionalnih izvoljenih predstavnikov v
plenarni skupščini. Izvršnemu odboru je bil predlagan naslednji predlog spremembe člena
16:
-

povečati število sedežev socialnih partnerjev z osem na dvanajst predstavnikov,
dodati šest izvoljenih predstavnikov regionalnih organov in šest izvoljenih
predstavnikov lokalnih organov.

V razpravi, ki je sledila, so udeleženci izrazili široko podporo predlagani spremembi.
Socialni partnerji so bili zaprošeni, da imenujejo dodatne štiri člane plenarne skupščine,
Odbor regij pa je bil pozvan, naj usklajuje uravnoteženo imenovanje šestih izvoljenih
regionalnih predstavnikov in šestih izvoljenih lokalnih predstavnikov, pri čemer ti
predstavniki niso člani Odbora regij.
Izraženih je bilo več zahtev glede možnosti, da bi se sej izvršnega odbora in zasedanj
plenarne skupščine lahko udeleževali namestniki. Sopredsedujoči so se sklicevali na
predhodno dogovorjeno stališče, ki tega ne dopušča; spremembe v sestavi delegacij so
možne samo, če je to potrebno in so sopredsedujoči obveščeni, za posamezne seje ali
zasedanja pa zamenjave niso možne. Poleg tega je bila v okviru te točke dnevnega reda
obravnavana tudi zahteva za vključitev Zahodnega Balkana v Konferenco.
Predsedujoča je ugotovila, da je izvršni odbor odobril predlagano spremembo člena 16
poslovnika.
Zaključek:
Izvršni odbor je podprl spremembo člena 16 poslovnika Konference v zvezi z
večjo zastopanostjo lokalnih in regionalnih organov ter socialnih partnerjev v
plenarni skupščini Konference.
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2. Posodobljene praktične podrobnosti v zvezi z organizacijo evropskih

državljanskih forumov: poročanje sopredsedujočih
Tej točki dnevnega reda je predsedovala Dubravka Šuica (sopredsedujoča), ki je opozorila
na posodobljene praktične podrobnosti, razposlane pred sejo, in sicer zlasti na nove
elemente v zvezi z vrstnim redom forumov, njihovo lokacijo in metodologijo za organizacijo
razprav. Predsedujoča je obvestila izvršni odbor tudi o stanju v izbirnem postopku in
pojasnila, da je bilo izbranih že približno 500 državljanov in državljank (od 800) in da bo
izbirni postopek zaključen do sredine avgusta. Čeprav je treba pozorno spremljati
epidemiološke razmere, je sopredsedujoča poudarila, da bi bilo treba forume organizirati v
živo. Poleg tega je priporočila, naj bo tudi izbor udeležencev in udeleženk nacionalnih
državljanskih forumov naključen, forumi pa naj delujejo v skladu z določenimi smernicami.
V razpravi, ki je sledila, so člani in članice izvršnega odbora na splošno pozdravili
posodobljene praktične podrobnosti.
Zastavljena vprašanja in izrečene pripombe so se med drugim nanašale na izbirni
postopek, pri tem so bile izražene zahteve za večjo preglednost in utemeljitev glede
reprezentativnosti izbranih državljanov in državljank. Sopredsedujoča Dubravka Šuica je
pojasnila, da bo zunanji izvajalec storitev, ki je pristojen za izbor, ob koncu postopka
zagotovil informacije o izpolnjevanju meril za izbor.
Postavljenih je bilo tudi nekaj vprašanj o tem, kako naj državljani izberejo teme, na katere
se bodo osredotočili, zlasti zaradi omejenega časa, ki ga imajo forumi na voljo, in obsega
tem. Sopredsedujoči so pojasnili, da bo izvajalec storitev pripravil vmesno poročilo, v
katerem bo opisan in analiziran prispevek večjezične digitalne platforme; poročilo bo na
voljo v začetku septembra. Opozorili so, da bo to vmesno poročilo udeležencem in
udeleženkam forumov zagotovilo dobro podlago pri izbiri tem in da bodo lahko sami
opredelili svoje prednostne naloge ali razpravljali o morebitnih dodatnih vprašanjih.
Sopredsedujoči so tudi navedli, da bodo evropske državljanske forume spremljali
neodvisni strokovnjaki.
Zaključek:
Sopredsedujoči so izvršni odbor obvestili o posodobljenih praktičnih
podrobnostih za organizacijo evropskih državljanskih forumov, zlasti v zvezi z
njihovim vrstnim redom in lokacijami, ter o metodologiji za oblikovanje tem.
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3. Delovne skupine plenarne skupščine Konference: poročanje sopredsedujočih

Tej točki dnevnega reda je predsedoval Gašper Dovžan (sopredsedujoči), ki je pojasnil
potek razprav o delovnih skupinah in poudaril, da te skupine niso predvidene v skupni
izjavi, ampak so bile vključene v poslovnik kot pripravljalno telo za spodbujanje razprav na
plenarni skupščini. Opozoril je, da še ni bil dosežen kompromis o več vprašanjih, kot so
vloga delovnih skupin, pogostost sej, poročanje itd. Navedel je, da so za oblikovanje
stališča potrebne nadaljnje razprave v Svetu, vendar bi morala obstajati možnost, da se
kompromis doseže v septembru.
Sopredsedujoča Šuica je menila, da bi morale biti delovne skupine omejene na pripravo
plenarne skupščine, na podlagi priporočil državljanskih forumov, v njihovem središču pa bi
morali biti državljani in državljanke, pri čemer bi bili poročevalci, in po možnosti tudi
predsedujoči, delovnih skupin predstavniki evropskih državljanskih forumov, da bi
zagotovili povezavo med forumi in skupščino. Hkrati je tudi pozvala, naj bodo seje delovnih
skupin organizirane na datume, določene za plenarno skupščino, da bi omejili obremenitve
za državljane in državljanke. Delovne skupine bi moral podpirati skupni sekretariat,
predsedujočim pa bi lahko zagotovili določeno prožnost v zvezi s časom za govor.
Sopredsedujoča Dubravka Šuica je poudarila, da bi bilo treba doseči dogovor čim prej po
poletju, da se ne bi več ukvarjali s postopkovnimi vprašanji.
Sopredsedujoči Guy Verhofstadt je pozval k čimprejšnjemu dogovoru o delovnih skupinah,
da bi lahko zagotovili napredek pri delovanju Konference. Pozval je delovne skupine, naj
začnejo delo na oktobrski plenarni skupščini, na podlagi poročil večjezične digitalne
platforme in priporočil nacionalnih forumov in dogodkov, ter se v zvezi s tem sklicujejo na
poslovnik; hkrati je poudaril, da bi morale delovne skupine pripraviti predloge za plenarno
skupščino v pisni obliki. Pozval je k zaupanju v predsedujoče delovnim skupinam in k
temu, da se jim omogoči določena prožnost pri organizaciji dela. Navedel je je, da bi moral
predsedujoči posamezni delovni skupini rezultate predstaviti na plenarni skupščini, tej
predstavitvi pa bi moral takoj slediti odziv predstavnika evropskega državljanskega foruma
iz posamezne delovne skupine, da bi tudi oni izrazili svoje stališče.
V razpravi, ki je sledila:
-

so nekateri udeleženci izrazili zaskrbljenost in opozorili na cilj enostavne strukture, z
državljani in državljankami v središču, ter poudarili, da so delovne skupine neformalne
narave in da je treba zagotoviti, da bodo njihove seje organizirane v času, določenem
za plenarno skupščino,

-

so nekateri udeleženci poudarili, da so delovne skupine pomembne pri pripravi
plenarnih skupščin, ker preučujejo predloge, in so se zavzeli za to, naj čim prej začnejo
delo,

-

je bilo tudi izpostavljeno, da bi bilo treba organizirati seje delovnih skupin pred
oktobrsko plenarno skupščino, na podlagi prispevkov, objavljenih na večjezikovni
digitalni platformi.

Sopredsedujoči Gašper Dovžan se je seznanil z vsemi pripombami in sporočil, da se bodo
razprave nadaljevale, da bi dosegli dogovor v septembru.
Zaključek:
Sopredsedujoči so izvršni odbor obvestili o stanju priprav v zvezi z delovnimi
skupinami plenarne skupščine Konference.
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4. Skupni komunikacijski načrt za Konferenco prihodnosti Evrope: poročanje

sopredsedujočih
Tej točki dnevnega reda je predsedoval Guy Verhofstadt (sopredsedujoči); izvršni odbor je
obvestil o skupnem komunikacijskem načrtu, ki so ga pripravili generalni direktorati za
komuniciranje Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije na zahtevo izvršnega odbora z
dne 26. maja, in pozdravil morebitne nadaljnje predloge. Povedal je, da je skupni
komunikacijski načrt že pokazal rezultate, saj se je število obiskov na večjezikovni digitalni
platformi povečalo.
Sopredsednik Guy Verhofstadt je omenil možnost, da bi večjezično digitalno platformo
promovirale znane osebnosti, kot so športniki, in sicer prek korespondenčne kode QR, ter
pozval skupni sekretariat in generalne direktorate za komuniciranje vseh treh institucij, naj
razmislijo o kreativnejših rešitvah. Povedal je tudi, da se sopredsedujoči strinjajo, da bi
novinarji morali imeti možnost spremljati evropske državljanske forume in da bodo
generalni direktorati za komuniciranje vseh treh institucij delovali kot posredniki med
zainteresiranimi državljani in novinarji.
Sopredsedujoči Gašper Dovžan je dejal, da bo prihodnji Blejski strateški forum posvečen
Konferenci, s čimer naj bi se povečalo zanimanje javnosti. Vse dele izvršnega odbora je
pozval, naj angažirajo svoje mreže.
Sopredsedujoča Dubravka Šuica je predstavila statistične podatke o večjezikovni digitalni
platformi in navedla, da je bilo na platformi registriranih več kot 20 000 udeležencev in
udeleženk, 1 500 dogodkov in približno 5 600 predlogov. Poudarila je tudi, da je treba
zagotoviti intenzivnejšo komunikacijo.
V razpravi, ki je sledila, so nekateri udeleženci predlagali, da se na platformi v okviru
vsake od devetih tem navedejo glavni trendi. Drugi so predlagali, da bi lahko imeli
pomembno vlogo pri mobilizaciji državljanov in državljank tudi nacionalni parlamenti, v
okviru dogodkov v svojih volilnih enotah.
Sopredsednik Verhofstadt je sklenil, da bo to vprašanje na dnevnem redu naslednje seje
izvršnega odbora, da bi zagotovili pozorno spremljanje in ocenjevanje sodelovanja na
platformi.
Zaključek:
Sopredsedujoči so izvršni odbor obvestili o skupnem komunikacijskem načrtu za
Konferenco o prihodnosti Evrope.

Naslednja seja:
Datum naslednje seje izvršnega odbora bo še določen.
Gašper Dovžan (sopredsedujoči) je zaključil sejo.
Kontaktni naslov:

Rebecca Rhlalou, članica skupnega sekretariata
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