
Súhrnná správa 19. 7. 2021

Súhrnná správa zo šiesteho zasadnutia výkonnej rady 

Konferencie o budúcnosti Európy

pondelok 19. júla 2021

16.00 – 18.00 hod., budova Európa (miestnosť S7, hybridná schôdza)

Účastníci: pozri zoznam účastníkov v prílohe

Zhrnutie a závery: 

Šieste zasadnutie výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy sa konalo 19. júla
2021 v budove Rady (v hybridnom formáte).

Šiestemu zasadnutiu spolupredsedali poslanec EP Guy VERHOFSTADT, slovinský
štátny tajomník pre záležitosti EÚ Gašper DOVŽAN a podpredsedníčka Komisie pre
demokraciu a demografiu Dubravka ŠUICOVÁ. Pán DOVŽAN zasadnutie otvoril a
ukončil.

Výkonná rada schválila zmenu článku 16 rokovacieho poriadku konferencie týkajúcu sa
zvýšeného zastúpenia miestnych a regionálnych orgánov a sociálnych partnerov na
plenárnom zasadnutí konferencie.

Spolupredsedovia informovali výkonnú radu o aktualizovaných praktických spôsoboch
fungovania týkajúcich sa organizácie európskych panelových diskusií občanov, najmä
pokiaľ ide o poradie a miesto konania panelových diskusií, ako aj o metodike tvorby tém.

Spolupredsedovia tiež informovali výkonnú radu o súčasnom stave príprav vytvorenia
pracovných skupín plenárneho zasadnutia konferencie. 

Spolupredsedovia informovali výkonnú radu o spoločnom komunikačnom pláne o
Konferencii o budúcnosti Európy. 

Schôdzu otvoril spolupredseda Gašper Dovžan.
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1. Zmena rokovacieho poriadku konferencie týkajúca sa zastúpenia miestnych a 

regionálnych orgánov a sociálnych partnerov na plenárnom zasadnutí 
konferencie 

Tomuto bodu programu predsedala Dubravka Šuicová (spolupredsedníčka) a predložila
návrh spolupredsedov na zmenu článku 16 s cieľom zvýšiť počet zástupcov sociálnych
partnerov a miestnych a regionálnych volených zástupcov v pléne. Výkonnej rade bola
navrhnutá táto zmena článku 16:

- zvýšiť počet kresiel sociálnych partnerov z 8 na 12 zástupcov
- pridať 6 volených zástupcov z regionálnych orgánov a 6 volených zástupcov z

miestnych orgánov.

Počas nasledujúcej diskusie účastníci vyjadrili navrhovanej zmene širokú podporu. 

Sociálni partneri boli požiadaní, aby nominovali ďalších 4 členov pléna, a Výbor regiónov
bol požiadaný, aby koordinoval vyváženú nomináciu 6 volených regionálnych zástupcov
a 6 volených miestnych zástupcov bez toho, aby títo zástupcovia boli súčasne členmi
Výboru regiónov. 

Bolo vznesených niekoľko žiadostí týkajúcich sa možnosti povoliť na zasadnutiach
výkonnej rady a pléna náhradníkov. Spolupredsedovia poukázali na predtým dohodnutú
pozíciu, ktorá to neumožňuje; zmeny v zložení delegácií sú v prípade potreby možné a
spolupredsedovia sú informovaní, ale na konkrétnych zasadnutiach sa nemôžu
zúčastňovať náhradníci. Okrem toho bola v rámci tohto bodu programu predložená aj
žiadosť o zahrnutie západného Balkánu do konferencie.

Predsedníčka na záver uviedla, že výkonná rada túto zmenu článku 16 rokovacieho 
poriadku schválila. 

Záver: 

Výkonná rada schválila zmenu článku 16 rokovacieho poriadku konferencie
týkajúcu sa zvýšeného zastúpenia miestnych a regionálnych orgánov a
sociálnych partnerov na plenárnom zasadnutí konferencie.
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2. Praktické spôsoby fungovania týkajúce sa organizácie panelových diskusií 

európskych občanov: informácie spolupredsedov  

Tomuto bodu programu predsedala Dubravka Šuicová (spolupredsedníčka) a zdôraznila
aktuálne informácie o spôsoboch fungovania, ktoré boli rozoslané pred zasadnutím,
konkrétne nové prvky týkajúce sa poradia panelových diskusií, miest ich konania a
metodiky organizácie diskusie. Predsedníčka tiež informovala výkonnú radu o súčasnom
stave výberového procesu, pričom vysvetlila, že z 800 občanov už bolo vybraných
približne 500 a že výberový proces sa ukončí do polovice augusta. Hoci epidemiologickú
situáciu treba pozorne sledovať, spolupredsedníčka zdôraznila význam konania
panelových diskusií s osobnou účasťou. Okrem toho odporučila, aby sa uskutočnili aj
národné panelové diskusie s náhodne vybranými občanmi a aby sa pracovalo v súlade s
poskytnutými usmerneniami.

Účastníci v následnej diskusii vo všeobecnosti privítali aktualizované spôsoby fungovania
týkajúce sa organizácie. 

Boli vznesené otázky a pripomienky, okrem iného k výberovému procesu, a požadovala sa
väčšia transparentnosť a odôvodnenie reprezentatívnosti vybraných občanov.
Spolupredsedníčka Šuicová vysvetlila, že externý poskytovateľ služieb zodpovedný za
výber poskytne informácie vysvetľujúce súlad s výberovými kritériami na konci procesu.

Nastolilo sa aj niekoľko otázok týkajúcich sa spôsobu, akým si občania vyberajú témy,
na ktoré sa treba zamerať, najmä vzhľadom na obmedzený čas, ktorý je pre panelové
diskusie k dispozícii, a na všeobecné témy. Spolupredsedovia vysvetlili, že poskytovateľ
služieb vypracuje predbežnú správu, v ktorej sa opíšu a rozanalyzujú príspevky z
mnohojazyčnej digitálnej platformy, ktorá bude k dispozícii začiatkom septembra.
Poznamenali, že táto predbežná správa poskytne dobrý základ pre členov panelových
diskusií pri výbere tém a že budú môcť slobodne určiť svoje priority alebo diskutovať o
akýchkoľvek ďalších otázkach. Spolupredsedovia tiež uviedli, že na európskych
panelových diskusiách občanov sa budú zúčastňovať aj nezávislí experti. 

Záver: 

Spolupredsedovia informovali výkonnú radu o aktualizovaných praktických

spôsoboch fungovania týkajúcich sa organizácie európskych panelových diskusií

občanov, najmä pokiaľ ide o poradie a miesto konania panelových diskusií, ako aj

o metodike tvorby tém. 
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3. Plenárne pracovné skupiny konferencie: informácie spolupredsedov

Tomuto bodu programu predsedal Gašper Dovžan (spolupredseda) a vysvetlil súčasný
stav rokovaní o pracovných skupinách, pričom zdôraznil, že pracovné skupiny neboli
uvedené v spoločnom vyhlásení, ale boli predstavené v rokovacom poriadku ako prípravný
orgán na uľahčenie plenárnych rokovaní. Poznamenal, že v súvislosti s niektorými
otázkami, ako je úloha pracovných skupín, frekvencia zasadnutí, podávanie správ atď., sa
zatiaľ nedosiahol kompromis. Uviedol, že na stanovenie pozície pracovnej skupiny sú stále
potrebné rokovania v Rade, ale že kompromis by sa mal dať dosiahnuť v septembri.

Spolupredsedníčka Šuicová argumentovala tým, že pracovné skupiny by sa mali obmedziť
na prípravu pléna, a to na základe odporúčaní panelových diskusií občanov a, pričom
jadrom by mali byť tiež občania, a zástupca európskych panelových diskusií občanov by
mal byť spravodajcom každej pracovnej skupiny, prípadne spolu s predsedom, s cieľom
zabezpečiť prepojenie medzi panelovými diskusiami a plénom. Vyzvala tiež, aby sa
pracovné skupiny konali v termínoch vyhradených na plenárne zasadnutie, aby sa
obmedzilo zaťaženie občanov. Pracovné skupiny by mal podporovať spoločný sekretariát
a predsedovia by mohli mať určitú flexibilitu, pokiaľ ide o rečnícky čas. Spolupredsedníčka
Šuicová zdôraznila, že dohoda by sa mala dosiahnuť rýchlo po lete, aby sa procedurálnym
otázkam viac času už nevenovalo. 

Spolupredseda Verhofstadt vyzval na čo najskoršie dosiahnutie dohody o pracovných
skupinách, aby konferencia mohla napredovať. Naliehavo vyzval, aby pracovné skupiny
začali fungovať na októbrovom plenárnom zasadnutí na základe správ z mnohojazyčnej
digitálnej platformy a odporúčaní národných panelov a podujatí pre občanov, pričom by sa
v tejto súvislosti odvolávali na rokovací poriadok, a aby pracovné skupiny pripravili návrhy
pléna v písomnej forme. Naliehavo vyzval, aby sa vytvorila dôvera v predsedov
pracovných skupín a aby sa im ponechala určitá flexibilita pri organizácii práce. Uviedol,
že predseda každej pracovnej skupiny by mal predložiť svoje výsledky plénu,
bezprostredne po ňom však bude nasledovať reakcia zástupcu európskych panelových
diskusií občanov z pracovnej skupiny s cieľom poskytnúť ich uznanie. 

V tejto diskusii:

- Niekoľko účastníkov vyjadrilo obavy a pripomenulo cieľ štíhlej štruktúry, ktorej
stredobodom sú občania, pričom trvalo na neformálnej povahe pracovných skupín a na
význame pracovných skupín, ktoré sa konajú v čase vyhradenom pre plenárne
zasadnutie.

- Niektorí účastníci zdôraznili význam pracovných skupín pri príprave plenárneho
zasadnutia spočívajúci v tom, že preskúmajú návrhy, a naliehavo vyzvali, aby pracovné
skupiny začali fungovať čoskoro.

- Vyzdvihlo sa aj, že je potrebné, aby pracovné skupiny zasadali pred októbrovým
plenárnym zasadnutím na základe príspevkov na mnohojazyčnej digitálnej platforme. 

Spolupredseda Dovžan vzal všetky pripomienky na vedomie a dospel k záveru, že
diskusie budú pokračovať s cieľom dosiahnuť dohodu v septembri.

Záver: 

Spolupredsedovia informovali výkonnú radu o súčasnom stave príprav vytvorenia
pracovných skupín plenárneho zasadnutia konferencie.
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4. Spoločný komunikačný plán o Konferencii o budúcnosti Európy: informácie 

spolupredsedov

Tomuto bodu programu predsedal Guy Verhofstadt (spolupredseda) a informoval výkonnú
radu o spoločnom komunikačnom pláne, ktorý vypracovali Generálne riaditeľstvá pre
komunikáciu z Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na základe žiadosti výkonnej rady
z 26. mája, a uvítal možné ďalšie návrhy. Informoval, že spoločný komunikačný plán už
priniesol výsledky, pričom návštevy mnohojazyčnej digitálnej platformy sa zvýšili.

Spolupredseda Verhofstadt spomenul možnosť využívať známe osobnosti, ako sú
športovci, na propagáciu mnohojazyčnej digitálnej platformy prostredníctvom
korešpondenčného QR kódu a požiadal spoločný sekretariát a generálne riaditeľstvá pre
komunikáciu z uvedených troch inštitúcií, aby pouvažovali o kreatívnejších riešeniach.
Takisto informoval, že spolupredsedovia súhlasili s tým, že novinári by mali mať možnosť
sledovať európske panelové diskusie občanov a že generálne riaditeľstvá pre komunikáciu
z uvedených troch inštitúcií budú pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi zainteresovanými
občanmi a novinármi.

Spolupredseda Dovžan uviedol, že nadchádzajúce strategické fórum v Blede bude
venované konferencii, a preto vyvolá väčší záujem. Vyzval všetky zložky výkonnej rady,
aby zapojili svoje príslušné siete.

Spolupredsedníčka Šuicová poskytla štatistické údaje o mnohojazyčnej digitálnej
platforme a uviedla, že na platforme bolo zaregistrovaných viac ako 20 000 účastníkov,
1 500 podujatí a približne 5 600 nápadov. Zdôraznila tiež potrebu väčšej komunikácie.

V následnej diskusii niektorí účastníci navrhli, aby sa na platforme uvádzali trendy v rámci
každej z deviatich tém. Iní navrhli, aby dôležitú úlohu pri mobilizácii občanov zohrávali aj
národné parlamenty, a to prostredníctvom podujatí v ich volebných obvodoch.

Spolupredseda Verhofstadt dospel k záveru, že táto otázka bude na programe budúcej
výkonnej rady s cieľom pozorne sledovať a hodnotiť účasť na platforme.

Záver: 

Spolupredsedovia informovali výkonnú radu o spoločnom komunikačnom pláne o

Konferencii o budúcnosti Európy.

Najbližšie zasadnutie: 

Dátum najbližšieho zasadnutia výkonnej rady sa určí.

Schôdzu ukončil spolupredseda Gašper Dovžan.

Kontakt: Rebecca Rhlalouová, členka spoločného sekretariátu
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