
 

Souhrnná zpráva z šestého zasedání výkonné rady 

Konference o budoucnosti Evropy

pondělí 19. července 2021

16:00–18:00 hod., budova Europa (sál S7, hybridní zasedání)

Účastníci: viz seznam účastníků v příloze

Shrnutí a závěry: 

Šesté zasedání výkonné rady Konference o budoucnosti Evropy se konalo 19. července
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
odpovědná za demokracii a demografii Dubravka ŠUICOVÁ. Zasedání zahájil a ukončil
Gašper DOVŽAN.

Výkonná rada schválila změnu článku 16 jednacího řádu konference týkající se většího
zastoupení místních a regionálních orgánů a sociálních partnerů na plenárním zasedání
konference.

Spolupředsedající informovali výkonnou radu o aktualizovaných praktických postupech
pro organizaci evropských panelových diskusí občanů, zejména pokud jde o pořadí
a místo konání panelů, a dále o metodice pro vymezení témat. 

Rovněž výkonnou radu vyrozuměli o aktuálním stavu příprav, pokud jde o pracovní
skupiny pro plenární zasedání konference. 

SN 3322/21 

mp/LR/hm
1

GIP INST

CS



 

Následně ji informovali o společném komunikačním plánu pro Konferenci o budoucnosti
Evropy. 

Zasedání zahájil spolupředseda Gašper Dovžan.
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1. Změna jednacího řádu konference týkající se zastoupení místních a regionálních 
orgánů a sociálních partnerů na plenárním zasedání konference 

Tento bod pořadu jednání řídila spolupředsedkyně Dubravka Šuicová, která předložila
návrh spolupředsedajících na změnu článku 16 s cílem zvýšit počet zástupců sociálních
partnerů a místních a regionálních volených zástupců na plenárním zasedání. Výkonné
radě byl předložen tento návrh na změnu článku 16:

- zvýšit počet míst pro sociální partnery z 8 na 12 zástupců,
- přidat 6 volených zástupců regionálních orgánů a 6 volených zástupců místních

orgánů.

Během následné diskuse vyjádřili účastníci navrhované změně širokou podporu. 

Sociální partneři byli vyzváni, aby jmenovali další 4 členy plenárního zasedání, a Výbor
regionů byl požádán, aby koordinoval vyvážené jmenování 6 volených regionálních
zástupců a 6 volených místních zástupců, aniž by tito zástupci byli úřadujícími členy
Výboru regionů. 

Bylo vzneseno několik žádostí týkajících se možnosti povolit na zasedáních výkonné rady
a na plenárních zasedání účast náhradníků. Spolupředsedající poukázali na dříve
dohodnutý postoj, který toto neumožňuje; změny ve složení delegací jsou v případě
potřeby možné, pokud jsou o tom informováni spolupředsedající, náhradníky pro konkrétní
zasedání však využívat nelze. Kromě toho byla v rámci tohoto bodu pořadu jednání rovněž
vznesena žádost, aby se konference mohli účastnit i partneři ze západního Balkánu.

Předsedkyně konstatovala, že výkonná rada tuto změnu článku 16 jednacího řádu 
schválila. 

Závěr: 

Výkonná rada schválila změnu článku 16 jednacího řádu konference týkající se
většího zastoupení místních a regionálních orgánů a sociálních partnerů
na plenárním zasedání konference.
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2. Aktualizované postupy pro pořádání evropských panelových diskusí občanů: 
informace spolupředsedajících 

Tento bod pořadu jednání řídila spolupředsedkyně Dubravka Šuicová, která poukázala
na aktualizované postupy, jež byly rozeslány před zasedáním, a zejména na nové prvky
týkající se pořadí panelových diskusí, míst jejich konání a metodiky organizace diskuse.
Rovněž výkonnou radu informovala o aktuálním stavu procesu výběru a vysvětlila, že
z potřebných 800 osob již bylo vybráno přibližně 500 občanů a že proces výběru bude
dokončen do poloviny srpna. Spolupředsedkyně zdůraznila, že ačkoli je třeba pozorně
sledovat epidemiologickou situaci, je důležité, aby se panelové diskuse uskutečnily formou
osobní účasti. Dále doporučila, aby byli účastníci vnitrostátních panelových diskusí občanů
také vybráni náhodně a aby tyto panelové diskuse proběhly v souladu s poskytnutými
pokyny.

V následné diskusi účastníci tyto aktualizované postupy obecně uvítali. 

Byly vzneseny otázky a připomínky týkající se mimo jiné procesu výběru, přičemž
účastníci požadovali větší transparentnost a odůvodnění reprezentativnosti vybraných
občanů. Spolupředsedkyně Dubravka Šuicová vysvětlila, že externí poskytovatel služeb
pověřený tímto výběrem poskytne na konci procesu informace, v nichž vysvětlí způsob
plnění kritérií výběru.

Dále bylo vzneseno několik otázek ohledně způsobu, jakým si občané mohou zvolit
témata, na která se chtějí zaměřit, zejména vzhledem k omezené době, kterou mají panely
k dispozici pro diskusi, a ohledně obecných témat. Spolupředsedající vysvětlili, že
poskytovatel služeb vypracuje průběžnou zprávu obsahující popis a analýzu příspěvků
z vícejazyčné digitální platformy; tato zpráva bude k dispozici začátkem září. Konstatovali,
že tato průběžná zpráva poskytne účastníkům panelových diskusí vhodný základ pro
výběr témat a že si budou moci určit své priority nebo diskutovat o jakýchkoli dalších
otázkách. Spolupředsedající rovněž uvedli, že evropské panelové diskuse občanů budou
formou doprovodu sledovat nezávislí odborníci. 

Závěr: 

Spolupředsedající informovali výkonnou radu o aktualizovaných praktických

postupech pro organizaci evropských panelových diskusí občanů, zejména pokud

jde o pořadí a místo konání panelů, a dále o metodice pro vymezení témat. 
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3. Pracovní skupiny pro plenární zasedání konference: informace 
spolupředsedajících

Tento bod pořadu jednání řídil spolupředseda Gašper Dovžan, který vysvětlil aktuální stav
jednání o pracovních skupinách a zdůraznil, že pracovní skupiny nejsou ve společném
prohlášení stanoveny, ale byly začleněny do jednacího řádu jako přípravný orgán pro
usnadnění rozprav plenárního zasedání. Konstatoval, že dosud nebylo dosaženo žádného
kompromisu ohledně několika otázek, jako je úloha pracovních skupin, četnost zasedání,
podávání zpráv atd. Uvedl, že pro stanovení postoje jsou nezbytná další jednání v Radě, ale
že by v září mělo být možné dospět ke kompromisu.

Spolupředsedkyně Dubravka Šuicová uvedla, že na základě doporučení vzešlých
z panelových diskusí občanů by se pracovní skupiny měly omezit na přípravu plenárních
zasedání a že s ohledem na skutečnost, že ústředním bodem jsou občané, by
zpravodajem každé pracovní skupiny měl být zástupce evropských panelových diskusí
občanů případně společně s předsedou, aby byla zajištěna vazba mezi panelovými
diskusemi a plenárním zasedáním. Rovněž vyzvala k tomu, aby se zasedání pracovních
skupin konala v termínech vyhrazených pro plenární zasedání, aby se omezila zátěž pro
občany. Pracovní skupiny by měl podporovat společný sekretariát a jejich předsedové by
mohli mít určitou flexibilitu, pokud jde o délku vystoupení řečníků. Dále zdůraznila, že je
nezbytné nalézt dohodu rychle po skončení léta, aby již nebylo nutné věnovat další čas
procedurálním otázkám. 

Spolupředseda Guy Verhofstadt vybídl k co nejrychlejšímu dosažení dohody o pracovních
skupinách, aby mohla konference pokračovat. Naléhavě vyzval k tomu, aby pracovní
skupiny zahájily činnost na říjnovém plenárním zasedání, a to na základě zpráv
z vícejazyčné digitální platformy a doporučení vzešlých z vnitrostátních panelových diskusí
občanů a vnitrostátních akcí občanů, přičemž v tomto smyslu odkázal na jednací řád; dále
uvedl, že by pracovní skupiny měly návrhy pro plenární zasedání připravovat v písemné
podobě. Rovněž důrazně poukázal na to, že je třeba předsedům pracovních skupin
důvěřovat a ponechat jim určitou flexibilitu při organizaci práce. Uvedl, že předseda každé
pracovní skupiny by měl její výsledky prezentovat plenárnímu zasedání, nicméně
bezprostředně poté by měla následovat reakce zástupce evropských panelových diskusí
občanů z dané pracovní skupiny za účelem jejich zhodnocení. 

V následné diskusi:

- několik účastníků vyjádřilo své obavy a připomnělo cíl štíhlé struktury, v jejímž středu
stojí občané, a trvalo na neformální povaze pracovních skupin a na tom, že je důležité,
aby se zasedání pracovních skupin konala v době vyhrazené pro plenární zasedání;

- někteří účastníci zdůraznili význam pracovních skupin při přípravě plenárních zasedání
spočívající v posuzování návrhů a naléhavě vyzvali k tomu, aby pracovní skupiny
v brzké době zahájily činnost.

- Byla rovněž zdůrazněna potřeba, aby se zasedání pracovních skupin uskutečnila ještě
před říjnovým plenárním zasedáním, a to na základě příspěvků na vícejazyčné digitální
platformě. 
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Spolupředseda Gašper Dovžan vzal všechny připomínky na vědomí a závěrem
konstatoval, že jednání budou pokračovat s cílem dosáhnout v září dohody.

Závěr: 

Spolupředsedající informovali výkonnou radu o aktuálním stavu příprav, pokud

jde o pracovní skupiny pro plenární zasedání konference.
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4. Společný komunikační plán pro Konferenci o budoucnosti Evropy: informace 
spolupředsedajících

Tento bod pořadu jednání řídil spolupředseda Guy Verhofstadt, jenž výkonnou radu
informoval o společném komunikačním plánu, který vypracovala generální ředitelství pro
komunikaci Evropského parlamentu, Rady a Komise na žádost výkonné rady ze dne
26. května, a uvedl, že případné další návrhy jsou vítány. Sdělil, že společný komunikační
plán již přináší výsledky a že počet návštěv vícejazyčné digitální platformy se zvýšil.

Spolupředseda Guy Verhofstadt zmínil možnost využít k propagaci vícejazyčné digitální
platformy prostřednictvím odpovídajícího QR kódu slavné osobnosti, jako jsou sportovci,
a požádal společný sekretariát a generální ředitelství pro komunikaci všech tří orgánů, aby
zvážily kreativnější řešení. Dále informoval o tom, že se spolupředsedající dohodli na tom,
že by novináři měli mít možnost evropské panelové diskuse občanů sledovat a že
generální ředitelství pro komunikaci všech tří orgánů budou působit jako prostředník mezi
zainteresovanými občany a novináři.

Spolupředseda Gašper Dovžan uvedl, že konferenci bude věnováno i nadcházející
Bledské strategické fórum, jež tedy vzbudí větší zájem. Vyzval všechny složky výkonné
rady, aby zapojily své příslušné sítě.

Spolupředsedkyně Šuicová poskytla statistické údaje o vícejazyčné digitální platformě
a uvedla, že na platformě bylo zaregistrováno více než 20 000 účastníků, 1 500 akcí
a přibližně 5 600 nápadů. Rovněž zdůraznila, že je třeba více komunikovat.

V následné diskusi někteří účastníci navrhli, aby byly na platformě uvedeny trendy v rámci
každého z devíti témat. Další účastníci navrhli, že by důležitou úlohu při mobilizaci občanů
mohly hrát vnitrostátní parlamenty, a to prostřednictvím akcí ve svých volebních obvodech.

Spolupředseda Guy Verhofstadt závěrem konstatoval, že tato otázka bude na pořadu
jednání příštího zasedání výkonné rady, aby bylo možné účast na platformě pozorně
sledovat a hodnotit.

Závěr: 

Spolupředsedající informovali výkonnou radu o společném komunikačním plánu

pro Konferenci o budoucnosti Evropy.

Příští zasedání: 

Datum konání příštího zasedání výkonné rady bude upřesněno.

Spolupředseda Gašper Dovžan zasedání uzavřel.
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Kontakt: Rebecca Rhlalouová, členka společného sekretariátu
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