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Súhrnná správa zo siedmeho zasadnutia výkonnej rady  

Konferencie o budúcnosti Európy 

pondelok 20. septembra 2021 

16.15 – 17.45 hod., budova Európa (miestnosť S7, hybridná schôdza) 

Účastníci: zoznam účastníkov uvedený v prílohe 

Zhrnutie a závery: 
 
Siedme zasadnutie výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy sa konalo 20. septembra 
2021 v budove Rady (v hybridnom formáte). 
 

Siedmemu 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. 
 
Spolupredsedovia informovali výkonnú radu o európskych panelových diskusiách občanov 
a vymenili si názory a najmä pozitívne skúsenosti z prvého zasadnutia panelu 1, ktoré sa 
konalo 17. – 19. septembra v Štrasburgu. 
 
Spolupredsedovia tiež informovali výkonnú radu o mnohojazyčnej digitálnej platforme 
vrátane priebežných správ a moderovania platformy a vymenili si s ňou názory na tieto témy. 
 
Výkonná rada schválila návrh programu plenárneho zasadnutia konferencie 22. a 23. októbra 
vrátane skupín tém na predpoludňajšie a popoludňajšie zasadnutie. 
 
Výkonná rada si vymenila názory na ustanovujúce plenárne zasadnutie konferencie 
a spolupredsedovia zohľadnia tieto úvahy pri ďalších diskusiách o podrobnostiach 
nasledujúcich plenárnych zasadnutí. 
 

Spolupredsedovia informovali výkonnú radu o stave diskusií o pracovných skupinách 
plenárneho zasadnutia a o nevyriešených otázkach, o ktorých sa potom rozvinula diskusia 
s účastníkmi. 

 

Schôdzu otvoril Gašper Dovžan (spolupredseda) a vyjadril spokojnosť s prvým zasadnutím 

európskej panelovej diskusie občanov o silnejšom hospodárstve, sociálnej spravodlivosti 

a zamestnanosti/mládeži, športe, kultúre a vzdelávaní/digitálnej transformácii, ktoré sa 

konalo 17. – 19. septembra 2021. 
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1. Aktualizované informácie k európskym panelovým diskusiám občanov 

Guy Verhofstadt (spolupredseda), ktorý predsedal tomuto bodu programu, pozitívne 

zhodnotil prvé zasadnutie panelu 1 (silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné 

miesta/mládež, šport, kultúra a vzdelávanie/digitálna transformácia). Upozornil 

na angažovanosť a pozitívne skúsenosti zúčastnených občanov. Prvý panel úspešne 

identifikoval päť pracovných okruhov pre dve nadchádzajúce pracovné zasadnutia, z ktorých 

každý zahŕňa niekoľko podtém: „práca v Európe“, „hospodárstvo pre budúcnosť“, 

„spravodlivá spoločnosť“, „učenie sa v Európe“ a „etická a bezpečná digitálna transformácia“. 

Panel si tiež vybral 20 zástupcov na plenárne zasadnutie konferencie. V Štrasburgu bolo 

prítomných mnoho médií, ktoré o tomto prvom zasadnutí informovali. 

Dubravka Šuicová (spolupredsedníčka) tiež zdôraznila pozitívny začiatok tohto prvku, ktorý je 

najväčšou novinkou konferencie. Pripomenula výrečné zábery týchto občanov z rôznych 

členských štátov a prostredí a v rôznom veku v polkruhovej zasadacej miestnosti Európskeho 

parlamentu v Štrasburgu, ako aj to, že je potrebné, aby občania mali na plenárnom zasadnutí 

silné zastúpenie. Upozornila tiež, že okruhy, ktoré si občania vybrali, odzrkadľujú príspevky 

na digitálnej platforme. Vyzvala všetkých, aby maximalizovali komunikačné úsilie s cieľom 

spropagovať konferenciu.  

Gašper Dovžan (spolupredseda) sa stotožnil s pozitívnym hodnotením tohto prvého 

zasadnutia panelu.  

 

Počas nasledujúcej výmeny názorov:  

 účastníci sa zhodli na pozitívnom hodnotení prvého zasadnutia panelu; 

 niekoľkí účastníci položili otázky o odborníkoch, ktorí panel uviedli, ako aj o výbere 

moderátorov; 

 padlo niekoľko otázok o zložení panelu; 

 niektorí účastníci žiadali, aby sa na panelových diskusiách zúčastnilo viac 

pozorovateľov výkonnej rady;  

 niekoľko účastníkov nastolilo otázku, ako sa práca panelov európskych občanov 

prepojí s plenárnym zasadnutím.  

Guy Verhofstadt (spolupredseda) pripomenul, že dve z plenárnych zasadnutí konferencie 

budú venované diskusii o odporúčaniach občianskych panelov a že zástupcovia panelov sú 

riadnymi členmi pléna a jeho pracovných skupín, čím sa zabezpečuje jasné prepojenie medzi 

európskymi panelovými diskusiami občanov a plénom. Uviedol tiež, že odporúčania panelov 

sa budú musieť zohľadniť v záverečnom výsledku konferencie.  

Spolupredsedovia informovali, že na platforme sú k dispozícii mená a životopisy odborníkov 

a že moderátori sú skúsení profesionáli, ktorí sú súčasťou konzorcia externých poskytovateľov 

služieb. Pokiaľ ide o počet pozorovateľov z výkonnej rady v panelových diskusiách európskych 

občanov, istá flexibilita je možná, no občania by nemali byť vytláčaní a existujú praktické 

obmedzenia. V každom prípade sa všetky plenárne zasadnutia európskych panelových diskusií 

občanov vysielajú cez internet na domovskej stránke mnohojazyčnej digitálnej platformy. 
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Záver: Spolupredsedovia informovali výkonnú radu o európskych panelových diskusiách 

občanov a vymenili si názory a najmä pozitívne skúsenosti z prvého zasadnutia panelu 1, 

ktoré sa konalo 17. – 19. septembra v Štrasburgu. 

 

2. Mnohojazyčná digitálna platforma: informácie spolupredsedov a výmena názorov  

– priebežné správy – moderovanie platformy 

Dubravka Šuicová (spolupredsedníčka) prevzala tento bod programu a informovala, že 

komunikačné kampane pod vedením Európskeho parlamentu a Komisie priniesli výsledky, 

keďže platforma zaznamenala viac ako 3 milióny jedinečných návštevníkov; je však potrebné 

vynaložiť ďalšie úsilie na zabezpečenie aktívnej účasti. Očakáva sa, že európske panelové 

diskusie občanov podnietia záujem o využívanie platformy. Spolupredsedníčka predstavila 

prvú priebežnú správu, ktorá je k dispozícii na platforme vo všetkých 24 jazykových verziách. 

Cieľom správy je poskytnúť prehľad o príspevkoch občanov na platforme, ktorá je ústredným 

miestom pre tieto príspevky. Správu vypracoval poskytovateľ služieb na základe zmluvy s GR 

Komisie pre komunikáciu. Táto správa sa zameriava na kvalitatívnu analýzu príspevkov, 

pričom myšlienkové mapy pomáhajú vizualizovať rôzne klastre nápadov. Spolupredsedníčka 

zdôraznila, že priebežná správa a myšlienkové mapy sa občanom predložili na prvej schôdzi 

panelu. Uviedla, že druhá priebežná správa je naplánovaná na polovicu októbra. 

Pokiaľ ide o moderovanie platformy, spolupredsedníčka informovala, že doteraz sa nevyskytli 

závažné problémy. Zdôraznila, že hlavnými cieľmi moderovania je zabezpečiť, aby sa plne 

dodržiavala charta konferencie, aby sa platforma využívala na zamýšľaný účel a aby zostala 

príjemným miestom, kde občania zo rôznych prostredí, pomerov a zo kútov Európskej únie 

cítia, že ich príspevky sú vítané. Spolupredsedníčka uviedla, že tím moderátorov platformu 

usmerňuje na základe zmluvy s Európskou komisiou a že pracuje pod dohľadom spoločného 

sekretariátu, ktorý zastupuje výkonnú radu konferencie. Tím moderátorov skúma obsah 

na platforme po uverejnení, nie vopred a ak sa príspevok zablokuje, používateľ dostane 

správu od tímu s vysvetlením dôvodov pre takýto krok. 

Počas nasledujúcej výmeny názorov:  

 účastníci celkovo zhodnotili správu ako dobrý produkt, ktorý prezentuje príspevky 

vyváženým spôsobom, a zdôraznili užitočnosť myšlienkových máp, 

 niektorí účastníci sa obávajú, že platforma stále nie je dosť viditeľná, a informovali 

o opatreniach, ktoré prijali, aby ju spropagovali v rámci svojich sietí; 

 niektorí účastníci vyjadrili obavy týkajúce sa konkrétnych aspektov správy, najmä 

odzrkadlenia istých prvkov v stručnom súhrne, možného implicitného poradia tém,  
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vyváženosti nápadov a podujatí, a odkazov na konkrétne členské štáty; 

 niektorí účastníci trvali na tom, aby sa tieto správy prebrali na plenárnom zasadnutí 

a v rámci jeho pracovných skupín; 

 jeden účastník tiež spochybnil, či by sa rada mala zaoberať touto správou.  

Spolupredsedovia vzali na vedomie nastolené otázky a zdôraznili, že preskúmanie týchto 

správ nie je a nemôže byť úlohou výkonnej rady, keďže nejde o politickú činnosť. 

Spolupredsedovia tiež potvrdili, že na programe októbrového plenárneho zasadnutia budú 

priebežné správy, čo umožní hlbšiu diskusiu.  

Záver:  

Spolupredsedovia tiež informovali výkonnú radu o mnohojazyčnej digitálnej platforme 

vrátane priebežných správ a moderovania platformy a vymenili si s ňou názory na tieto 

témy. 

 

3. Plenárne zasadnutie konferencie 22. – 23. októbra – navrhovaný program: schválenie – 

výmena názorov na ustanovujúce plenárne zasadnutie 

Gašper Dovžan (spolupredseda) predstavil návrh programu plenárneho zasadnutia. Guy 

Verhofstadt (spolupredseda) navrhol, aby sa program rozdelil do dvoch blokov, pričom 

predpoludnie by sa malo venovať európskym panelovým diskusiám občanov, podujatiam  

v členských štátoch a Európskemu podujatiu pre mládež a popoludnie platforme. Tento návrh 

programu bol schválený. 

V rámci nasledujúcej diskusie účastníci diskutovali o plenárnom zasadnutí konferencie 

vo všeobecnosti, pričom čerpali zo skúseností z ustanovujúceho plenárneho zasadnutia 

19. júna a nastolili tieto otázky: 

 účastníci sa vo všeobecnosti zhodli na tom, že plenárne zasadnutie by malo byť 

interaktívnejšie, umožňovať skutočnú diskusiu a zameriavať sa viac na podstatné 

záležitosti;  

 niektorí účastníci sa zaujímali o to, ako sa ich konkrétne príspevky k obsahu môžu 

zapracovať do procesu;  

 nastolila sa aj otázka zapojenia krajín západného Balkánu. 

Guy Verhofstadt (spolupredseda) sa s ostatnými účastníkmi zhodol na tom, že sa diskusia 

na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí skladala z krátkych vystúpení s obmedzenou 

interakciou medzi rečníkmi. Navrhol, aby bol pre každú zložku okrem času na vystúpenie 

k dispozícii aj istý čas na reakciu na vstupy pri iných zložkách, ktorý by účastníci využili podľa 

vlastného uváženia. 

Spolupredsedovia zdôraznili, že zohľadnia tieto úvahy pri ďalšej diskusii o podrobnostiach 

plenárneho zasadnutia. 

Pokiaľ ide o západný Balkán, spolupredsedovia pripomenuli, že krajiny západného Balkánu 

formálne nie je súčasťou procesu konferencie, potvrdili však ochotu nájsť vhodné spôsoby, 

ako ho zapojiť. 
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V súvislosti s rokovacím poriadkom sa zopakovala výzva, aby sa poznámka pod čiarou č. 7 

rokovacieho poriadku upravila tak, aby bolo možné zaznamenať aj rozdielne názory 

sociálnych partnerov a iných zainteresovaných strán na plenárnom zasadnutí.  

Spolupredsedovia vysvetlili, že v tejto veci bude čoskoro zaslaná písomná odpoveď.  

Záver:  

Výkonná rada schválila návrh programu plenárneho zasadnutia konferencie 22. a 23. 

októbra vrátane skupín tém na predpoludňajšie a popoludňajšie zasadnutie. 

Výkonná rada si vymenila názory na ustanovujúce plenárne zasadnutie konferencie 

a spolupredsedovia zohľadnia tieto úvahy pri ďalších diskusiách o podrobnostiach 

nasledujúcich plenárnych zasadnutí. 

 

4. Pracovné skupiny plenárneho zasadnutia konferencie: informácie spolupredsedov 

Tento bod viedol spolupredseda Gašper Dovžan. Informoval, že počas leta Rada dosiahla 

pokrok v otázke pracovných skupín a pokrok dosiahli aj spolupredsedovia na svojom 

poslednom zasadnutí; a že sa bude pokračovať v práci na posledných nevyriešených otázkach, 

t. j.: kto bude prezentovať prácu pracovných skupín na plenárnom zasadnutí konferencie 

a ako. Vyjadril názor, že plenárne zasadnutie konferencie by malo zostať miestom pre 

diskusie, a že výsledky pracovných skupín by mali zostať neformálne, pričom zdôraznil, že ho 

znepokojuje možnosť, že by písomné správy pracovných skupín zatienili prácu pléna 

konferencie. 

Spolupredsedníčka Dubravka Šuicová potvrdila, že je ochotná dosiahnuť dohodu o týchto 

posledných nevyriešených otázkach, a zdôraznila, že je dôležité, aby na plenárnom zasadnutí 

konferencie správu v mene pracovnej skupiny spolu s jej predsedom podával aj jeden zo 

zúčastnených občanov.  

Guy Verhofstadt (spolupredseda) vyzval, aby sa otázka pracovných skupín vyriešila čo najskôr 

s cieľom začať diskusie o podstatných otázkach a ukončiť diskusie o postupoch. Vyjadril názor, 

že predseda pracovnej skupiny, ktorý zastupuje celú pracovnú skupinu, by mal prezentovať 

prácu pracovnej skupiny na plenárnej schôdzi a bezprostredne po tom by mala nasledovať 

reakcia zástupcu občianskych panelov v pracovnej skupine. Aby sa zabezpečila 

transparentnosť a rovnosť všetkých členov pléna je potrebné zaslať písomný súhrn činnosti 

pracovných skupín celému plénu.  

Počas nasledujúcej diskusie:  

 niektorí zdôraznili svoj nesúhlas s akýmkoľvek druhom písomnej správy zo zasadnutí 

pracovných skupín, zatiaľ čo iní trvali na tom, že je potrebné, aby plénum dostalo 

písomné správy;  

 padla otázka, čo je reálnym účelom pracovných skupín;  

 iní zdôraznili veľký význam pracovných skupín a vyjadrili názor, že tieto skupiny 

v kontexte konferencie ponúkajú príležitosť diskutovať do hĺbky; 
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 niekoľko účastníkov vyzvalo, aby sa rýchlo dospelo k dohode a pracovné skupiny mohli 

rýchlo začať pracovať. 

Spolupredsedovia budú pokračovať v diskusiách o modalitách pracovných skupín plenárneho 

zasadnutia konferencie.  

Záver:  

Spolupredsedovia informovali výkonnú radu o stave diskusií o pracovných skupinách 

plenárneho zasadnutia a o nevyriešených otázkach, o ktorých sa potom rozvinula diskusia 

s účastníkmi. 

 

Najbližšie zasadnutie:  

Nebol stanovený žiadny dátum ďalšieho zasadnutia výkonnej rady. 

Kontakt:  Susanne Hökeová, členka spoločného sekretariátu 
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ZASADNUTIE VÝKONNEJ RADY KONFERENCIE O BUDÚCNOSTI EURÓPY 

20. septembra 2021, 16.15 – 18.00 hod., budova EUROPA miestnosť S7 a virtuálny prístup 

  
ZOZNAM ÚČASTNÍKOV 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

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

  

CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

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

  

MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 
State Secretary for EU Affairs 

  

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

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Ms Judit VARGA 
Minister of Justice 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

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

  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
-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 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)  
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mme Sabine Thillaye (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

M. Jean-François Rapin (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 

Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS  
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General of ETUC 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 



Summary report 11.10.2021 

 

9 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 

EXCUSED 

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

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

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

 


