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Pracovné skupiny

Mandát

[Príloha ku koncepčnému dokumentu o organizácii plenárnych schôdzí]

I.

A. V súlade s rokovacím poriadkom Konferencie o budúcnosti Európy (ďalej len
„konferencia“) spolupredsedovia výkonnej rady konferencie navrhli plénu konferencie zriadiť
deväť tematických pracovných skupín (pozri navrhnutý zoznam pracovných skupín v prílohe
k tomuto koncepčnému dokumentu). Spolupredsedovia 19. júna predložili plénu návrh týkajúci
sa organizácie tematických pracovných skupín, ktoré tento návrh podporilo.

B. Spolupredsedovia výkonnej rady konferencie určia predsedu každej pracovnej skupiny (2
Európsky parlament, 2 Rada, 2 Komisia, 2 národné parlamenty, 1 Európske fórum mládeže).
Zoznam pracovných skupín, ich predsedov a členov sa uverejní na viacjazyčnej digitálnej
platforme.

II.

O konečnom zložení pracovných skupín rozhodnú spolupredsedovia výkonnej rady
konferencie na základe návrhu jednotlivých zložiek plenárneho zasadnutia konferencie 1 ,
pričom sa zohľadnia najviac tri preferencie členov, a to na základe týchto podmienok:

1 Ako sa vymedzuje v rokovacom poriadku Konferencie o budúcnosti Európy.
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 Každý účastník plenárneho zasadnutia konferencie sa bude môcť zapojiť len do jednej
pracovnej skupiny2.

 Každá pracovná skupina má aspoň 40 členov a v každej pracovnej skupine by sa mal
zohľadniť aj pomer medzi rôznymi zložkami v pléne3. Zástupcovia panelových diskusií
európskych občanov by mali byť zapojení do pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú
rovnakými témami ako ich panelové diskusie4.

III.

A. Pracovné skupiny poskytnú podnety na prípravu rozpráv a návrhov plenárneho zasadnutia
konferencie v súlade so spoločným vyhlásením a rokovacím poriadkom.

Na tento účel budú diskutovať o odporúčaniach príslušných národných a európskych
panelových diskusií občanov, ako aj o príspevkoch zverejnených na viacjazyčnej digitálnej
platforme, ktoré súvisia s témami pracovnej skupiny zozbieranými v rámci konferencie.

B. Pracovné skupiny pracujú na základe konsenzu, ako sa vymedzuje v poznámke pod čiarou
č. 7 v článku 17 rokovacieho poriadku konferencie.

C. Predseda a hovorca, ktorí sa vyberú spomedzi zástupcov európskych panelových diskusií
občanov v rámci pracovnej skupiny, predstavia na plenárnom zasadnutí výsledky pracovnej
skupiny.

2 Členovia Európskej komisie sa zapoja do pracovných skupín, ak sa domnievajú, že sa v nich bude rokovať
o otázkach súvisiacich s ich portfóliom, ako je uvedené v článku 16 rokovacieho poriadku konferencie.
3 Orientančne by to znamenalo nasledovné: 12 za Európsky parlament a národné parlamenty, 6 za Radu, 3 za
zástupcov národných panelových diskusií občanov alebo podujatia, po 2 za Výbor regiónov a Hospodársky a
sociálny výbor, 1 alebo 2 za sociálnych partnerov, 1 za občiansku spoločnosť a 1 za zvolených členov miestnych
a regionálnych orgánov, ako aj zástupcovia európskych panelových diskusií občanov (pozri nasledujúcu
poznámku pod čiarou).

4 V praxi to orientačne znamená, že pracovné skupiny zaoberajúce sa témami Silnejšie hospodárstvo, sociálna
spravodlivosť, a zamestnanosť, Vzdelávanie, mládež, kultúra a šport a Digitálna transformácia by mali mať 6
alebo 7 zástupcov z európskych panelových diskusií občanov, zatiaľ čo všetky ostatné pracovné skupiny by ich
mali mať 10.
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D. Predsedovi pracovnej skupiny pomáha spoločný sekretariát.

IV.

A. Predseda pracovnej skupiny zvoláva schôdze počas časových úsekov stanovených
v programe plenárneho zasadnutia konferencie5.

Ak to nie je možné z dôvodu nedostupnosti potrebných logistických a jazykových zdrojov,
spolupredsedovia navrhnú alternatívne časové úseky. Ďalšie schôdze sa môžu zvolať na žiadosť
predsedu po dohode so spolupredsedami výkonnej rady a so všetkými zložkami pracovnej
skupiny.

B. Predseda zabezpečí spravodlivé rozdelenie rečníckeho času medzi všetky zložky pracovnej
skupiny vrátane občanov.

V

A. Spoločný sekretariát pripravuje súhrnný záznam z každej schôdze pracovnej skupiny pod
vedením predsedu a po porade s členmi pracovnej skupiny. Tento záznam sa riadne zverejní
v časti viacjazyčnej digitálnej platformy týkajúcej sa plenárneho zasadnutia.

B. Účasť na schôdzach pracovnej skupiny je obmedzená na príslušných účastníkov plenárneho
zasadnutia konferencie, jedného spolupracovníka na každého člena pracovnej skupiny a
zamestnancov spoločného sekretariátu konferencie.

C. Každá ďalšia úprava tohto mandátu a doplnenie nových pravidiel si vyžaduje súhlas troch
spolupredsedov konferencie.

5 Časové úseky pracovných skupín sa neprekrývajú s rozpravami v pléne alebo prestávkami medzi nimi.


