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Souhrnná zpráva ze sedmého zasedání výkonné rady  

Konference o budoucnosti Evropy 

pondělí 20. září 2021 

16:15–17:45 hod., budova Europa (sál S7, hybridní zasedání) 

Účastníci: viz seznam účastníků v příloze 

Shrnutí a závěry: 
 
Sedmé zasedání výkonné rady Konference o budoucnosti Evropy se konalo 20. září 2021 
v budově Rady (v hybridním formátu). 
 

Spolupředsedali mu poslanec Evropského parlamentu Guy VERHOFSTADT, slovinský státní  
tajemník pro záležitosti EU Gašper DOVŽAN a místopředsedkyně Komise pro demokracii 
a demografii Dubravka ŠUICOVÁ. Zasedání zahájil a ukončil Gašper DOVŽAN. 
 
Spolupředsedové informovali výkonnou radu o evropských panelových diskusích občanů, 
a zejména o pozitivních zkušenostech z prvního zasedání panelu 1, které se konalo ve dnech 
17. až 19. září ve Štrasburku; proběhla výměna názorů. 
 
Spolupředsedové rovněž informovali výkonnou radu o vícejazyčné digitální platformě, a to 
mimo jiné o průběžných zprávách a moderování platformy; proběhla výměna názorů. 
 
Výkonná rada potvrdila návrh pořadu jednání plenárního zasedání konference, které se má 
konat ve dnech 22. a 23. října, spolu se skladbou témat pro dopolední a odpolední zasedání. 
 
Ve výkonné radě proběhla výměna názorů o ustavujícím plenárním zasedání konference 
a spolupředsedové se budou podrobnostmi dalších plenárních zasedání zabývat s ohledem 
na vyjádřené úvahy. 
 

Spolupředsedové informovali výkonnou radu o stavu diskusí v souvislosti s pracovními 
skupinami pro plenární zasedání konference a o nevyřešených otázkách a debatovali o nich 
s účastníky. 

 

Gašper Dovžan (spolupředseda) zahájil zasedání a vyjádřil spokojenost s prvním zasedáním 

evropského panelu zaměřeného na silnější ekonomiku, sociální spravedlnost a pracovní místa 

/ mládež, sport, kulturu a vzdělávání / digitální transformaci, které se konalo ve dnech 

17. až 19. září 2021. 
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1. Aktualizované informace o evropských panelových diskusích občanů 

Tento bod pořadu jednání řídil Guy Verhofstadt (spolupředseda), který kladně zhodnotil první 

zasedání panelu 1 (silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa / mládež, sport, 

kultura a vzdělávání / digitální transformace). Poukázal na angažovanost zúčastněných 

občanů i na jejich pozitivní zkušenosti. První panel zdárně určil svých pět oblastí činnosti pro 

nadcházející dvě pracovní zasedání, přičemž každá z nich obsahuje několik dílčích témat: 

„práce v Evropě“, „ekonomika pro budoucnost“, „spravedlivá společnost“, „učení se 

v Evropě“ a „etická a bezpečná digitální transformace“. Vybral také svých 20 zástupců pro 

plenární zasedání konference. Ve Štrasburku bylo přítomno mnoho sdělovacích prostředků, 

díky čemuž bylo toto první zasedání mediálně pokryto. 

Pozitivní start této největší novinky konference vyzdvihla i Dubravka Šuicová 

(spolupředsedkyně). Připomněla působivé záběry toho, jak tito občané různého věku, 

pocházející z různých členských států a z různých prostředí, sedí v parlamentním jednacím 

sále ve Štrasburku, a zdůraznila, že je třeba zajistit, aby občané byli na plenárním zasedání 

silně zastoupeni. Dále poznamenala, že oblasti činnosti, které občané zvolili, jsou odrazem 

příspěvků na digitální platformě, a vyzvala všechny k maximálnímu komunikačnímu úsilí 

na podporu konference.  

Gašper Dovžan (spolupředseda) se ke kladnému hodnocení tohoto prvního panelového 

zasedání připojil.  

 

V rámci navazující výměny názorů:  

 účastníci se ke kladnému hodnocení prvního panelového zasedání přidali; 

 několik účastníků kladlo otázky ohledně odborníků, kteří účastníkům panelu 

představovali jednotlivá témata, a ohledně výběru moderátorů; 

 zaznívaly také otázky týkající se složení panelu; 

 někteří účastníci žádali o to, aby bylo v panelech přítomno více pozorovatelů z řad 

členů výkonné rady;  

 několik účastníků vzneslo otázku, jak se činnost evropských panelů občanů promítne 

do plenárních zasedání.  

Guy Verhofstadt (spolupředseda) připomněl, že diskusi o doporučeních panelů občanů budou 

věnována dvě plenární zasedání konference a že zástupci těchto panelů jsou řádnými členy 

plenárního zasedání i jeho pracovních skupin, čímž se mezi evropskými panelovými diskusemi 

občanů a plenárním zasedáním zajistí jasná vazba. Vyjádřil rovněž názor, že se doporučení 

panelů budou muset odrazit v závěrečném výsledku konference.  

Spolupředsedové informovali, že jména a životopisy odborníků jsou k dispozici na platformě 

a že moderátoři jsou zkušení profesionálové, kteří jsou součástí konsorcia externích 

poskytovatelů služeb. Pokud jde o počty pozorovatelů z řad členů výkonné rady v evropských 

panelových diskusích občanů, může existovat určitá flexibilita, nicméně občané by neměli být 

vytěsněni a jsou tu i určitá praktická omezení. V každém případě jsou všechny diskuse v plénu 

evropských panelů občanů živě přenášeny na domovské stránce vícejazyčné digitální 

platformy. 
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Závěr: 

Spolupředsedové informovali výkonnou radu o evropských panelových diskusích občanů, 

a zejména o pozitivních zkušenostech z prvního zasedání panelu 1, které se konalo ve dnech 

17. až 19. září ve Štrasburku; proběhla výměna názorů. 

 

2. Vícejazyčná digitální platforma: informace spolupředsedů a výměna názorů – průběžné 

zprávy – moderování platformy 

Tento bod pořadu jednání řídila Dubravka Šuicová (spolupředsedkyně), která informovala  

o tom, že komunikační kampaně vedené Evropským parlamentem a Komisí přinášejí výsledky, 

neboť platformu již navštívily více než 3 miliony unikátních návštěvníků, ale že je třeba učinit 

další kroky pro zajištění aktivní účasti. Očekává se, že evropské panelové diskuse občanů 

vzbudí o platformu a účast na ní zájem. Spolupředsedkyně představila první průběžnou 

zprávu, která je na platformě k dispozici ve všech 24 jazykových verzích. Cílem této zprávy je 

poskytnout přehled o příspěvcích občanů na platformě, která je hlavním místem, kde se 

příspěvky občanů shromažďují. Zprávu vypracoval poskytovatel služeb na základě smlouvy 

s GŘ Komise pro komunikaci. Zpráva se zaměřuje na kvalitativní analýzu příspěvků a obsahuje 

myšlenkové mapy, s jejichž pomocí jsou znázorněny jednotlivé tematické okruhy vyjádřených 

nápadů. Spolupředsedkyně připomněla, že průběžná zpráva i myšlenkové mapy byly 

občanům představeny na prvním zasedání panelu. Uvedla, že druhá průběžná zpráva je 

plánována na polovinu října. 

Pokud jde o moderování platformy, spolupředsedkyně informovala, že dosud nebyly 

zaznamenány žádné zásadní problémy. Zdůraznila, že hlavním cílem moderování je zajistit, 

aby byla plně dodržována charta konference, aby byla platforma využívána k zamýšlenému 

účelu a aby zůstala prostorem, kde se občané ze všech prostředí, společenských vrstev a částí 

Evropské unie cítí příjemně a kde jsou jejich podněty vítány. Spolupředsedkyně popsala, že 

platformu moderuje specializovaný tým na základě smlouvy s Evropskou komisí, který pracuje 

jménem výkonné rady konference a pod dohledem společného sekretariátu. Tým 

moderátorů dohlíží na obsah na platformě poté, co je zveřejněn, neexistuje žádné 

moderování obsahu předem, a pokud je konkrétní příspěvek skryt, obdrží uživatel 

od moderátorského týmu zprávu vysvětlující důvod tohoto kroku. 

V rámci navazující výměny názorů:  

 účastníci celkově označili zprávu za kvalitní produkt, který představuje příspěvky 

vyváženým způsobem, a zdůraznili užitečnost myšlenkových map; 

 někteří účastníci vyjádřili znepokojení nad tím, že platforma stále není dostatečným 

způsobem zviditelněna, a informovali o opatřeních, která učinili s cílem zvýšit o ní 

povědomí ve svých sítích; 

 někteří účastníci vyjádřili obavy v souvislosti s konkrétními prvky zprávy, zejména 

pokud jde o zahrnutí určitého obsahu do shrnutí, možné implicitní pořadí v závislosti 
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na řazení dílčích témat, význam přiřazený nápadům versus význam přiřazený akcím 

nebo zmínky o konkrétních členských státech; 

 někteří účastníci trvali na tom, aby se těmto zprávám věnovalo plenární zasedání 

i jeho pracovní skupiny; 

 jeden účastník se rovněž dotázal, zda by neměla být do této zprávy zapojena výkonná 

rada.  

Spolupředsedové vzali na vědomí vznesené dotazy a zdůraznili, že kontrola těchto zpráv není 

a nemůže být úkolem výkonné rady, neboť se nejedná o politickou věc. Rovněž potvrdili, že 

bod věnovaný průběžným zprávám bude na pořadu jednání říjnového plenárního zasedání, 

což umožní hlubší diskusi.  

Závěr:  

Spolupředsedové rovněž informovali výkonnou radu o vícejazyčné digitální platformě, a to 

mimo jiné o průběžných zprávách a moderování platformy; proběhla výměna názorů. 

 

3. Plenární zasedání konference ve dnech 22. a 23. října – navrhovaný pořad jednání: 

potvrzení – výměna názorů o ustavujícím plenárním zasedání 

Návrh pořadu jednání plenárního zasedání představil Gašper Dovžan (spolupředseda). Guy 

Verhofstadt (spolupředseda) navrhl, aby byl pořad jednání uspořádán do dvou diskusních 

bloků, přičemž dopolední blok by byl zaměřen na evropské panelové diskuse občanů, 

vnitrostátní akce a panelové diskuse a na Evropské setkání mládeže, zatímco odpolední blok 

by byl věnován platformě. Návrh pořadu jednání byl odpovídajícím způsobem potvrzen. 

V navazující diskusi si účastníci vyměnili názory na obecnější aspekty plenárních zasedání 

konference, přičemž vycházeli ze zkušeností z ustavujícího plenárního zasedání, které 

proběhlo 19. června, a zmínili tyto záležitosti: 

 účastníci se obecně shodli na tom, že by plenární zasedání mělo být interaktivnější, 

což by umožnilo skutečnou diskusi a větší důraz na věcnou podstatu;  

 někteří účastníci se zajímali o to, jak může být jejich faktický příspěvek k obsahu 

zohledněn v příslušném procesu;  

 zazněla otázka týkající se zapojení zemí západního Balkánu. 

Guy Verhofstadt (spolupředseda) souhlasil s účastníky, že diskuse na ustavujícím plenárním 

zasedání sestávala z krátkých vystoupení a mezi řečníky byla jen omezená interakce. Navrhl, 

aby byl vedle řečnické doby přidělen každé složce určitý časový kredit pro reakci 

na vystoupení z jiných složek, který by využila dle vlastního uvážení. 

Spolupředsedové zdůraznili, že se budou podrobnostmi plenárních zasedání dále zabývat 

s ohledem na tyto vyjádřené úvahy. 

Pokud jde o západní Balkán, spolupředsedové připomněli, že země západního Balkánu 

formálně nejsou součástí procesu konference, ale znovu potvrdili svou ochotu nalézt vhodné 

způsoby, jak je do konference zapojit. 
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V souvislosti s jednacím řádem byla zopakována výzva k úpravě poznámky pod čarou č. 7 

jednacího řádu tak, aby zahrnovala možnost zaznamenat i odlišné názory sociálních partnerů 

a další zúčastněných stran na plenárním zasedání.  

Spolupředsedové vysvětlili, že v této věci bude brzy rozeslána písemná odpověď.  

Závěr:  

Výkonná rada potvrdila návrh pořadu jednání plenárního zasedání konference, které se má 

konat ve dnech 22. a 23. října, spolu se skladbou témat pro dopolední a odpolední zasedání. 

Ve výkonné radě proběhla výměna názorů o ustavujícím plenárním zasedání konference 

a spolupředsedové se budou podrobnostmi dalších plenárních zasedání zabývat s ohledem 

na vyjádřené úvahy. 

 

4. Pracovní skupiny pro plenární zasedání konference: informace spolupředsedů 

Tento bod pořadu jednání řídil Gašper Dovžan (spolupředseda). Informoval o tom, že 

v souvislosti s pracovními skupinami bylo dosaženo pokroku na straně Rady během léta a dále 

mezi spolupředsedy na jejich posledním zasedání a že budou pokračovat práce na posledních 

nedořešených otázkách, tedy jak a kdo by měl činnost pracovních skupin prezentovat 

na plenárním zasedání konference. Vyjádřil názor, že plenární zasedání konference by mělo 

zůstat místem pro diskusi a že výsledky pracovních skupin by měly zůstat neformální. Vyjádřil 

obavu, že by písemné zprávy z pracovních skupin práci plenárního zasedání konference 

zastínily. 

Dubravka Šuicová (spolupředsedkyně) potvrdila, že je o těchto posledních nevyřešených 

bodech ochotna dosáhnout dohody, a zdůraznila, že je důležité, aby jeden občan jménem 

pracovní skupiny spolu s jejím předsedou informovali plenární zasedání.  

Guy Verhofstadt (spolupředseda) vyzval k tomu, aby byla otázka pracovních skupin vyřešena 

co nejdříve, a bylo tak možné ukončit diskusi o postupech a zahájit debatu o věcných 

otázkách. Vyjádřil názor, že činnost pracovní skupiny by měl plenárnímu zasedání prezentovat 

její předseda, jenž zastupuje celou pracovní skupinu, na což by měla bezprostředně navázat 

reakce jednoho zástupce panelů občanů v dané pracovní skupině. Uvedl, že je třeba, aby se 

písemné shrnutí činnosti pracovních skupin dostalo na celé plenární zasedání, a to v zájmu 

transparentnosti a rovnosti všech jeho členů.  

Během navazující diskuse:  

 někteří zdůraznili svůj nesouhlas s jakoukoli formou písemné zprávy z pracovních 

skupin, zatímco jiní trvali na tom, že je třeba, aby se písemné zprávy na plenární 

zasedání dostaly;  

 zazněla otázka týkající se skutečného smyslu pracovních skupin;  

 jiní poukázali na velký význam pracovních skupin a vyjádřili názor, že v rámci 

konference nabízejí příležitost k podrobným diskusím; 
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 několik účastníků vyzvalo k urychlenému dosažení dohody a brzkému zahájení 

činnosti pracovních skupin. 

Spolupředsedové budou v diskusích o způsobech fungování pracovních skupin pro plenární 

zasedání konference pokračovat.  

Závěr:  

Spolupředsedové informovali výkonnou radu o stavu diskusí v souvislosti s pracovními 

skupinami pro plenární zasedání konference a o nevyřešených otázkách a debatovali o nich 

s účastníky. 

 

Příští zasedání:  

Datum příštího zasedání výkonné rady nebylo stanoveno. 

Kontakt:  Susanne Hökeová, členka společného sekretariátu 
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ZASEDÁNÍ VÝKONNÉ RADY KONFERENCE O BUDOUCNOSTI EVROPY 

20. září 2021, 16:15–18:00, budova EUROPA (sál S7) a virtuální přístup 

  
SEZNAM ÚČASTNÍKŮ 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  

CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 
State Secretary for EU Affairs 

  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Ms Judit VARGA 
Minister of Justice 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
-Director General for European Affairs 
-Secretary General a.i. 

  

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)  
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mme Sabine Thillaye (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

M. Jean-François Rapin (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 

Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS  
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General of ETUC 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 

EXCUSED 

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

 

 


