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I. Úvod 
Konference o budoucnosti Evropy je na dobré cestě – diskuse byla zahájena! Předseda 
Evropského parlamentu David Sassoli, portugalský premiér António Costa jménem předsednictví 
Rady EU a předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová podepsali dne 10. března 2021 
společné prohlášení o Konferenci o budoucnosti Evropy, a připravili tak půdu pro toto 
bezprecedentní, otevřené a inkluzivní evropské demokratické setkání, které staví občany 
do samého středu zájmu. O pouhé dva týdny později se konalo první zasedání výkonné rady, 
jejímiž členy jsou zástupci všech tří orgánů EU a pozorovatelé a která dohlíží na organizaci 
konference. Svou činnost zahájil i společný sekretariát, který je výkonné radě nápomocen. 

 

Zleva: podpis společného prohlášení – portugalský premiér António Costa, předseda Evropského parlamentu 
David Sassoli a předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová 

Prvním důležitým milníkem bylo spuštění vícejazyčné digitální platformy konference, k němuž došlo 
19. dubna 2021. Na této platformě mohou nyní občané z celé Evropy sdílet své představy 
o budoucnosti Evropy, jakož i informace o akcích pořádaných v rámci konference. 

Zahajovací akce konference se konala dne 9. května 2021 v prostorách Evropského parlamentu 
ve Štrasburku, a to v hybridním formátu. Účastníky této akce, mezi nimiž byli členové výkonné rady, 
ministři nebo státní tajemníci odpovědní za evropské záležitosti, poslanci Evropského parlamentu 
a vnitrostátních parlamentů, studenti programu Erasmus z celé EU a více než 500 občanů, přivítal 
francouzský prezident Emmanuel Macron. Předsedové všech tří orgánů EU měli příležitost 
představit svou vizi pro Evropu. Občané z různých členských států EU mohli klást otázky třem 
spolupředsedajícím výkonné rady, jimiž jsou: poslanec Evropského parlamentu Guy Verhofstadt, 
státní tajemnice Ana Paula Zacariasová za předsednictví Rady a místopředsedkyně Komise 
Dubravka Šuicová. 
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Zleva: předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropského parlamentu David Sassoli, portugalský 
premiér António Costa a francouzský prezident Emmanuel Macron na zahajovací akci konference. 

Ještě před konáním této akce schválila výkonná rada jednací řád konference, který vytváří 
komplexní rámec pro činnost jednotlivých subjektů řídících konferenci a jejich interakci. 
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II. Činnosti na evropské úrovni 
II.1. Vícejazyčná digitální platforma 

Od 19. dubna 2021 mají občané z celé Evropy možnost vyjádřit své názory na budoucnost Evropy 
na vícejazyčné digitální platformě konference (https://futureu.europa.eu/)1. Tato platforma je jedním 
z klíčových prvků konference – nabízí všem možnost se zapojit. Občané mohou předkládat své 
nápady, podpořit představy jiných lidí a vyjadřovat se k nim. Platforma je také místem, kde mohou 
všichni sdílet informace o akcích pořádaných v rámci konference a podávat zprávy o jejich 
výsledcích. 

Platforma je plně vícejazyčná: všechny příspěvky jsou díky strojovému překladu k dispozici 
ve 24 úředních jazycích EU. 

Od jejího spuštění se na ní zaregistrovalo téměř 19 000 účastníků. Ti se podělili o více než 
5 000 nápadů a více než 10 000 komentářů a více než 29 000krát podpořili nápady jiných lidí. Počet 
návštěvníků platformy aktuálně dosáhl téměř 1 milionu. 

 

Údaje o účasti k 5. červenci (zdroj: futureu.europa.eu) 

Na platformě bylo ohlášeno téměř 1 400 akcí konajících se po celé Evropě, což umožňuje účast co 
největšího počtu občanů. Pro jejich organizátory byly na platformě zpřístupněny příručky a materiály 
ke kampani, které pomáhají zajistit, aby akce byly interaktivní a inkluzivní. 

Jedná se o dobrý začátek, nicméně k tomu, aby bylo možné vést skutečnou diskusi v evropském 
měřítku, je třeba oslovit mnohem více občanů. Podpora platformy a široké účasti občanů by proto 
měla být jednou z hlavních priorit pro všechny, kteří mají zájem přispět k úspěchu konference. 

Platforma by měla být místem, kde se občané ze všech společenských vrstev a ze všech koutů 
Evropy cítí pohodlně a kde jsou jejich příspěvky do diskuse vítány. Každý, kdo platformu používá, 
se proto musí zavázat k dodržování charty konference a ctít pravidla účasti. Byl vytvořen 

                                                             
Viz také videoprezentace vícejazyčné digitální platformy.  
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moderátorský tým, který jménem výkonné rady pod dohledem společného sekretariátu pracuje 
na zajištění toho, že se tak skutečně děje. 

Platforma je místem, kde debata začíná, avšak nekončí. Příspěvky na platformě budou zohledněny 
v evropských i vnitrostátních panelových diskusích občanů a budou projednány na plenárním 
zasedání konference. Budou vypracovány zprávy, které budou obsahovat analýzu těchto příspěvků 
s využitím kombinace digitálních nástrojů, vytěžování dat a analýzy provedené člověkem. Tyto 
zprávy budou k dispozici i na samotné vícejazyčné digitální platformě. První průběžná zpráva bude 
k dispozici po skončení léta. 

 

II.2. Akce evropských občanů – 17. června 

Před ustavujícím plenárním zasedáním dne 19. června se v Lisabonu dne 17. června 2021 konala 
v hybridním formátu první akce evropských občanů, jejímž cílem bylo zahájit účast občanů 
na konferenci. Setkalo se na ní 27 zástupců vnitrostátních panelových diskusí občanů nebo akcí 
z každého členského státu, předsedkyně Evropského fóra mládeže a více než 50 občanů 
vybraných k účasti v evropských panelových diskusích občanů v rámci konference, jakož i skupina 
studentů programu Erasmus. Akce účastníkům nabídla příležitost vést o svých očekáváních 
v souvislosti s konferencí diskusi se třemi spolupředsedajícími výkonné rady, jimiž jsou: poslanec 
Evropského parlamentu Guy Verhofstadt, státní tajemnice Ana Paula Zacariasová 
a místopředsedkyně Komise Dubravka Šuicová. 

Ostatní členové výkonné rady obdrželi pozvánku k účasti na dálku. Tato akce byla veřejně vysílána 
na vícejazyčné digitální platformě a prostřednictvím služby Europe By Satellite. 

 

Akce evropských občanů, Lisabon 

Spolupředsedající ve svých uvítacích projevech poukázali na to, že je zásadně důležité, aby 
činnosti v rámci konference zahájila akce občanů, neboť ústředním pilířem konference jsou občané. 
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Rovněž zdůraznili, že je třeba naslouchat lidem, aktivně s nimi spolupracovat a zmenšit propast 
mezi občany a tvůrci politik. Občané byli poté vyzváni, aby prostřednictvím interaktivního systému 
pro průzkum mínění uvedli, jaké slovo je napadne, když se řekne „dnešní EU“. Jako odpovědi se 
nejvíce objevovala „solidarita“, „jednota“ a „spolupráce“. 

Spolupředsedkyně Ana Paula Zacariasová nastínila jednotlivé typy vnitrostátních akcí v rámci 
konference a zdůraznila, že je třeba oslovit všechny občany a zapojit občanskou společnost. 
Spolupředsedkyně Dubravka Šuicová následně představila vícejazyčnou digitální platformu 
a vybídla občany, aby ji využívali ke sdílení svých nápadů. Spolupředseda Guy Verhofstadt 
účastníky informoval o úloze plenárního zasedání konference a o jeho interakci s evropskými 
panelovými diskusemi občanů. 

Několik občanů během diskuse zmínilo, že prioritou by mělo být vzdělávání a zdraví, a zdůraznilo, 
že je třeba řešit výzvy spojené se změnou klimatu a migrací. Někteří trvali na tom, že dialog 
s občany by měl probíhat za rovných podmínek a že klíčový význam má skutečné zapojení občanů 
včetně těch, kteří jsou vůči EU skeptičtější. Byly vyjádřeny určité obavy ohledně ambicí a výsledků 
konference a navazujících činností ze strany orgánů EU. Několik občanů vyzvalo k intenzivnější 
a lepší komunikaci o EU, a zejména o této konferenci a její vícejazyčné digitální platformě. 

Na závěr byli občané vyzváni, aby uvedli, jaké slovo je napadne, když se řekne „budoucnost EU“. 
Mezi nejčastější odpovědi „naděje“ a „výzva“. 

 

Živý průzkum mínění – akce evropských občanů 
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II.3. Ustavující plenární zasedání konference – 19. června 

Ustavující plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy se uskutečnilo dne 19. června 2021 
v hybridním formátu (s fyzickou i online účastí). Zúčastnilo se ho 337 členů plenárního zasedání 
konference. 

 

Ustavující plenární zasedání konference, hlavní jednací sál Evropského parlamentu, Štrasburk 

Spolupředseda Guy Verhofstadt jménem všech spolupředsedajících přivítal členy plenárního 
zasedání konference na ustavujícím zasedání a konstatoval, že proti pořadu jednání nebyly 
vzneseny žádné námitky. Zdůraznil, že toto ustavující plenární zasedání je zatím neúplné, co se 
týče složení, zejména z toho důvodu, že zástupci evropských panelových diskusí občanů mohou 
být jmenováni až po vytvoření panelů. Dále vyzdvihl jedinečnost tohoto procesu, který kombinuje 
participativní a zastupitelskou demokracii, interakci mezi panelovými diskusemi a plenárním 
zasedáním a potřebu zreformovat EU, aby bylo možné společně řešit některé naléhavé výzvy. 

Spolupředsedkyně Ana Paula Zacariasová ve svém uvítacím projevu připomněla první akci 
evropských občanů v Lisabonu, kterou portugalské předsednictví Rady EU v rámci konference 
uspořádalo o dva dny dříve. Zdůraznila rovněž význam interakce nejen mezi občany v rámci 
členských států, ale nyní i mezi občany v celé Unii s cílem předložit nápady a návrhy ohledně 
budoucnosti Evropy. Konstatovala, že EU má své silné stránky, ale také své meze, a připomněla, že 
evropským občanům během současné krize přinesla úspěšné výsledky v podobě očkovacích látek 
a ekonomického oživení prostřednictvím fondu Next Generation EU. 

Tento názor zopakovala i spolupředsedkyně Dubravka Šuicová, která zdůraznila, že je nezbytné, 
aby občané zůstali ústředním bodem tohoto procesu a aby byli zapojeni na všech úrovních. Občané 
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mají totiž poprvé stejné postavení jako zástupci. Konstatovala, že tato poradní demokracie 
na úrovni EU je zcela bezprecedentní. Zdůraznila, že konference posiluje zastupitelskou demokracii 
tím, že občany staví do středu tvorby politik v Evropské unii. 

Spolupředsedající poté nastínili, jak budou fungovat tři pilíře konference – vícejazyčná digitální 
platforma, evropské a vnitrostátní panelové diskuse občanů a plenární zasedání. 

Spolupředsedkyně Dubravka Šuicová vysvětlila, jakým způsobem vícejazyčná digitální platforma 
funguje jako centrální prvek konference. Vyzvala členy plenárního zasedání, aby usilovali o osvětu 
a zajistili, aby si občané v celé EU byli vědomi různých způsobů účasti na konferenci, mimo jiné 
i prostřednictvím platformy. Dále popsala složení čtyř evropských panelových diskusí občanů, které 
zahájí svou činnost v září, a způsob, jakým přispějí k danému procesu. 

Spolupředsedkyně Ana Paula Zacariasová zdůraznila, že vnitrostátní panelové diskuse občanů 
a akce občanů plní významnou funkci multiplikátorů a že je třeba oslovit všechny občany, včetně 
těch, kteří se běžně neangažují. Informovala členy plenárního zasedání konference o tom, že 
přípravy na vnitrostátní panelové diskuse občanů a akce občanů již byly v mnoha členských státech 
zahájeny, přičemž zdůraznila závazek členských států přispívat ke konferenci, a naléhavě vyzvala 
k tomu, aby byly tyto vnitrostátní panelové diskuse a akce zaregistrovány na platformě. Dále 
zdůraznila, že je třeba o konferenci lépe komunikovat. Připomněla rovněž diskuse s občany, kteří se 
zúčastnili akce evropských občanů dne 17. června v Lisabonu. 

Následná rozprava, v níž vystoupilo více než 150 účastníků, se dotkla široké škály témat. 
Opakovaně byla vyjádřena řada otázek a názorů, jako například: 

• konference představuje jedinečnou a bezprecedentní příležitost k uplatnění přístupu zdola 
nahoru, v němž participativní demokracie doplňuje zastupitelskou demokracii; 

• je třeba, aby konference byla inkluzivním procesem, aby oslovila občany ze všech 
společenských vrstev, ve všech regionech a částech společnosti a pečlivě naslouchala 
jejich obavám, nápadům a návrhům, zejména mladých lidí; 

• je důležité dosáhnout konkrétních výsledků a zajistit účinné navazující činnosti; 
• je třeba se poučit z nedávných krizí a připravit se na budoucí výzvy. 

Členové plenárního zasedání konference poukázali mimo jiné na tyto další otázky: 
• byly vyjádřeny výzvy k větší jednotnosti Evropy, přičemž bylo zdůrazněno, že členské 

státy jsou silnější, pokud jednají společně, zejména s ohledem na globální výzvy 
a na mezinárodní scéně; 

• nutnost respektovat zásadu subsidiarity a zapojit regionální a místní orgány veřejné 
správy; 

• nutnost umožnit účast zemí západního Balkánu na konferenci; 
• potřebu uznat a ocenit pokrok, jehož EU dosáhla, a nepovažovat žádný z těchto úspěchů 

za samozřejmost a zároveň uznat, že je třeba provést změny, aby bylo možné čelit 
budoucím výzvám. 

U řady témat vyjádřili účastníci ve svých příspěvcích odlišné názory: 
• někteří uvedli, že by se tento proces měl zaměřit na politické priority Unie, zatímco jiní 

účastníci navrhli zahrnout rovněž otázky týkající se schopností a fungování Unie; 
• obdobně někteří účastníci byli toho názoru, že bude nezbytné změnit Smlouvy, zatímco 

jiní argumentovali tím, že změny jsou možné ve stávajícím rámci. 

Členové plenárního zasedání konference navíc ve svých příspěvcích stanovili široký soubor priorit 
v rámci těchto politických témat: digitální transformace, hospodářství, sociální spravedlnost, zdraví, 
právní stát a demokracie, životní prostředí a klima, migrace, energetika, dodávky potravin, hodnoty, 
zahraniční politika, bezpečnost, vzdělávání a kultura. 
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Zástupce vnitrostátních akcí / panelových diskusí z Finska na ustavujícím plenárním zasedání konference 

 

Zástupce vnitrostátních akcí / panelových diskusí z Nizozemska na ustavujícím plenárním zasedání konference 
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Spolupředseda Guy Verhofstadt představil návrh spolupředsedajících týkající se obecné organizace 
devíti tematických pracovních skupin, který plenární zasedání konference schválilo. Konstatoval, že 
budou vypracovány podrobnější postupy pro pracovní skupiny. 

Spolupředseda Guy Verhofstadt rovněž představil předběžný harmonogram konference, který 
plenární zasedání konference vzalo na vědomí. 

Spolupředsedkyně Dubravka Šuicová a Ana Paula Zacariasová vyzvaly k akčnímu a odvážnému 
přístupu, nejen ke slovům, a navíc zdůraznily, že úspěch konference závisí na aktivním zapojení 
všech zúčastněných stran. 

Tři spolupředsedající poděkovali všem za účast a příspěvky a připomněli, že příští plenární 
zasedání se uskuteční ve dnech 22. a 23. října 2021. Spolupředsedkyně Ana Paula Zacariasová 
plenární zasedání konference uzavřela. 

 

II.4. Evropské panelové diskuse občanů 

Evropské panelové diskuse občanů jsou spolu s vícejazyčnou digitální platformou a plenárním 
zasedáním konference jedním z hlavních pilířů konference. Budou mít podobu čtyř panelů, z nichž 
každý bude složen z 200 náhodně vybraných účastníků, kteří budou zastupovat geografickou 
a sociologickou rozmanitost EU. Ti se setkají během tří vícejazyčných diskusních zasedáními vždy 
v délce nejméně 2 dnů, aby vypracovali společná doporučení týkající se budoucnosti Evropy, 
přičemž zohlední příspěvky shromážděné prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy. 

Podněty z evropských panelových diskusí občanů budou podkladem pro plenární zasedání 
konference a nakonec i pro zprávu o konečném výsledku konference určenou společnému 
předsednictví, která všem třem orgánům umožní na tento výsledek náležitě navázat. 80 občanů 
zastupujících uvedené čtyři evropské panelové diskuse občanů se zúčastní plenárních zasedání 
konference, na nichž představí a projednají doporučení vzešlá z panelových diskusí s ostatními 
členy plenárního zasedání2. 

Další podrobnosti o organizaci panelů jsou obsaženy v aktualizovaných praktických postupech pro 
evropské panelové diskuse občanů ze dne 26. května 2021. Výkonná rada dále schválila předběžný 
harmonogram evropských panelových diskusí občanů a plenárních zasedání. 

Za účelem provádění těchto zásad a postupů se uskutečňují tyto přípravné kroky: 

Náhodný výběr účastníků 

Ve všech 27 členských státech nyní probíhá výběr 800 občanů. Ten byl zahájen v květnu 2021 
a úplný seznam členů panelových diskusí se očekává v polovině srpna. Občané Evropské unie jsou 
vybíráni náhodně (27 vnitrostátních institucí provádějících průzkum veřejného mínění, jejichž 
činnost koordinuje externí poskytovatel služeb, využívá jako hlavní metodu právě náhodný výběr), 
přičemž cílem je vytvořit „panely“ reprezentující rozmanitost EU na základě 5 kritérií: genderu, věku, 
zeměpisného původu (státní příslušnost i městský/venkovský původ), socioekonomického zázemí 
a úrovně vzdělání. 

Počet občanů na každý členský stát se vypočítá podle zásady sestupné poměrnosti, která se 
uplatňuje na složení Evropského parlamentu, s přihlédnutím k tomu, že členy každého panelu by 
měla být alespoň jedna žena a jeden muž z každého členského státu. 

                                                             
2 Viz také videoprezentace evropských panelových diskusí občanů. 
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Vzhledem k tomu, že se konference hodlá obzvláště zaměřit na mladé lidi, bude třetina občanů 
tvořících panelové diskuse ve věku od 16 do 24 let. Pro každou skupinu 200 osob je do rezervy 
vybráno dalších 50 občanů. 

Témata a koncepce panelových diskusí 

Diskusní témata pro každou z panelových diskusí vycházejí z témat vícejazyčné digitální platformy 
a jsou seskupena takto: 

1) silnější ekonomika, sociální spravedlnost, zaměstnanost a vzdělávání, mládež, kultura, sport 
a digitální transformace; 

2) evropská demokracie a hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost; 

3) změna klimatu, životní prostředí a zdraví; 

4) EU ve světě a migrace. 

S pomocí odborníků probíhá práce na koncipování náležitého rámce otázek a diskusní metodiky, 
která umožní transparentní a účinný přístup skutečně zdola nahoru. 

Zasedání panelů se budou konat postupně ve Štrasburku, on-line a následně v členských státech. 

 

II.5. Výkonná rada 

V období od března do června 2021 se výkonná rada Konference o budoucnosti Evropy sešla 
celkem pětkrát, konkrétně 24. března, 7. dubna, 22. dubna, 9. května a 26. května. Na vícejazyčné 
digitální platformě v sekci Výkonná rada je z každého zasedání k dispozici ve všech jazycích 
podrobná zpráva. 

Na svém prvním zasedání dne 24. března uspořádala výkonná rada výměnu názorů o vícejazyčné 
digitální platformě s ohledem na její možné spuštění dne 19. dubna 2021. Zabývala se rovněž 
možností uspořádat dne 9. května formální akci. Dále vedla výměnu názorů ohledně svých interních 
pracovních postupů a pracovních postupů plenárního zasedání. 

Na svém druhém zasedání dne 7. dubna výkonná rada schválila vícejazyčnou digitální platformu, 
včetně charty a vizuální identity konference. Potvrdila rovněž návrh svých pracovních postupů 
a pověřila společný sekretariát, aby vypracoval návrh znění jednacího řádu konference. Odbory 
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komunikace všech tří orgánů byly pověřeny vypracováním společného návrhu pro účely zahajovací 
akce dne 9. května. 

Na svém třetím zasedání dne 22. dubna schválila výkonná rada jednací řád konference, pokud jde 
o společné zásady konference, její rozsah a účast občanů. Vedla rovněž výměnu názorů ohledně 
návrhu jednacího řádu, pokud jde o plenární zasedání konference, a zejména jeho úlohy a složení. 
Výkonná rada byla dále informována o praktických postupech pro pořádání evropských panelových 
diskusí občanů. 

Na svém čtvrtém zasedání dne 9. května pak výkonná rada schválila kapitolu jednacího řádu 
týkající se plenárního zasedání konference. 

Na pátém zasedání dne 26. května výkonná rada potvrdila předběžný harmonogram plenárních 
zasedání konference, evropských panelových diskusí občanů a akcí evropských občanů, jakož 
i návrh pořadu jednání ustavujícího plenárního zasedání konference. Vedla rovněž výměnu názorů 
ohledně organizace plenárního zasedání konference. Výkonná rada byla dále informována 
o přípravách týkajících se akce evropských občanů, která se bude konat dne 17. června 2021 
v Portugalsku, a o aktualizovaných praktických postupech pro evropské panelové diskuse občanů 
a pokynech pro organizaci vnitrostátních panelových diskusí občanů. Na závěr výkonná rada 
pověřila odbory komunikace všech tří orgánů vypracováním koordinovaného plánu na propagaci 
konference, a zejména vícejazyčné digitální platformy. 

 

 

II.6. Další činnosti 

Podpis společného prohlášení tří předsedů dne 10. března 2021, spuštění vícejazyčné digitální 
platformy dne 19. dubna 2021, zahajovací akci u příležitosti Dne Evropy a vnitrostátní zahajovací 
akce v mnoha členských státech doprovázely příslušné komunikační a informační činnosti. 
V návaznosti na to všechny tři orgány EU společně usilují o výrazné posílení – a zachování – 
povědomí i zapojení evropských občanů na digitální platformě. 

Spolupředsedající na zasedání výkonné rady v prostorách Rady v Bruselu 
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Na žádost výkonné rady vypracovaly odbory komunikace všech tří orgánů s přispěním Výboru 
regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru také společný komunikační plán. 
Na základě předběžných údajů o účasti na platformě byl zaveden a je plánován soubor opatření, 
která mají zajistit větší a rozmanitější účast občanů ze všech částí Evropy na konferenci. 

Je vyvíjeno soustavné úsilí s cílem mobilizovat různé zúčastněné strany při zvyšování povědomí 
a podpoře činností souvisejících s konferencí. Zvláštní informační a vzdělávací činnosti se zaměřují 
na zúčastněné strany, jako jsou organizace občanské společnosti, regionální a místní orgány, akční 
skupiny a sítě občanské angažovanosti a participativní demokracie, rozvoj venkova, přeshraniční 
komunity a mládežnické organizace. 

Výbor regionů rovněž vybídl své členy a sítě, aby aktivně přispěli k diskusi o konferenci a související 
informační činnosti. Před zahajovací akcí konference uspořádal výbor dne 9. května 2021 ve 
Štrasburku úvodní akci ke svým činnostem. Výbor rovněž usiluje o to, aby mohly města a regiony 
vyjádřit svůj názor prostřednictvím inovačních participačních procesů a on-line nástrojů pro 
pořádání místních panelových diskusí občanů v druhé polovině roku 2021. Kromě toho jsou dialogy 
na místní úrovni využívány jako participativní fóra pro společné koncipování a sdílení nápadů 
týkajících se budoucnosti Evropy. 

Zvláštní kampaň zahájil také Evropský hospodářský a sociální výbor.  V tomto směru se dne 
10. června 2021 konala úvodní akce občanské společnosti, na níž byla oficiálně zahájena činnost 
výboru v rámci konference. V zájmu oslovení občanů spolupracuje výbor se svou sítí vnitrostátních 
a regionálních hospodářských a sociálních rad, s organizacemi občanské společnosti, národními 
radami mládeže a obdobnými organizacemi. V členských státech rovněž zahájil řadu misí pro 
provádění na místní úrovni, které probíhají od července do září 2021. 

Na pořádání akcí a propagaci konference se rovněž aktivně podílejí sociální partneři, řada 
organizací občanské společnosti a další zúčastněné strany, jež stojí v čele úsilí o zajištění toho, aby 
byla konference úspěšná. 

 

©Westend61/Getty Images Royalty-free 
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III. Činnosti na vnitrostátní, regionální a místní úrovni 
Podle společného prohlášení jsou členské státy Evropské unie ke konferenci přidruženy a působí 
v tomto společném podniku s Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí. 

Členské státy se zavázaly podílet se na konferenci prostřednictvím řady činností a struktur na 
vnitrostátní, regionální, místní a v některých případech i na nadnárodní úrovni a zajistit při tom, aby 
občané byli ústředním bodem všech akcí. 

Kromě činností na evropské úrovni může každý členský stát uspořádat další akce podle svých 
vlastních vnitrostátních nebo institucionálních potřeb, a přispívat ke konferenci dalšími podněty. 
Může se jednat o vnitrostátní panelové diskuse občanů nebo tematické akce spojující podněty 
z různých panelových diskusí. 

Na plenárním zasedání konference budou projednána doporučení, která vzešla z vnitrostátních 
panelových diskusí občanů, společně s doporučeními evropských panelových diskusí občanů. 
Členy plenárního zasedání konference bylo jmenováno 27 zástupců vnitrostátních akcí nebo 
vnitrostátních panelových diskusí (jeden zástupce z každého členského státu). Mezi tyto zástupce 
patří úřední činitelé nebo občané odpovědní za koordinaci vnitrostátních akcí, zástupci občanské 
společnosti nebo mládežnických organizací, akademičtí pracovníci a studenti. 

V každém členském státě probíhá vnitrostátní proces navazující na zahajovací akce, které se ve 
většině případů uskutečnily kolem 9. května 2021. Obecně je prosazován přístup zdola nahoru 
a přístup zaměřený na politiku, přičemž důležitou úlohu by měla hrát občanská společnost. Cílem je 
zaměřit se zejména na mladé lidi, na osoby, které by se obvykle nezapojily, a na to, co je pro ně 
důležité. 

Činnosti často koordinují nebo usnadňují vnitrostátní orgány na vysoké úrovni, mimo jiné ve 
spolupráci s parlamenty, regionálními a místními orgány, sociálními partnery, nevládními 
organizacemi, akademickými partnery a výzkumnými středisky. Jsou organizovány diskuse 
a rozpravy s občany s různou mírou decentralizace. 

V některých členských státech jsou činnosti organizovány ve spolupráci se zastoupeními Komise 
a kontaktními kancelářemi Evropského parlamentu. 
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Některé členské státy mají rovněž v úmyslu uspořádat na vnitrostátní úrovni panelové diskuse 
s náhodně vybranými občany, kteří budou reprezentovat sociologickou rozmanitosti jejich území 
nebo regionů. Používané metodiky jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých členských států a řídí 
se zásadami uznávané metodiky, která zaručuje neutralitu a nezávislost panelů. S cílem pomoci 
členským státům, které mají v úmyslu panelové diskuse občanů uspořádat, byly v rámci konference 
vypracovány pokyny3, které jsou k dispozici na vícejazyčné digitální platformě. 

Řada členských států uspořádala nebo uspořádá akce a dialogy občanů s jinými členskými státy 
nebo konkrétními třetími zeměmi, do nichž budou zapojeni zejména mladí studenti a žáci. 

Členské státy jsou odhodlány zvyšovat povědomí a komunikovat o činnostech v rámci konference, 
zejména o vícejazyčné digitální platformě. Některé vnitrostátní internetové stránky týkající se 
konference odkazují přímo na vícejazyčnou digitální platformu. 

Akce pořádané členskými státy a jejich výsledky budou nahrány na vícejazyčnou digitální platformu, 
kde je lze zvýraznit jako „institucionální akce“. 

Konkrétní pokyny k pořádání akcí jsou k dispozici v podobě různých návodů a nástrojů 
na vícejazyčné digitální platformě, a to zejména pod odkazem „Manuál krok za krokem pro 
pořadatele událostí“. 

  

                                                             
3 Tyto pokyny jsou inspirovány zásadami řádného vedení debaty, které jsou definovány zejména ve zprávě OECD, 
v jejímž rámci byly přezkoumány stovky případových studií poradních postupů a jež má pomoci členským státům, které 
mají v úmyslu uspořádat panelové diskuse občanů na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni. 
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IV. Další postup 
Vícejazyčná digitální platforma, která je hlavním interaktivním centrem pro příspěvky a informace 
občanů, bude i nadále shromažďovat nápady a podněty týkající se velkého počtu akcí, které se pod 
záštitou konference konají. Po dokončení procesu náhodného výběru zahájí čtyři evropské 
panelové diskuse občanů svou činnost v září 2021. Příští plenární zasedání konference je 
naplánováno na 22. a 23. října 2021. V příštích měsících budou nadále organizovány činnosti 
na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. 

Další informace o datech konání různých činností jsou k dispozici v předběžném harmonogramu 
konference: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/13024/sn02900.cs21.pdf 

Další informace o konferenci jsou k dispozici na adrese: 

https://futureu.europa.eu 
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Příloha: Proces a harmonogram konference 

 

 

 


