
Panelové diskuse evropských občanů jsou klíčovým rysem Konference o budoucnosti 
Evropy, která představuje průlomový krok v oblasti poradní demokracie v Evropské unii. 

Panelové diskuse dávají občanům větší  prostor při utváření budoucích politik a ambicí 
Unie. O budoucnosti Evropy bude diskutovat reprezentativní vzorek 800 občanů. Na 
základě toho vzniknou politická doporučení k hlavním tématům, která se v rámci 
digitální mnohojazyčné platformy konference řeší. 

Tato doporučení budou podkladem pro širší návazné diskuse konané v rámci 
konference.

Kdo se panelových diskusí zúčastní?

• Plánují se 4 panely; každý bude tvořit 200 náhodně vybraných 
občanů z 27 členských států.

• Bude zastoupena rozmanitost EU, co do zeměpisného původu, 
pohlaví, věku, socioekonomického zázemí a úrovně dosaženého 
vzdělání.

• 1/3 každého panelu budou tvořit mladí lidé (16–25 let).

https://futureu.europa.eu

Panelové diskuse evropských občanů

Vyjádřete svůj názor

Budoucnost je ve 
vašich rukou

Fo
to

gr
afi

e 
Ju

lia
ne

 L
ie

be
rm

an
no

vé
 n

a 
Un

sp
la

sh
i.

http://online multilingual digital platform
https://futureu.europa.eu/?locale=cs


hodnoty, práva, právní 
stát, demokracie, 
bezpečnost (24-26/09; 
12-14/11; 10-12/12)

změna klimatu, životní 
prostředí / zdraví (1-3/10;  
19-21/11; 7-9/01/2022)

• 4 a prostor bude dán diskusi „zdola nahoru“ čili od dílčího ke komplexnějšímu, a to 
na témata:

EU ve světě / migrace  
(15-17/10; 26-28/11;  
14-16/01/2022)

O čem se bude diskutovat?

Jak a kdy akce proběhnou?

Diskuse každého 
panelu budou mít formu 

tří nejméně 2denních 
zasedání a budou se 

konat od září 2021 do 
ledna 2022.

Bude se jednat o 
akce s osobní účastí 

&online akce, a to 
podle aktuálního stavu 
pandemie COVID-19.

Panelové diskuse budou 
vícejazyčné (plenární 

zasedání ve všech  
24 jazycích EU)

silnější hospodářství, 
sociální spravedlnost, 
zaměstnanost/vzdělávání, 
mládež, kultura, sport / 
digitální transformace 
(17-19/09; 5-7/11; 3-5/12)



 Co bude výstupem panelových diskusí?

• Během panelových diskusí se projednají podněty získané prostřednictvím digitální 
platformy. Zformuluje se soubor doporučení, jimiž se bude Unie řídit a která budou 
projednána na plenárním zasedání konference. 

• Plenárního zasedání se zúčastní 80 zástupců panelů, přičemž nejméně třetina 
z nich budou občané mladší 25 let. Budou prezentovat výsledky svých diskusí a 
projednají je s ostatními účastníky zasedání.

• Účastníci panelových diskusí budou průběžně informováni o opatřeních přijatých 
v návaznosti na jejich doporučení. Na závěr bude uspořádána akce zaměřená na 
zpětnou vazbu.  
 

Vývoj panelových diskusí můžete sledovat na digitální platformě:  
https://futureu.europa.eu.
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