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Evropská panelová diskuse občanů 2:„Evropská demokracie / 
Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ 

Zasedání 3: 10.–12. prosince 2021, Florencie, Itálie 

Evropské panelové diskuse občanů pořádají Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise v rámci 
Konference o budoucnosti Evropy. 

Tento dokument1 vypracovala skupina pro panelové diskuse, kterou tvoří Missions Publiques, Danish 
Board of Technology, Deliberativa, Ifok a Kantar a která odpovídá za návrh a realizaci panelových 
diskusí. Panel 2: „Evropská demokracie / Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ Zasedání 3 vedla 
Deliberativa a za podpory Missions Publiques a Ifok. 
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1. Shrnutí zasedání 3 

Ve dnech 10.–12. prosince se 162 náhodně vybraných evropských občanů různého věku a původu 

z celé Evropské unie sešlo již potřetí, aby diskutovali o tématech „Evropská demokracie / Hodnoty 

a práva, právní stát, bezpečnost“, a navázali tak na jednání, která proběhla během prvního 

a druhého zasedání. V rámci tohoto závěrečného zasedání byli účastníci panelu 2 ubytováni 

v Evropském univerzitním institutu ve Florencii s možností účastnit se online. Občané, kteří při své 

práci vycházeli z témat vzešlých z 2. zasedání, vypracovali a schválili 39 závěrečných doporučení, 

která budou předložena a projednána na plenárním zasedání Konference. Z celkového počtu 162 

účastníků se 26 účastnilo a vystoupilo na dálku. 

Diskuse a kolektivní práce probíhaly ve třech formátech: 

⚫ V podskupinách. Každou z patnácti podskupin tvořilo přibližně deset až třináct občanů. 

V každé podskupině se mluvilo čtyřmi až pěti jazyky, přičemž každý z občanů mohl hovořit 

svým vlastním jazykem nebo jazykem, ve kterém se cítil dobře. Každá podskupina měla 

vyhrazeného odborného moderátora ze skupiny pro panelové diskuse nebo od jiných 

 
1Upozornění: za tuto zprávu odpovídají výhradně její autoři a neodráží názory orgánů EU. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=cs
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=cs
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=cs
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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externích poskytovatelů služeb. Na podporu práce moderátorů poskytl EUI pro každou 

podskupinu jednoho zapisovatele. 

⚫ V plénu se všemi účastníky. Plenární zasedání vedli dva hlavní moderátoři ze skupiny pro 

panelové diskuse, tlumočení probíhalo do 24 úředních jazyků EU. 

S podporou odborníků a ověřovatelů faktů, vlastních znalostí a zkušeností a prostřednictvím jednání 

začali občané zkoumat všechna témata vypracovaná panelem během druhého zasedání2 v prostředí 

„otevřeného fóra“. Kromě poskytnutých odborných znalostí jim pomáhali také moderátoři 

podskupin. Každý občan dostal padesát nálepek (deset zelených pro téma 1, deset červených pro 

téma 2, deset modrých pro téma 3, deset žlutých pro téma 4, deset fialových pro téma 5) a následně 

pokračovali určováním priority pro až deset oblastí činnosti pro každé téma. Každému občanovi bylo 

přiděleno pět černých samolepek, aby určil prioritní oblasti činnosti vypracované jeho vlastní 

podskupinou. Jakmile bylo toto stanovení priorit na úrovni panelu dokončeno, byli občané rozděleni 

do stejných podskupin, v nichž pracovali během zasedání 2, a společně uznali, které z oblastí činnosti 

jejich skupiny byly zbytkem panelu a členy jejich vlastní podskupiny upřednostněny.  

Pro vypracování doporučení byl každé podskupině stanoven orientační rozsah počtu doporučení od 

jednoho do tří, maximálně však pět. Pro určení priority oblastí činnosti na úrovni podskupin použili 

občané systém řazení, podle kterého začali pracovat na tématech své dílčí oblasti činnosti s nejvyšší 

podporou panelu. Za druhé pracovali na tom, který měl největší podporu jejich vlastní podskupiny, 

a tak dále. 

Práce podskupiny se pak věnovala zpracování oblastí činnosti do doporučení. K tomu občané použili 

šablonu doporučení:  

 Popis Maximální počet 
znaků v EN 

Závěrečné doporučení Doporučujeme, aby .... 1000 

Závěrečné odůvodnění Doporučujeme to proto, že ....  300 

Prvky/otázky, kterými se skupina musela zabývat (nejedná se o striktní povinnost, ale o důrazné 
doporučení) při formulování odůvodnění doporučení, byly následující:   
 

1. Proč je toto doporučení důležité a relevantní pro témata panelu? 
2. Proč je důležité přijmout opatření na úrovni EU? 
3. Jaké jsou nežádoucí dopady tohoto doporučení a proč si přesto myslíme, že je důležité ho 

provést? 
 

Během práce v podskupinách se uskutečnila čtyři přibližně třicetiminutová jednání o zpětné vazbě 

mezi podskupinami, která měla účastníkům pomoci pochopit práci ostatních podskupin a obohatit 

jejich doporučení. Při každém sezení se zpětnou vazbou se jeden účastník z každé podskupiny 

přesunul do jiné místnosti. Tento účastník představil návrh doporučení, který dosud připravila jeho 

podskupina, a vzal na vědomí připomínky svých kolegů. Zapisovatel vložil zpětnou vazbu do online 

 
2 Zpráva ze zasedání 2 panelové diskuse č. 2 je k dispozici na adrese: Panel 2 – zasedání 2 – zpráva 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf


 

 Panelová diskuse 2 zasedání 3 - 4 
 

Evropská panelová diskuze občanů 2: „Evropská demokracie / hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ 

tabulky, aby ji podskupina, která vypracovala návrh doporučení, mohla konzultovat vedle ústní 

zprávy svého zástupce. 

O doporučeních jednotlivých podskupin pak panel hlasoval v neděli 12. prosince. Všichni účastníci 

obdrželi před hlasováním dokument se všemi návrhy doporučení vytvořenými den předtím, aby si je 

mohli přečíst ve svém jazyce (automaticky přeložené z angličtiny). Hlasování probíhalo 

prostřednictvím online formuláře. Hlasování bylo rozděleno do pěti bloků, které odpovídaly pěti 

oblastem činnosti panelu. Doporučení byla prezentována po jednotlivých oblastech činnosti. Na 

každou připadlo 30 minut. Na začátku představil jeden občan z každé podskupiny práci své 

podskupiny. Hlavní moderátor četl jednotlivá doporučení v angličtině, aby občané mohli poslouchat 

simultánní tlumočení. O doporučeních hlasovali postupně všichni účastníci. Všichni tlumočníci 

obdrželi předem písemný návrh doporučení v angličtině, aby bylo možné zajistit co nejkvalitnější 

tlumočení v době hlasování. 

Na základě výsledků závěrečného hlasování byla doporučení rozdělena takto:  

- Doporučení, která dosáhla hranice 70 % nebo více odevzdaných hlasů, byla panelem přijata.  
- Doporučení, která neprošla prahovou hodnotou, považoval panel za nepřijatá a jsou 

uvedena v příloze III této zprávy. 

Videozáznamy plenárních zasedání najdete zde: 

⚫ Plenární zasedání panelu 10. prosince 

⚫ Plenární zasedání panelu 12. prosince 

 

2. Kontext zasedání 3 v rámci procesu evropských panelových diskusí občanů 

Evropské panelové diskuse občanů jsou jedním z klíčových prvků Konference o budoucnosti Evropy. 

Uskuteční se čtyři evropské panelové diskuse občanů, které účastníkům umožní společně se zamyslet 

nad tím, jakou si pro Evropskou unii přejí budoucnost. 

⚫ Každého ze 4 panelů se zúčastní přibližně 200 evropských občanů vybraných na základě 

náhodného výběru z 27 členských států. 

⚫ Odraz rozmanitosti EU: zeměpisný původ (státní příslušnost a městský/venkovský původ), 

gender, věk, socioekonomické zázemí a dosažené vzdělání; 

⚫ V každém panelu je alespoň jedna žena a jeden muž z každého členského státu. 

⚫ Třetinu každého panelu tvoří mladí lidé (ve věku 16–25 let). Tato skupina mladých lidí má 

zvláštní vazbu na Evropské setkání mládeže. 

Každý panel se v období od září 2021 do února 2022 sejde třikrát. První zasedání se konalo ve 

Štrasburku v Evropském parlamentu. Druhé sezení proběhlo online pomocí programu Interactio: 

online nástroje, který umožňuje vícejazyčné schůzky se simultánním tlumočením do 24 jazyků. 

Zasedání 3 se bude konat ve čtyřech různých členských státech: Panel 1 v Dublinu na Institutu pro 

mezinárodní a evropské záležitosti a na dublinském zámku, Panel 2 ve Florencii na Evropském 

univerzitním institutu, Panel 3 v Natolinu na College of Europe a Panel 4 v Maastrichtu na Evropském 

institutu veřejné správy, Ekonomické univerzitě v Maastrichtu a v Maastrichtském výstavním 

a konferenčním centru. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Zatímco první zasedání bylo úvodním zasedáním zaměřeným na vytváření vizí, stanovení programu 

a prioritních témat, na která se občané chtějí zaměřit, a druhé zasedání bylo zaměřeno na proniknutí 

do těchto témat a vypracování oblastí činnosti, třetí zasedání bylo věnováno přípravě podkladů pro 

plenární zasedání konference, a to formulováním souboru doporučení pro orgány Unie, na které by 

měly navázat. 

 

3. Hlavní výsledky zasedání: Doporučení přijatá v rámci panelové diskuse (k postoupení na 

plenární zasedání) 

 
Téma 1 Zajištění práv a nediskriminace  
 
Dílčí téma 1.1 Nediskriminace / Dílčí téma 1.2 Rovnost žen a mužů  
 
1. „Doporučujeme, aby EU stanovila antidiskriminační kritéria na trhu práce (kvóty pro mladé 
a starší lidi, ženy, menšiny). Pokud podniky splní kritéria, dostanou dotace nebo daňové úlevy.“ 
Doporučujeme zvýšit povědomí zaměstnanců o: 

• nadnárodních a národních institucích (např. odbory), 

• mechanismech, které zajišťují, aby společnosti dodržovaly stávající pravidla 
o nediskriminaci na pracovišti, 

• kvalifikačních programech pro sociální skupiny, které jsou na trhu práce diskriminovány 
(mladí a starší lidé, ženy, menšiny).  

 
Doporučujeme přijmout dvouúrovňové právo EU. Zaprvé, poskytnout dotace na zaměstnávání 
zaměstnanců z určitých kategorií náchylných k diskriminaci. Zadruhé, zákon by měl 
zaměstnavatele zavazovat k zaměstnávání těchto skupin po určitou minimální dobu.“ 
 
Je to proto, že EU je zodpovědná za zachování rovnováhy mezi zájmy volného trhu a ochranou 
zranitelných kategorií, které by měly být právně chráněny. Heterogenní skupiny jsou pro společnosti 
žádoucí, protože nabízejí různorodou kvalifikaci. Jako další pobídka mají být společnostem 
poskytnuty dotace. 
 
2. „Doporučujeme, aby EU vytvořila pobídkový program, který usnadní vytváření cenově 
dostupných mateřských škol a dětských hřišť ve velkých i malých společnostech. Sdílené prostory 
jsou také vhodnou možností pro menší podniky, jak získat dotaci.  
Doporučujeme, aby EU donutila společnosti zřizovat školky úměrně počtu zaměstnanců.“  
 
Doporučujeme to, neboť spojení rodinného a profesního života zlepšuje pracovní výkony, snižuje 
nezaměstnanost a rodičům, zejména ženám, umožňuje pokračovat v kariéře. Navrhované řešení 
klade důraz na sociální rozměr, a zaručuje tak bezpečnost dětí a snižuje obavy rodičů. 
 
Dílčí téma 1.3 Ochrana lidských práv a práv přírody a zvířat  
 
3. „Doporučujeme zajistit dobré životní podmínky zvířat a udržitelnost v zemědělství změnou 
směrnice 98/58 ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely. Je třeba stanovit 
podrobnější minimální kritéria. Měla by být konkrétní, měřitelná a časově vymezená. Minimální 
kritéria by měla být stanovena tak, aby vedla k vyšším normám dobrých životních podmínek zvířat 
a zároveň umožnila transformaci směrem k udržitelnosti z hlediska klimatu a životního prostředí 
a k ekologickému zemědělství.“ 
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Jako občané se domníváme, že je důležité, aby byly v rámci EU harmonizovány přísnější minimální 
normy týkající se chovu zvířat. Jsme si vědomi toho, že tato transformace může způsobit problémy 
v některých zemědělských odvětvích, která využívají dotace, a v těch, která přecházejí na ekologické 
a udržitelné zemědělství. Považujeme však za velmi důležité zajistit, aby se tato transformace 
uskutečnila. 
 
4. „Doporučujeme podporovat ekologičtější a ke klimatu šetrnější zemědělství v Evropě i ve světě 
zdaněním všech negativních emisí, pesticidů, nadměrného využívání vody atd., a to na základě 
jejich zátěže pro životní prostředí. Cla na veškeré zemědělské zboží dovážené do EU musí 
eliminovat konkurenční výhody třetích zemí, které nemají stejné normy jako EU. Na podporu 
zemědělství šetrného ke zvířatům doporučujeme zdanit emise způsobené dálkovou přepravou 
zvířat.“ 
 
Věříme, že zavedením takového systému lze podpořit transformaci směrem k zemědělství šetrnému 
ke klimatu a životnímu prostředí. 
 
5. „V souvislosti s mnoha falešnými zprávami doporučujeme podporovat nezávislejší, objektivnější 
a vyváženější mediální pokrytí prostřednictvím: 1. Vypracování směrnice o minimálních 
standardech pro nezávislost médií na úrovni EU. 2. Podpory rozvoje mediálních kompetencí 
každého občana na úrovni EU“. 
 
EU musí vypracovat směrnici, která zajistí nezávislost médií a svobodu projevu. 
 
6. „Doporučujeme přestat dotovat zemědělskou velkovýrobu, pokud nepovede k transformaci na 
klimaticky, ekologicky a environmentálně udržitelné zemědělství. Místo toho doporučujeme 
přesměrovat dotace na podporu udržitelné transformace.“ 
 
Namísto dotování zemědělského odvětví velkochovů by měly být dotace přesměrovány do 
zemědělských podniků, které procházejí transformací, aby dodržovaly nové minimální normy pro 
dobré životní podmínky zvířat. 
 
Dílčí téma 1.4 Právo na soukromí  
 
7. „Doporučujeme, aby subjekty, které zpracovávají osobní údaje, byly držiteli licence na úrovni 
EU. Tyto subjekty budou rovněž podléhat každoročnímu nezávislému externímu auditu ochrany 
údajů. Tyto subjekty budou za porušení ochrany údajů postihovány úměrně svému ročnímu obratu 
přísněji než podle stávajícího nařízení.  Licence by měla být odebrána na základě dvou po sobě 
jdoucích porušení a okamžitě po závažném porušení.“ 
  
To vše doporučujeme, protože stávající předpisy (nařízení GDPR) nejsou dostatečné a je třeba lépe 
kontrolovat a postihovat subjekty, aby nedocházelo k porušování ochrany osobních údajů a práva na 
soukromí. 
 
8. „Doporučujeme posílit pravomoci EU v oblasti: 1) vzdělávání v oblasti ochrany údajů, 2) 
zvyšování povědomí o ochraně údajů a 3) ochrana osobních údajů nezletilých osob. Doporučujeme 
stanovit v nařízení GDPR jasnější a přísnější pravidla pro zpracování údajů nezletilých osob, včetně 
pravidel pro souhlas, ověřování věku a kontrolu ze strany zákonných zástupců. Doporučujeme 
také zavést do nařízení GDPR zvláštní kategorii pro citlivé údaje nezletilých osob (např. údaje 
z trestního rejstříku, zdravotní údaje, nahota), aby byly nezletilé osoby chráněny před jakoukoli 
formou zneužití a diskriminace.“  
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Toto doporučení je zapotřebí, protože nezletilí jsou obzvláště zranitelní vůči porušování ochrany 
údajů a soukromí a v současné době neexistuje dostatečné povědomí o ochraně údajů mezi širokou 
veřejností, zejména mezi nezletilými, učiteli a zákonnými zástupci. Všichni se musí naučit, jak 
používat online a offline služby související s daty a jak chránit práva dětí na soukromí. Kromě toho 
mohou zákonní zástupci často souhlasit se zpracováním údajů dětí, aniž by o tom byli plně 
informováni, a děti mohou souhlas rodičů předstírat. V neposlední řadě je toto doporučení 
potřebné, protože navzdory jeho zásadnímu významu neexistuje řádná celoevropská osvětová 
kampaň zaměřená konkrétně na nezletilé, zákonné zástupce a učitele.  
 
9. „Doporučujeme zavést standardizované zásady ochrany osobních údajů a snadno srozumitelné, 
stručné a uživatelsky přívětivé formuláře souhlasu, které jasně uvádějí, jaké zpracování údajů je 
nezbytně nutné a jaké je nepovinné. Doporučujeme, aby odebrání souhlasu bylo snadné, rychlé 
a trvalé. Doporučujeme zakázat subjektům omezovat své služby více, než je nezbytné, pokud 
neexistuje souhlas s nepovinným zpracováním údajů.“  
 
Doporučujeme to proto, že současná pravidla EU nejsou dostatečně přesná, odvolání souhlasu je 
zdlouhavé, dočasné a složité a subjekty nemají zájem nabízet své služby občanům, kteří se domáhají 
svých práv na ochranu údajů. 
 

Téma 2: Ochrana demokracie a právního státu  

 
Dílčí téma 2.1 Ochrana právního státu  
 
10. „Doporučujeme, aby bylo nařízení o obecném režimu podmíněnosti (2020/2092, přijaté 
16. prosince 2020) změněno tak, aby se vztahovalo na všechna porušení zásad právního státu, 
a nikoli pouze na porušení, která mají dopad na rozpočet EU.“ 
  
Nařízení o podmíněnosti umožňuje pozastavit poskytování finančních prostředků EU členským 
státům, které porušují zásady právního státu. Podle současného znění se však vztahuje pouze na 
porušení, která ovlivňují nebo mohou ovlivnit rozpočet EU. Navíc současná formulace nařízení 
o podmíněnosti chrání spíše rozpočet EU a její orgány než občany dotčených členských států. Proto 
doporučujeme změnit stávající znění nařízení tak, aby se vztahovalo na všechna porušení zásad 
právního státu.  
 
11. „Doporučujeme, aby EU pořádala každoroční konference o právním státu v návaznosti na 
zveřejnění výroční zprávy o právním státu (mechanismus Komise pro sledování dodržování zásad 
právního státu v členských státech). Členské státy by měly mít povinnost vyslat na konferenci 
sociálně rozmanité národní delegace, které by zahrnovaly jak občany, tak úředníky.“  
 
Tato konference by podpořila dialog mezi občany EU o otázkách právního státu a také dialog mezi 
občany a odborníky, kteří vypracovávají výroční zprávy o právním státu. Věříme, že v atmosféře 
vzájemného uznání a sdílení mohou účastníci přenést osvědčené postupy a nápady zpět do svých 
zemí. Kromě toho by konference zvýšila povědomí o zásadě právního státu a výsledcích a procesu, 
který stojí za výroční zprávou o právním státu, a porozumění těmto aspektům. To by také upoutalo 
pozornost médií a umožnilo občanům podělit se o své zkušenosti a porovnat je se zjištěními 
uvedenými ve zprávě.  
 
Dílčí téma 2.2 Ochrana a posilování demokracie / Dílčí téma 2.4 Média a dezinformace  
 
12. „Doporučujeme, aby EU přísněji prosazovala pravidla hospodářské soutěže v mediálním 
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odvětví, a zajistila tak ochranu plurality médií ve všech členských státech. EU by měla zabránit 
velkým mediálním monopolům a jmenování politiků do správních rad sdělovacích prostředků. 
Doporučujeme také, aby připravovaný akt EU o svobodě sdělovacích prostředků obsahoval 
pravidla, která zabrání politikům vlastnit sdělovací prostředky nebo mít silný vliv na jejich obsah.“  
 
Doporučujeme to proto, že prosazování pravidel hospodářské soutěže EU podporuje pluralitní 
mediální prostředí, v němž mají občané možnost volby. Vzhledem k tomu, že Komise v současné 
době připravuje právní předpis (akt o svobodě sdělovacích prostředků) o integritě mediálního trhu 
v EU, měl by tento právní předpis rovněž zohledňovat, že média by neměla být vlastněna nebo 
ovlivňována politiky. 
 
Dílčí téma 2.3 Bezpečnost 
 
13. „Doporučujeme orgánům EU, aby sehrály silnější roli se všemi nástroji, které mají k dispozici, 
včetně národních center pro kybernetickou bezpečnost a Agentury Evropské unie pro 
kybernetickou bezpečnost (ENISA), a chránily tak jednotlivce, organizace a instituce před novými 
hrozbami plynoucími z narušení kybernetické bezpečnosti a využívání umělé inteligence pro 
kriminální účely. Dále doporučujeme, aby směrnice přicházející z úrovně EU a jejích agentur byly 
řádně prováděny a šířeny ve všech členských státech.“  
 
Doporučujeme to proto, že občané se cítí bezmocní a nevědí, co Evropská unie proti těmto hrozbám 
dělá. Doporučujeme to proto, že tyto hrozby představují vážný bezpečnostní problém na vnitrostátní 
i evropské úrovni. Doporučujeme to proto, že Evropa by měla být v této oblasti skutečným 
inovátorem. 
 
14. „Doporučujeme, aby Evropská unie ve vztazích se třetími zeměmi především posilovala 
společné demokratické hodnoty na svých hranicích. Doporučujeme, aby teprve po dosažení 
tohoto cíle mohla být Evropská unie prostřednictvím diplomacie a dialogu vyslancem našeho 
demokratického modelu v zemích, které jsou připraveny a ochotny jej uplatňovat.“ 
 
Doporučujeme to proto, že se musíme nejdříve zaměřit na to, co je uvnitř, a pak teprve až směrem 
ven. Protože Evropa může a měla by podporovat členské státy v posilování jejich demokracií. 
Protože právě tím, že jdeme příkladem a podporujeme snahy třetích zemí o demokracii, chráníme 
i sami sebe. 
 
 

Téma 3: Reforma EU  
 
Dílčí téma 3.1 Institucionální reforma  
 
15. „Doporučujeme změnit názvy orgánů EU s cílem vyjasnit jejich funkce. Například Rada 
Evropské unie by se mohla jmenovat Senát Evropské unie. Evropská komise by se mohla jmenovat 
Výkonná komise Evropské unie."  
 
Doporučujeme to proto, že v současné době je pro občany obtížné porozumět úlohám a funkcím 
jednotlivých orgánů Evropské unie. Jejich názvy nereflektují jejich funkce. Od občanů nelze očekávat, 
že budou rozlišovat mezi Radou Evropské unie, Evropskou radou a Radou Evropy. Je důležité zabránit 
překrývání.  
 
16. „Doporučujeme přijmout volební zákon do Evropského parlamentu, který sjednotí volební 
podmínky (věk voličů, datum voleb, požadavky na volební obvody, kandidáty, politické strany 
a jejich financování). Evropští občané by měli mít právo volit různé strany na úrovni Evropské unie 
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tvořené kandidáty z více členských států. Během dostatečně dlouhého přechodného období by 
občané mohli volit jak vnitrostátní, tak nadnárodní strany.“  
 
Doporučujeme to proto, že Evropská unie potřebuje vybudovat pocit jednoty, kterého by bylo 
možné dosáhnout skutečně jednotnými volbami do Evropského parlamentu. Tyto společné volby 
vyvolají odpovědnost poslanců Evropského parlamentu a zaměření volební kampaně na společná 
evropská témata.  
 
Dílčí téma 3.2 Rozhodování  
 
17. „Doporučujeme vytvořit online platformu, kde by občané mohli najít a vyžádat si ověřené 
informace. Platforma by měla být jasně spojována s orgány EU, měla by být strukturována podle 
témat a měla by být snadno dostupná (např. včetně telefonní linky). Občané by měli mít možnost 
klást kritické otázky odborníkům (např. akademikům, novinářům) a získat věcné odpovědi 
s uvedením zdrojů.“ 
 
Volný přístup k faktickým informacím má pro naši společnost nejvyšší hodnotu, aby byli občané 
dobře informováni a chráněni před falešnými zprávami a dezinformacemi. Potřebujeme 
důvěryhodný a nezávislý zdroj informací, který není ovlivněn politickými, ekonomickými a národními 
zájmy. Kromě toho může platforma vytvořit přemostění (tj. přímý vztah) mezi občany a EU. 
 
18. „Doporučujeme, aby se ve výjimečných případech konalo celoevropské referendum 
o záležitostech mimořádně důležitých pro všechny evropské občany. Referendum by měl vyvolat 
Evropský parlament a mělo by být právně závazné.“  
 
Občané EU by měli mít větší přímý vliv na důležitá rozhodnutí o záležitostech týkajících se celé EU. 
Referenda by se však měla konat pouze ve výjimečných případech, protože náklady na jejich 
pravidelné konání jsou příliš vysoké. Jsme si vědomi, že toto doporučení může vyžadovat změnu 
smlouvy a úpravu vnitrostátních ústav. 
 
19. „Doporučujeme vytvořit multifunkční digitální platformu, kde by občané mohli hlasovat 
v online volbách a anketách. Občané by měli mít možnost zdůvodnit své hlasování o důležitých 
otázkách a legislativních návrzích evropských orgánů. Platforma by měla být bezpečná, široce 
přístupná a dobře viditelná pro každého občana.“ 
 
Cílem této platformy je zvýšit účast na evropské politice a usnadnit občanům přístup ke konzultacím 
a hlasování. Stávající nástroje a procesy nejsou dostatečně viditelné, a proto potřebujeme nový 
integrovaný nástroj pro tyto různé funkce. Větší účast vede k lepším rozhodnutím, větší důvěře mezi 
evropskými občany a celkově k lepšímu fungování Evropské unie. 
 
20. „Doporučujeme, aby byly přehodnoceny hlasovací systémy v orgánech EU se zaměřením na 
otázku jednomyslného hlasování. „Váha“ hlasů by měla být vypočítána spravedlivě, aby byly 
chráněny zájmy malých zemí.“  
 
Jednomyslné hlasování představuje pro rozhodovací proces v EU významnou výzvu. Vzhledem 
k velkému počtu členských států je dosažení dohody velmi obtížné. V případě potřeby by se měly 
evropské smlouvy změnit tak, aby řešily otázku jednomyslnosti. 
 
Dílčí téma 3.3 Užší integrace  
 
21. „Doporučujeme EU, aby prováděla veřejné investice, které povedou k vytváření vhodných 
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pracovních míst a ke zlepšení a harmonizaci kvality života v celé EU, mezi členskými státy i uvnitř 
členských států (tj. na regionální úrovni). Při realizaci veřejných investic je třeba zajistit dohled, 
transparentnost a účinnou komunikaci vůči občanům a umožnit jim sledovat celý investiční 
proces. Investice do kvality života zahrnují vzdělávání, zdravotnictví, bydlení, fyzickou 
infrastrukturu, péči o starší osoby a osoby se zdravotním postižením, přičemž se zohledňují 
potřeby každého členského státu. Další investice by měly směřovat k vytvoření kvalitní rovnováhy 
mezi pracovním a osobním životem, aby byl umožněn zdravý životní styl.“  
 
Doporučujeme to proto, že harmonizace životní úrovně v celé EU povede ke zlepšení hospodářského 
pokroku v celé EU, což povede k jejímu sjednocení. To je zásadní ukazatel další integrace EU. 
Přestože některé z těchto mechanismů již fungují, domníváme se, že stále je co zlepšovat. 
 
22. „Doporučujeme vytvořit společný základ podle souboru ekonomických ukazatelů a ukazatelů 
kvality života pro všechny členské státy, se stejnými možnostmi a se všemi na stejné úrovni, aby 
bylo dosaženo společné hospodářské struktury. Je důležité, aby se vytvoření společného základu 
řídilo jasným a realistickým časovým plánem stanoveným orgány na doporučení odborníků. 
S odborníky by se také mělo konzultovat, jak by taková společná hospodářská struktura měla 
vypadat. Důležité je také, aby ukazatele definující společný základ byly dále stanovovány s pomocí 
odborníků.“ 
 
Doporučujeme to proto, že budeme-li mít spravedlivou EU, budeme mít jednotnější Evropu. 
Abychom byli spravedliví, musíme nabídnout rovné příležitosti a společný základ pro celou EU. 
Společné hospodářské struktury lze dosáhnout až po vytvoření společného základu. 
 
23. „Doporučujeme zdanit velké korporace a příjmy z velkých korporací, s cílem přispět k veřejným 
investicím, a využít zdanění k investicím do vzdělávání a rozvoje jednotlivých zemí (výzkum 
a vývoj, stipendia – Erasmus atd.). Je také důležité zaměřit se na odstranění daňových rájů v EU.“  
 
Doporučujeme to proto, že to pomůže zabránit daňovým únikům a vytváření daňových rájů 
a pomůže to při dodržování právních předpisů. 
 
 

Téma 4: Vytváření evropské identity  
 
Dílčí téma 4.1 Vzdělávání v oblasti demokracie  
 
24. „Doporučujeme, aby vzdělávání o demokracii v Evropské unii usilovalo o zlepšení a dosažení 
minimálního standardu znalostí ve všech členských státech. Toto vzdělávání by mělo zahrnovat 
mimo jiné demokratické procesy a obecné informace o EU, které by se měly vyučovat ve všech 
členských státech EU. Toto vzdělávání by mělo být dále obohaceno o soubor různých koncepcí 
výuky demokratického procesu, které by měly být poutavé a přiměřené věku.“  
 
Toto doporučení a důvody, které za ním stojí, jsou důležité, protože pokud bude provedeno, povede 
k harmoničtějšímu a demokratičtějšímu životu v Evropské unii. Odůvodnění jsou následující: mladí 
lidé by byli vzděláváni v oblasti demokratických procesů, toto vzdělávání by mohlo omezit 
populismus a dezinformace ve veřejné debatě, vést k menší diskriminaci a konečně občany vzdělávat 
a zapojovat v oblasti demokracie nad rámec jejich volební povinnosti. 
 
25. „Doporučujeme, aby se stávající a nově vznikající překladové technologie, jako je umělá 
inteligence, dále rozvíjely, zdokonalovaly a zpřístupňovaly, aby se zmenšily jazykové bariéry 
a posílila společná identita a demokracie v Evropské unii.“  
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Toto doporučení je důležité, stejně jako důvody, které ho opodstatňují, protože bude-li provedeno, 
pomůže budovat společnou evropskou identitu tím, že zlepší komunikaci mezi občany všech 
členských států. 
 
26. „Doporučujeme, aby ověřitelné informace byly snadno a srozumitelně dostupné občanům 
prostřednictvím aplikace pro mobilní zařízení, a tím se zlepšila transparentnost, veřejné 
projednávání a demokracie. Tato aplikace by mohla šířit informace týkající se například právních 
předpisů, diskusí v rámci EU, změn smluv atd.“.  
 
Toto doporučení je důležité, stejně jako důvody, které ho opodstatňují, protože bude-li provedeno, 
usnadní komunikaci ve smyslu informovanějšího jednání mezi občany příslušných členských států 
prostřednictvím aplikace, která by mohla mít mnoho různých funkcí. Tato aplikace by měla být 
navržena tak, aby byla relevantní pro všechny a aby podněcovala další zvídavost a zpřístupňovala 
technické informace a činila je poutavějšími. Aplikace by měla být chápána jako doplňkový zdroj, 
který šíří informace oficiálně ověřené přímo EU s cílem zvýšit důvěru, transparentnost veřejné 
diskuse a pomoci budovat společnou evropskou identitu.  
 
Dílčí téma 4.2 Evropské hodnoty a identita  
 
27. „Doporučujeme, aby EU vytvořila zvláštní fond pro online a offline interakce (tj. výměnné 
programy, panelové diskuse, setkání) krátkodobého i dlouhodobého charakteru mezi občany EU 
za účelem posílení evropské identity. Účastníky by měli být zástupci společnosti v rámci EU z řad 
cílových skupiny na základě různých kritérií, tj. demografických, socioekonomických a profesních 
kritérií. Cíle tohoto fondu musí být jasně specifikovány, aby se podpořila evropská identita, a fond 
musí být pravidelně vyhodnocován.“  
 
Doporučujeme to proto, že tyto druhy interakcí umožňují občanům sdílet myšlenky a delší výměny 
jim umožňují pochopit různé kultury a vyměňovat si zkušenosti, včetně profesních postupů. Fond EU 
je zapotřebí, protože je důležité, aby se na něm mohli podílet všichni, včetně těch, kteří se obvykle 
neúčastní. 
 
28. „Doporučujeme, aby EU urychleně investovala do boje proti dezinformacím a podpořila 
stávající organizace a iniciativy, jako je kodex zásad boje proti dezinformacím a Evropské středisko 
pro sledování digitálních médií, a podobné iniciativy v členských státech. Protiopatření by mohla 
zahrnovat ověřování faktů, zvyšování povědomí o dezinformacích, poskytování snadno 
dostupných statistik, přiměřené sankce vůči těm, kdo dezinformace šíří, na základě právního 
rámce a boj proti zdrojům dezinformací.“  
 
Toto doporučení je důležité, protože zavádějící informace a dezinformace přicházející z EU i mimo ni 
vyvolávají konflikty mezi občany EU, polarizují společnost, ohrožují demokracii a poškozují 
hospodářství. Vzhledem ke složitosti tématu jsou zapotřebí značné lidské a finanční zdroje. 
 
29. „Doporučujeme 1) zvýšit četnost online a offline interakcí mezi EU a jejími občany (tj. přímým 
dotazováním občanů na záležitosti EU a vytvořením uživatelsky přívětivé platformy, která zajistí, 
že každý občan může komunikovat s orgány EU a úředníky EU), a 2) s cílem zajistit, aby se občané 
mohli účastnit procesu tvorby politik EU, vyjadřovat své názory a získávat zpětnou vazbu, 
doporučujeme vytvořit chartu nebo kodex chování či pokyny pro úředníky EU. Měly by existovat 
různé způsoby interakce, aby se mohl zapojit každý občan.“  
 
Doporučujeme to proto, že existuje několik způsobů, jak oslovit orgány EU (internetové platformy, 
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zastupitelské orgány), ale nejsou známé, účinné a transparentní. Mezi jednotlivými zeměmi jsou 
velké rozdíly v jejich přístupnosti. Častější a kvalitnější interakce povedou k pocitu odpovědnosti 
občanů EU. 
 
30. „Doporučujeme, aby evropská identita a hodnoty (tj. právní stát, demokracie a solidarita) 
zaujaly zvláštní místo v procesu integrace migrantů. Možná opatření by mohla zahrnovat 
vytvoření programů nebo podporu již existujících (místních) programů na podporu sociálních 
interakcí mezi migranty a občany EU nebo zapojení podniků do programů na podporu integrace 
migrantů. Současně by měly být zahájeny podobné programy s cílem zvýšit informovanost občanů 
EU o otázkách souvisejících s migrací.“  
 
Toto doporučení je důležité, protože programy sociální interakce mohou podpořit migranty v jejich 
novém životě a umožnit nemigrantům nahlédnout do každodenního života migrantů. Pokud migranti 
žijí v ghettech, není možné je integrovat do společnosti země a EU. Společná politika je nutná, 
protože jakmile migranti vstoupí na území EU, mohou se vydat do všech zemí EU. Měly by být 
podporovány místní iniciativy, neboť místní samosprávy budou využívat finanční prostředky 
efektivněji než vnitrostátní úroveň. 
 
Dílčí téma 4.3 Informace o EU  
 
31. „Doporučujeme, aby EU poskytovala evropským občanům více informací a novinek. Měla by 
využívat všechny potřebné prostředky a zároveň respektovat svobodu a nezávislost médií. Měla 
by sdělovacím prostředkům poskytovat zdroje a také rozsáhlé a spolehlivé informace o činnostech 
a politikách EU. EU by měla zaručit, že informace budou šířeny rovnoměrně ve všech členských 
státech vnitrostátními a evropskými sdělovacími prostředky, a měla by zajistit, aby členské státy 
podporovaly veřejnoprávní vysílací organizace a veřejnoprávní zpravodajské agentury v pokrývání 
evropských záležitostí.“ 
 
Doporučujeme to proto, že na základě našich osobních zkušeností a údajů Eurobarometru se většina 
evropských občanů informuje prostřednictvím tradičních médií (tisk, rozhlas a televize) a informace 
o EU, které tyto kanály v současnosti nabízejí, jsou velmi kusé. Média, zejména veřejnoprávní, plní 
funkci veřejné služby, a podávání informací o otázkách EU, které se týkají evropského obyvatelstva, 
je tedy pro plnění této funkce nezbytné a nepostradatelné. Doporučujeme, aby informace o EU 
vydávané v různých členských státech byly stejné, a to v zájmu podpory integrace a zabránění 
odlišným informacím o různých otázkách v jednotlivých zemích. Využití již existujících mediálních 
kanálů je schůdnější a méně nákladné než vytvoření nového kanálu, přičemž se dosáhne stejného 
výsledku. Výhodou stávajících kanálů je také to, že je občané již znají. Žádný občan by si neměl 
vybírat mezi různými kanály, aby měl přístup k různému (vnitrostátnímu nebo evropskému) obsahu. 
 
32. „Doporučujeme EU, aby vytvořila a propagovala vícejazyčná internetová fóra a offline setkání, 
na nichž mohou občané otevřít diskusi se zástupci EU, a to bez ohledu na téma a zeměpisný rozsah 
nastolené otázky. Tato online fóra a offline schůzky by měly mít definovanou krátkou lhůtu pro 
přijímání odpovědí na otázky. Všechny informace o těchto akcích by měly být soustředěny na 
integrovaných oficiálních internetových stránkách s různými funkcemi, jako je prostor pro často 
kladené otázky, možnost sdílet nápady, návrhy nebo obavy s ostatními občany a mechanismus pro 
identifikaci těch nejvíce podporovaných. V každém případě by k nim měl být snadný přístup a měl 
by se zde používat nebyrokratický jazyk.“ 
 
Doporučujeme to proto, že se tak naváže přímé spojení mezi evropskými občany a evropskými 
představiteli, které jim umožní společně hovořit a spolupracovat, což občanům poskytne snadný 
přístup k informacím o EU a zvýší jejich informovanost o existujících informacích. Vytvoří 
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transparentnější a otevřenější EU a pomůže občanům sdílet problémy a myšlenky, dostávat 
odpovědi a politická řešení a umožní jim zapojit se a sdílet názory a zkušenosti s ostatními občany. 
 
33. „Doporučujeme orgánům a představitelům EU, aby ve své komunikaci používali přístupnější 
jazyk a vyvarovali se byrokratických výrazů a zároveň zachovali kvalitu a odbornost 
poskytovaných informací. EU by také měla přizpůsobit informace, které poskytuje občanům, 
různým komunikačním kanálům a profilům publika (např. noviny, televize, sociální média). EU by 
měla vyvíjet zvláštní úsilí, aby přizpůsobila komunikaci digitálním médiím, a zvýšila tak svou 
schopnost oslovit mladé lidi.“ 
 
Doporučujeme to proto, že srozumitelné informace umožní EU oslovit více evropských občanů, a ne 
pouze ty angažované. Díky novým a moderním nástrojům zaměřeným na konkrétní cílovou skupinu 
budou občané lépe rozumět činnostem a politikám EU, a to zejména mladí lidé, kteří se necítí být 
s EU srostlí nebo k ní nemají vztah.  

 
Téma 5: Posílení účasti občanů 

 
Dílčí téma 5.1 Účast občanů  
 
34. „Doporučujeme, aby se všech rozhodovacích procesů v EU účastnili nezávislí občanští 
pozorovatelé. Mělo by existovat fórum nebo stálý orgán zástupců občanů pro plnění funkce 
vysílání relevantních a důležitých informací všem občanům EU. Tito občané by se zapojili do 
dialogu se všemi ostatními evropskými občany v duchu propojení shora dolů a zdola nahoru, což 
by dále rozvíjelo dialog mezi občany a orgány EU.“ 
 
Je totiž zřejmé, že občané si zaslouží být informováni o jakýchkoliv a všech otázkách a že politici 
nemohou před občany skrývat některé záležitosti, u kterých by byli raději, aby o nich nevěděli. Tím 
by se překlenula propast mezi občany a volenými zástupci a nastolily by se nové cesty důvěry. 
 
35. „Doporučujeme, aby EU znovu zahájila diskusi o ústavě Evropy s cílem vytvořit ústavu, která 
bude vycházet z názorů občanů EU. Občané by měli mít možnost se na tvorbě takové ústavy 
podílet prostřednictvím hlasování.  Aby se tato ústava vyhnula konfliktu s členskými státy, měla 
by přednostně zahrnovat hodnoty lidských práv a demokracie. Při tvorbě takové ústavy by se 
mělo přihlédnout k předchozím snahám, které nikdy nevyústily ve vznik ústavy.“     
 
Tato ústava by totiž zapojila mladé lidi do politiky na úrovni EU a působila by proti rostoucím silám 
nacionalismu. Poskytla by společnou definici toho, co se rozumí demokracií v Evropě, a zajistila by, 
aby byla ve všech členských státech uplatňována stejným způsobem. Protože EU vyznává společné 
hodnoty v oblasti demokracie a lidských práv. Protože by to umožnilo zapojení občanů do 
rozhodovacího procesu a jejich větší identifikaci jako občanů EU, kteří se na tomto procesu podílejí.  
 
36. „Doporučujeme, aby politici zodpovědněji zastupovali občany, za které byli zvoleni. Zejména 
mladí lidé jsou politice obzvláště odcizeni a nejsou bráni vážně, kdykoli se do ní zapojí. Odcizení je 
však všeobecný problém a lidé všech věkových kategorií by se měli angažovat více než 
v současnosti.“  
 
Protože definice demokracie potřebuje osvěžit. Musíme si připomenout, co je to vlastně demokracie. 
Demokracie znamená zastupování občanů (občanů EU). Protože mladí lidé mají dost politiků, které 
považují za elity, jež nesdílejí jejich názory, a jsou z nich rozčarovaní. Proto by se lidé měli zapojovat 
více než v současnosti, a to neotřelými a poutavými způsoby. Tuto úlohu by mohl plnit vzdělávací 



 

 Panelová diskuse 2 zasedání 3 - 14 
 

Evropská panelová diskuze občanů 2: „Evropská demokracie / hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ 

systém, dále sociální média a všechny ostatní formy médií, a to po celý životní cyklus a ve všech 
jazycích. 
 
Dílčí téma 5.2 Účast občanů  
 
37. „Doporučujeme, aby se EU více přiblížila občanům, což znamená zapojit členské státy do 
podpory účasti občanů v EU. EU by měla podporovat využívání mechanismů účasti občanů 
prostřednictvím marketingových a propagačních kampaní. Vnitrostátní vlády a místní samosprávy 
by se měly tohoto procesu povinně zapojit. EU by měla zaručit účinnost platforem participativní 
demokracie.“  
 
Doporučujeme to proto, že je třeba posílit a zefektivnit již existující platformu: je třeba, aby občané 
poskytovali EU více zpětné vazby a naopak. V rámci EU neprobíhá dostatečná diskuse, a to mezi 
občany ani mezi vládami.  Občané se totiž do předkládání petic nezapojují, protože buď nevědí, že 
takový proces existuje, nebo nevěří v úspěch takové petice. 
 
38. „Doporučujeme, aby EU vytvořila a realizovala programy pro školy o tom, co se v EU děje 
v rámci stávajících mechanismů účasti. Tyto programy by měly být zařazeny do školních osnov 
o evropském občanství a etice s obsahem odpovídajícím věku. Měly by existovat také programy 
pro dospělé. Občané by měli mít k dispozici programy celoživotního vzdělávání, které jim umožní 
prohloubit si znalosti o možnostech účasti občanů v EU.“  
 
Doporučujeme to proto, že je to důležité pro budoucnost našich dětí. Občané chtějí vědět, jak 
vyjádřit svůj názor. Je důležité, aby znali přesné mechanismy a způsoby jejich využití, aby byl jejich 
hlas v EU slyšet. Je to důležité pro rovné začlenění všech evropských občanů. Jako evropští občané 
musíme vědět, jak svá práva využívat. Díky tomu, že jsme evropskými občany, mámena tyto znalosti 
nárok. 
 
Dílčí téma 5.3 Účast občanů  
 
39. „Doporučujeme, aby Evropská unie pořádala shromáždění občanů. Důrazně doporučujeme, 
aby vznikala na základě právně závazného a povinného právního předpisu nebo nařízení. 
Shromáždění občanů by se měla konat každých 12–18 měsíců. Účast občanů by neměla být 
povinná, ale motivovaná, přičemž by měla být organizována na základě vymezených mandátů. 
Účastníci musí být vybráni náhodně, s kritérii reprezentativnosti, přičemž nesmí zastupovat 
žádnou organizaci jakéhokoli druhu, ani nesmí být k účasti vyzváni z důvodu své profesní role, 
když jsou členy shromáždění. V případě potřeby bude zajištěna podpora odborníků, aby členové 
shromáždění měli dostatek informací pro jednání. Proces rozhodování bude v rukou občanů. EU 
musí zajistit, aby politici dodržovali rozhodnutí občanů přijatá na občanských shromážděních. 
V případě, že návrhy občanů budou ignorovány nebo výslovně zamítnuty, musí za to orgány EU 
nést odpovědnost a zdůvodnit, proč bylo takové rozhodnutí přijato.“ 
 
Doporučujeme zavedení občanských shromáždění, protože chceme, aby se občané cítili blíže 
orgánům EU a aby se přímo podíleli na rozhodování ruku v ruce s politiky, což zvýší pocit 
sounáležitosti a přímého účinku. Dále chceme, aby politické strany a jejich volební programy byly 
odpovědné občanům. 
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Příloha I: Jak byla doporučení vypracována? 

A. Shrnutí zasedání 3 

· Uvítání a program
· Příspěvky platformy

· Vysvětlení cílů a procesu

Přetváření oblastí činnosti na 
doporučení

Práce na klíčových sděleních pro 
plenární zasedání Konference

· Občané čtou oblasti činnosti a 
určují jejich prioritu

· Odborníci a ověřovatelé faktů 
jsou k dispozici pro otázky a 

odpovědi

Zpětná vazba od ostatních skupin a 
dokončení doporučení

· Doporučení pro hlasování
· Závěrečná slova

· Dokončení klíčových sdělení

Občané začínají přetvářet oblasti 
směřování na doporučení

PLENÁRNÍ 
ZASEDÁNÍ

OTEVŘENÉ
FÓRUM

ZASEDÁNÍ 
PODSKUPINY

- Znovu se spojit a připravit se
- Určení priorit oblastem činností
- Zahájení přetváření oblastí činnosti na 
doporučení

- Přetváření oblastí činnosti na 
doporučení
- Dokončení doporučení

- Práce na klíčových sděleních pro 
plenární zasedání Konference
- Doporučení pro hlasování

ZASEDÁNÍ 3

První den Druhý den Třetí den
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B. Schéma vzniku doporučení 

KROK 1: OBLASTI ČINNOSTI

KROK 2: TVORBA TEMATICKÝCH OKRUHŮ

KROK 3: URČENÍ PRIORIT PĚTI TEMATICKÝM OKRUHŮM

KROK 4: 
DOPORUČENÍ
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C. Podrobný postup pro vypracování doporučení 

Plenární zasedání 1 

Cíl: Znovu se spojit jako panel a připravit se na zasedání 3 

slovo na uvítanou prostor pro občany; aktuálně o platformě; program víkendu; úvod do metodiky 
zasedání. 

Otevřené fórum 1 

Cíl: Určení priorit oblastem činnosti 

Čtení oblastí činnosti a neformální diskuse v místnostech (bez tlumočení); určení priorit oblastem 
činnosti pomocí samolepek; Každý občan dostal padesát nálepek (deset zelených pro téma 1, deset 
červených pro téma 2, deset modrých pro téma 3, deset žlutých pro téma 4, deset fialových pro 
téma 5) a následně pokračovali určováním priority pro až deset oblastí činnosti pro každé téma. 
Každému občanovi bylo přiděleno pět černých samolepek, aby určil prioritní oblasti činnosti 
vypracované jeho vlastní podskupinou.  

 

Téma 1
Zajištění práv a 

zákaz 
diskriminace

Dílčí téma 1.1
Nediskriminace

 

Téma 2
Ochrana 

demokracie a 
právního státu

Dílčí téma 2.2
Ochrana a posílení 

demokracie

 

Téma 3
Reforma EU

Dílčí téma 3.1
Institucionální 

reforma

 

Téma 4
Vytváření 
evropské 
identity

Dílčí téma 4.3
Informace o EU

 

Téma 5
Posílení účasti 

občanů

Dílčí téma 5.1
Účast občanů

 

1.1.1.1
Jednotná pravidla musí být uplatňována 
ve všech zemích EU stejně a EU je musí 

monitorovat. Právě zranitelné osoby 
potřebují větší ochranu.

001

 

2.3.4.1
EU by měla posílit svůj závazek rozšiřovat 

svůj model demokracie a své hodnoty za 
hranice. Ne zbraněmi, ale diplomacií, 

sdílením osvědčených postupů na 
mezinárodní úrovni a zvyšováním 

povědomí.

044

 

3.1.1.2
Pokud jde o kritéria přistoupení k EU, mělo 
by být upřednostněno kritérium hodnot a 

demokracie (oproti kritériím hospodářského 
rozvoje).

054

 

4.2.4.1
Zlepšení procesu výběru daní od velkých 
nadnárodních společností. Zabývat se také 

problémem daňových rájů.

095

 

5.2.3.1
Zapojit obce, místní a regionální subjekty do 

výzvy občanům a podpořit jejich účast v 
rozhodovacích mechanismech EU. Zapojit 

školy a mladé lidi. Nezapomínat ani na 
dospělé.

116
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Práce podskupiny 1 

Cíl: Zahájení přetvoření oblastí činnosti na doporučení 

Sobota, 11. 12. 2021 

Práce podskupiny 2 

Cíl 1: Přeměna oblastí činnosti na doporučení 

Byla použita stejná metodika jako v případě práce podskupiny 1. 

Cíl 2: Poskytování/přijímání zpětné vazby ostatním podskupinám na stejné téma. 

Cíl 3: Poskytování/přijímání zpětné vazby od ostatních podskupin na stejné téma. 

Pokračovalo se stejnou metodikou jako dříve. 

Cíl 4: Finalizace doporučení 

V této poslední fázi byla učiněna snaha o začlenění zpětné vazby od ostatních podskupin a z ověření 
faktů. Podskupiny dokončily svá doporučení. 

Neděle, 12. 12. 2021 

Otevřené fórum 2 

Cíl: Práce na klíčových sděleních pro plenární zasedání Konference 

Skupina 20 zástupců panelů pro plenární zasedání Konference pracovala také mezi zasedáními na 
přípravě klíčových sdělení. Za tímto účelem vedli rozhovory s ostatními účastníky, aby se pokusili 
zachytit tato sdělení a mohli jednoduše informovat o zjištěních panelu. Klíčová sdělení by měla 
odrážet doporučení a jejich odůvodnění. 

Plenární zasedání 2 

Cíl: Doporučení pro hlasování 

Pokyny pro účastníky: 

 

1. Stiskněte tlačítko v tabletu 

 

2. Naskenováním QR kódu 

získáte přístup k odkazu na 

formulář s doporučeními na 

dané téma. 

 

3. Zkontrolujte své osobní 

identifikační číslo (PIN), které 

se nachází zezadu na tabletu. 
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4. Zadejte kód PIN do 

formuláře. 

 

 

5. Hlasujte palcem nahoru 

nebo dolů pro každé 

doporučení v jednotlivých 

tématech a odešlete je 

 
 
 
 
 
 
6. Přijata jsou doporučení, 
která získají 70 % nebo více 
palců nahoru z odevzdaných 
hlasů. 
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Příloha II: Příspěvky odborníků a ověřovatelů na podporu procesu ověřování faktů 

Příspěvky odborníků a ověřovatelů faktů koordinovalo takzvané „znalostní a informační centrum – 
KICK", tvořené členy společného sekretariátu a diskusní skupiny, s podporou postdoktorandů EUI. 
Kdykoli účastníci, moderátoři, pozorovatelé nebo přítomní odborníci zjistili, že je třeba objasnit fakta, 
bylo to sděleno KICK, které přesměrovalo otázku na příslušného odborníka a/nebo ověřovatele 
faktů. 

Jednání podskupin sledovala řada odborníků na místě i online, aby mohli zahájit ověřování informací. 
Kromě toho byli k dispozici odborníci ze všech tří orgánů, kteří odpovídali na otázky týkající se 
ověřování faktů v jejich příslušných oblastech, zejména co se týkalo již existujících regulačních 
a jiných politických nástrojů.  

Odborníci a ověřovatelé faktů byli požádáni, aby reagovali ve velmi krátké lhůtě a zaslali co 
nejjasnější text, který by moderátor mohl po schválení centrem KICK předat účastníkům. 

Seznam odborníků na místě a online: 

Odborníci pro téma 1 – Zajištění práv a nediskriminace 

 

• Costanza Hermanin, vedoucí politická pracovnice Evropského univerzitního institutu ve 

Florencii 

• Hielke Hijmans, předseda soudní komory / člen výkonné rady belgického úřadu pro ochranu 

údajů  

 

Odborníci pro téma 2 – Ochrana demokracie a právního státu 

 

• Carlos Closa Montero, profesor, EUI School of Transnational Governance / IPP-CSIC, 

Španělsko 

• Paul Blokker, docent sociologie, Univerzita v Boloni 
• Raphael Bossong, Německý institut pro mezinárodní a bezpečnostní otázky 

• Elda Brogi, profesorka Centra EUI pro mediální politiku a svobodu médií. Členka výkonné 

rady EDMO, Evropského střediska pro sledování digitálních médií 

 

Odborníci pro téma 3 – Reforma EU 

 

• Katrin Auel, vedoucí výzkumné skupiny Evropská správa, veřejné finance a trhy práce na 

Institutu pro pokročilá studia, Vídeň 

• Corinna Stratulat, Centrum pro evropskou politiku, vedoucí programu Evropské politiky 

a institucí a hlavní politická analytička 

• Ariadna Ripoll Servent, profesorka pro politiku Evropské unie v salcburském středisku studií 

Evropské unie (SCEUS) a na katedře politologie a sociologie Salcburské univerzity 

• Diane Fromage, individuální stipendistka Marie Skłodowské-Curie na právnické fakultě 

Sciences Po v Paříži  

• Kalypso Nicolaïdis, profesorka na Škole nadnárodní správy věcí veřejných a profesorka 

mezinárodních vztahů na Oxfordské univerzitě 

• Ulrike Liebert, Jean Monnet Chair of European Studies, Univerzita v Brémách 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
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Odborníci pro téma 4 – Vytváření evropské identity 

 

• Hans-Jörg Trenz, profesor sociologie kultury a komunikace na Scuola Normale Superiore 

v Pise/Florencie, Itálie 

• Antoine Godbert, bývalý ředitel agentury Erasmus v Bordeaux, člen Cercle Erasmus 

 

Odborníci pro téma 5 – Posílení účasti občanů 

 

• Alberto Alemanno, profesor práva a politiky Evropské unie na HEC Paris 

• Dominik Hierlemann, Bertelsmannova nadace  

 

 

Příloha III: Další doporučení, o nichž panelová jednala, ale nepřijala je 

Téma 1 Zajištění práv a nediskriminace  
 

Dílčí téma 1.1 Nediskriminace / Dílčí téma 1.2 Rovnost žen a mužů  
 
„Doporučujeme EU, aby aktivně zapojovala menšiny do tvorby politik týkajících se klíčových 
aspektů státních institucí (např. policie a nevládních organizací). Doporučujeme, aby EU zřídila 
poradní sbor volený přímo menšinami. Ve složení by měli převažovat zástupci menšin a přítomny 
by měly být i nevládní organizace.  Měl by mít formativní úlohu při vzdělávání úředníků, kteří se 
budou starat o potřeby menšin. Tento orgán by měl mít právo veta v otázkách menšin.“ 
 
Doporučujeme to proto, že hlasy menšin nejsou dostatečně slyšet. Měly by vystupovat svým 
jménem, samostatně a na profesionální úrovni, proto jsme spojili zastoupení hlasováním 
a odborností. 
 
Téma 2: Ochrana demokracie a právního státu  
 
Dílčí téma 2.2 Ochrana a posilování demokracie / Dílčí téma 2.4 Média a dezinformace  
 
„Doporučujeme zřídit agenturu pro monitorování audiovizuálních, tištěných a digitálních médií na 
evropské úrovni. Tato agentura by měla dohlížet na to, aby celostátní média při tvorbě svého 
obsahu postupovala nestranně a objektivně. Aby se předešlo dezinformacím, měla by agentura 
poskytnout systém hodnocení spolehlivosti celostátních médií. Tento bodovací systém by měl být 
pro občany snadno pochopitelný.“  
 
Doporučujeme to proto, že potřebujeme vyhodnotit média a jejich spolehlivost, ale také 
rozmanitost médií v zemích EU. Nejobjektivnější by bylo, kdyby to zajišťovala agentura EU. Systém 
bodového hodnocení navíc umožní občanům rozhodovat se na základě informací a motivuje média 
k poskytování spolehlivých zpráv. Pokud se ukáže, že bodovací systém není dostatečný pro zajištění 
spolehlivosti médií, měla by agentura získat také pravomoc ukládat sankce. 
 
Téma 5: Posílení účasti občanů 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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Dílčí téma 5.1 Účast občanů  
 
„Doporučujeme, aby byl vytvořen orgán zastupující občany, který by významným způsobem 
diskutoval a informoval o rozhodování – vždy, když se na úrovni EU rozhoduje o otázce, která má 
pro evropské občany zásadní význam (podle rozhodnutí občanů – případně prostřednictvím 
průzkumu). Mělo by se jednat o různorodou skupinu přibližně 100 občanů ze všech zemí EU 
s rovnoměrným zastoupením každé země. Mělo by se jednat o rotující skupinu, jejíž členové se 
pravidelně obměňují.“  
 
Protože je důležité vyhnout se problémům, jako je korupce, které by mohly vzniknout v souvislosti 
se stálým zastupitelským orgánem, a je nezbytné, aby takový orgán měl rovnoměrné zastoupení 
všech zemí, aby se předešlo nespravedlivým rozhodovacím pravomocem. Tímto způsobem by se 
totiž předešlo problémům spojeným s neustálým shromažďováním nebo používáním technologií na 
dálku. 
 
 
 
 

Příloha IV: Tematicky sdružené oblasti činnosti3 

Téma 1 Zajištění práv a nediskriminace 

Dílčí téma 1.1 Nediskriminace 

1. 1.1.1.1 oblast činnosti: Jednotná pravidla musí být uplatňována stejně ve všech zemích EU a EU je 
musí monitorovat. Právě zranitelné osoby potřebují větší ochranu. 

 
2. 1.1.1.2 oblast činnosti: Menšiny musí být více zapojeny a lépe zastoupeny. Musí se zapojit do tvorby 

právních předpisů a společnost jim musí pozorněji naslouchat.  
1.1.1.3 oblast činnosti: Zástupci menšin by měli mít v orgánech EU pevné a samostatné zastoupení. 
1.1.2.4 oblast činnosti: Jsou zapotřebí lepší struktury, aby se menšiny mohly aktivně zapojit. 
2.3.2.3 oblast činnosti: EU by měla zlepšit začleňování, rozmanitost a zvýšit prostor pro to, aby byli 
příslušníci menšin více vidět a slyšet, protože nejsou dostatečně zastoupeni ve veřejných 
a soukromých institucích a na akcích na vnitrostátní a evropské úrovni. Veřejné i soukromé organizace 
jsou dnes stále příliš homogenní a stále vykazují příliš malou rozmanitost a inkluzi.  
 

3. 1.1.1.4 oblast činnosti: Ve školách je třeba ukazovat realistický obraz menšin, řešit obavy, poskytovat 
informace s fakty a navázat dialog s menšinami. To platí i pro pracoviště. Musí to být podloženo 
zákonem.   
2.3.2.2 oblast činnosti: EU by měla tlačit na vnitrostátní vlády, aby ve školách zavedly vzdělávání proti 
násilí, například výuku o respektu k etnickým a náboženským menšinám, ale také sexuální 
a genderovou výchovu, protože ta přímo souvisí s problémem sexuálního zneužívání, násilí 
a homofobie.   
2.3.2.4 oblast činnosti: EU by měla investovat prostředky na podporu osvědčených postupů boje proti 
násilí, které existují v členských státech. Například podporou veřejných a soukromých podpůrných 
center, která existují v různých zemích. 
2.3.2.1 oblast činnosti:  EU by měla hrát významnější roli při zajišťování bezpečnosti osob LGBTI+ před 
násilím a diskriminací.  
2.3.2.5 oblast činnosti: Při vzdělávání a osvětě v oblasti násilí se nesmíme zaměřovat pouze na děti, 
ale i na širokou veřejnost. 

 
3  Při sdružování nebyly do seznamu omylem zařazeny tři oblasti činnosti: 5.3.1.1 oblasti činnosti: Podporovat 
vzdělávání v oblasti účasti (na úrovni EU). 1.2.2.4 oblasti činnosti: EU musí pomoci přehodnotit interpretaci mužství 
a ženství. 1.2.2.1 oblasti činnosti: Kulturní boj, uznání a pochopení privilegia být „mužem“, aby se zvýšilo povědomí 
o důsledcích toho, že jsem žena. Občané o tom byli informováni.  
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4. 1.1.2.3 oblast činnosti: V členských státech je třeba shromažďovat více údajů o diskriminaci. To 

vyžaduje rovněž účinné podávání zpráv, v nichž jsou státy povinny shromažďovat a předávat údaje 
o diskriminaci. Údaje by měly být anonymizovány a zveřejněny. Kromě toho by měla být k dispozici 
pomoc. Na platformě musí být zřetelná i vícenásobná diskriminace. (Musí být zajištěna kontrola proti 
zneužití).  
1.2.3.3 oblast činnosti: V případě diskriminace by měly být uplatněny sankce.  
 

5. 1.1.3.1 oblast činnosti: EU by měla zlepšit přístup mladších a starších lidí na trh práce a omezit 
diskriminaci. 
 

6. 1.1.3.2 oblast činnosti: Snížit věk pro účast ve volbách na 16 let 
 

Dílčí téma 1.2 Genderová rovnost 

7. 1.2.1.1 oblast činnosti: Potřeba odborné přípravy po návratu žen z rodičovské dovolené.  
 

8. 1.2.1.2 oblast činnosti: Práce na dálku usnadňuje ženám kariérní rozvoj, zejména pokud se musí 
starat o děti.  
 

9. 1.2.1.3 oblast činnosti: Rodiče samoživitelé by měli mít možnost pracovat méně hodin, aby se mohli 
věnovat rodině.  
 

10. 1.2.1.4 oblast činnosti: Podniky potřebují více mateřských škol, aby podpořily rovnováhu mezi 
pracovním a soukromým životem zaměstnanců. 1.2.1.5 oblast činnosti: Rodičovská dovolená pro otce 
by měla být atraktivnější  
1.2.5.2 oblast činnosti: Muži by se měli podílet na povinnostech, které byly vždy tradičně přidělovány 
ženám.  
 

11. 1.2.3.1 oblast činnosti: Je třeba uznat i další problémy, kterými lidé procházejí, jako je například 
zdravotní postižení.  
 

12. 1.2.3.2 oblast činnosti: Vytvoření platformy EU, prostřednictvím které by lidé mohli snadněji 
přistupovat k soudům a nechat si poradit, například od ombudsmana. 
 

13. 1.2.4.1 oblast činnosti: Výše zmíněný kulturní boj by se měl zabývat také zneužíváním 
a vyhrožováním, které ženy zažívají od svých blízkých příbuzných nebo partnerů.  
 

14. 1.2.5.1 oblast činnosti: Anonymní pracovní pohovory, aby pohlaví nehrálo roli při výběru. Rozhovory 
by se také mohly nahrávat, aby bylo možné ověřit jejich účinnost.  
1.2.5.4 oblast činnosti: Aby se předešlo diskriminaci, měly by za nábor zaměstnanců odpovídat 
agentury práce. 
 

15. 1.2.5.3 oblast činnosti: Evropský právní rámec pro řešení porušování pracovních práv. EU by měla 
zajistit, aby členské státy uplatňovaly pravidla proti diskriminaci, aby bylo možné dosáhnout rovnosti 
žen a mužů. Právní poradenství ze strany EU na pomoc s právním poradenstvím v boji proti 
diskriminaci. 
 

16. 1.2.5.5 oblast činnosti: Zajistit pružnější pracovní dobu.  
 

Dílčí téma 1.3 Ochrana lidských práv a práv přírody a zvířat 

17. 1.3.1.2 oblast činnosti: Vzdělávání a komunikace by mohly být dalším udržitelnějším směrem, který by 
pomohl sdílet názory na práva a svobody a udržet jednotnou EU.  
2.1.2.4 oblast činnosti: Průběžné a důsledné začleňování informací o hodnotách/občanství/struktuře 
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EU atd. do školních osnov na všech úrovních vzdělávání. Investice do evropského občanského 
vzdělávání.  
 

18. 1.3.2.1 oblast činnosti: Posílit mandát Agentury Evropské unie pro základní práva o nástroje na 
ochranu zranitelných osob a menšin ve všech členských státech. 
 

19. 1.3.2.2 oblast činnosti: Nezávislost a budování kapacit médií a novinářů by mohly pomoci zajistit 
vyvážené zpravodajství například o menšinách a migrantech, uvědomit si pozitivní stránky a omezit 
přehnané stereotypy o migrantech a uprchlících.  
 

20. 1.3.3.1 oblast činnosti: EU by měla zavést společná nařízení týkající se ochrany dobrých životních 
podmínek zvířat v chovech 
1.3.3.3 oblast činnosti: Na úrovni EU by bylo možné se zaměřit na zastavení dotování velké části 
zemědělského trhu, která produkuje a chová zvířata v rámci masové produkce za špatných životních 
podmínek zvířat.  
 

21. 1.3.3.2 oblast činnosti: Práva zvířat jsou druhořadá ve srovnání s otázkami lidských práv a ochrany 
životního prostředí. 
 

22. 1.3.3.4 oblast činnosti: Zdanění klimaticky negativních faktorů, jako jsou emise metanu a CO2 ze 
zemědělství, a harmonizace zdanění s cílem podpořit místní produkci masa coby další oblast činnosti 
by pomohlo klimatu a omezilo přepravu zvířat na velké vzdálenosti. 

 

Dílčí téma 1.4 Právo na soukromí 

23. 1.4.1.1 oblast činnosti: Pravidelný audit online služeb za účelem prevence a kontroly porušování 
a/nebo zneužívání práv na ochranu soukromí/údajů.  
1.4.1.2 oblast činnosti: Uložit pokutu společnostem, které porušují a zneužívají práva na ochranu 
soukromí / ochranu údajů; pokuta by měla být úměrná tržní hodnotě společnosti  
 

24. 1.4.2.1 oblast činnosti: Regulovat poskytovatele, aby s uživateli sdíleli uživatelsky přívětivou 
a srozumitelnou dokumentaci, a žádosti o souhlas s ochranou údajů. 
1.4.2.2 oblast činnosti: Zvyšovat povědomí o existenci vnitrostátních orgánů a orgánů EU 
odpovědných za ochranu údajů. 
2.3.3.4 oblast činnosti: EU by měla nabídnout mechanismy ochrany osobních údajů, které budou 
snadno dostupné všem občanům.  
 

25. 1.4.3.1 oblast činnosti: Zabránit webovým stránkám ve sdílení informací o „cookies“ se třetími 
stranami.  
 

26. 1.4.3.2 oblast činnosti: Přezkoumat a aktualizovat stávající právní předpisy tak, aby používání údajů 
bylo přiměřené skutečným potřebám. 
1.4.3.3 oblast činnosti: Zahájit zvláštní rozhodovací proces v celé EU, aby se vyjasnil kompromis mezi 
sdílením údajů a prevencí jejich zneužití (s příslušným rozlišením pro každý konkrétní sektor, např. 
zdravotnictví, bezpečnost atd.).  

 
27. 1.4.4.1 oblast činnosti: Umožnit přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech, aby bylo 

zaručeno, že všechny členské státy EU budou stejně dodržovat právo na soukromí a ochranu údajů 
 

28. 1.4.5.1 oblast činnosti: Stanovit jasnější a přísnější pravidla pro používání sociálních médií nezletilými, 
aby se zabránilo ohrožení jejich soukromí. 
1.4.5.2 oblast činnosti: Specializované školní programy. 
2.3.3.2 oblast činnosti: Prioritou je vzdělávání a prevence. EU by měla v členských státech investovat 
prostředky do vzdělávání a zvyšování povědomí dětí ve školách o ochraně jejich osobních údajů. 
2.3.3.3 oblast činnosti: EU by měla podporovat informovanost občanů a využívat osvětové kampaně 
na téma ochrany osobních údajů. 



 

Panelová diskuse 2 zasedání 3 - 26 

Evropská panelová diskuze občanů 2: „Evropská demokracie / hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ 

 
 

Téma 2: Ochrana demokracie a právního státu 

Dílčí téma 2.1 Ochrana právního státu 

29. 2.1.1.1 oblast činnosti: EU by měla naléhat na členské státy, aby se touto problematikou aktivně 
zabývaly v rámci svých vnitrostátních jurisdikcí. 
 

30. 2.1.1.2 oblast činnosti: EU by měla přijmout opatření k boji proti anonymitě, která se používá jako 
zbraň (anonymita, která umožňuje neetické praktiky při zveřejňování). 
 

31. 2.1.2.1 oblast činnosti: EU by měla investovat do úsilí o posílení demokratických hodnot v členských 
státech. 
 

32. 2.1.2.2 oblast činnosti: EU by měla investovat do opatření (projektů), která podporují spolupráci 
a výměnu mezi různými skupinami/regiony/národy. 
 

33. 2.1.2.3 oblast činnosti: Vytvoření prostoru bez předsudků, kde se země mohou od sebe navzájem učit 
s cílem zlepšovat své demokratické postupy. 
 

34. 2.1.3.1 oblast činnosti: Vytvoření nadnárodních evropských politických stran, do kterých by mohli 
vstoupit všichni evropští politici.  
 

35. 1.1.2.1 oblast činnosti: Je třeba, aby EU zavedla jasné sankce vůči členským státům, které by byly 
účinně vymáhány a působily odstrašujícím způsobem. Jednou z možností je ukončení financování 
z prostředků EU. 
1.3.1.1 oblast činnosti: Kombinovat systémy sankcí a bonusů a vymezit skupiny členských států podle 
úrovně uplatňování lidských práv, svobod a rovnosti.  
2.1.4.1 oblast činnosti: EU by se státy, které nedodržují předpisy, měla nejprve vést smírný dialog. 
Jako druhý krok by měl být použit článek 7 Smlouvy o Evropské unii. V neposlední řadě by měly být 
státům, které nedodržují předpisy, odebrány finanční prostředky EU. 
2.2.2.2 oblast činnosti: Potřebujeme společný regulační rámec. Pokud tento regulační rámec není 
dodržován, můžeme použít sankce.  
4.2.1.4 oblast činnosti: Uplatňovat sankce jen v krajním případě. Pokud všechno ostatní selže – včetně 
dialogu. Mít rámec a posloupnost použití sankcí. 

 

Dílčí téma 2.2 Ochrana a posílení demokracie 

36. 2.2.1.1 oblast činnosti: Je třeba vytvořit společný základ pro chápání a identifikaci případu korupce. 
Kdy je lobbing přiměřený a kdy se stává korupcí?  
2.2.1.2 oblast činnosti: Chránit ty, kdo bojují proti korupci. Je třeba je chránit a následně chránit 
proces, kterým tak můžeme učinit. Musíme určit, jak toho můžeme dosáhnout. 
4.2.4.3 oblast činnosti: Lepší pravidla pro lobbing v EU s cílem omezit peněžní ztráty způsobené 
korupcí. 
 

37. 2.2.3.1 oblast činnosti: Všechny země EU by měly mít povinnost zavést minimální evropský příjem, ale 
také minimální evropskou mzdu, aby bylo možné žít důstojný život. Podpora pro osoby, které se 
potřebují znovu začlenit na trh práce.  
2.3.5.2 oblast činnosti: EU by měla zavést minimální mzdu na evropské úrovni.  
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Dílčí téma 2.3 Bezpečnost 

38. 2.3.1.1 oblast činnosti: Otázka rovnováhy mezi bezpečností a právy, zejména svobodou projevu, je 
ústředním problémem bezpečnosti, ale také velmi složitým problémem k řešení. Jako občané máme 
problém zaujmout postoj. 
 

39. 2.3.1.2 oblast činnosti: Víme, že bezpečnostní hrozby jsou vážné, ale myslíme si, že Evropa by se měla 
vyhnout autoritativním opatřením a měla by spíše pracovat na úrovni prevence a odrazování. 
 

40. 2.3.1.3 oblast činnosti: EU by měla spolupracovat s velkými internetovými společnostmi a sociálními 
sítěmi (Facebook, Google a Twitter) a s policejními složkami různých členských států s cílem odradit ty, 
kdo zveřejňují nebezpečný obsah, a provádět policejní vyšetřování původu tohoto nebezpečného 
obsahu a míry ohrožení.  
 

41. 2.3.2.6 oblast činnosti: EU by měla povzbuzovat ministerstva školství členských států, aby zaručila 
psychologickou pomoc ve školách pro všechny děti a rodiny, a nikoli pouze pro ty, které ji potřebují 
nebo které jsou oslovovány sociálními pracovníky. 
 

42. 2.3.3.1 oblast činnosti: Uplatňovat a dodržovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů.  

 
43. 2.3.3.5 oblast činnosti: Orgány EU a členské státy by měly být více koordinovat ochranu svých občanů, 

demokracie a hodnot před novými hrozbami přicházejícími zvenčí, jako je kybernetická bezpečnost 
a kriminální využívání umělé inteligence.  
 

44. 2.3.4.1 oblast činnosti:  EU by měla posílit svůj závazek rozšiřovat svůj model demokracie a své 
hodnoty za hranice. Ne zbraněmi, ale diplomacií, sdílením osvědčených postupů na mezinárodní 
úrovni a zvyšováním povědomí. 
 

45. 2.3.4.3 oblast činnosti: EU by měla posílit svou koordinaci, aby dialog, zprostředkování a jednání se 
sousedními zeměmi byly účinnější v otázkách týkajících se hranic. 
 

46. 2.3.5.1 oblast činnosti: Chránit evropské občany před pracovními úrazy a předcházet nezdravému 
nebo nebezpečnému pracovnímu prostředí.  
 

47. 2.3.6.1 oblast činnosti: EU by měla více prosazovat transparentnost bankovních a finančních 
transakcí. 
 

48. 2.3.7.1 oblast činnosti: Je nezbytné, aby orgány EU vyvinuly větší úsilí ke kontrole a potlačení 
strukturálních jevů terorismu a organizovaného zločinu.  
 

49. 2.3.7.2 oblast činnosti: Navrhujeme zřídit evropskou agenturu pro boj proti terorismu 
a organizovanému zločinu (včetně mafií a nových forem organizovaného zločinu, jako jsou 
mezinárodní gangy). 
 

50. 2.3.7.3 oblast činnosti: Zřídit skutečnou evropskou policii. 
 

Dílčí téma 2.4 Média a dezinformace 

51. 2.4.1.1 oblast činnosti: Politici by neměli mít možnost vlastnit podíly v médiích.  
2.4.1.2 oblast činnosti: Je třeba zavést evropský ověřovací proces, který by prokázal nestrannost 
mediálních společností financovaných politiky.  
2.4.1.3 oblast činnosti: Musíme vytvořit prostor neutrálních zpráv. Zpráv, s nimiž se již nepojí žádné 
emoce.  
2.4.2.1 oblast činnosti: Je třeba zavést evropský proces ověřování, který by prokázal nestrannost 
a objektivitu zpravodajství. Musíme vytvořit prostor neutrálních zpráv.  
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3.2.2.1 oblast činnosti: Mohl by existovat bodovací systém nebo metrika, která by hodnotila 
důvěryhodnost poskytovatelů zpráv a informací zveřejňovaných EU (články, které se ukázaly jako 
nepravdivé, atd. jako metrika). 5.1.2.6 oblast činnosti: Oddělení politiky a médií a kontrola tohoto 
oddělení. Mimo jiné: Strany by neměly být vlastníky mediálních platforem. 
 

52. 2.4.2.2 oblast činnosti: Je nutné, aby se noví uživatelé lépe orientovali v tomto informačním prostoru. 
Musíme děti vzdělávat už od školy a vést je k tomu, aby pochopily, jak zprávy vznikají. Existuje 
informační negramotnost a na tomto problému musíme pracovat. Potřebujeme mediální výchovu.  
2.4.3.1 oblast činnosti: Potřebujeme školení na toto téma ve školách, abychom mladé lidi řádně 
informovali. 
2.4.3.2 oblast činnosti: Potřebujeme více vzdělávacích akcí. Akce věnované zejména občanům žijícím 
ve venkovských oblastech, díky nimž mohou porozumět toku informací.  

 
 

Téma 3: Reforma EU 

Dílčí téma 3.1 Institucionální reforma 

 
53. 3.1.1.1 oblast činnosti: Zvýšit transparentnost důvodů, proč jsou některé kandidátské země do EU 

přijaty a jiné ne. 
 

54. 3.1.1.2 oblast činnosti: Pro kritéria přistoupení k EU by mělo být upřednostněno kritérium hodnot 
a demokracie (ve srovnání s hospodářským rozvojem). 
 

55. 3.1.2.1 oblast činnosti: Zvýšit podporu EU kandidátským státům, aby mohly posílit své instituce 
a ekonomiky (pod přísným dohledem Evropské unie). 
 

56. 3.1.3.1 oblast činnosti: Občané Evropské unie by měli mít právo volit ve volbách do Evropského 
parlamentu nadnárodní stranické kandidátní listiny (buď jednu nadnárodní kandidátní listinu, nebo 
dvě kandidátní listiny – jednu vnitrostátní a jednu nadnárodní). 
 

57. 3.1.5.1 oblast činnosti: Mělo by dojít k rozsáhlému přezkumu pravomocí Evropské unie a orgánů 
Evropské unie. 
 

58. 3.1.5.2 oblast činnosti: Orgánům EU, které jsou voleny přímo občany EU, by mělo být přiděleno více 
pravomocí. 
 

59. 3.1.6.1 oblast činnosti: Orgány EU by měly být přejmenovány tak, aby jejich názvy byly pro občany 
méně matoucí.  
3.1.6.2 oblast činnosti: Evropská unie by měla mít výraznější symboly (např. logo), které by se tolik 
nepodobaly jiným mezinárodním organizacím (např. Radě Evropy).  
3.1.6.3 oblast činnosti: Evropská unie by měla být ve svých sděleních přesná – měla by používat slovo 
„Evropská unie“, nikoliv „Evropa“, protože Evropa není jen Evropská unie, je to širší pojem. 
 

Dílčí téma 3.2 Rozhodování 

60. 3.2.2.2 oblast činnosti: Vytvořit online platformu, kde mohou občané zveřejňovat informace, kterými 
si nejsou jisti, a odborníci mohou tyto informace ověřit. 
 

61. 3.2.3.1 oblast činnosti: Kdykoli se jedná o otázku mimořádného významu pro všechny evropské 
občany, mělo by se konat referendum v celé EU. 
 

62. 3.2.3.2 oblast činnosti: Mělo by se více přemýšlet o online hlasování a online příspěvcích občanů, 
které by ovlivnily rozhodovací proces. 
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63. 3.2.3.3 oblast činnosti: Měl by existovat systém větší nebo úplné parlamentní kontroly 

a odpovědnosti v souvislosti s rozhodováním o finanční pomoci / sociální péči / a o tom, jak jsou v EU 
vynakládány finanční prostředky Společenství.  
 

64. 3.2.4.1 oblast činnosti: Místo toho by se měl použít alternativní systém hlasování. „Váha“ hlasů by 
měla být vypočítána spravedlivě, aby byly chráněny zájmy malých zemí.  
 

65. 3.2.4.2 oblast činnosti: Je třeba provést strukturální změnu stávajících smluv, případně vytvořit novou 
ústavu, na které se členské státy dohodnou. 
 

66. 3.2.4.3 oblast činnosti: Je velmi důležité, aby jakýkoli vytvořený systém poskytoval menším zemím 
relativně spravedlivou hlasovací sílu nebo „váhu“ při rozhodování. 
 

67. 3.2.5.1 oblast činnosti: Měl by existovat mechanismus, který by dočasně obcházel Parlament, 
a rozhodnutí by okamžitě přijímala Rada EU. 
 

68. 3.2.5.2 oblast činnosti: Měl by existovat reprezentativní orgán složený z občanských odborníků, který 
by poskytoval Evropskému parlamentu informace a pokyny v mimořádných situacích. 

 

Dílčí téma 3.3 Užší integrace 

69. 3.3.1.1 oblast činnosti: Skupina odborníků nejprve navrhne, jak by taková společná hospodářská 
struktura mohla vypadat a jaké důsledky by navrhovaná společná hospodářská struktura měla, 
a teprve poté se začne diskutovat o tom, zda společnou hospodářskou strukturu chceme, či nikoli. 
 

70. 3.3.1.2 oblast činnosti: Je důležité vytvořit společný základ pro všechny členské státy (stejné 
příležitosti, stejná úroveň), aby bylo možné dosáhnout společné hospodářské struktury. 
 

71. 3.3.2.1 oblast činnosti: Navrhujeme více veřejných investic s cílem zlepšit kvalitu života lidí 
(infrastruktura, silnice, ale mohli bychom zvážit i bydlení / sociální bydlení). 
 

72. 3.3.2.2 Oblast činnosti: Zdanění velkých korporací / výnosů z velkých korporací, které by přispívaly na 
veřejné investice, využití daní k investicím do vzdělávání a rozvoje jednotlivých zemí (výzkum a vývoj, 
stipendia – Erasmus atd.). 
 

73. 3.3.2.3 oblast činnosti: Progresivní zdanění finančních transakcí a bank s cílem získat příjmy z velkých 
finančních transakcí.  
 

74. 3.3.3.2 oblast činnosti: Celoevropský průzkum na náhodně vybraném vzorku informovaných občanů 
o tom, jakým směrem se vydat, celoevropská informační kampaň o možných důsledcích těchto změn, 
která by jim předcházela. 
 

75. 3.3.3.3 oblast činnosti: Připravit krizový scénář, v němž by byly pravomoci EU posíleny. 
 

76. 3.3.4.1 oblast činnosti: Nejprve je třeba stanovit, co jsme v Evropě, teprve pak můžeme říci, co 
nejsme (návrh: lze to provést prostřednictvím průzkumu mezi občany). 
 

Téma 4: Vytváření evropské identity 

Dílčí téma 4.1 Vzdělávání v oblasti demokracie 

77. 4.1.1.1 oblast činnosti: Využití umělé inteligence pro podporu procesu překladu. 
78. 4.1.1.2 oblast činnosti: Ke komunikaci využívat jeden z hlavních jazyků (například angličtinu). 
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79. 4.1.1.3 oblast činnosti: Vytvořit aplikaci, která by šířila informace o demokratických otázkách 

a překládala je do jazyka uživatele. 
 

80. 4.1.2.1 oblast činnosti: Podpora demokratických procesů ve školách, například studentských rad, 
které hlasují o základních administrativních záležitostech ve škole. Využití internetu a počítačové 
technologie (online ankety) k nastolování otázek.  

 
81. 4.1.2.2 oblast činnosti: Zařazení studia EU do učebních osnov ve všech členských státech EU.  

4.1.3.1 oblast činnosti: Čím dříve tento vzdělávací proces začne, tím lépe. Navrhuje se začít od 10–12 
let +. Koncepce žákovské rady by měla začínat ve 12 letech. Pod touto věkovou hranicí by mělo být 
zapojení přiměřené věku  
4.1.4.1 oblast činnosti: Neměli bychom učit politické názory, ale demokratické procesy v EU a její 
fungování. Rozdíl by měl být jasný jak učitelům, tak studentům.  
4.1.4.2 oblast činnosti: Ne všichni občané souhlasili s tím, aby se členské státy dohodly na 
celoevropském učebním plánu.  
4.1.4.3 oblast činnosti: Měli bychom mít jednoduchý postup, jak EU všem vysvětlit. 
4.1.5.1 oblast činnosti: Vzdělávací systémy v EU by neměly být jednotné. 
4.2.2.3 oblast činnosti: Jednotné školní osnovy o EU již na základních školách.  
4.3.8.1 oblast činnosti: Vytvoření nového předmětu pro střední školy, který by obsahoval informace 
o současném fungování EU, o opatřeních, která přijímá, a o jejich dopadu na občany.  
5.1.2.1 oblast činnosti: Jako základ pro účast občanů je zapotřebí více informací o EU a více 
komunikace s občany. Lidé se potřebují dozvědět více o EU a evropské politice (pedagogika, 
vzdělávání a odborná příprava). 
 

82. 4.1.2.3 oblast činnosti: Školy by mohly být motivovány prostřednictvím grantů nebo darovaného 
vybavení, které by je přimělo k zavádění demokratických studií o EU.  
4.1.3.2 oblast činnosti: Školám, které zavádějí demokratické postupy jako součást školního života, by 
měly být vypláceny dotace. Neměly by být povinné, ale školy by k nim měly být motivovány. 

 

Dílčí téma 4.2 Evropské hodnoty a identita 

83. 4.2.1.1 oblast činnosti: Hledání příčin nacionalismu a protekcionismu některých členských států, 
zejména prostřednictvím dialogu o hodnotách a správného chápání souvisejících pojmů. 
 

84. 4.2.1.2 oblast činnosti: Řešit otázku politického extremismu, který často zneužívá protievropské 
nálady pro své vlastní cíle. 
 

85. 4.2.1.3 oblast činnosti: Zlepšit průběžnou komunikaci s občany členských států. Více zapojit občany 
do procesu. Občané by měli mít možnost se co nejvíce zapojit. 
 

86. 4.2.1.5 oblast činnosti: Koordinovat dodržování evropských pravidel na všech úrovních, a to i na 
vnitrostátní a místní úrovni. 
 

87. 4.2.2.2 oblast činnosti: Přizpůsobení informací pro určité skupiny. Změnit a zjednodušit terminologii. 
 

88. 4.2.2.4 oblast činnosti: Zapojit všechny skupiny občanů různými inovativními způsoby. 
 

89. 4.2.2.5 oblast činnosti: Umožnit lidem více cestovat, setkávat se a diskutovat o různých otázkách 
v rámci EU. Dokonce i těm, kteří nejsou finančně dobře zajištěni. Vytvořit pro ně zvláštní fond (jako je 
Erasmus).  
4.3.3.1 oblast činnosti: Vytvořit více evropských výměnných programů nebo aktivit, jako je program 
Erasmus nebo tato konference, aby lidé mohli cestovat do jiných zemí, setkávat se s obyvateli jiných 
zemí a vést dialog o jejich životě a vztahu k Evropě. 
 

90. 4.2.3.1 oblast činnosti: Řešení problému dezinformací. Věnovat zvýšenou pozornost zdroji 
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dezinformací. 
 

91. 4.2.3.2 oblast činnosti: Aktivně podporovat členské státy v jejich místních problémech 
s dezinformačními kampaněmi. 
 

92. 4.2.3.3 oblast činnosti: Řešení migrační krize. 
 

93. 4.2.3.4 oblast činnosti: Zvýšení bezpečnosti internetu – ochrana proti hackerům. 
 

94. 4.2.3.5 oblast činnosti: Vytvořit společnou zahraniční politiku EU. Koordinovat kroky v zahraniční 
politice mezi EU a členskými státy. 
 

95. 4.2.4.1 oblast činnosti: Zlepšení procesu výběru daní od velkých nadnárodních společností. Zabývat se 
také problémem daňových rájů. 
 

96. 4.2.4.2 oblast činnosti: Zlepšit transparentnost fondů EU – v členských státech a institucích EU. 
 

Dílčí téma 4.3 Informace o EU 

97. 4.3.3.2 oblast činnosti: Vytvořit online fóra a místa setkávání, kde mohou občané naslouchat, klást 
otázky a vést dialog s evropskými představiteli, s vícejazyčným překladem. 
  

98. 4.3.5.1 oblast činnosti: Používat komunikační strategie, které komunikují jednodušším a přístupnějším 
jazykem, a doprovodit tuto komunikaci podrobnějšími, odbornějšími zprávami, aby ten, kdo chce, 
mohl jít do hloubky  
4.3.7.2 oblast činnosti: Lépe využívat dnešní klíčovou úlohu sociálních médií.  
4.3.7.3 oblast činnosti: Zanalyzovat, kdo je cílovou skupinou, jaké kanály používají ke komunikaci, 
a přizpůsobit komunikaci těmto kanálům (doplnit odkazy pro ty, kteří chtějí jít hlouběji). 
 

99. 4.3.5.3 oblast činnosti: Vysílání reklamních spotů EU na významných akcích (Eurovize, sportovní 
události atd.) a v hlavním vysílacím čase 
 

100.  4.3.6.1 oblast činnosti: Přimět vládu EU k větší otevřenosti vůči občanům. 
 

101. 2.1.3.2 oblast činnosti: Podporovat vnitrostátní sdělovací prostředky, aby více informovaly o vývoji na 
úrovni EU.  
3.2.1.1 oblast činnosti: Média by měla být důrazně vybízena k tomu, aby věnovala více prostoru 
evropským tématům a aktivitám v rámci Evropské unie.  
4.3.1.1 oblast činnosti: Ve zpravodajských pořadech veřejnoprávní televize by měl být zpravodajský 
blok o Evropě, stejně jako je blok o sportu nebo jiných tématech.  
4.3.5.2 oblast činnosti: Ve sdělovacích prostředcích by se měly objevit pořady, sloty, které budou 
informovat právě o EU.  
4.3.7.4 oblast činnosti: Zařadit do televizního zpravodajství blok informací o EU, jako je tomu 
u sportovních a jiných témat. 
3.2.1.2 oblast činnosti: Existující evropský televizní kanál nebo zpravodajská agentura, které se 
zabývají otázkami souvisejícími s činností EU (Rada, parlament, rozhodnutí atd.), by se měly rozšířit 
z pokrytí přibližně třetiny občanů EU na všechny občany EU, kteří by je chtěli využívat. Všechny 
informace zveřejňované EU by měly být věcné a nezkreslené.  
3.2.3.4 oblast činnosti: Možným řešením by mohly být veřejné debaty vysílané EU. Mohly by existovat 
noviny a tiskové agentury, které by tyto informace lidem poskytovaly.  
3.3.3.1 oblast činnosti: Zlepšit informovanost občanů o EU: Kanál, kde najdeme všechny informace 
o EU, PR tým EU informující o aktivitách EU s využitím různých kanálů k oslovení různých cílových 
skupin, také možnost zapojit členské státy do aktivního informování o aktivitách EU, začlenit do 
školních osnov, jednoduchá a zábavná forma.  
4.3.2.1 oblast činnosti: Vytvořit nezávislý evropský informační kanál nebo agenturu, která by 
předávala pravdivé informace a potírala falešné a neobjektivní zprávy. 
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4.3.7.1 oblast činnosti: Potřebujeme informační kanál, který by tyto informace (co EU dělá a proč) 
předával.  
5.2.3.2 oblast činnosti: Zapojit média do podpory mechanismů transparentnosti EU. 

 
 

Téma 5: Posílení účasti občanů 

Dílčí téma 5.1 Účast občanů  

102. 5.1.1.1 oblast činnosti: Potřebujeme transparentnost ohledně toho, co bylo projednáno v rámci 
procesu účasti občanů. 
 

103. 5.1.1.2 oblast činnosti: Všechna rozhodnutí EU by měla být transparentní, aby se občané cítili 
zapojeni. 
5.1.1.3 oblast činnosti:  Političtí činitelé musí aktivně vytvářet transparentnost a občané musí být 
aktivně informováni 

 
104. 5.1.2.5 oblast činnosti: Propojení odborných znalostí a politiky by mělo být institucionalizováno. Mělo 

by být dané a transparentní, například v podobě konzultací nebo způsobu výběru vládních expertů. 
 

105. 5.1.2.3 oblast činnosti: Je třeba, aby volby byly atraktivní. Nechceme povinné hlasování. 
 

106. 5.1.2.4 oblast činnosti: Stálé zastoupení občanů v Evropském parlamentu / Evropské komisi; občané 
by měli být zapojeni do rozhodovacího procesu. 
5.2.1.1 oblast činnosti: Větší zapojení poslanců do návrhů a účast občanů s konkrétním časovým 
vymezením v agendě parlamentů pro zapojení občanů. 

 
107. 5.1.3.1 oblast činnosti: Přímá demokracie: konkrétně definovat témata, na která by se měla přímá 

demokracie vztahovat. 
 

108. 5.1.3.2 oblast činnosti: Všichni občané by měli mít možnost hlasovat o evropské ústavě. 
 

109. 5.1.4.1 oblast činnosti: Spolupráce členských států a EU by se měla v některých oblastech politiky 
zlepšit. Oblasti činnosti / pravomoci EU by se neměly rozšiřovat bezdůvodně („ne naslepo“). 
 

110. 5.1.4.2 oblast činnosti: Analyzovat, proč dochází ke ztrátě důvěry mezi politiky a občany. 
 

111. 5.1.5.1 oblast činnosti: Informační platforma pro porušení nebo nedodržení směrnic a nařízení EU. 
 

Dílčí téma 5.2 Účast občanů  

112. 2.1.3.3 oblast činnosti: EU by měla být vnímavá k nápadům, které přicházejí přímo od občanů, nejen 
od vnitrostátních vlád. Například: vytvoření celoevropské platformy pro zahajování petic a občanských 
iniciativ.  
5.2.1.3 oblast činnosti: Výměnná platforma mezi občany a volenými zástupci. S mechanismy zpětné 
vazby a registrací interakcí. 

 
113. 5.2.1.4 oblast činnosti: Konzultace rozšířená na občany před přijetím rozhodnutí.  

5.2.3.4 oblast činnosti: Povinné mechanismy pro konzultace s občany v případě návrhu na omezení 
práv občanů. 
 

114. 5.2.1.5 oblast činnosti: Zlepšení mechanismů podávání zpráv politiků občanům, nejen jejich stranám. 
Je třeba jít nad rámec výročních zpráv. V rámci přípravy na volby by měl každý zástupce podat zprávu 
o tom, co udělal. 
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115. 5.2.2.1 oblast činnosti: Programy pro školy a podniky o tom, co se dělá v souvislosti s mechanismy 

účasti a stávajícími nástroji.  
5.3.1.4 oblast činnosti: Vytvoření evropského vzdělávacího programu (o účasti občanů pro předmět 
občanství/etika a také pro obecný vzdělávací program). 

 
116. 5.2.3.1 oblast činnosti: Zapojit obce, místní a regionální subjekty do výzvy občanům a podpořit jejich 

účast v rozhodovacích mechanismech EU. Zapojit školy a mladé lidi. Nezapomínat ani na dospělé. 
 

117. 5.2.3.3 oblast činnosti: Zkrácení času a požadavků na uplatňování mechanismů transparentnosti 
a účasti při rozhodování 
 
 

Dílčí téma 5.3 Účast občanů  

118. 5.3.3.4 oblast činnosti: EU musí podporovat místní úřady v obcích, aby se jim dostalo školení, byly 
informovány a měly digitální přístup k informacím o EU a k rozhodovacím procesům. 
 

119. 5.3.4.1 oblast činnosti: Šířit informace (také v hromadných sdělovacích prostředcích) 
o mechanismech účasti, které má EU k dispozici (konkrétně o tom, kdy je otevřena konzultace).  
 

120. 5.3.4.2 oblast činnosti: Zkontrolovat kritéria dokumentů, které nemohou být veřejné.  
 

121. 5.3.4.3 oblast činnosti: Informace dostupné v různých jazycích EU (nejen v angličtině, němčině 
a francouzštině). 
 

122. 4.2.2.1 oblast činnosti: Zajistit, aby každý občan měl přístup k informacím (chytrý telefon, internet) 
5.3.3.5 oblast činnosti: Zajistit přístup k internetu všem evropským občanům (zaručit digitální 
informovanost a účast občanů).  
 

123. 5.3.2.1 oblast činnosti: Zajistit angažovanost politiků za účasti občanů.  
5.3.2.2 oblast činnosti: V případě, že jsou návrhy občanů zamítnuty, žádejte politiky, aby za to nesli 
odpovědnost a zdůvodnili, proč se návrh nedostal dál. 

 
124. 3.2.3.5 oblast činnosti: Účast občanů a projednávání, jako je občanské shromáždění, by se měly konat 

na místní úrovni.  
5.1.2.2 oblast činnosti: Využívat panelové diskuse občanů! Předpoklad: Politici se musí k výsledkům 
panelových diskusí podrobně vyjádřit.  
5.2.1.2 oblast činnosti:  Vytvoření panelové diskuse občanů se sídlem v Parlamentu. Stanovit práva 
a povinnosti občanů, kteří jsou součástí panelových diskusí, zejména obměnu míst a výběr občanů na 
základě náhodných mechanismů. Panelové diskuse občanů musí být podpořeny strukturou na 
podporu dialogu mezi občany a volenými zástupci.  
5.3.3.1 oblast činnosti: Definovat, pro která politická témata je nutná účast panelové diskuse občanů 
(prioritní témata), například že žádná práva občanů by neměla být omezena bez souhlasu panelových 
diskusí občanů (to se stalo v případě pandemie).  
5.3.3.2 oblast činnosti: Organizovat panelové diskuse občanů s cílem obohatit politické názory.  
5.3.3.3 oblast činnosti: Zajistit, aby občané vybraní pro občanské diskuse byli reprezentativním 
vzorkem celé populace (sociodemografická rozmanitost a také menšiny). 


