
 

1 
 

 

 

 

Tento dokument obsahuje soubor doporučení předložených 50 občany v rámci panelové diskuse občanů, která byla pořádána pod záštitou 
místopředsedkyně vlády a ministryně zahraničních věcí a evropských záležitostí Sophie Wilmèsové. Tato doporučení jsou příspěvkem belgické 
federální vlády ke Konferenci o budoucnosti Evropy. Tématem uvedené panelové diskuse občanů bylo „Jak více zapojit občany do evropské 
demokracie“. Přestože není pochyb o tom, že se konference nezaměřuje pouze na záležitosti EU, ale má širší rozsah, dokument obsahuje řadu 
výslovných odkazů na EU a její orgány, což se odráží i v tématu uvedené panelové diskuse. V případě potřeby byl použit obecný termín „Evropa“. 

 

Aby bylo možné zohlednit veškeré podněty občanů, obsahuje tato zpráva všechna doporučení, včetně těch, jež při závěrečném hlasování 
o jednotlivých doporučeních nezískala prostou většinu. U těchto doporučení je procentuální hodnota vyznačena červenou barvou a tučným 
písmem. Některá doporučení si navíc navzájem odporují, a dokonce ani během závěrečných diskusí nedospěli občané k jednoznačnému závěru. 
Takováto doporučení jsou uvedena kurzívou. U jednoho doporučení byly postoje občanů natolik rozdílné, že hlasování skončilo nerozhodně, což je 
vyznačeno oranžovou barvou a tučným písmem. Občané shodně uvádějí, že se názory na jednotlivá doporučení rozcházely. Z toho důvodu navrhují, 
aby orgány Konference o budoucnosti Evropy a orgány EU postupovaly při provádění těchto doporučení s jistou opatrností, neboť výsledky 
hlasování poukazují na to, že neexistuje úplná shoda. 
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1. Komunikace 

Záležitosti Doporučení Souhlasí (v %) 
 

1. Komunikace týkající se EU není 
uspokojivá. 

1.1 Navrhujeme, aby do školních osnov byla od třetího stupně základní školy zahrnuta 
výuka o Evropské unii. Cílem je oslovit všechny občany a zlepšit znalosti o Evropské unii. 88,4 %  

1.2 Evropská unie, a zejména Komise, by měla ministerstvům školství členských států 
poskytnout vzdělávací materiály týkající fungování EU. Kromě vysvětlení toho, jak fungují 
orgány EU nebo jaké mají složení a pravomoci, by tyto materiály měly rovněž obsahovat 
stručný přehled dějin evropské integrace. Zvláštní pozornost by měla být věnována 
používání jasného, srozumitelného a jednoduchého jazyka či vzdělávacím nástrojům, jako 
jsou dokumentární filmy, krátká videa nebo televizní pořady pro školy, a to ve všech 
24 jazycích. 

95,0 %  
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2. Evropský projekt je občanům 
i nadále cizí. 

2.1 Navrhujeme, aby evropské orgány ve své komunikaci lépe vysvětlovaly, které oblasti 
jsou zahrnuty do pravomocí EU, ale rovněž které nikoliv. 97,6 %  

2.2 Evropská unie by do své komunikace měla začlenit snadno pochopitelné příklady 
z každodenního života Evropanů. Tato vysvětlení by měla být v členských státech 
zveřejňována prostřednictvím dohod mezi evropskými orgány a vnitrostátními 
veřejnoprávními televizními kanály, aby mohlo být osloveno široké publikum. 

80,5 %  

2.3 Státní příslušníci všech členských států by navíc měli být pravidelně informováni 
o činnosti Evropské unie v ostatních členských státech, například prostřednictvím krátkých 
videí. V diskusích o budoucnosti Evropy by tak byly lépe zohledněny její výhody 
a nevýhody. 

85,7 %  

2.4 V zájmu posílení evropské identity navrhujeme zpřístupnit a pravidelně sdělovat 
informace o tom, jaký by byl život Evropanů bez EU a jejích konkrétních úspěchů. 92,7 %  

2.5 Rovněž navrhujeme, aby se Den Evropy (9. května) stal oficiálním evropským svátkem 
pro všechny občany EU. 81,4 %  

2.6 Doporučujeme, aby evropské orgány věnovaly ještě větší pozornost zjednodušení, 
srozumitelnosti a dostupnosti informací, které se týkají prioritních témat projednávaných 
na evropské úrovni. 

97,6 %  

2.7 Doporučujeme, aby Evropská unie zveřejnila přehled zdrojů, které jsou přidělovány 
jednotlivým zemím a prioritním tématům. Všechny tyto informace by měly být k dispozici 
na internetových stránkách EU. 

93,0 %  

2.8 Doporučujeme, aby EU poskytla jasný přehled probíhající legislativní práce. Všechny 
tyto informace by měly být k dispozici na internetových stránkách EU. 90,7 %  
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2.9 Chceme, aby evropské orgány byly pro Evropany přístupnější. Evropanům by se měla 
usnadnit možnost účastnit se rozprav během zasedání Evropského parlamentu. 79,0 %  

2.10 Doporučujeme, aby se možnost účasti v programu Erasmus rozšířila na všechny 
studenty bez ohledu na jejich vzdělání (odborné a technické vzdělávání, studium 
kombinované s prací). Všichni by měli mít možnost se evropských výměn zúčastnit. 

79,5 %  

2.11 Doporučujeme, aby pracující obyvatelstvo mohlo využívat evropských výměnných 
programů, bez ohledu na odvětví činnosti, přičemž tato možnost by se rovněž vztahovala 
na místní podniky. Všichni by měli mít možnost se evropských výměn zúčastnit. 

83,7 %  

2.12 Doporučujeme vytvořit kurzy evropského občanství určené všem evropským 
občanům. 83,7 %  



 

5 
 

 

3. Evropské právní předpisy se 
neuplatňují ve všech členských 
státech stejně. 

3.1 Doporučujeme, aby Evropská unie častěji používala právní předpisy, které jsou přímo 
použitelné v členských státech. Z hlediska provádění evropských právních předpisů by se 
tím zmírnily rozdíly mezi jednotlivými státy oslabující evropský projekt. Tímto způsobem 
bude EU schopna lépe chránit a podporovat integritu dosažených výsledků, jako je vnitřní 
trh, euro a schengenský prostor. 

81,4 %  

4. Evropská demokracie je 
ohrožena. 

4.1 Doporučujeme, aby komunikace EU týkající se evropské demokracie neustále 
a jednoznačně připomínala, co pro Evropany Evropa znamená. 78,0 %  

4.2 Hodnoty a zásady Smluv, k nimž se členské státy při přistoupení k EU zavázaly, jsou 
neměnné. Jejich ochranu je třeba i nadále zajišťovat. 81,0 %  

4.3 Ochranu hodnot a zásad Smluv zajišťuje Evropský soudní dvůr a členské státy ji 
nemohou zpochybňovat. 81,0 %  

5. Informace o EU nejsou snadno 
dostupné a srozumitelné. 

5.1 Doporučujeme posílit ověřování faktů týkajících se evropských otázek. Tyto informace, 
poskytované a ověřované institucemi, by měly být evropské veřejnosti a vnitrostátním 
sdělovacím prostředkům v každém členském státě snadno přístupné. 

83,3 % 

 

6. Vnitrostátní sdělovací 
prostředky často vykreslují EU 
v negativním světle. 

6.1 EU musí rovněž být více zastoupena v každodenním životě Evropanů, a to 
prostřednictvím aktivnější komunikace. (Například sponzorováním akcí, zejména 
kulturních, které občany spojují a činí je hrdými na to, že jsou občany EU. Vytváření zpráv 
a upoutávek by Evropanům rovněž poskytlo přístup k informacím o EU v širším kontextu). 

85,7 %  
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7. Občané neznají osoby, které je 
zastupují v Evropském 
parlamentu. 

7.1 Doporučujeme, aby poslanci EP více vstoupili povědomí veřejnosti ve svých 
domovských zemích, a to zejména mimo období voleb. Poslanci EP musejí být přístupnější. 
Důvody pro jejich hlasování v Evropském parlamentu by měly být pro evropské občany 
na jeho internetových stránkách snadněji dostupné. 

92,7 %  

7.2 Doporučujeme, aby vnitrostátní politické strany zajistily, aby byli na jejich kandidátní 
listiny pro volby do Evropského parlamentu zařazeni i mladší kandidáti. Mandát poslance 
Evropského parlamentu by neměl být považován za odměnu za dobrou a loajální službu 
ve vnitrostátní politice. 

74,4 %  

8. Komunikace týkající se EU je 
příliš unifikovaná a nebere v potaz 
rozmanitost obyvatelstva. 

8.1 Ve snaze oslovit dostatečně široké a různorodé publikum doporučujeme, aby 
prostřednictvím inkluzivní komunikace EU již od fáze návrhu zohlednila úroveň vzdělání 
i případná zdravotní postižení osob v cílové skupině. Dále doporučujeme, aby do šíření 
informací v rámci této komunikace byly zapojeny osoby a organizace (terénní lektoři, 
sousedská výpomoc, sociální pracovníci, občanská společnost). 

73,2 %  

8.2 Aby bylo možné oslovit pracující obyvatelstvo, doporučujeme více investovat 
do využívání stávajících komunikačních kanálů s cílem pravidelně poskytovat příslušné 
informace o EU, například prostřednictvím osvětových programů. Dále doporučujeme 
angažovat ambasadory (jednotlivce i organizace), kteří projekt EU propagují. 

83,7 %  

8.3 Ve snaze oslovit mladé lidi a studenty doporučujeme, aby kromě stávajících kanálů, 
jako je vzdělávání a příslušná hnutí mládeže, byli využíváni i ambasadoři, zejména k tomu, 
aby se zaměřili na influencery, kteří mohou oslovit mladé lidi prostřednictvím sociálních 
médií. Dalším doporučením by bylo uspořádat celoevropskou soutěž s cílem vytvořit 
kreslenou postavu, která bude pro mladé lidi atraktivní a bude jim předávat evropské 
myšlenky. 

69,8 %  
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8.4 Pokud jde o seniory, doporučujeme použít stejné kanály jako v případě pracujícího 
obyvatelstva. Kromě toho doporučujeme nalézt správnou rovnováhu mezi digitální 
a nedigitální komunikací (tisk, rádio, akce konané prezenčně) s cílem uspokojit potřeby 
všech osob, včetně těch, které jsou v digitálním prostředí méně zdatné, či těch, které jsou 
ve společnosti méně mobilní. 

85,7 %  

8.5 Doporučujeme, aby se EU prostřednictvím integračních kurzů, které již existují v řadě 
členských států, zavázala k integraci „nových Evropanů“ (osob, které v EU pobývají 
na základě určitého postupu legálního přistěhovalectví) a informovala je o ostatních 
tradičních kanálech, jejichž prostřednictvím EU komunikuje. V neposlední řadě 
doporučujeme, aby významnou úlohu zastávala místní sdružení. 

76,7 %  

8.6 Dále doporučujeme, aby EU prostřednictvím inkluzivní komunikace oslovila co nejširší 
publikum. Například by mohly být použity (digitální) billboardy, ale i tradiční či nové 
komunikační prostředky, jako jsou QR kódy. 

62,8 %  

8.7 Rovněž doporučujeme více zviditelnit EU (prostřednictvím krátkých filmů nebo 
infografik), založit evropské sportovní hnutí, které by vedlo k vytvoření vazby či 
sounáležitosti, a zvýšit povědomí o evropské hymně. 

68,2 %  
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2. Dezinformace 

Záležitosti Doporučení Souhlasí (v %) 
 

1. Zvyšuje se riziko dezinformací 
ve sdělovacích prostředcích. 

1.1 Doporučujeme jasně a srozumitelně přezkoumat model financování sdělovacích 
prostředků, včetně povinného zveřejňování zdrojů příjmů. Na základě modelu financování 
vytvářejí sdělovací prostředky z informací senzace, vytrhávají je kontextu a proměňují je 
v dezinformace. 

73,8 %  

1.2 Doporučujeme, aby byly sdělovací prostředky povinny uvádět své zdroje a poskytovat 
odkazy k jejich ověření. Jinak by informace měly být označeny jako neověřené. 90,2 %  

1.3 Doporučujeme, aby evropský regulační orgán odpovědný za boj proti dezinformacím 
(viz bod 2) rovněž odpovídal za akreditaci organizací provádějících ověřování faktů. 85,4 %  

1.4 Doporučujeme, aby byl v každém členském státě zřízen nezávislý orgán, který by 
sledoval neutralitu sdělovacích prostředků. Tento orgán by měl být financován 
a kontrolován Evropskou unií. 

75,6 %  

1.5 Doporučujeme šířit informace o URL oficiálních internetových stránek EU s cílem ujistit 
občany o původu informací. 90,2 %  
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2. Mnoho občanů pochybuje 
o neutralitě sdělovacích 
prostředků. 

2.1 Doporučujeme vytvořit evropský regulační orgán odpovědný za boj proti 
dezinformacím. Úlohou tohoto regulačního orgánu by bylo stanovit kritéria pro získání 
„štítku neutrality“ a v případě potřeby zavést systém sankcí nebo pobídek spojených 
s dodržováním norem neutrality. Případně by se mohlo zvážit dodržování etické charty. 
Štítek neutrality by byl udělen nezávislým vnitrostátním orgánem a zohledňoval by 
opatření, která sdělovací prostředky v boji proti dezinformacím používají. 

87,5 %  

2.2 Doporučujeme zavést evropskou „horkou linku“, která občanům umožní oznamovat 
veškeré dezinformace týkající se evropských politických a hospodářských pravomocí. 82,1 %  

3. Občané si nejsou vědomi rizik 
spojených s dezinformacemi, jimž 
jsou vystaveni.  

3.1 Doporučujeme, aby platformy povinně zveřejňovaly jasné a srozumitelné informace 
o rizicích spojených s dezinformacemi, jimž jsou uživatelé platforem vystaveni. Tyto 
informace by měly být poskytnuty automaticky při založení účtu. 

85,7 %  

3.2 Doporučujeme povinnou odbornou přípravu v oblasti mediální gramotnosti, a to již 
od raného věku, která bude přizpůsobena různým úrovním vzdělávacího systému. 74,4 %  

3.3 Doporučujeme, aby Evropská unie zahájila opakované kampaně proti dezinformacím. 
Tyto kampaně by mohly mít své logo nebo svého maskota. EU by mohla uložit sociálním 
sítím povinnost, aby tyto kampaně šířily prostřednictvím reklamy. 

87,5 %  
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4. Prostředky poskytované na boj 
proti dezinformacím nejsou 
dostatečné. 

4.1 Doporučujeme, aby byly zveřejněny jasné a snadno pochopitelné informace 
o algoritmech, na základě kterých jsou uživatelům platforem sociálních médií poskytovány 
zprávy. 

83,3 %  

4.2 Doporučujeme, aby uživatelé měli možnost jednoduše deaktivovat algoritmy, které 
posilují behaviorální předpojatost. Rovněž by se mohlo zvážit zavedení povinnosti 
poskytnout uživatelům přístup k jiným zdrojům, jež mají na příslušné téma odlišný názor. 

80,0 %  

4.3 Doporučujeme, aby Evropská unie podpořila vytvoření platformy sociálních médií, 
která bude splňovat své vlastní standardy neutrality a bude bojovat proti dezinformacím. 
Případně by bylo možné doplnit nové funkce do vícejazyčné digitální platformy, která byla 
vytvořena na podporu Konference o budoucnosti Evropy. 

56,4 %  

 

  



 

11 
 

 

3. Evropské panelové diskuse občanů 

Záležitosti Doporučení Souhlasí (v %) 
 

1. Obtížnost zajištění 
reprezentativnosti panelové 
diskuse občanů. Zapojena je do ní 
vlastně jen malá část 
obyvatelstva. 

1.1 Doporučujeme sledovat nejnovější vědecké práce v oblasti deliberativní demokracie, 
pokud jde o odběr vzorků, koncepci a vědeckou validaci metody výběru, aby byla zajištěna 
co nejlepší reprezentativnost. 

89,7 %  

1.2 Doporučujeme, aby byl pro účely diskuse k dispozici dostatek lidí, kteří by zajistili 
rozmanitost názorů a profilů, mimo jiné včetně osob, jichž se dané téma přímo týká. 90,2 %  

1.3 Doporučujeme doplnit k vládním kritériím výběru vzorků kromě tradičních kritérií, jako 
je gender, věk, místo bydliště nebo úroveň vzdělání, kritérium rodičovství (tj. zda má daná 
osoba děti, či nikoli) kritérium rodičovství (tj. zda má daná osoba děti, či nikoli). 

33,3 %  

1.4 Doporučujeme stanovit kvóty podle zeměpisných oblastí, tj. určit, že evropské 
panelové diskuse občanů se musí účastnit x osob z každé evropské zeměpisné oblasti (jež 
budou určeny), aby tato panelová diskuse měla skutečně evropský charakter a byla 
legitimním zdrojem názorů. 

73,2 %  

1.5 Doporučujeme využívat jako hlavní databázi pro výběr registry obyvatel (v jejich 
konkrétní podobě v každé zemi), aby měli všichni stejnou příležitost být vybráni a aby byl 
mezi občany vyvolán zájem o určité téma. 

70,0 %  

1.6 Doporučujeme přiznávat účastníkům finanční náhradu, a uznat tak hodnotu jejich 
časové investice a přilákat osoby, které by se neúčastnily, pokud by jim nebyla náhrada 
poskytnuta. 

87,5 %  
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1.7 Doporučujeme, aby účastníci předem dostali informace prostřednictvím prezentací 
odborníků (v relativně malém rozsahu a bez zbytečných či příliš složitých informací), aby 
se zajistilo, že i ti, kteří nemají předchozí znalosti, získají sebedůvěru k tomu, aby se 
do diskusí mohli zapojit. 

82,9 %  

1.7.2 Doporučujeme, aby téma panelové diskuse občanů bylo sděleno předem, aby 
účastníci věděli, na jaké téma budou diskutovat. 78,6 %  

1.8 Doporučujeme, aby účast občanů nebyla povinná. 97,6 %  

2. Obtížnost organizace 
panelových diskusí na evropské 
úrovni.  

2.1 Doporučujeme, aby se evropské panelové diskuse občanů konaly v hybridním formátu 
(s osobní i virtuální účastí). To by umožnilo účast lidem, kteří nemohou přicestovat. 70,0 %  

2.2 Doporučujeme, aby EU v zájmu snazšího přístupu a organizace delegovala pořádání 
panelových diskusí občanů o evropských otázkách na vnitrostátní úřady. 69,0 %  

2.3 Doporučujeme, aby bylo pro každou panelovou diskusi pořádanou na evropské úrovni 
vybráno jediné téma. Všichni účastníci tak budou moci diskutovat o stejném tématu bez 
ohledu na to, ze které části Evropy pocházejí. 

80,5 %  

3. Zabránit tomu, aby byla 
panelová diskuse občanů využita 
k jiným než k deklarovaným 
účelům. 

3.1 Doporučujeme, aby možnost předložit téma k diskusi měl každý občan, a proto by toto 
právo nemělo být vyhrazeno politikům nebo lobbistům. 82,1 %  

3.2 Doporučujeme, aby právo iniciativy náleželo Evropskému parlamentu, jenž by 
definoval téma, které má být projednáno, a následně přijal nezbytné texty navazující 
na doporučení formulovaná v diskusích. 

63,4 %  
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4. Obtíže při rozhodování o tom, 
jak daný proces optimálně 
zorganizovat tak, aby co nejlépe 
reprezentoval občany. 

4.1.1 Doporučujeme zřídit jednu nebo více stálých evropských panelových diskusí občanů, 
které by se společně s Parlamentem ujaly konkrétních úkolů. Tyto panelové diskuse by byly 
pravidelně obnovovány. To by v dlouhodobém horizontu umožnilo spojit občany 
a poskytnout dobu nezbytnou k uskutečnění takových diskusí. Dostatečná doba umožní 
vést kvalitní diskuse a budovat konsensus. Spolu s touto stálou panelovou diskusí by 
o tématech, která zvolí, diskutovaly ad hoc panelové diskuse občanů. Navrhujeme řídit se 
modelem německy mluvícího společenství Belgie. 

54,8 %  

4.1.2 Doporučujeme zřídit jednu nebo více dočasných evropských panelových diskusí 
občanů, které by se scházely pouze po stanovenou dobu za účelem projednání konkrétního 
tématu. 

58,5 %  

4.2 Doporučujeme, aby se evropské panelové diskuse občanů nepořádaly pro naléhavé 
otázky, protože k zajištění kvality diskusí je třeba dostatek času. 63,4 %  

5. Občané, kteří se účastní iniciativ 
v oblasti participativní 
demokracie, jako jsou panelové 
diskuse občanů, příliš často 
neobdrží informace o tom, jaká 
opatření byla v návaznosti 
na jejich práci v krátkodobém 
nebo dlouhodobém horizontu 
přijata. 

5.1 Doporučujeme, aby byly občanům poskytnuty informace o opatřeních přijatých (či 
nepřijatých) v návaznosti na doporučení vydaná po evropských panelových diskusích 
občanů. Pokud v návaznosti na doporučení žádná opatření přijata nejsou, měly by 
příslušné evropské orgány své rozhodnutí zdůvodnit (např. nedostatkem pravomocí). 
Za tímto účelem doporučujeme, aby byly v průběhu celého procesu po skončení panelové 
diskuse vypracovávány pravidelné souhrny. 

97,5 %  

 

6.1 Doporučujeme, aby se panelové diskuse občanů pořádaly také s účastníky školního 
věku (např. od 10 do 16 let), aby se zvýšilo jejich povědomí o participaci a diskusi. Mohou 
se konat na školách. 

59,5 %  
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4. Referenda 

Záležitosti Doporučení Souhlasí (v %) 
 

 0.1 Doporučujeme, aby bylo možné uspořádat na evropské úrovni referenda o evropských 
otázkách. 73,3 %  

1. Kultura referend se 
v jednotlivých členských státech 
značně liší. 

1.1 Doporučujeme zadat průzkum toho, jak v Evropě vytvořit společnou kulturu referenda. 70,7 %  

1.2 Doporučujeme, aby to, zda je vhodné uspořádat o konkrétní otázce evropské 
referendum, přezkoumal nezávislý panel.  77,5 %  

2. Znění otázky položené 
v referendu může mít negativní 
dopad, stejně jako skutečnost, 
že odpověď je pouze „ano“, 
nebo „ne“, což často polarizuje 
diskusi i společnost. Výběr 
tématu je rovněž citlivou 
záležitostí. 

2.1 Doporučujeme vytvořit vědecký výbor, který by byl pověřen rozhodováním o tom, jak 
otázky, které by byly předmětem evropského referenda, klást co nejneutrálnějším 
způsobem. 

87,2 %  

2.2 Doporučujeme klást otázky s možností výběru z více odpovědí než pouze „ano“, nebo 
„ne“, aby bylo možné odpovědět přesněji, případně dokonce doplnit k odpovědi „ano“ 
i „ne“ podmínky („ano, pokud...“, „ne, pokud...“). 

65,0 %  

2.3 Doporučujeme, aby do výpočtu jakékoli většiny, ať už prosté, nebo absolutní, nebyly 
zahrnuty prázdné hlasy. Musí být nicméně odevzdán dostatečný počet hlasů (musí být 
dosaženo kvórum). 

75,0 %  

2.4.1 Doporučujeme, aby se otázka položená v evropském referendu mohla týkat jakéhokoli 
tématu v rámci pravomocí Evropské unie. 87,5 %  
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2.4.2 Doporučujeme vyloučit témata, která by mohla být zdrojem konfliktu mezi členskými 
státy. 39,0 %  

2.5 Doporučujeme, aby bylo možné pokládat i odborné a obtížné otázky, které budou jasně 
formulovány, protože lidé jsou schopni si zajistit dostatek informací. 77,5 %  

3. Referendum nepředstavuje 
demokratický nástroj, pokud 
o jeho uspořádání může 
rozhodnout pouze politická 
sféra. 

3.1 Doporučujeme, aby Evropský parlament měl právo iniciativy k pořádání evropských 
referend a aby následně mohl výsledky realizovat (Evropská komise a Rada by měly 
následovat, aniž by mohly EP zablokovat). 

67,5 %  

3.2 Doporučujeme, aby iniciativa ohledně konání referenda mohla pocházet i od samotných 
občanů (například podle podobných pravidel jako evropská občanská iniciativa). 77,5 %  

3.3 Doporučujeme, aby za praktickou organizaci evropského referenda odpovídal neutrální 
subjekt. 75,0 %  

4. Musí být jasně definována 
závazná nebo nezávazná povaha 
referenda. 

4.1.1 Doporučujeme, aby byl výsledek evropského referenda závazný, pouze pokud budou 
splněny určité podmínky, pokud jde o míru účasti. 92,7 %  

4.1.2 Doporučujeme, aby výsledky referenda byly závazné pouze v případě dosažení určité 
většiny (51/49, 70/30). Tyto podmínky by měly být stanoveny před každým referendem. 72,5 %  

4.2 Doporučujeme, aby byl výsledek evropského referenda závazný, pokud bylo uspořádáno 
z podnětu občanů (kterým by se za tímto účelem podařilo shromáždit určitý počet podpisů), 
ale nezávazný, pokud se konalo z iniciativy politické instituce. 

47,5 %  

4.3 Doporučujeme, aby byl výsledek evropského referenda závazný pouze pro určité otázky, 
avšak nikoli pro ty, u nichž by důsledky hlasování mohly být velmi závažné. 40,0 %  
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5. Než jsou občané požádáni 
o hlasování v referendu, je jejich 
informovanost často velmi malá. 
Zároveň je důležité poskytované 
informace kontrolovat, aby se 
zabránilo negativním vlivům 
(domácím nebo zahraničním) 
na hlasování. 

5.1 Doporučujeme, aby byli obyvatelé před jakýmkoli evropským referendem jasně 
informováni o dopadu výsledku hlasování na jejich každodenní život prostřednictvím letáků, 
jako je tomu ve Švýcarsku, nebo prostřednictvím informačních schůzek. 

97,5 %  

5.2 Doporučujeme, aby byl pro každé evropské referendum zřízen vědecký výbor, aby byla 
zaručena neutralita poskytovaných informací. 87,2 %  

6. I když jsou v referendu 
k přímé účasti vyzváni všichni 
obyvatelé (na rozdíl od panelové 
diskuse občanů), vždy existuje 
určitý podíl lidí, kteří nehlasují. 

6.1.1 Doporučujeme, aby hlasování v evropském referendu bylo povinné. 43,6 %  

6.1.2 Doporučujeme, aby hlasování v evropském referendu bylo dobrovolné. 52,5 %  

6.2 Aby se snížil počet osob, které se hlasování neúčastní, doporučujeme, aby bylo kromě 
hlasování na papíře (nebo i kromě jiných způsobů hlasování, jako je korespondenční 
hlasování) povoleno i elektronické hlasování. Elektronické hlasování je obzvláště zajímavé 
pro lidi, kteří odjíždějí na dovolenou, a motivuje také ty, kteří mají o hlasování menší zájem, 
protože odpadá překážka v podobě cesty do místa konání voleb. 

90,0 %  

7. Občané, kteří se účastní 
iniciativ v oblasti participativní 
demokracie, jako jsou 
referenda, příliš často neobdrží 
informace o tom, jaká opatření 
byla v návaznosti na jejich práci 
v krátkodobém nebo 
dlouhodobém horizontu přijata. 

7.1 Doporučujeme, aby byly občanům poskytnuty informace o opatřeních přijatých (či 
nepřijatých) v návaznosti na rozhodnutí, která přijali v referendu. 92,5 %  
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5. Stávající nástroje 

5.1 Volby 

Záležitosti Doporučení Souhlasí (v %) 

1. V jednotlivých členských 
státech existují různá pravidla. 

1.1 Navrhujeme, aby účast ve volbách do Evropského parlamentu byla povinná, avšak 
s dostatečnými informacemi, aby občané porozuměli důvodům. 50,0 % 

1.2 Doporučujeme, aby pravidla pro volby do Evropského parlamentu byla ve všech zemích 
co nejjednotnější, včetně nejnižší věkové hranice. 87,2 % 

2. Složení poslanců EP není 
dostatečně rozmanité, pokud 
jde o kritéria, jako je věk, 
původ, gender. 

2.1.1 Navrhujeme, aby poslanci EP pocházeli ze všech věkových skupin a prostředí. 82,1 % 

2.1.2 Navrhujeme, aby si poslanci EP záměrně volili evropskou dráhu úmyslně, nikoli 
jen proto, že jsou na konci své kariéry. 82,5 % 

2.1.3 Navrhujeme usilovat o vyvážené zastoupení žen a mužů, například střídáním žen 
a mužů na volebních kandidátkách. EU musí tato kritéria stanovit a dodržovat je v daném 
složení podle kvóty. Odmítne-li určitý kandidát svůj mandát, ujme se jej osoba téhož pohlaví 
následující na kandidátce. 

82,5 % 

2.1.4 Doporučujeme, aby kandidáti na evropských kandidátkách svůj mandát v případě 
zvolení skutečně vykonávali. 89,2 % 
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3. Hlasujeme ve volbách 
do Evropského parlamentu 
a nemůžeme nijak ovlivnit 
složení Komise. 

3.1 Navrhujeme provést změnu Smlouvy tak, aby předsedu či předsedkyni Evropské komise 
mohla jmenovat největší politická skupina Evropského parlamentu. 48,6 % 

3.2 Doporučujeme, aby se při obsazování postů v Evropské komisi postupovalo 
transparentněji, na základě několika základních pravidel, tak, aby složení Komise odráželo 
názory občanů a aby občané věděli, jak byl výběr jejích členů proveden. 

88,9 % 

4. Není k dispozici dostatek 
informací o kandidátech pro 
volby do Evropského 
parlamentu, jejich programu či 
politické skupině, k níž budou 
v Evropském parlamentu 
patřit. 

4.1 Navrhujeme, aby se kandidáti pro volby do Evropského parlamentu pomocí různých 
komunikačních kanálů podrobněji představili a přiblížili své cíle a svůj program, a to 
na místní úrovni. 

84,2 % 
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5.2 Evropský veřejný ochránce práv 

Záležitosti Doporučení Souhlasí (v %) 

1. Internetové stránky v jiných jazycích, než je angličtina, 
obsahují na prvních dvou stranách pouze informace 
v angličtině. To je překážkou pro občany, kteří angličtinu 
neovládají. 

1.1 Navrhujeme, aby úvodní stránka obsahovala 
informace ve všech evropských jazycích a, není-li překlad 
možný, aby příspěvky v angličtině byly na internetových 
stránkách uvedeny na jiném místě. 

89,2 % 

2. Veřejný ochránce práv se nepodílí na udělování sankcí či 
případné náhrady škody stěžovatelům. 

2.1 Navrhujeme, aby byl veřejný ochránce práv zapojen 
do hledání a provádění řešení či udělování sankcí nebo 
kompenzací a aby mohl do tohoto procesu zasáhnout. 

71,1 % 

3. Potvrzení přihlášení k odběru příspěvků na internetových 
stránkách může trvat velmi dlouho, a to až 24 hodin, což 
občany odrazuje. 

3.1 Navrhujeme nainstalovat systém pro okamžité 
potvrzení. 47,4 % 

4. Při podání stížnosti je třeba zodpovědět otázku, zda byly 
využity všechny možné postupy. Občané však všechny postupy 
neznají a nemohou na tuto otázku odpovědět. 

4.1 Navrhujeme uvést odkaz na jednoduché představení 
nebo vysvětlení ostatních postupů. 89,5 % 

5. Internetové stránky veřejného ochránce práv jsou 
propracované, ale není na nich uveden žádný znak EU, což 
u občanů vyvolává pochybnosti (jsem na správném místě, je 
tato internetová stránka důvěryhodná?). 

5.1 Navrhujeme, aby byla grafická podoba internetových 
stránek upravena tak, aby obsahovala více grafických 
prvků EU. Jako první doporučujeme umístit do horní části 
stránek evropskou vlajku. Při prvním rozkliknutí musí být 
jasné, že občané otevřeli internetové stránky veřejného 
ochránce práv. 

78,4 % 
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5.3 Veřejná konzultace 

Záležitosti Doporučení Souhlasí (v %) 

1. Internetové stránky konzultací se změnily, přičemž občané 
jsou nejprve přesměrováni na staré internetové stránky. URL 
nových internetových stránek je zapotřebí vyhledat. 

1.1 Navrhujeme, aby byly staré internetové stránky smazány 
a aby ve výsledcích vyhledávání byly na prvním místě 
uvedeny nové internetové stránky. 

81,6 % 

2. Plán (angličtina) a doporučení (jazyk „editora z řad občanů“) 
jednotlivých konzultací se nepřekládají do jazyka uživatele, 
který do konzultace nahlíží. 

2.1 Důrazně doporučujeme, aby byl plán přeložen do jazyka 
občana. To, že je plán k dispozici pouze v angličtině, je 
překážkou účasti pro občany, kteří nehovoří anglicky. 

81,6 % 

2.2 Na každé jednotlivé podání navrhujeme umístit záložku 
nebo ikonu „Automatický překlad“, která by odkazovala 
na překladový nástroj s otevřeným zdrojovým kódem, jako je 
Google Translate nebo DeepL. 

65,8 % 

3. K odběru informací o navazujících opatření je třeba se 
přihlásit. 

3.1 Navrhujeme, aby každé osobě, která odešle odpověď, 
byly automaticky zasílány informace o navazujících 
opatřeních, a to s možností se z odběru odhlásit. 

89,5 % 

4. Nevíme, zda je jistý počet obdobných názorů Komisí 
zohledněn nebo zda jsou vnímány jako jedno stanovisko 
(vážené či nikoli). Bude-li se počet obdobných názorů 
zvyšovat, máme obavu, že nad hlasem občanů či nevládních 
organizací převáží při konzultacích, a tedy i v rámci opatření 

4.1 Doporučujeme, aby internetové stránky uváděly 
k tomuto tématu jasné informace. 81,6 % 

4.2 Má-li počet obdobných názorů určitý dopad, 
doporučujeme, aby byl zaveden systém, jenž lobbisty, 
aktivisty nebo velké podniky utřídí tak, aby jejich váha nebyla 
přeceňována. 

60,5 % 
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přijatých ze strany EU, hlas lobbistů, aktivistů či velkých 
podniků. 

4.3 Doporučujeme vytvořit software založený na umělé 
inteligenci, který jednak zajistí klasifikaci různých názorů 
a jednak bude počítat nesouhlasné a souhlasné názory. 

47,4 % 

4.4 Navrhujeme uspořádat setkání občanů a (aktivistických) 
sdružení – vytvořit místa („Evropské domy“), kde mohou 
občané vyjádřit své názory a které mohou pomoci šířit 
názory občanů na evropské úrovni. Měla by existovat 
na místní úrovni a v různých lokalitách. 

62,2 % 

5. Formulář pro vyjádření názoru není jasný – je v něm 
uvedena jak otevřená otázka, tak dotazník. K jakému účelu 
každý z těchto dokumentů slouží? Co je třeba vyplnit? 

5.1 Tyto informace by měly být na internetových stránkách 
vyjasněny. 81,6 % 

6. V souvislosti s nástroji existuje příliš mnoho úrovní 
pravomocí. 

6.1 Navrhujeme vytvořit expediční středisko, které by žádosti 
směrovalo k orgánu s příslušnou úrovní pravomocí. 78,9 % 

 

  



 

22 
 

 

5.4 Evropská občanská iniciativa 

Záležitosti Doporučení Souhlasí (v %) 

1. Občané, které nemají přístup 
na internet, jsou obtížněji 
dosažitelní. 

1.1 Navrhujeme, aby místní orgány nebo knihovny, které nejsou závislé na vládě, byly 
zapojeny do šíření iniciativ a sběru podpisů, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě. 
EU by měla vypracovat soupis subjektů zapojených do této sítě v jednotlivých zemích 
a zpřístupnit jej občanům zakládajícím evropskou občanskou iniciativu. 

71,1 % 

2. Počet zúčastněných zemí je 
příliš nízký na to, aby bylo možné 
vybudovat dostatečnou 
podporu. 

2.1 Navrhujeme, aby se počet zemí, z nichž se shromažďují podpisy, zvýšil na 13, a to 
s cílem získat pro návrh větší podporu. Počet podpisů by měl být úměrný k počtu obyvatel. 64,9 % 

3. Na shromáždění podpisů se 
vynakládají vysoké náklady 
a úsilí. 

3.1 Navrhujeme, aby na podporu těchto iniciativ byly poskytnuty finanční prostředky Unie. 71,1 % 

3.2 Navrhujeme zřídit orgán, který by usnadnil koordinaci mezi zeměmi. 75,7 % 

4. Celý postup je pro občany 
složitý. 

4.1 Navrhujeme vytvořit asistenční službu, která by občanům pomáhala postupy dokončit. 83,8 % 

5. Není jasné, co je výsledkem 
občanské iniciativy. 

5.1 Navrhujeme, aby byla Evropská komise povinna jednat o opatřeních, která na návrh 
navazují, a musela na nich pracovat, a nikoli aby pouze odeslala odpověď a potvrdila 
přijetí. Pokud se Komise rozhodne návrhu nevyhovět, musí to odůvodnit. 

100,0 % 

Navrhujeme, aby při přijetí evropské občanské iniciativy byla uspořádána evropská 
občanská konzultace s cílem požádat občany o názor předtím, než se bude danou 
iniciativou zabývat Komise. Tím by se předešlo tomu, aby byly k dispozici pouze extrémní 
názory nebo hlasování, a zároveň by byly zahrnuty názory osob, které evropskou 
občanskou iniciativu nepodepsaly. Pokud svůj názor navíc vyjádří všichni občané, bude mít 
daný návrh na úrovni EU větší váhu i v rámci navazujících opatření. 

55,3 % 
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5.5 Petiční právo 

Záležitosti Doporučení Souhlasí (v %) 

1. Evropská komise přijímá 
konečné rozhodnutí, aniž by 
existovala jistota ohledně 
výsledku. 

1.1 Navrhujeme, aby se Komise řídila doporučením Evropského parlamentu. 

81,1 % 

2. Proces a odůvodnění 
rozhodnutí nejsou dostatečně 
transparentní. 

2.1 Navrhujeme, aby osoba, která petici předkládá, byla pravidelně informována 
o dosaženém pokroku a učiněných rozhodnutích. Rovněž by měly být uvedeny důvody pro 
konečné rozhodnutí. 

94,4 % 

3. Občané mají omezené 
možnosti, jak mohou potřebu 
nových právních předpisů řešit. 

Doporučujeme, aby byla petice rovněž využívána jako nástroj k prokázání potřeby nových 
právních předpisů. 78,4 % 

 


