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Vitajte na panelových diskusiách občanov v rámci Konferencie o budúcnosti Európy Sme 

Vám veľmi vďační, že ste súhlasili s účasťou na tomto dobrodružstve. Ste jednou z 800 

osôb vybraných na základe náhodného výberu a prijali ste kolektívnu zodpovednosť 
za niekoľkomesačnú prácu na zlepšovaní budúcnosti Európy. 

Možno sa čudujete, prečo práve ja? Neexistujú ľudia, ktorí sú na túto úlohu pripravení 

lepšie? Odpoveď je nie. Vy aj ostatní účastníci vstávate každý deň niekde v Európe 

a čelíte realite, ktorá nie je vždy pre všetkých jednoduchá alebo prijateľná, a my máme 

záujem práve o Vašu konkrétnu perspektívu a skúsenosti. 

Európske panelové diskusie občanov v rámci konferencie sa vyznačujú tým, že sú 
rozmanité, rovnako ako Európa. Ako uvidíte v nadchádzajúcich dňoch, všetci pochádzate 

z veľmi odlišných miest, niektorí študujete, iní pracujete, ste na dôchodku alebo ste 

nezamestnaní. Máte rôzny vek a väčšina z vás nie je zvyknutá na účasť v takom procese. 

A toto je to dôležité. Nehľadáme odborníkov ani politikov, ale obyčajných ľudí, ktorí žijú 

v Európskej únii. 
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Privítanie zo strany podpredsedov 

Vážená pani, / Vážený pán, 

 

sme veľmi radi, že ste súhlasili s účasťou na európskych panelových diskusiách občanov v rámci 
Konferencie o budúcnosti Európy. 

Chceli by sme sa srdečne poďakovať za Vašu účasť a ubezpečiť Vás o význame, ktorý 
pripisujeme tomuto bezpríkladnému a spoločnému projektu, ktorým je Konferencia o budúcnosti 
Európy. 

Cieľom konferencie o budúcnosti Európy je otvoriť nový priestor na diskusiu s občanmi Európskej 
únie s cieľom riešiť výzvy aj priority. Na tento účel chceme osloviť veľkú škálu občanov, a to zo 
všetkých sfér života a končín Únie, a poskytnúť im ústrednú úlohu pri formovaní budúcnosti 
európskeho projektu. 

Európske panelové diskusie občanov budú kľúčovým prvkom tejto konferencie. V rámci 
panelových diskusií sa budú môcť preskúmať pre Vás relevantné otázky, ako napríklad príspevky 
získané v rámci tejto konferencie, a to prostredníctvom mnohojazyčnej digitálnej platformy 
(futureu.europa.eu), ktorá bude slúžiť na vypracovanie súboru odporúčaní pre inštitúcie Únie s 
cieľom uskutočniť nadväzujúce opatrenia. 

Vyzývame Vás, aby ste sa [dátumy] zúčastnili na poradných zasadnutiach v [miesto] a vypracovali 
odporúčania. Ako súčasť skupiny 800 náhodne vybraných európskych občanov zastupujúcich 
rozmanitosť EÚ budete mať možnosť podeliť sa o svoje nápady a diskutovať o nich s ostatnými 
spoluobčanmi počas troch poradných zasadnutí v panelovej diskusii s 200 účastníkmi. Vďaka 
tlmočníkom sa budete môcť vyjadrovať vo svojom vlastnom jazyku. Všetky informácie týkajúce sa 
diskutovanej témy a organizácie tejto panelovej diskusie a iných súvisiacich podujatí, ako je 
napríklad Európske podujatie pre mládež, Vám budú poskytnuté v náležitom čase. 

Zaujímajú nás Vaše názory, idey a konkrétne návrhy týkajúce sa budúcnosti našej Únie. Časom, 
ktorý budete venovať tejto európskej panelovej diskusii občanov, pomôžete formovať budúcnosť 
Európskej únie. 

Zástupcovia Vašej panelovej diskusie prednesú plenárnemu zasadnutiu Vaše spoločne 
vypracované odporúčania, o ktorých budú diskutovať ďalší účastníci. Tri európske inštitúcie potom 
urýchlene preskúmajú, ako nadviazať na výsledky konferencie. Zaväzujeme sa k úplnej 
transparentnosti a spätnej väzbe v súvislosti s nadväzujúcimi krokmi. 

Opäť Vám ďakujeme za to, že sa zúčastnite na tomto úžasnom projekte. Želáme Vám veľa šťastia 
vo Vašej práci a s veľkým záujmom očakávame výsledky Vašich poradných zasadnutí. 

So srdečným pozdravom, 

spolupredseda spolupredseda                                         spolupredseda 

 

 

Guy Verhofstadt 
poslanec Európskeho 

parlamentu 

Gašper Dovžan štátny 
tajomník pre európske 
záležitosti ministerstva 

zahraničných vecí 
Slovinskej republiky 

Dubravka Šuica 
podpredsedníčka 
Európskej komisie 
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Konferencia o budúcnosti Európy a európske panelové diskusie 
občanov ‒ úvod 

Konferencia o budúcnosti Európy (ďalej len „konferencia“) predstavuje bezprecedentné 
demokratické podujatie s týmito piliermi: mnohojazyčná digitálna platforma 
(https://futureu.europa.eu/?locale=sk), na ktorej sa zhromažďujú nápady jednotlivých 
občanov a nápady, ktoré vznikli na jednotlivých podujatiach, zástupcovia štyroch 
európskych panelových diskusií občanov, národných panelových diskusií občanov 
a národných podujatí a plénum konferencie pozostávajúce z občanov, ktorí zastupujú 
európske panelové diskusie, z občanov, ktorí zastupujú národné panelové diskusie 
a podujatia, politikov, zo sociálnych partnerov a z organizovanej občianskej spoločnosti. 

Kľúčovým prvkom Konferencie o budúcnosti Európy sú európske panelové 
diskusie občanov. Organizujú sa štyri európske panely občanov, s cieľom umožniť 
občanom spoločne sa zamyslieť nad budúcnosťou, ktorú chcú pre Európsku úniu. 

Zámerom tohto procesu nie je len zhromaždiť Vaše názory, ale zapojiť Vás do formovania 
budúcnosti európskeho projektu. Aké otázky alebo problémy majú na Vás najväčší vplyv? 
Aké konkrétne opatrenia by mala Európska únia zaviesť na uľahčenie Vášho života? 
Chystáte sa začať proces kolektívneho rokovania, v rámci ktorého budete musieť spoločne 
uvažovať a pracovať ako tím s cieľom vypracovať konkrétne odporúčania, ktoré sa 
predložia a prerokujú na plenárnom zasadnutí konferencie. 

 

Kto sa zúčastní na európskych panelových diskusiách občanov? 

● Na každom zo 4 panelov sa zúčastní 200 náhodne vybraných Európanov z 27 
členských štátov, 

● Uvažovanie o rozmanitosti EÚ: geografický pôvod (štátna príslušnosť a pôvod 
z mesta/vidieka), pohlavie, vek, sociálno-ekonomické zázemie a úroveň vzdelania, 

● V každom paneli je aspoň jedna žena a jeden muž za každý členský štát, 
● Tretinu z každého panelu tvoria mladí ľudia (vo veku 16 – 25 rokov). Vytvorí sa 

osobitné prepojenie medzi touto skupinou mladých ľudí a Európskym podujatím pre 
mládež. 

 

 

 

 

  

 

https://futureu.europa.eu/?locale=sk
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Kalendár európskych panelových diskusií občanov 

 Téma Kedy Kde 

1. 
PANEL 

Silnejšie hospodárstvo, 
sociálna spravodlivosť, 
zamestnanosť/vzdelávani
e, kultúra, mládež, 
šport/digitálna 
transformácia  

1. zasadnutie: 17. – 19. septembra 
 
2. zasadnutie: 5. – 7. novembra 
 
3. zasadnutie: 3. – 5. decembra  

Štrasburg, Francúzsko 
 
Online 
 
Dublin, Írsko (Inštitút pre medzinárodné a európske 
záležitosti a partneri) 

2. 
PANEL 

Európska 
demokracia/hodnoty, 
práva, právny štát, 
bezpečnosť; 

1. zasadnutie: 24. – 26. septembra 
 
2. zasadnutie: 12. – 14. novembra 
 
3. zasadnutie: 10. – 12. decembra 

Štrasburg, Francúzsko 
 
Online 
 
Florencia, Taliansko (Európsky univerzitný inštitút 
a partneri) 

3. 
PANEL 

Klimatická zmena, životné 
prostredie/zdravie 

1. zasadnutie: 1. – 3. októbra 
 
2. zasadnutie: 19. – 21. novembra 
 
3. zasadnutie: 7. – 9. januára  

Štrasburg, Francúzsko 
 
Online 
 
Natolin, Poľsko (College of Europe a partneri) 

4. 
PANEL 

EÚ vo svete/migrácia 1. zasadnutie: 15. – 17. októbra 
 
2. zasadnutie: 26. – 28. novembra 
 
3. zasadnutie: 14. – 16. januára  

Štrasburg, Francúzsko 
 
Online 
 
Maastricht, Holandsko (Európsky inštitút pre verejnú 
správu a partneri) 

Podujatie na účely získania 
spätnej väzby 

jar 2022 určí sa 
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O čo v tomto procese pôjde? 

Pozývame vás, aby ste sa v rámci kolektívneho diskusného procesu zamysleli nad tým, 
akú budúcnosť si želáte pre Európsku úniu1. Budú Vám k dispozícii moderátori, ktorí Vám 
budú počas celého procesu pomáhať. Vďaka tlmočníkom budete môcť hovoriť a počúvať 
vo svojom jazyku. 

Nežiadame len o Váš názor. Mala by to byť pre Vás príležitosť na uvažovanie a výmenu 
nápadov s ostatnými účastníkmi s cieľom dopracovať sa k spoločným odporúčaniam. 
Počas tohto procesu budete mať tiež prístup k zdrojom a odborníkom na témy, 
o ktorých sa rozhodnete diskutovať. Neočakávame, že máte vedomosti o fungovaní 
Európskej únie a včas Vám poskytneme základné informácie. 

Na dosiahnutie týchto cieľov navrhujeme tri rôzne fázy práce („zasadnutia“). 

Budete mať možnosť sami rozhodnúť o tom, o akých otázkach sa bude v rámci hlavných 
tém panelových diskusií diskutovať. Prvé zasadnutie sme nazvali „vymedzenie 
programu“. Cieľom tohto zasadnutia je vytvoriť priority, pokiaľ ide o otázky, ktorými sa ako 
skupina chcete zaoberať a ktoré chcete prehlbovať, s cieľom vypracovať osobitné 
odporúčania pre Európsku úniu. 

Riešenie týchto otázok bude úlohou druhej fázy, ktorú nazývame „tematické prehĺbenie“, 
ktoré sa uskutoční na druhom a treťom zasadnutí. 
Po predložení konečných odporúčaní plenárnemu zasadnutiu sa Vám v poslednej fáze 
(podujatie na účely získania spätnej väzby) umožní proces zodpovednosti, v ktorom 
nadviažete na reakciu na Vaše odporúčania a ich možné praktické vykonávanie. 

V každom paneli určíte 20 zástupcov na plenárne zasadnutie konferencie2. 
Na plenárnom zasadnutí sa bude diskutovať o nápadoch občanov vychádzajúcich 
z národných a európskych panelových diskusií a z mnohojazyčnej digitálnej platformy. 
Plénum predloží svoje návrhy výkonnej rade, ktorá v plnej spolupráci s plénom a za plnej 
transparentnosti vypracuje správu, ktorá sa uverejní na mnohojazyčnej digitálnej 
platforme. 

Za celú túto prácu dostanete odmenu a bude sa od Vás požadovať, aby ste sa zaviazali 
zúčastniť sa na všetkých zasadnutiach.

                                                 
1 K diskusnému procesu dochádza vtedy, keď sa skupina občanov vybraných náhodným výberom stretne na niekoľko 
dní na žiadosť vlády, aby poskytla konsenzuálnu odpoveď na otázku všeobecného záujmu. Skupina (ktorá sa môže 
nazývať napríklad občianske zhromaždenie, občianska porota alebo občiansky panel) má prístup k technikám 
skupinovej práce a k informáciám a má dostatok času na prerokovanie otázky, ktorá bola položená. Tento formát 
používajú stovky vlád po celom svete. 
2 Plenárne zasadnutie konferencie tvorí 108 zástupcov Európskeho parlamentu, 54 zástupcov Rady (dvaja za členský 
štát) a 3 zástupcovia Európskej komisie, ako aj 108 zástupcov zastúpených rovnomerne zo všetkých národných 
parlamentov. Zúčastní sa na ňom tiež okolo 18 zástupcov Výboru regiónov a Hospodárskeho a sociálneho výboru, 6 
zvolených zástupcov z regionálnych orgánov, 6 zvolených zástupcov z miestnych orgánov, 12 zástupcov sociálnych 
partnerov a 8 zástupcov občianskej spoločnosti. Zúčastní sa na ňom 80 zástupcov európskych panelových diskusií 
občanov, z ktorých najmenej jednu tretinu tvoria osoby mladšie ako 25 rokov, predseda Európskeho fóra mládeže a 27 
zástupcov národných podujatí a/alebo národných panelových diskusií občanov. V prípade, že sa diskusie budú týkať 
medzinárodnej úlohy EÚ, prizve sa tiež vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Môžu sa 
prizvať aj zástupcovia kľúčových zainteresovaných strán. 
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Aké orgány riadia Konferenciu o budúcnosti Európy? 

Spoločné predsedníctvo a jeho príslušné inštitúcie 

Konferencia spadá pod dohľad troch inštitúcií EÚ zastúpených predsedom Európskeho 
parlamentu, predsedom Rady a predsedníčkou Európskej komisie, ktorí tvoria jej spoločné 
predsedníctvo. 

● Európsky parlament (705 poslancov) je spolu s Radou Európskej únie hlavným 
legislatívnym orgánom EÚ. Má tiež zodpovednosť za dohľad a rozpočet. Jeho 
poslancov volia priamo občania každých päť rokov. Rozhodnutia sa zvyčajne 
prijímajú väčšinou odovzdaných hlasov3. 

● Rada Európskej únie je spolu s Európskym parlamentom hlavným legislatívnym 
orgánom EÚ. Pozostáva z ministrov z každého členského štátu v každej z oblastí 
politiky. Podľa toho, o akej otázke sa rokuje, Rada Európskej únie prijíma 
rozhodnutia jednoduchou väčšinou, kvalifikovanou väčšinou alebo jednomyseľne. 

● Európska komisia je výkonným orgánom EÚ. Navrhuje nové právne predpisy, 
vykonáva rozhodnutia Rady a Parlamentu a zastupuje EÚ na medzinárodnej úrovni. 
Komisári (jeden za krajinu) sa vymenúvajú so súhlasom Parlamentu a Rady. 
Rozhodnutia sa prijímajú konsenzom alebo, ak sa hlasuje, jednoduchou väčšinou. 

 

Výkonná rada 

Výkonnú radu Konferencie o budúcnosti Európy vedú traja spolupredsedovia, jeden 
za každú z uvedených troch inštitúcií. Pozostáva z troch členov a najviac zo štyroch 
pozorovateľov z každej inštitúcie, ako aj z pozorovateľov z národných parlamentov; 
prizvaní sú aj zástupcovia Výboru regiónov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, 
sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti. Pravidelne podáva správy spoločnému 
predsedníctvu. Výkonná rada zodpovedá za prijímanie rozhodnutí na základe konsenzu 
v súvislosti s prácou konferencie, jej postupmi a podujatiami, za dohľad nad jej 
priebehom a prípravu plenárnych zasadnutí konferencie vrátane príspevkov občanov 
a nadväzujúcich opatrení. 

Výkonnú radu v jej práci podporuje spoločný sekretariát, ktorý má obmedzený rozsah 
a skladá sa z rovnakého počtu zástupcov uvedených troch inštitúcií. 

Aké sú témy európskych panelových diskusií občanov? 

 

1. panel 

Panel „silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/vzdelávanie, 
kultúra, mládež a šport/digitálna transformácia“ sa zaoberá budúcnosťou nášho 
hospodárstva a pracovných miest, najmä po pandémii, pričom náležitá pozornosť sa 
venuje súvisiacim otázkam sociálnej spravodlivosti. Bude sa zaoberať aj príležitosťami 
a výzvami digitálnej transformácie,  

                                                 
3
 Zdroj: Inštitúcie a orgány | Európska únia (europa.eu) 

http://europa.eu/
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ktorá je jednou z najväčších diskutovaných tém orientovaných na budúcnosť. Panel sa 
bude zaoberať aj budúcnosťou Európy v oblasti mládeže, športu, kultúry a vzdelávania. 

Viac informácií o témach tohto panelu nájdete na: 

Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť: 
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=sk 

Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport: 
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=sk 

Digitálna transformácia: https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=sk 

 

2. panel 

Panel „Európska demokracia/hodnoty, práva, právny štát, bezpečnosť“ sa zaoberá 
témami súvisiacimi s demokraciou, ako sú voľby, účasť mimo volebných období, vnímaná 
vzdialenosť medzi ľuďmi a ich volenými zástupcami, sloboda médií a dezinformácie. Panel 
sa zaoberá aj otázkami týkajúcimi sa základných práv a hodnôt, právneho štátu a boja 
proti všetkým formám diskriminácie. Panel sa zároveň zaoberá vnútornou bezpečnosťou 
EÚ, ako je ochrana Európanov pred teroristickými činmi a inými trestnými činmi. 

Viac informácií o témach tohto panelu nájdete na: 

Európska demokracia: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=sk 

Hodnoty, práva, právny štát, bezpečnosť: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=sk 
 

3. panel 

Panel „Klimatická zmena, životné prostredie/zdravie“ súvisí s účinkami zmeny klímy, 
otázkami životného prostredia a novými výzvami v oblasti zdravia pre Európsku úniu. Tieto 
témy sa týkajú aj cieľov a stratégií EÚ, ako sú poľnohospodárstvo, doprava a mobilita, 
energetika a prechod na postuhlíkové spoločnosti, výskum, systémy zdravotnej 
starostlivosti, reakcie na krízy v oblasti zdravia, prevencia a zdravý životný štýl. 

Viac informácií o témach tohto panelu nájdete na: 

Klimatická zmena a životné prostredie: 
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=sk 

Zdravie: https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=sk 
 

4. panel 

V rámci panelu „EÚ vo svete/migrácia“ sa diskutuje o úlohe EÚ vo svete vrátane cieľov 
a stratégií pre bezpečnosť EÚ; obranu; obchodnú politiku; humanitárnu pomoc a rozvojovú 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=sk
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spoluprácu; zahraničnú politiku, susedskú politiku a rozširovanie EÚ. Týka sa aj toho, ako 
by EÚ mala riešiť migráciu. 

Viac informácií o témach tohto panelu nájdete na: 

EÚ vo svete: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=sk 

Migrácia: https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=sk 

 

Aký bude výstup z tohto procesu a ako naň budú reagovať inštitúcie EÚ? 

Panely sformulujú súbor odporúčaní, ktoré sa prerokujú na plenárnom zasadnutí 
konferencie. 

V odporúčaní sa môže uviesť buď ako dosiahnuť zmenu (konkrétne riešenie), alebo akým 
smerom by bolo potrebné sa uberať, aby sa dosiahlo riešenie problému (všeobecné 
odporúčanie). 

Plénum konferencie potom predloží svoje návrhy výkonnej rade konferencie. 
Uvedené tri inštitúcie, každá v rámci svojich právomocí a v súlade so zmluvami EÚ, 
preskúmajú, ako účinne nadviazať na konečný výstup z konferencie.

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=sk


  

11 
 

Ako môžu účastníci panelu využiť mnohojazyčnú digitálnu platformu? 

Mnohojazyčná digitálna platforma (https://futureu.europa.eu/?locale=sk) je hlavným 
uzlom sústreďujúcim nápady a podujatia Konferencie o budúcnosti Európy. Občania 
z celej Európy môžu predkladať odporúčania a diskutovať o nich vo svojom jazyku 
prostredníctvom automatického prekladu. Bude sa používať aj ako informačný 
a komunikačný nástroj pre účastníkov európskych panelových diskusií občanov. 

Priestory 

Mnohojazyčná digitálna platforma Vám ponúka dva rôzne priestory: 

Priestor na panelovú diskusiu 

(len pre účastníkov z Vášho panelu) 

Verejný priestor 

(pre každého európskeho občana) 

Keďže ste pozvaní, aby ste sa 
zapojili do jednej zo štyroch 
európskych panelových diskusií 
občanov v rámci Konferencie 
o budúcnosti Európy, môžete sa 
pripojiť do priestoru Vášho 
príslušného panelu. 

Ak sa chcete spojiť s verejným 
priestorom a pozrieť si digitálnu 
platformu ako ktorýkoľvek občan 
z ktorejkoľvek krajiny v Európe, 
môžete si zvoliť režim verejného 
prístupu. 

 
Čo ponúka mnohojazyčná digitálna platforma? 

Mnohojazyčná digitálna platforma je tu na to, aby Vám pomohla. V priestore určenom pre 
panelovú diskusiu dostanete informácie o programe zasadnutí, o príspevkoch odborníkov 
a o prístupe k dokumentom potrebným počas diskusie. Počas zasadnutia budete mať 
prístup ku všetkým výsledkom Vašej práce a platforma bude naším hlasovacím nástrojom 
na rozhodovanie o odporúčaniach na konci tretieho zasadnutia. Je to aj priestor 
na nadväzovanie kontaktov so všetkými účastníkmi popri interakciách naživo, ku ktorým 
dôjde počas panelových diskusií občanov, a je to aj priestor pre podelenie sa so svojimi 
nápadmi a ďalšiu diskusiu o nich. Vo verejnom priestore môžete komunikovať so širšou 
verejnosťou, dozvedieť sa o podujatiach organizovaných v rámci Konferencie o budúcnosti 
Európy, môžete sa podeliť o svoje nápady a reagovať na pripomienky. 
 
Prístup do priestorov panelu platformy 

Choďte na mnohojazyčnú digitálnu platformu konferencie 
(https://futureu.europa.eu/?locale=sk). 

Kliknite na „Európske panelové diskusie občanov“ v hornom menu. 

➔ Na to, aby ste sa dostali do priestoru s obmedzeným prístupom: kliknite na tlačidlo 
Panely občanov (pre účastníkov panelov) a potom zvoľte svoj panel. 

➔ Na to, aby ste sa dostali do verejného priestoru: kliknite na tlačidlo Panely 

občanov (verejné). 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=sk
https://futureu.europa.eu/?locale=sk
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Ako sa pripojiť a zúčastniť sa ako člen panelu? 

 

 

Na to, aby ste mohli predkladať nápady alebo prispieť pripomienkami, si musíte vytvoriť 

účet s názvom EU login. 

Všetky digitálne materiály na platforme budú k dispozícii vo Vašom jazyku. 



  

13 
 

Charta konferencie 

 

Charta je súborom spoločných zásad a kritérií odrážajúcich hodnoty EÚ, ku ktorým 
sa organizátori podujatí musia hlásiť a ktoré dodržiavajú účastníci konferencie. Tu je 
výňatok: 

 

Zúčastním sa na diskusii a úvahách o prioritách našej spoločnej budúcnosti spolu 
s občanmi z celej Európskej únie bez ohľadu na ich zázemie a postavenie. 

Záväzky účastníka konferencie: 

● Budem rešpektovať naše európske hodnoty stanovené v článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii, ktorými sú: ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, 
právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich 
k menšinám. Tieto hodnoty sú neodmysliteľným znakom európanstva, ako aj 
vzájomného rešpektu a angažovanosti. Tieto hodnoty sú spoločné všetkým 
členským štátom EÚ v spoločnosti, v ktorej musí prevládať pluralizmus, 
nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami 
a mužmi. 
 

● Na konferencii budem predkladať konštruktívne a konkrétne návrhy, ktoré 

rešpektujú názory ostatných občanov a prispievajú k spoločnému vytváraniu 
budúcnosti Európy. 

 

● Zdržím sa vyjadrovania a šírenia obsahu, ktorý je nezákonný, nenávistný alebo 

vedome nepravdivý či zavádzajúci. Pri šírení obsahu a informácií, ktoré vyjadrujú 

moje myšlienky, uvediem vždy odkaz na dôveryhodné a spoľahlivé zdroje. 

 

● Moja účasť na konferencii je dobrovoľná a nebudem sa snažiť využiť konferenciu 
na sledovanie žiadnych obchodných alebo výlučne súkromných záujmov. 

 

Celé znenie charty nájdete tu: https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=sk.
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Správa údajov 

Cieľom tohto oddielu je objasniť transparentnosť procesu a otázky správy údajov. 

 
Výber účastníkov 

Výber 800 občanov (a 200 občanov ako náhradníkov) predstavujúci vzorku celého 
obyvateľstva (obmedzenú na občanov EÚ) sa uskutočnil od mája 2021 do augusta 2021. 
Občania boli kontaktovaní hlavne telefonicky (náhodne generované telefónne čísla – 
pevná linka a mobil) v niekoľkých kolách, aby sa im vysvetlil účel a získal ich súhlas. V 
prípade ich súhlasu sa im zaslal poverovací list s presným vysvetlením, čo sa od nich 
očakáva, ako aj s odbornou podporou a usmernením počas celého procesu. 

 

Údaje o nábore a všeobecné nariadenie o ochrane údajov 

Osobné údaje zhromaždené pri nábore sú meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-
mailová adresa. Všetky osobné údaje, ktoré zhromaždila spoločnosť poverená výberom, 
Kantar, sa v mene Európskej komisie spracúvajú v súlade s ustanoveniami nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie 
a o voľnom pohybe takýchto údajov. Spoločnosť Kantar postúpila osobné údaje 
účastníkov iba Európskej komisii, ktorá bude pôsobiť ako „prevádzkovateľ údajov“. 
Osobné údaje sa uchovávajú len počas obdobia, ktoré je primerané ich zamýšľanému 
a zákonnému použitiu, v tomto prípade uchovávame údaje najviac 12 mesiacov, pokiaľ to 
zákon nevyžaduje inak. S osobnými údajmi, ktoré už nie sú potrebné, sa bude nakladať 
tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich dôverného charakteru. 

 
Zaznamenávanie zasadnutí 

Z plenárnych zasadnutí európskych panelových diskusií občanov sa bude vyhotovovať 
zvukový a obrazový záznam. Zo skupinových zasadnutá sa nebude vyhotovovať obrazový 
záznam, ale na organizačné účely sa bude vyhotovovať zvukový záznam v angličtine. 
Organizátori Konferencie o budúcnosti Európy budú vždy zaobchádzať s týmito údajmi 
obozretne a v súlade so všetkými nariadeniami o ochrane údajov. Viac informácií Vám 
poskytne asistenčné stredisko. 

 
Fotografovanie a filmovanie 

Vo všeobecnosti platí, že plenárne panelové diskusie a prezentácie odborníkov sa budú 
vysielať naživo na mnohojazyčnej digitálnej platforme a zverejňovať, zatiaľ čo skupinové 
diskusie (diskusné bloky) členov panelov nebudú verejne prístupné. 

Počas zasadnutí Vás možno filmovať a fotografovať. Občania svojou účasťou udeľujú 
Európskej únii súhlas a oprávnenie na to, aby ich mohla filmovať, fotografovať 
a vyhotovovať z ich príspevkov zvukový záznam a používať tieto médiá podľa vlastného 
uváženia organizátorov konferencie. Občanom sa to pripomenie na začiatku každej 
panelovej diskusie. Organizátorov zbavujete akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti 



 

15 
 

s uvedenými skutočnosťami. Ak nechcete byť filmovaný alebo fotografovaný alebo ak 
potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa súhlasu so záznamami, obráťte sa na asistenčné 
stredisko (info@futureu.events). 

Môžu Vás osloviť členovia médií so žiadosťou o rozhovor. Na poskytnutie rozhovoru 
musíte vopred udeliť konkrétny súhlas. Vždy môžete odmietnuť. V prípade, že dostanete 
takúto žiadosť pred zasadnutím, neváhajte sa obrátiť na asistenčné stredisko, ak 
potrebujete poradiť (info@futureu.events). 

 
Nevhodné správanie 

V prípade, že počas Konferencie o budúcnosti Európy zažijete alebo odhalíte akékoľvek 
nevhodné správanie, neváhajte sa obrátiť na asistenčné stredisko. 

 

Asistenčné stredisko 

Asistenčné stredisko pre panelové diskusie Vám poskytne podporu a odpovie na všetky 
Vaše otázky vo Vašom jazyku. Rieši Vaše cestovné rezervácie a poskytuje podporu, 
zvažuje špecifické potreby (napr. stravu, osobitnú podporu) a situáciu sleduje v reálnom 
čase. Dostanete ďalšie informácie o všetkých logistických záležitostiach. Asistenčné 
stredisko môžete kontaktovať telefonicky na čísle +32 460 249 839 alebo e-mailom 
na adrese info@futureu.events. 

 

 

 

mailto:info@futureu.events
mailto:info@futureu.events
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