
Súhrnná správa zo štvrtého zasadnutia výkonnej rady

Konferencie o budúcnosti Európy

Nedeľa 9. mája 2021

12.00 – 13.00 hod., priestory Európskeho parlamentu v Štrasburgu, miestnosť R.1.1

Účastníci: pozri zoznam účastníkov v prílohe

Zhrnutie a závery:

Štvrté zasadnutie výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy sa konalo 9. mája 
2021 v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu (v hybridnom formáte). 
Zasadnutie predchádzalo ustanovujúcemu podujatiu konferencie, ktoré sa konalo v ten 
istý deň v Parlamente v Štrasburgu.

Zasadnutiu spolupredsedali poslanec Európskeho parlamentu Guy VERHOFSTADT, 
portugalská štátna tajomníčka pre záležitosti EÚ Ana Paula ZACARIASOVÁ a 
podpredsedníčka Komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka ŠUICOVÁ.

Výkonná rada schválila kapitolu rokovacieho poriadku venovanú plenárnemu zasadnutiu
konferencie. Znamená to, že je tým schválený celý rokovací poriadok konferencie.

1. Návrh rokovacieho poriadku konferencie: plenárne zasadnutie konferencie: 
schválenie

Guy VERHOFSTADT (spolupredseda) otvoril zasadnutie a predstavil jediný bod 
programu, rokovací poriadok plenárneho zasadnutia konferencie, pričom zdôraznil, že 
predkladaný text, na ktorom sa dohodli spolupredsedovia, predstavuje vyvážený 
kompromis.

Dubravka ŠUICOVÁ (spolupredsedníčka) uvítala dosiahnutý kompromis a zdôraznila, že 
text rešpektuje ducha a literu spoločného vyhlásenia. Vyzdvihla, že mnohojazyčná 
digitálna platforma už teraz priťahuje pozornosť, že sa už začal proces zriaďovania 
panelov a treba sa teraz sústrediť na to najpodstatnejšie.

Ana Paula ZACARIASOVÁ (spolupredsedníčka) vyzdvihla, že kompromis je vítaným 
prejavom spolupráce inštitúcií a flexibility a že oboje bude v tomto dynamickom procese 
potrebné. Zdôraznila, že konferencia by sa mala zameriavať na občanov aj 
prostredníctvom európskych panelových diskusií občanov a národných podujatí. Vyzvala, 
aby sa prvé plenárne zasadnutie konalo ešte v tomto polroku, a poďakovala sa 
spoločnému sekretariátu za odvedenú prácu.
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V nasledujúcej krátkej rozprave účastníci predovšetkým:

 Uvítali dosiahnutý kompromis a vyzdvihli, že je veľmi vyvážený a spravodlivý 
a je prejavom dobrej spolupráce inštitúcií.

 Vyjadrili potrebu uviesť plenárne zasadnutie a iné aktivity konferencie do života 
už teraz a začať diskusiu o podstatných veciach.

 Vyjadrili názor, že konferencia otvorí potrebnú diskusiu s občanmi a aj medzi 
inštitúciami.

 Podľa niektorých by mali mať v pléne silnejšie postavenie regióny a mestá 
(pričom ďalších 8 miest by mali dostať vybraní regionálni zástupcovia a 8 miestni 
zástupcovia).

 Niektorí poukázali na opis konsenzu v súvislosti s návrhmi pléna a navrhli, 
že pri odlišných stanoviskách by sa malo odkazovať na občanov v širšom 
význame (a neobmedzovať sa len na zástupcov národných podujatí/panelových 
diskusií a európskych panelových diskusií občanov).

 Poniektorí upozornili na to, že treba mať realistické očakávania a konferencia 
sama osebe nemôže zmeniť rozhodovací proces. Niektorí uviedli, že treba mať 
vysoké ambície a zaručiť, aby konferencia priniesla reálne výsledky.

 Iní uviedli, že je potrebné, aby sme si vypočuli rozmanité názory, a ďalší 
vyzdvihli, že k tomuto podujatiu musíme pristupovať s odvahou a pokorou.

 Niektorí poukázali na inovatívnosť tohto podujatia, spájajúceho reprezentatívnu 
a participatívnu demokraciu.

Spolupredsedovia na záver uviedli, že rokovací poriadok bol schválený v navrhovanom 
znení. Spolupredsedovia sa zhodli na tom, že v súvislosti s návrhmi niektorých 
pozorovateľov súvisiacimi so zastúpením a odlišnými stanoviskami na plenárnom 
zasadnutí by sa mohlo zvážiť, do akej miery by sa dali zohľadniť prostredníctvom 
budúcej zmeny rokovacieho poriadku.

Spolupredseda VERHOFSTADT uviedol, že táto kapitola sa spolu s ostatnými, už 
schválenými kapitolami zahrnie do konsolidovaného dokumentu.

Spolupredsedovia informovali o tom, že prvé plenárne zasadnutie by sa malo uskutočniť
19. Júna a že termín najbližšieho zasadnutia výkonnej rady sa včas potvrdí.

Spolupredsedovia sa na záver poďakovali všetkým zástupcom a pozorovateľom za ich 
podporu.

Záver:

Výkonná rada schválila kapitolu rokovacieho poriadku venovanú plenárnemu 
zasadnutiu konferencie. Znamená to, že je tým schválený celý rokovací poriadok 
konferencie.

Najbližšie zasadnutie:
termín najbližšieho zasadnutia výkonnej rady zatiaľ nie je známy.

Susanne Hökeová, členka spoločného sekretariátu
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PARTICIPANTS LIST

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

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 
Secretary of State for EU Affairs

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

MEMBER Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

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

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

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

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation)
Vice-President of the European Commission

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ, (remote participation) 
Vice-President of the European Commission

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (excused)
State Secretary for EU Affairs

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE), (remote participation)
Minister for EU Affairs

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

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE), (remote participation)
-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, (remote participation)
Member of the European Parliament (ECR, PL)

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ
Member of the European Parliament (The Left, DE)
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OBSERVER
(COSAC)

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation)
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da
República

OBSERVER
(COSAC)

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation)
Chairman of the Committee on European Union Questions of the
Bundesrat

OBSERVER
(COSAC)

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation)
Chairman of the EU Affairs Committee of the German Bundestag

OBSERVER
(COSAC)

Mr Marko POGAČNIK (SI) (not present)
SI Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor

OBSERVER
(COSAC)

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation)
Chairman of the Committee for EU SI Chair of the Commission for 
International Relations and European Affairs of the Drzavni Svetof the
Drzavni Zbor

OBSERVER
(CoR)

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation)
President of the European Committee of the Regions

OBSERVER
(EESC)

Ms Christa SCHWENG, (remote participation)
President of the European Economic and Social Committee

OBSERVER
(BusinessEurope)

Mr Markus BEYRER, (not present)
Director General of BusinessEurope

OBSERVER
(ETUC)

Mr Luca VISENTINI, (excused)
Secretary General of ETUC

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Ms Marta ARPIO

CO-HEAD OF
COMMON 
SECRETARIAT

Ms Katrin RUHRMANN

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Mr Colin SCICLUNA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Rebecca RHLALOU, (remote participation)

COMMON
SECRETARIAT

Ms Eva POPTCHEVA, (remote participation)

COMMON
SECRETARIAT

Ms Susanne HOEKE, (remote participation)
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