
Druhé plenární zasedání
22.–23. října

Vážená kolegyně, vážený kolego,

vítáme vás na druhém plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy, které
se bude konat ve dnech 22.–23. října 2021 v prostorách Evropského parlamentu ve
Štrasburku. Přípravné schůze1 se budou konat dne 22. října 2021 a plenární zasedání
konference se bude konat dne 23. října 2021 od 9:00 do 12:30 a od 14:00 do 17:00.

Pokud jste tak dosud neučinili, žádáme vás, abyste vyplnili registrační formulář on-
line prostřednictvím odkazu, který vám byl zaslán v pozvánce. Registrace je nezbytná
pro dokončení akreditačního procesu a dalších důležitých praktických aspektů.

Pro vstup do prostor Evropského parlamentu použijte vchod v budově Weiss a řiďte
značkami, které vedou k uvítací přepážce, která se bude nacházet v galerie Emilia
Colomba v prvním poschodí (budova Weiss). Zde budou naši kolegové připraveni
vás uvítat a pomoci vám se zorientovat. Obdržíte zde také všechny příslušné doku-
menty, identifikační kartu a průkaz (pokud je ještě nemáte) potřebné ke vstupu do
prostor Parlamentu.

Níže naleznete příručku s praktickými informacemi. Kromě toho vám na uvítací pře-
pážce zodpovíme případné dotazy.

Těšíme se na shledanou ve Štrasburku.

Společný sekretariát Konference o budoucnosti Evropy

1 Pokud jde o harmonogram přípravných schůzí, viz bod 2.5 níže.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

Budoucnost je
ve vašich rukou



1 Místo konání
Plenární zasedání konference se bude konat v prostorách Evropského parlamentu ve
Štrasburku. Jednací sál pro plenární zasedání konference („Hemicycle“) se nachází v
budově Louise Weiss (označeno na plánku písmenem H). Bude rovněž možné se zú-
častnit distančně, tuto skutečnost je třeba uvést v registračním formuláři. Členům pléna,
kteří se zaregistrovali pro účast v distančním režimu, budou předem sděleny praktické
podrobnosti týkající se distanční účasti.

1.1 PŘÍSTUP DO BUDOV

Pokud nemáte průkaz opravňující ke vstupu do Evropského parlamentu, použijte pro-
sím vchod do budovy Louise Weiss (allée du Printemps). Zvací dopis přineste pro-
sím s sebou. Můžete využít parkoviště De Madariaga.

1.2 UVÍTACÍ PŘEPÁŽKA A KANCELÁŘE

V galerii Emilia Colomba v prvním poschodí budovy Weiss bude umístěna uvítací
přepážka, které vám pomohou se zorientovat a kde obdržíte dokumenty, vaši identifi-
kační kartu a váš průkaz opravňující ke vstupu. Žádáme členy, kteří již mají průkaz
opravňující ke vstupu do Evropského parlamentu (z předchozího plenárního za-
sedání konference), aby si jej přinesli s sebou. Naši kolegové Vám rovněž pomo-
hou, budete-li mít další dotazy. Přepážky jsou otevřené ve čtvrtek 21. října 2021 od



9:00 do 18:00, v pátek 22. října 2021 od 8:00 do 18:00 a v sobotu 23. října 2021 od
8:00 do 10:00 hodin.

Během plenárního zasedání konference může Evropský parlament členům poskyt-
nout kancelářské prostory. Pokud si přejete naše kancelářské prostory využít, za-
šlete prosím e-mail na adresu commonsecretariat@futureu.europa.eu nejpozději do
úterý 19. Října 2021.

2 Plenární zasedání

2.1 ŘEČNICKÁ DOBA

Plenární zasedání se bude konat dne 23. října 2021 v prostorách Evropského par-
lamentu ve Štrasburku od 9:00 do 12:30 a od 14:00 do 17:00

Seznamy řečníků podle jednotlivých bodů plenárního zasedání by měly být sděleny
společnému sekretariátu commonsecretariat@futureu.europa.eu nejpozději do pátku
22. října ve 12:00. Řečnická doba přidělená jednotlivým složkám plenárního zasedání
bude včas oznámena. Kromě předem přidělené řečnické doby bude během dopoled-
ních a odpoledních rozprav v omezené míře možné požádat o slovo, a to po dobu 30
sekund na okamžitou odpověď nebo po dobu 30 sekund na položení otázky fyzicky
přítomnému řečníkovi (řečnická doba pro „otázky položené zvednutím modré
karty“). Tuto možnost budou mít pouze členové, kteří budou fyzicky přítomni v jedna-
cím sále. Počet otázek, které bude možno položit zvednutím modré karty v rámci jed-
notlivých složek a rozprav bude oznámen společně s řečnickou dobou. Další infor-
mace o tom, jak používat modré karty, budou umístěny u míst jednotlivých členů pléna
v jednacím sále.

Pokud se hodláte připojit distančně, obdržíte předem údaje o připojení. Před začát-
kem plenárního zasedání konference vás budou kontaktovat naši technici, kteří pro-
vedou testy připojení.

Vezměte prosím na vědomí, že budete hovořit u řečnického pultu umístěného
uprostřed jednacího sálu. Nicméně při vystoupení na základě modré karty budete
hovořit z vašeho místa.

2.2 ZASEDACÍ POŘÁDEK

Plenární zasedání konference se koná ve výše uvedeném jednacím sále (Hemicycle).
Zasedací pořádek bude uspořádán v abecedním pořadí. Každý člen plenárního zase-
dání konference bude u uvítací přepážky informován o svém místě. Služba v sále vás
u vchodu do jednacího sálu nasměřuje k vašemu místu. Jakmile budete na svém
místě, vložte do čtečky svou identifikační kartu (kterou obdržíte také u uvítací pře-
pážky). Jednomu blízkému spolupracovníkovi každého člena bude poskytnuto místo
na galeriích pro hosty nebo v náslechovém sále.



2.3 TLUMOČENÍ

Během plenárních zasedání bude zajištěno tlumočení ve 24 úředních jazycích EU.
To znamená, že v těchto jazycích můžete poslouchat i hovořit.

2.4 DOKUMENTY

Příslušné dokumenty naleznete sedm dní před zahájením plenárního zasedání na ví-
cejazyčné digitální platformě v části věnované plenárnímu zasedání konference:
https://futureu.europa.eu/pages/plenary.

2.5 PŘÍPRAVNÉ SCHŮZE

Devět pracovních skupin se setká v těchto dvou časových úsecích: od 11:00 do 13:00
a od 14:00 do 16:00 v pátek 22. října. Podrobnější informace týkající se pracovních
skupin budou zaslány e-mailem.

Schůze jednotlivých složek se budou konat ve čtvrtek 21. října večer a v pátek 22.
října. Požadované termíny schůzí již byly jednotlivým složkám přiděleny a my vás o
nich budeme informovat.

Schůze politických skupin se budou konat v pátek 22. října od 18:00 do 20:00.

Organizátoři schůze jsou odpovědni za to, že prostřednictvím commonsecretariat@fu-
tureu.europa.eu informují o počtu účastníků a jménech, která mají být uvedena na
jmenovkách, jakož i o všech dalších konkrétních požadavcích. Mějte prosím na vě-
domí, že nadále platí omezení související s pandemií COVID-19 a místnosti lze vyu-
žívat s omezenou kapacitou. Jakékoli změny týkající se režimu tlumočení by měly být
oznámeny co nejdříve a tlumočnické služby je posoudí individuálně.

3 Praktické informace

3.1 ZDRAVOTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V BUDOVÁCH EVROP-
SKÉHO PARLAMENTU

Při plenárních zasedáních konference jsou plně dodržována platná hygienická pravi-
dla. V Evropském parlamentu se uplatňují pravidla týkající se opatření v oblasti zdraví
a bezpečnosti stanovená rozhodnutím předsedy Parlamentu. Jedná se především
o pravidla týkající se nošení zdravotnických obličejových masek, omezení fyzického
kontaktu a měření teploty při vstupu do budov Parlamentu. Kopie pravidel jsou k dis-
pozici na uvítací přepážce.

Je třeba mít na vědomí, že nošení zdravotnické obličejové masky zakrývající ústa
a nos je povinné po celou dobu přítomnosti v budovách Parlamentu, a to i při vystu-
pování v jednacím sále a používání služebních vozidel Parlamentu. Požadavek mít
nasazenu zdravotnickou obličejovou masku neplatí pro osoby, které předsedají



schůzi, hovoří v plénu u předního řečnického pultu nebo jsou samy v kancelá-
řích.

Žádáme vás, abyste si přinesli vlastní masky, které splňují tyto požadavky:

Zdravotnické obličejové masky nebo respirátory FFP2 (bez výdechového ven-
tilu)

3.2 PRAVIDLA A OPATŘENÍ OHLEDNĚ CESTOVÁNÍ

3.2.1 Cestování do Štrasburku

Důrazně se doporučuje informovat se před příjezdem o nejaktuálnějších pravi-
dlech pro cestování platných ve Francii (s ohledem na váš stav očkování nebo
uzdravení a na „barvu“ země, ze které přijíždíte):

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/7001

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-fo-
reign-nationals-in-france/

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-inter-
national-travel

Osoby, které mají digitální certifikát EU COVID, mohou přicestovat do Francie, aniž
by podléhaly dalším omezením (testování nebo karanténě), pokud jejich certifikát ob-
sahuje buď:

 doklad o očkování, který je platný:

 po uplynutí 7 dnů od podání druhé dávky dvoudávkových vakcín (Pfi-
zer/BioNTech/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Co-
vishield);

 po uplynutí 28 dnů od podání jednodávkové vakcíny (Johnson & Jo-
hnson / Janssen);



 po uplynutí 7 dnů od podání vakcíny u osob, které se zotavily z one-
mocnění COVID-19 (požaduje se pouze 1 dávka).

nebo

 negativní výsledek testu COVID-19.

 Akceptují se jak testy PCR, tak i antigenní testy.

 Platnost: 72 hodin (před příjezdem) v případě PCR a 48 hodin u antigen-
ních testů. Pozn.! Pokud cestujete z Kypru, Řecka, Malty, Španělska,
Nizozemska nebo Portugalska, musíte podstoupit test méně než 24 ho-
din před odletem.

nebo

 výsledek pozitivního testu PCR nebo antigenního testu starého 11 dnů až
6 měsíců, který potvrzuje zotavení z onemocnění COVID-19.

I v případě, že máte digitální certifikát EU COVID, musíte vyplnit čestné prohlášení,
které je k dispozici zde: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Minis-
tere/Certificate-of-international-travel.

3.2.2 Odjezd ze Štrasburku

Při odjezdu ze Štrasburku platí různá pravidla v závislosti na tom, kam cestujete. In-
ternetové stránky Evropské komise https://reopen.europa.eu/en/ poskytují přehled o
zdravotní situaci v zemích EU na základě údajů Evropského střediska pro prevenci a
kontrolu nemocí.. Uvádějí rovněž informace o různých platných omezeních včetně po-
žadavků na karanténu a testování pro cestující.

3.2.3 Testovací centrum COVID-19

Pro účastníky plenárního zasedání a zaměstnance, kteří potřebují PCR test pro účely
cestování, bude v pátek 22. října od 13:00 do 17:00 otevřeno testovací centrum.
Testovací centrum je umístěno ve třetím patře budovy WEISS v místnosti C03101,
která se nachází poblíž jednacího sálu. Viz níže uvedený plánek:



3.3 HYGIENICKÁ PRAVIDLA VE FRANCII

Mějte prosím na vědomí, že pro vstup do vnitřních i vnějších prostor (včetně kon-
zumace na terase) restaurací, barů a kaváren je nezbytný zdravotní pas (pass sa-
nitaire). Ten není potřeba při vyzvedávání jídla k odnesení s sebou. Tato povinnost se
nevztahuje na stravovací služby poskytované v budovách Evropského parlamentu.

Informujte se o nejaktuálnějších hygienických pravidlech ve Francii (nošení masek /
pass sanitaire / omezení fyzického kontaktu):

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/6001

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

3.4 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Budou otevřena tato stravovací zařízení nabízející rozmanitý výběr jídel a možnost
odnést si jídlo s sebou:

Čtvrtek 21. března:

- Bar Flower nabízí od 8:00 do 21:00 kavárenské služby a večer teplé jídlo;

Pátek 22. října:

- Bar Flower nabízí od 8:00 do 21:00 kavárenské služby a večer teplé jídlo;

- Samoobslužná restaurace otevřena od 11:45 do 15:00 (včetně terasy) s na-
bídkou teplých a studených jídel, předkrmů a dezertů;



- Poslanecká restaurace / poslanecké salonky budou otevřené a v době od
18:30 do 21:00 podávat večeře, avšak pouze pro skupiny 10 osob a výše, při-
čemž místa je třeba rezervovat 24 hodin předem.

Sobota 23. října:

- Bar Flower nabízí od 8:00 do 18:00 kavárenské služby;

- Poslanecký bar nabízí od 8:00 do 17:30 kavárenské služby;

- Samoobslužná restaurace otevřena od 11:45 do 15:00 (včetně terasy) s na-
bídkou teplých a studených jídel, předkrmů a dezertů;

- Poslanecká restaurace / poslanecké salonky budou otevřené a v době od 11:45
do 15:00 podávat obědy, avšak pouze pro skupiny 10 osob a výše, přičemž
místa je třeba rezervovat 24 hodin předem.

Pokud v této záležitosti potřebujete pomoc, kontaktujte:

INLO.Restauration@europarl.europa.eu

3.5 PŘÍSTUPNOST

Prostory Evropského parlamentu jsou zcela bezbariérové.

Při on-line registraci prosím uveďte vaše specifické potřeby. Naše útvary se budou
snažit vám v maximální možné míře vyhovět.

3.6 DOPRAVA

3.6.1 Ve Štrasburku

Po Štrasburku se lze pohodlně pohybovat veřejnou dopravou nebo pěšky. Naproti
vchodu do parlamentní budovy Louise Weiss je zastávka pravidelné tramvajové linky
do centra města. Lze rovněž využít rozsáhlou síť autobusů, jejichž zastávky se nachá-
zejí poblíž vchodu do budovy Winston Churchill. Podrobnější informace o systému
veřejné dopravy ve Štrasburku naleznete na stránkách https://www.cts-stra-
sbourg.eu/en/. V případě potřeby můžete využít vozidla taxislužby, která jsou přista-
vena u vchodů do Evropského parlamentu.

Jako člen plenárního zasedání konference můžete na cestu do a z Parlamentu v rámci
Štrasburku použít služební vozy Evropského parlamentu (pokud jsou služební
vozy k dispozici). Služební vozy lze rezervovat u střediska pro rezervaci vozidel, a
to nejlépe e-mailem na adrese: cofe.inlotransport@europarl.europa.eu, přímo ve
vstupní hale budovy Churchill nebo telefonicky: +32 22841000.

Veškeré rezervace je nutné provést nejpozději dvě hodiny před cestou. Po celou
dobu musí být mezi osobami dodržován odstup alespoň 1,5 m. V praxi to znamená,



že služební vozidlo může využívat vždy jen jeden cestující, pokud se jedná o
osobní automobil, a maximálně dva cestující, pokud se jedná o minibus.

Vezměte prosím na vědomí, že zaměstnanci, kteří vás doprovázejí, nemohou této
služby využít.

3.6.2 Cesta na letiště a z letiště

Z letiště ve Štrasburku vás kyvadlový vlak za 8 minut dopraví na štrasburské ná-
draží. Více informací o jízdních řádech a jízdenkách naleznete na adrese:

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html

Pro cesty na letiště ve Štrasburku a zpět mohou být rovněž rezervovány služební vozy
Parlamentu (v závislosti na dostupnosti). Rezervace by měly být provedeny nejpozději
do 20:00 hodin předchozího dne. Tato služba je k dispozici pouze členům plenárního
zasedání.

Město Štrasburk navíc členům plenárního zasedání nabízí převoz buď osobním auto-
mobilem, nebo autobusem (v závislosti na počtu žádostí), a to v plném souladu se
stávajícími hygienickými pravidly. Tato služba se vztahuje na tato letiště:

 Baden-Karlsruhe: www.badenairpark.de – příletová hala
 Stuttgart: www.flughafen-stuttgart.de – terminál 1 / druhé poschodí / infor-

mační přepážka A
 Frankfurt nad Mohanem: www.frankfurt-airport.de – terminál 1 / hala B /

dveře č. 4 / poblíž uvítacího centra (Welcome Center)
 Bazilej-Mulhouse: www.euroairport.com – příletová hala na francouzské

straně

Rezervace se provádí on-line: Transport-europe@strasbourg.eu. Potvrzení rezervace
obdržíte e-mailem.

Další informace o této službě vám poskytne odbor pro dopravu města Štrasburku

 telefonicky + 33 (0)368987703

 nebo e-mailem: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu nebo transport-eu-
rope@strasbourg.eu

3.7 INFORMAČNÍ PŘEPÁŽKA MĚSTA ŠTRASBURKU

Po dobu konání plenárního zasedání bude v pátek a v sobotu přítomen tým města
Štrasburku, jehož členové vám zodpoví všechny otázky týkající se vašeho pobytu ve
Štrasburku a v Alsasku.

Umístění: první patro budovy WEISS, kancelář T01073 a vstupní hala budovy
CHURCHILL.



3.8 UBYTOVÁNÍ

Pokud během zasedání ve Štrasburku potřebujete pomoci s rezervací hotelového po-
koje nebo ubytování, můžete se obrátit na kancelář Euraccueil. Tel. +33
(0)388522838. E-mail: euraccueil@otstrasbourg.fr

Pokud se ubytujete v hotelu v Kehlu (Německo) nebo jeho okolí, musíte dodržovat
předpisy pro prevenci onemocnění COVID-19 platné v Německu. Informace o pravi-
dlech pro vstup do Německa lze nalézt na internetových stránkách německého Spol-
kového ministerstva zahraničních věcí: https://www.auswaertiges-amt.de/en/coro-
navirus/2317268

Měli byste se rovněž obrátit na vámi zvolený hotel a dotázat se na příslušné požadavky
týkající se pobytu (použití digitálního certifikátu EU COVID, předběžné testování atd.).


