Grupuri de lucru
Mandat
[Anexă la documentul de reflecție privind organizarea ședinței plenare]

I.
A. În conformitate cu Regulamentul de procedură al Conferinței privind viitorul Europei
(Conferința), copreședinții Comitetului executiv al Conferinței au propus plenului Conferinței
înființarea a nouă grupuri de lucru tematice (a se vedea lista propusă a grupurilor de lucru din
anexa la prezentul document de reflecție). La 19 iunie, copreședinții au prezentat plenului
propunerea privind organizarea grupurilor de lucru tematice; acesta a sprijinit propunerea.

B. Copreședinții Comitetului executiv al Conferinței vor desemna președintele fiecărui grup de
lucru (2 din partea Parlamentului European, 2 din partea Consiliului, 2 din partea Comisiei, 2
din partea parlamentelor naționale, 1 din partea Forumului European al Tineretului). Lista
grupurilor de lucru, a președinților și a membrilor acestora se va publica pe platforma digitală
multilingvă.

II.
Componența grupurilor de lucru va fi finalizată de copreședinții Comitetului executiv al
Conferinței pe baza unei propuneri din partea părților care alcătuiesc plenul Conferinței1, luând
în considerare până la trei preferințe exprimate de membri, în următoarele condiții:
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Astfel cum sunt definite în Regulamentul de procedură al Conferinței privind viitorul Europei.
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Fiecare membru al plenului Conferinței va putea participa la un singur grup de lucru2;



Fiecare grup de lucru va avea cel puțin 40 de membri, iar proporțiile diferitelor
componente ale sesiunii plenare ar trebui să se reflecte, de asemenea, în fiecare grup de
lucru 3 . Reprezentanții grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni ar trebui să
participe la grupurile de lucru care tratează aceleași subiecte abordate de grupurile lor
de dezbatere.4

III.
A. Grupurile de lucru contribuie la pregătirea dezbaterilor și a propunerilor plenului
Conferinței, în limitele Declarației comune și ale Regulamentului de procedură.

Ele realizează acest lucru prin discutarea recomandărilor din partea grupurilor de dezbatere
naționale și a grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, precum și a contribuțiilor la
platforma digitală multilingvă legate de subiectele grupului de lucru reunite în cadrul
Conferinței.

B. Grupurile de lucru funcționează pe bază de consens, astfel cum este definit la nota de subsol
7 de la articolul 17 din Regulamentul de procedură al Conferinței.

C. Președintele și purtătorul de cuvânt, care vor fi selectați dintre reprezentanții grupurilor de
dezbatere ale cetățenilor europeni din cadrul grupului de lucru, vor face o prezentare în plen a
rezultatelor grupului de lucru.
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Membrii Comisiei Europene vor participa la grupurile de lucru în care consideră că vor fi discutate chestiuni
relevante pentru portofoliul lor, astfel cum se prevede la articolul 16 din Regulamentul de procedură al Conferinței.
3
Cu titlu indicativ, acest lucru ar însemna următoarele: 12 pentru Parlamentul European și parlamentele naționale,
6 pentru Consiliu, 3 pentru reprezentanții grupurilor naționale de dezbatere ale cetățenilor sau evenimente, câte 2
pentru Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social, 1 sau 2 pentru partenerii sociali, 1 pentru societatea
civilă și 1 pentru membrii aleși ai autorităților locale și regionale, precum și reprezentanți ai grupurilor de dezbatere
ale cetățenilor europeni (a se vedea nota de subsol de mai jos).
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În practică, acest lucru înseamnă că, cu titlu indicativ, grupurile de lucru care se ocupă de „O economie mai
puternică, justiție socială, locuri de muncă”, „Educație, tineret, cultură, sport” și „Transformarea digitală” ar trebui
să aibă 6 sau 7 reprezentanți ai grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, în timp ce toate celelalte grupuri
de lucru ar trebui să aibă 10 reprezentanți.
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D. Președintele grupului de lucru va fi asistat de Secretariatul comun.

IV.
A. Președintele grupului de lucru va convoca reuniuni în intervalele orare stabilite în cadrul
ordinii de zi a sesiunii plenare a Conferinței.5
În cazul în care acest lucru nu este posibil din cauza indisponibilității resurselor logistice și
lingvistice necesare, copreședinții vor propune intervale orare alternative. La cererea
președintelui, pot fi convocate reuniuni suplimentare, de comun acord cu copreședinții
Comitetului executiv și cu toate componentele grupului de lucru.
B. Președintele asigură o distribuție echitabilă a timpului afectat luărilor de cuvânt între toate
componentele grupului de lucru, inclusiv cetățenii.

V

A. Secretariatul comun pregătește un proces-verbal sumar al fiecărei reuniuni a grupului de
lucru sub îndrumarea președintelui și în consultare cu membrii grupului de lucru. Acesta va fi
pus la dispoziție în mod corespunzător în secțiunea plenară a Platformei digitale multilingve.
B. Participarea la reuniunile grupului de lucru se limitează la membrii plenului Conferinței, la
câte un colaborator pentru fiecare membru al grupului de lucru și la personalul Secretariatului
comun al Conferinței.

C. Orice modificare ulterioară a acestor termeni de referință și orice adăugare de noi norme
trebuie să obțină acordul celor trei copreședinți ai Conferinței.
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Intervalele orare ale grupurilor de lucru nu vor coincide cu dezbaterile în plen sau cu pauzele dintre acestea.
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