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Souhrnná zpráva z osmého zasedání výkonné rady 

Konference o budoucnosti Evropy 

sobota 4. prosince 2021 

11:00 – 12:00 hod., v režimu „na dálku“ 

Účastníci: viz seznam účastníků v příloze 

Shrnutí a závěry: 
 
Osmé zasedání výkonné rady Konference o budoucnosti Evropy se konalo 4. prosince 2021 
v režimu „na dálku“. Výkonná rada byla svolána narychlo v reakci na vyvíjející se 
epidemiologickou situaci v Evropě a její vliv na nadcházející činnosti konference. 
 
Zasedání výkonné rady spolupředsedali poslanec Evropského parlamentu Guy VERHOFSTADT, 
slovinský státní tajemník pro záležitosti EU Gašper DOVŽAN a místopředsedkyně Komise pro 
demokracii a demografii Dubravka ŠUICOVÁ. 
 
Výkonná rada si vyměnila názory ohledně třetího zasedání evropského panelu občanů č. 2 ve 
Florencii. Výkonná rada potvrdila navržené rozhodnutí uspořádat zasedání panelu ve Florencii 
v plánovaném termínu 10. až 12. prosince, za plného dodržení zavedených zdravotních 
opatření a v hybridním formátu. 
 
Výkonná rada si dále vyměnila názory ohledně třetího plenárního zasedání konference, které 
bylo plánováno na 17. a 18. prosince ve Štrasburku. Výkonná rada rozhodla odložit toto 
plenární zasedání konference v důsledku vyvíjející se covidové situace v několika členských 
státech, ale umožnit pracovním skupinám pro plenární zasedání sejít se v prosinci ve formátu 
„na dálku“. 
 
 

1. Potvrzení navrhovaného rozhodnutí ohledně třetího zasedání evropského panelu občanů 
č. 2 ve Florencii 
 
Gašper Dovžan (spolupředseda) zahájil zasedání vysvětlením, že výkonná rada byla svolána, 
aby projednala dopady covidové situace na nadcházející zasedání evropského panelu občanů 
č. 2 ve Florencii a třetí plenární zasedání konference, která byla naplánována na prosinec. 
Zdůraznil, že zdravotní hlediska musí být upřednostněna, a vysvětlil, že cílem je přijmout 
společné rozhodnutí o tom, zda bude konání obou uvedených akcí potvrzeno v hybridním 
formátu, nebo zda bude odloženo. 
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Dubravka Šuicová (spolupředsedkyně) poukázala na rychle se měnící epidemiologickou situaci 
v Evropě. Připomněla, že třetí zasedání evropského panelu občanů č. 1, které se mělo 
uskutečnit v Dublinu ve dnech 3. až 5. prosince, muselo být odloženo, zejména na doporučení 
partnerského institutu a vnitrostátních orgánů. Poukázala na skutečnost, že zdravotní situace 
v Itálii se liší od té v Dublinu a že podle vyjádření partnerského institutu je možné uspořádat 
zasedání panelu ve Florencii v hybridním formátu a při dodržení všech zavedených 
zdravotních a hygienických opatření. 
 
Guy Verhofstadt (spolupředseda) uvedl, s poukazem na příznivé vyjádření místních orgánů ve 
Florencii a Evropského univerzitního institutu, který panel pořádá, že zasedání panelu by se 
mělo uskutečnit. Zdůraznil, že hybridní formát by umožnil účast na dálku těm, kteří by se 
nemohli do Florencie dostavit, a podotkl, že odklady bez jasného harmonogramu by ohrozily 
celou konferenci. 
 
V rámci navazující výměny názorů: 
 

• řada účastníků sdílela názor, že zasedání panelu by se mělo uskutečnit v hybridním 
formátu, jak bylo navrženo, s ohledem na příznivé vyjádření italských orgánů 
a partnerů a v souladu s zdravotními a hygienickými opatřeními v místě konání. 

• Někteří účastníci zdůraznili, že je důležité zachovat dynamiku konference 
a postupovat podle plánovaného harmonogramu. 

• Někteří účastníci vyjádřili znepokojení nad zhoršující se zdravotní situací v různých 
členských státech. 

• Někteří účastníci konstatovali, že účast na dálku nepřináší občanům stejný zážitek, 
jako osobní účast v místě konání. 

Gašper Dovžan (spolupředseda) uzavřel výměnu názorů s tím, že výkonná rada potvrdila 
navržené rozhodnutí uspořádat třetí zasedání panelu občanů č. 2 ve Florencii v plánovaném 
termínu 10. až 12. prosince, za plného dodržení zavedených zdravotních opatření 
a v hybridním formátu. 
 
Závěr: 
Výkonná rada potvrdila navržené rozhodnutí uspořádat třetí zasedání panelu občanů č. 2 
ve Florencii v plánovaném termínu 10. až 12. prosince, za plného dodržení zavedených 
zdravotních opatření a v hybridním formátu. 

 

2 Potvrzení návrhu pořadu jednání pro prosincové plenární zasedání 
 
V návaznosti na rozhodnutí uspořádat třetí zasedání panelu č. 2 ve Florencii ve dnech 10. až 
12. prosince představil Guy Verhofstadt (spolupředseda) návrh pořadu jednání pro plenární 
zasedání konference ve dnech 17. a 18. prosince, Vysvětlil, že plenární zasedání by proběhlo 
v hybridním formátu a při plném dodržení zdravotních a hygienických opatření ve Francii. 
Zdůraznil, že je důležité, aby panel č. 2 předložil plenárnímu zasedání svá doporučení ihned 
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po jejich přijetí, a vyjádřil názor, že odklad plenárního zasedání by mohl ohrozit dynamiku celé 
konference. 
 
Během navazující výměny názorů se členové a pozorovatelé výkonné rady vyjadřovali jak pro 
odklad plenárního zasedání (s poukazem na covidovou situaci, na to, že plenárnímu zasedání 
by měly svá doporučení předložit vždy dva panely, aby diskuse byla co nejširší a nedocházelo 
k nerovnováze mezi panely), tak proti němu (konference by si měla udržet svou dynamiku 
a pokračovat v práci; budou-li k dispozici doporučení pouze jednoho panelu, diskuse by mohly 
být cílenější a smysluplnější). Někteří účastníci poukazovali na to, že zkušenost členů, kteří se 
k plenárnímu zasedání připojují na dálku, je odlišná, a zastávali názor, že fyzická přítomnost 
na plenárním zasedání je jedním z důležitých prvků konference, zejména pro občany. 
 
Po zvážení všech argumentů výkonná rada rozhodla, že prosincové plenární zasedání 
konference bude odloženo. Aby však byla zachována dynamika konference a možnost 
pokračovat v její práci, měly by mít pracovní skupiny pro plenární zasedání možnost sejít se 
v průběhu prosince ve formátu „na dálku“. 
 
Závěr: 
Výkonná rada rozhodla odložit plenární zasedání konference plánované 
na 17. a 18. prosince v důsledku vyvíjející se covidové situace v několika členských státech, 
ale umožnit pracovním skupinám pro plenární zasedání sejít se v průběhu prosince ve 
formátu „na dálku“. 

 

Kontakt: Eva-Maria Poptčeva, členka společného sekretariátu  
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ZASEDÁNÍ VÝKONNÉ RADY KONFERENCE O BUDOUCNOSTI EVROPY 

4. prosince 2021, 11:00 – 12:00 hod., online 

  
SEZNAM ÚČASTNÍKŮ 

 
Zelení: potvrzená účast „na dálku“ 

 

SPOLUPŘEDSEDA pan Guy VERHOFSTADT 
poslanec Evropského parlamentu (Renew Europe, BE) 

  
SPOLUPŘEDSEDA pan Gašper DOVŽAN (SI) 

státní tajemník pro evropské záležitosti 
  

SPOLUPŘEDSEDKYNĚ paní Dubravka ŠUICOVÁ 

místopředsedkyně Evropské komise 
  

ČLEN pan Clément BEAUNE (FR) 
státní tajemník pro evropské záležitosti 
 
v zastoupení: paní Servane METZGEROVÁ 

  
ČLENKA paní Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

státní tajemnice pro evropské záležitosti 
  

ČLEN pan Manfred WEBER 
poslanec Evropského parlamentu (PPE, DE) 

  
ČLEN pan Maroš ŠEFČOVIČ 

místopředseda Evropské komise 
  

ČLENKA paní Věra JOUROVÁ 
místopředsedkyně Evropské komise 

  
POZOROVATELKA paní Judit VARGOVÁ (HU) 

ministryně spravedlnosti 
 
v zastoupení: pan Oszkár ÖKRÖS 
státní tajemník 

  
POZOROVATEL pan Hans DAHLGREN (SE) 

ministr pro záležitosti EU 
  

POZOROVATELKA paní Theodora GENTZISOVÁ (BE) 
generální ředitelka pro evropské záležitosti 
Generální tajemnice a.i. 

  
POZOROVATEL pan Daniel FREUND 

poslanec Evropského parlamentu (Verts/Ale, DE) 
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POZOROVATEL pan Helmut SCHOLZ 
poslanec Evropského parlamentu (Levice, DE) 

  
POZOROVATEL 

(COSAC) 
pan Luís Capoulas SANTOS (PT) 
předseda Výboru portugalského parlamentu (Assembleia da República) 
pro evropské záležitosti 

  
POZOROVATEL 

(COSAC) 
pan Marko POGAČNIK (SI) 
předseda Výboru slovinského parlamentu (Drzavni Zbor) pro záležitosti EU 

  
POZOROVATEL 
(Výbor regionů) 

host 

pan Apostolos TZITZIKOSTAS 
předseda Evropského výboru regionů 

  
POZOROVATELKA 

(EHSV) 
host 

paní Christa SCHWENGOVÁ 
předsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru 

  
POZOROVATELKA 

(SGI Europe) 
host 

paní Valeria RONZITTIOVÁ 
generální tajemnice SGI Europe 

  
SPOLUVEDOUCÍ 
SPOLEČNÉHO 
SEKRETARIÁTU 

paní Marta ARPIOVÁ 

  
SPOLUVEDOUCÍ 
SPOLEČNÉHO 
SEKRETARIÁTU 

pan Colin SCICLUNA 
 

  
SPOLUVEDOUCÍ 
SPOLEČNÉHO 
SEKRETARIÁTU 

pan Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
SPOLEČNÝ 
SEKRETARIÁT 

paní Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDEOVÁ 

  
SPOLEČNÝ 
SEKRETARIÁT 

paní Eva-Maria POPTČEVA 
 

  
SPOLEČNÝ 
SEKRETARIÁT 

paní Susanne HOEKEOVÁ 
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OMLUVENI 

 

ČLENKA paní Iratxe GARCÍA-PÉREZOVÁ 
Poslankyně Evropského parlamentu (S&D, ES) 

  
POZOROVATEL 

 
pan Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
státní tajemník pro záležitosti EU  

  
POZOROVATEL pan Gerolf ANNEMANS 

poslanec Evropského parlamentu (ID, BE) 
  

POZOROVATELKA 
(COSAC) 

paní Sabine THILLAYEOVÁ (FR) 
předsedkyně Výboru francouzského parlamentu (Assemblée Nationale) pro 
záležitosti EU 

  
POZOROVATEL 

(COSAC) 
pan Jean-François RAPIN (FR) 
předseda Výboru francouzského senátu (Sénat) pro záležitosti EU 

  
POZOROVATEL 

(COSAC) 
pan Bojan KEKEC (SI) 
předseda Výboru slovinského senátu (Drzavni Svet) pro mezinárodní vztahy 
a evropské záležitosti 

  
POZOROVATEL 

(BusinessEurope) 
host 

pan Markus BEYRER 
generální ředitel BusinessEurope 

  
POZOROVATEL 

(EKOS) 
host 

pan Luca VISENTINI 
generální tajemník EKOS 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


