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Konference o budoucnosti Evropy je nyní v plném proudu. Po ustavujícím 
plenárním zasedání 19. června 2021 ve Štrasburku se od půle září rozběhly 
evropské panelové diskuse občanů. K panelovým diskusím se sešlo 
přibližně 800 občanů EU vybraných náhodně s přihlédnutím k rozmanitosti 
Unie. V celkem čtyřech skupinách se diskutuje o klíčových tématech 
hlavních politických oblastí. Evropské panelové diskuse občanů se spolu 
s vnitrostátními panelovými diskusemi občanů do konference zásadě 
promítnou, neboť doporučení z nich vzešlá budou společně s příspěvky 
vícejazyčné digitální platformy projednána na plenárním zasedání 
konference. Z něj vyplynou návrhy adresované výkonné radě k přípravě 
konečného výsledku konference.  

Vícejazyčná digitální platforma konference, která všem občanům EU 
umožňuje vyjádřit se v kterémkoli z 24 úředních jazyků Unie, pokračuje ve 
sběru příspěvků, v nichž se do konce října sešlo již přes 9 000 nápadů. Byly 
zveřejněny první zprávy o příspěvcích na této platformě, z nichž lze získat 
přehled o pestré škále nápadů, o kterých se na platformě diskutuje. Zprávy 
též informují o akcích, které se v souvislosti s konferencí pořádají v celé EU. 

Názory mladých ve věku 16 až 30 let se staly tématem Evropského setkání 
mládeže 2021, které proběhlo ve dnech 8.–9. října. Na místě ve Štrasburku 
i online se zde sešli mladí lidé s cílem zformulovat a prezentovat své pojetí 
budoucnosti Evropy.  

I. ÚVOD  
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Důležitým milníkem pak bylo druhé plenární zasedání konference ve dnech 
22.–23. října 2021 ve Štrasburku. Jednalo se o první zasedání v plném 
počtu včetně 80 zástupců evropských panelových diskusí občanů. Na tomto 
jedinečně rozmanitém shromáždění zazněly první zprávy o probíhajících 
panelových diskusích, debatovalo se zde o příspěvcích občanů vložených 
na digitální platformu i o podnětech vzešlých z nejrůznějších akcí a diskusí 
pořádaných v rámci konference. Plenárnímu zasedání konference 
předsedali její tři spolupředsedové: poslanec Evropského parlamentu Guy 
Verhofstadt, státní tajemník Gašper Dovžan za Radu a místopředsedkyně 
Komise Dubravka Šuicová. 
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A. Vícejazyčná digitální platforma 

Vícejazyčná digitální platforma (https://futureu.europa.eu) je i nadále 
ústředním dějištěm nadnárodní demokratické diskuse Konference 
o budoucnosti Evropy. Všem občanům Unie umožňuje zúčastnit se, a to 
v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU. Občané mohou předkládat své 
nápady, podpořit nápady jiných lidí a vyjadřovat se k nim. Platforma je také 
místem, kde mohou všichni sdílet informace o akcích pořádaných v rámci 
konference a podávat zprávy o jejich výsledcích. Příspěvky jsou veřejné, 
stejně jako otevřené datové soubory k digitální platformě. 

Do konce října navštívilo vícejazyčnou digitální platformu více než 3,6 
milionu unikátních návštěvníků, 33 213 účastníků se zapojilo aktivně, 
diskutovalo se zde o 9 111 nápadech a zaregistrováno bylo bezmála 3 500 
akcí, přičemž účast v průběhu posledních měsíců stabilně narůstala. Je 
třeba učinit další kroky k propagaci platformy tak, aby se o ní dozvědělo co 
nejvíce občanů. 

Jak probíhá Konference 
o budoucnosti Evropy? 

33 213 
účastníků na platformě 

160 301 
účastníků na akcích 

9 111 
nápadů 

   

15 387 
komentářů 

3 456 
akcí 

45 470 
vyjádření podpory 

   

Obrázek 1 Údaje o účasti k 29. říjnu (zdroj: futureu.europa.eu)  

II. ČINNOSTI NA EVROPSKÉ ÚROVNI  

https://futureu.europa.eu/?locale=cs
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Příspěvky na platformě jsou shromažďovány a analyzovány a smluvní 
partner poté připravuje zprávy, které se zveřejňují přímo na platformě. První 
průběžná zpráva byla zveřejněna v září a obsahovala příspěvky vložené od 
19. dubna do 2. srpna 2021. Do druhé průběžné zprávy zveřejněné 15. října 
2021 byly zahrnuty příspěvky přidané do 7. září 2021. Současně byla 
zpřístupněna též doplňková zpráva o příspěvcích na platformu podle 
členských států. 

Ze zpráv o činnosti platformy vyplývá, že největší popularitě mezi tématy se 
u účastníků zatím těší evropská demokracie a změna klimatu a životní 
prostředí. Občané všech zemí EU rovněž přišli s celou řadou nápadů 
k dalším okruhům a o širokém spektru témat diskutují také na akcích v rámci 
konference. 

 

Zprávy včetně myšlenkových map se staly užitečným podkladem k prvnímu 
kolu evropských panelových diskusí občanů a pomohly jejich účastníkům 
rozpoznat a vymezit jednotlivé směry činnosti. Diskutovalo se o nich též na 
plenárním zasedání konference 23. října 2021 i na předcházejících schůzích 
pracovních skupin. 

Třetí průběžná zpráva má být vydána v prosinci 2021 jako podklad pro 
poslední zasedání evropských panelových diskusí občanů a nadcházející 
plenární zasedání konference. Zahrnuty budou příspěvky vložené do 
začátku listopadu. Následujícího roku bude připravena konečná zpráva tak, 
aby mohla být zveřejněna před závěrečným plenárním zasedáním na jaře 
2022. Budou vydány též další zprávy o příspěvcích podle členských států. 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjlCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0c0036edad609b7cc598b158984859bb707f2847/COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf
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Díky moderování zůstala platforma bezpečným místem, kde se občané ze 
všech společenských vrstev a ze všech koutů Evropy cítí příjemně a kde 
jsou jejich příspěvky do diskuse vítány. Moderátorský tým pod dohledem 
společného sekretariátu zajišťuje jménem výkonné rady dodržování charty 
konference a pravidel účasti. Moderování kvůli urážlivému obsahu bylo 
v posledních měsících nutné pouze u menší části příspěvků. 

B. Evropské panelové diskuse občanů 

Evropské panelové diskuse občanů jsou ústředním prvkem Konference 
o budoucnosti Evropy. Sešlo se na nich 800 občanů ze všech 
společenských vrstev a koutů EU. Pořádají je tři hlavní orgány Unie 
postupem dle rozhodnutí spolupředsedů pod dohledem výkonné rady 
a s organizační podporou konsorcia. Účastníci evropských panelových 
diskusí občanů byli vybráni náhodně v létě 2021 na základě 5 kritérií 
stanovených ve společném prohlášení o Konferenci o budoucnosti Evropy 
(gender, věk, zeměpisný původ – státní příslušnost i městský/venkovský 
původ –, socioekonomické zázemí a úroveň vzdělání). Každý panel se sejde 
na tři víkendy, poprvé vždy ve Štrasburku, druhé zasedání proběhne online 
a třetí ve čtyřech městech (Dublin, Florencie, Natolin a Maastricht) pod 
záštitou tamních vysokých škol. 

Každý ze čtyř tematických panelů tvoří až 200 občanů s nejméně třetinovým 
zastoupením věkové skupiny od 16 do 25 let, kteří byli náhodně vybráni 
s ohledem na demografickou a sociální rozmanitost EU. Diskuse byly 
zahájeny v září 2021.  

První zasedání všech panelových diskusí proběhlo za osobní účasti ve 
Štrasburku. Jeho cílem bylo definovat program nadcházejících debat. 
Občané si v těchto panelech začali rozmýšlet svoji vizi Evropy a následně 
vymezili otázky k diskusi v rámci hlavních témat jednotlivých panelů. Poté 
zamýšlená témata k diskusi seřadili podle priorit, aby po hlubším projednání 
mohli vypracovat konkrétní doporučení orgánům a institucím Evropské unie 
k jejich další činnosti. Diskuse a kolektivní práce probíhaly 
ve dvou formátech: 

 v podskupinách složených z dvanácti až čtrnácti občanů. V každé 
podskupině se mluvilo čtyřmi až pěti jazyky, přičemž každý z občanů 
mohl hovořit svým jazykem. Činnost podskupin řídili profesionální 
moderátoři vybraní konsorciem externích poskytovatelů služeb; 

 v plénu, se všemi účastníky. Plenární zasedání řídili dva hlavní 
moderátoři. 

Prioritní témata vzešlá z debat byla sdružena do oblastí (tj. hlavních témat) 
a podoblastí jako základ pro druhé zasedání jednotlivých panelů. K tomu 
účastníci obdrželi základní informace k daným tématům, související 
podklady z první průběžné zprávy o vícejazyčné digitální platformě včetně 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=cs
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=cs
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=cs
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajRZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--40b0ca4520ff163bd763fa7b47a200b1a8020bc3/sn03411-re01.cs21.pdf
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analýzy a myšlenkových map a prezentace externích odborníků na vysoké 
úrovni. Při prvních zasedáních bylo z panelů vylosováno po 20 zástupcích 
do plenárního zasedání konference.  

  

První zasedání panelu na téma „Silnější ekonomika, sociální spravedlnost 
a pracovní místa / Vzdělávání, kultura, mládež a sport / Digitální 
transformace“ proběhlo ve dnech 17.–19. září. Zabývalo se budoucností 
naší ekonomiky a pracovních míst, zejména po pandemii, přičemž náležitou 
pozornost věnovalo souvisejícím otázkám sociální spravedlnosti. Dále se 
zabývalo příležitostmi a výzvami spojenými s digitální transformací – jedním 
z největších projednávaných témat, která jsou zaměřena na budoucnost. 
Panel se věnoval také otázkám budoucnosti Evropy v oblasti mládeže, 
sportu, kultury a vzdělávání. Účastníky panelu z řad občanů přivítal 
spolupředseda Guy Verhofstadt, poslanec Evropského parlamentu. 
Výsledkem práce na prvním zasedání bylo určení pěti oblastí: „Práce 
v Evropě“, „Ekonomika pro budoucnost“, „Spravedlivá společnost“, „Učení se 
v Evropě“ a „Etická a bezpečná digitální transformace“. Zpráva ze zasedání 
je k dispozici na vícejazyčné digitální platformě.  

První zasedání panelu na téma „Evropská demokracie / Hodnoty a práva, 
právní stát, bezpečnost“ proběhlo ve dnech 24.–26. září. Tento panel se 
zabývá tématy souvisejícími s demokracií, jako jsou volby, účast mimo 
období voleb, pocit, že se zvolení zástupci vzdalují těm, kdo je zvolili, 
svoboda sdělovacích prostředků a dezinformace. Zaměřuje se rovněž na 
otázky související se základními právy a hodnotami, právním státem 
a bojem proti všem formám diskriminace. Současně řeší i problematiku 
vnitřní bezpečnosti EU, jako je ochrana Evropanů před teroristickými činy 
a jinými trestnými činy. Účastníky panelu přivítal jménem slovinského 
předsednictví Rady EU spolupředseda Gašper Dovžan, státní tajemník pro 
záležitosti EU. Výsledkem práce na prvním zasedání bylo určení pěti oblasti: 
„Zajištění práv a zákaz diskriminace“, „Ochrana demokracie a právní stát“, 
„Reforma EU“, „Vytváření evropské identity“ a „Posílení občanské 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=cs
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=cs
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=cs
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWhYIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1a09f6fa3ab86a8b9f532b43527e4a10a562b2ba/cs21.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=cs
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=cs
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angažovanosti“. Zprávu ze zasedání lze získat online na vícejazyčné 
digitální platformě.  

  

První zasedání panelu na téma „Změna klimatu, životní prostředí / Zdraví“ 
proběhlo ve dnech 1.–3. října. Panel se týká dopadů změny klimatu, otázek 
životního prostředí a nových výzev v oblasti zdraví pro Evropskou unii. Tato 
témata souvisejí také s cíli a strategiemi EU, jako jsou zemědělství, doprava 
a mobilita, energetika a přechod ke klimaticky neutrální společnosti, výzkum, 
systémy zdravotní péče, reakce na zdravotní krize, prevence a zdravý 
životní styl. Výsledkem práce na prvním zasedání bylo určení pěti oblasti: 
„Lepší životní podmínky“, „Ochrana našeho životního prostředí a našeho 
zdraví“, „Změna orientace našeho hospodářství a spotřeby“, „Směrem 
k udržitelné společnosti“ a „Péče o všechny“. Zprávu ze zasedání lze získat 
na vícejazyčné digitální platformě.  

Čtvrtý panel na téma „EU ve světě / Migrace“ poprvé proběhl ve dnech 15.–
17. října s diskusí zejména ke globální úloze EU, včetně cílů a strategií 
v oblasti bezpečnosti EU, její obrany, obchodní politiky, humanitární pomoci 
a rozvojové spolupráce, zahraniční politiky a politiky v oblastech sousedství 
a rozšíření. Jednalo se též o tom, jak by EU měla zpracovat téma migrace. 
Občany přivítala spolupředsedkyně Dubravka Šuicová, místopředsedkyně 
Komise odpovědná za demokracii a demografii. Výsledkem práce na prvním 
zasedání bylo určení pěti oblasti: „Soběstačnost a stabilita“, „EU coby 
mezinárodní partner“, „Silná EU v mírovém světě“, „Migrace z lidského 
hlediska“ a „Odpovědnost a solidarita v celé EU“. Zpráva ze zasedání je 
k dispozici na vícejazyčné digitální platformě.  

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbTlZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c147e6469e59f134c27ce5fef91b738ed76a0e66/cs21.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=cs
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHhtIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--01b70b4e5524b240b51510ac252c7c101ffd3391/cs21.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=cs
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUZyIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--eb36e92b7c62482faeb043702196aa0ecb792033/cs21.pdf
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C. Evropské setkání mládeže (8.–9. října) 

Evropské setkání mládeže (EYE2021) se uskutečnilo ve dnech 8.–9. října za 
účasti 10 000 mladých lidí online a v Evropském parlamentu ve Štrasburku. 
Jejich cílem bylo zformulovat a prezentovat své pojetí budoucnosti Evropy. 
Evropské setkání mládeže je pro mladé ve věku 16 až 30 let příležitostí 
k osobním i virtuálním setkáním, vzájemné inspiraci a diskusi s odborníky, 
aktivisty, influencery a politickými činiteli přímo v srdci evropské demokracie. 

Od května 2021 bylo ve spolupráci s celoevropskými mládežnickými 
organizacemi shromážděno online přes 2 000 návrhů od mladých občanů 
z celé Evropské unie. Proběhlo také několik zasedání zaměřených na 
Konferenci o budoucnosti Evropy, a to online před hlavní akcí i během 
Evropského setkání mládeže ve Štrasburku. 

Po jeho skončení bylo vybráno 20 námětů, které účastníci považovali za 
nejdůležitější, a to po 2 ke každému z témat konference. Z nich byla 
sestavena publikace Zpráva o námětech mladých lidí pro Konferenci 
o budoucnosti Evropy, která vyšla ve 23 jazycích. Zprávu z akce pak na 
plenárním zasedání konference 23. října představili mladí účastníci 
evropských panelových diskusí občanů, kteří se zapojili též do Evropského 
setkání mládeže (EYE2021). Všechny shromážděné náměty jsou k dispozici 
na stránkách search.youthideas.eu. 

 

http://www.eye2021.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_CS-interactive.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_CS-interactive.pdf
http://search.youthideas.eu/
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D. Druhé plenární zasedání konference 
(22. a 23. října)  

Druhé plenární zasedání konference se konalo ve dnech 22.–23. října 
2021. Přímo na místě nebo online se ho zúčastnilo přes 400 jeho členů. 

 

Guy Verhofstadt jménem spolupředsedajících přivítal členy konference na 
druhém plenárním zasedání a konstatoval, že proti pořadu jednání nebyly 
vzneseny žádné námitky. Zvláště srdečně přivítal 80 občanů zastupujících 
uvedené čtyři evropské panelové diskuse, kteří se k plenárnímu zasedání 
konference připojili poprvé, a s uspokojením konstatoval, že složení 
plenárního zasedání je tímto kompletní. Spolupředsedkyně Dubravka 
Šuicová se připojila k přivítání zástupců panelových diskusí a doplnila, že 
konference se musí zaměřit na občany. Obzvlášť vřelé přivítání pak 
věnovala zástupcům ze zemí západního Balkánu. Jak zdůraznil 
spolupředseda Gašper Dovžan, konference je projektem zaměřeným na 
občany a obsahem druhého plenárního zasedání bude získat 
a prodiskutovat zpětnou vazbu z evropských panelových diskusí občanů, 
vnitrostátních panelových diskusí a akcí, Evropského setkání mládeže 
a vícejazyčné digitální platformy.  

Spolupředsedkyně Dubravka Šuicová představila evropské panelové 
diskuse občanů. Zdůraznila, že byla osobně svědkem obdivuhodného 
nasazení velmi rozmanité skupiny občanů, kteří se zapojili do práce 
v panelech. Na prvních zasedáních se sešlo 800 účastníků rozdělených do 
čtyř panelů a byly zahájeny diskuse o příslušných tématech. V debatách 
budou pokračovat i v nadcházejících měsících a poté plenárnímu zasedání 
přednesou svá doporučení. Spolupředsedkyně poté předala slovo vždy 
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dvěma zástupcům každé z evropských panelových diskusí občanů. Ti 
zdůraznili, že panely se zaměřily na vytvoření vize budoucnosti v daných 
tematických okruzích, vymezily oblasti činnosti1 a související podoblasti 
a dále se jim budou podrobněji věnovat během svých příštích zasedání.  

Poté byla zahájena všeobecná diskuse. Účastníci ve svých příspěvcích 
mimo jiné:  

 uvítali zpětnou vazbu z prvních zasedání panelových diskusí občanů 
s tím, že zde již byla vymezena skutečně relevantní témata, 
a poukázali na nutnost naslouchat nápadům občanů, které musí být 
hlavní náplní konference, 

 zdůraznili, že konference má vyústit v konkrétní, hmatatelné výsledky, 
 vyzvali k účinnému a strukturovanému využití závěrů konference 

k další práci, 
 poukázali na skutečnost, že zásadní úlohu při uvádění závěrů 

konference do praxe budou mít orgány a instituce EU i členských 
států, 

 vyzdvihli též důležitou úlohu místních a regionálních orgánů v celém 
tomto procesu, 

 označili panelové diskuse občanů za inovativní formát participativní 
demokracie, která by mohla přetrvat jako stálá forma strukturované 
účasti občanů i do budoucna. 

 

                                                
1. Informace k oblastem a podoblastem a zprávy o činnosti panelů najdete na stránce: 
Evropské panelové diskuse občanů – Konference o budoucnosti Evropy 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/?locale=cs
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Někteří účastníci zdůraznili, že je třeba vyslechnout a zapojit občany ze 
všech společenských vrstev tak, aby byla zajištěna rozmanitost a inkluzivní 
povaha konference. Jiní se vyslovili pro to, aby bylo na plenární zasedání 
vyhrazeno více času, aby tak bylo možno projednat celé spektrum témat, 
která vzešla z panelových diskusí a vícejazyčné digitální platformy. 

Podle některých vystupujících by se konference měla zaměřit na politické 
otázky a méně na institucionální reformu a problematiku pravomocí, jiní pak 
považují za nutné zajistit, aby EU měla kapacitu dosahovat výsledků 
v požadovaných politických oblastech. 

V návaznosti na témata a oblasti představené osmi zástupci evropských 
panelových diskusí občanů se členové vyjádřili k několika otázkám, mezi 
nimiž byly mimo jiné: 

 podpora budování lepších a silnějších ekonomik za současného 
zajištění sociální soudržnosti a spravedlnosti, včetně přístupu ke 
zdravotní péči, vzdělávání, minimálního příjmu a bydlení pro všechny, 

 opatření proti změně klimatu formou spravedlivé transformace, 
 spravedlivý a společný přístup k migraci,  
 řešení výzev spojených s demografickými změnami,  
 rozvoj digitálních technologií a ochrana digitálních práv (bezpečná 

a transparentní digitální společnost), 
 potřeba strategické autonomie, 
 společný postoj v zahraniční politice. 

Několik členů upozornilo též na další témata: 

 dodržování právního státu a svobody sdělovacích prostředků jako 
stěžejních zásad EU, 

 nutnost respektovat ústavní identitu všech členských států, 
 význam společných hodnot a základních práv,  
 nutnost dále rozvíjet participativní demokracii, přímou účast 

a transparentnost rozhodovacího procesu EU.  

Spolupředseda Gašper Dovžan vyzval zástupce vnitrostátních panelových 
diskusí a akcí, aby informovali o své činnosti. Ti ve svých příspěvcích 
poskytli přehled probíhajících i plánovaných aktivit na různých úrovních za 
účasti širokého spektra aktérů. Někteří pak přiblížili předběžná témata 
vybraná k další diskusi.  

Mnozí řečníci poukázali na význam účasti mladých lidí včetně studentů 
a akcí jim určených. Připomněli, že mladí lidé jsou nuceni čelit řadě výzev, 
a nastínili určitá řešení plynoucí z uvedených akcí. 

Jak také uvedlo několik zástupců, významný podíl na organizaci mnoha akcí 
na celostátní, regionální a místní úrovni má také občanská společnost, jež 
také výrazně pomáhá zajistit dosah konference k občanům ve všech 
koutech Evropské unie, nevyjímaje ani marginalizované skupiny obyvatel. 
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Dle několika zástupců vnitrostátních panelových diskusí občanů a akcí nelze 
považovat za šťastné, že diskusi o tomto bodu programu sleduje méně 
účastníků. Tito řečníci zdůraznili, že by členové plenárního zasedání naopak 
měli hlasu občanů naslouchat především, aby byli schopni efektivně 
realizovat jejich doporučení.  

Spolupředseda Guy Verhofstadt v úvodu odpolední části zasedání předal 
slovo třem účastníkům Evropského setkání mládeže (EYE), kteří jsou 
současně členy evropských panelových diskusí občanů. Ti členům 
plenárního zasedání představili 20 „nejlepších nápadů“, které mladí občané 
na Evropském setkání mládeže vybrali a o nichž se lze dočíst ve Zprávě 
o námětech mladých lidí. Důležité podle nich je, aby mladí lidé měli 
hmatatelnou vizi sdílené Evropy. Jak poznamenal spolupředseda Guy 
Verhofstadt, jedná se o návrhy velmi ambiciózní, z nichž některé by 
vyžadovaly hloubkové reformy. Navrhl proto, aby se o nich diskutovalo 
v rámci debat o průběžných zprávách o vícejazyčné digitální platformě. 

Diskusi o vícejazyčné digitální platformě zahájil spolupředseda 
Verhofstadt několika hlavními statistikami. Zaznamenal zde vyšší účast, 
kterou je však podle jeho názoru třeba ještě zlepšit. Spolupředseda poskytl 
přehled nápadů, které na platformě sbírají v rámci jednotlivých oblastí 
nejvíce podpory a komentářů, jak se lze dočíst ve druhé průběžné zprávě, 
a dospěl k závěru, že občané jsou kritičtí, avšak také velmi konstruktivní 
a mají zájem EU zlepšit.  

V následné diskusi několik vystupujících zdůraznilo jedinečnou a inovační 
povahu platformy, která občanům umožňuje se vyjádřit a diskutovat ve 
všech úředních jazycích EU a již přilákala značný počet přispěvatelů 
a dalších návštěvníků. Jak zaznělo, i přes počáteční obavy z cenzury bylo 
nutno zablokovat jen drobný počet uživatelů. Podle mínění jiných by se 
účastníků mělo zapojit více a o platformě nepanuje dosud dostatečné 
povědomí, platforma nemá dosah k dostatečnému počtu občanů (zejména 
mladých lidí a žen) a je třeba posílit její propagaci. Několik řečníků vyslovilo 
požadavek upravit platformu tak, aby byla přístupná a uživatelsky přívětivá 
pro všechny včetně osob se zdravotním postižením. Někteří vystupující 
navrhli zachovat platformu i po skončení konference, např. též jako prvek 
strukturovanější účasti občanů do budoucna.  

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_CS-interactive.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_CS-interactive.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=cs
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Jak bylo zdůrazněno, řada myšlenek z platformy již pronikla do panelových 
diskusí a některé nápady z platformy byly též přímo zmíněny v následné 
debatě. Řečníci předestřeli široké spektrum prioritních témat v následujících 
politických oblastech: digitální transformace, hospodářství 
a konkurenceschopnost, úloha regionů, finanční služby, sociální 
spravedlnost, zdraví, právní stát, demokracie, účast občanů, životní 
prostředí a klima, migrace, energetika, základní práva, hodnoty, zahraniční 
politika, společná obrana, bezpečnost, vzdělávání a kultura. 

Někteří vystupující komentovali též proces a průběh konference samé. 
Několikrát bylo zdůrazněno, že je třeba navázat na její závěry. Stejně tak 
bylo řečeno, že je důležité zapojit partnery ze zemí západního Balkánu. 
Několik účastníků vyslovilo požadavek, aby občané měli více příležitostí 
spojit se s ostatními členy plenárního zasedání, zejména z řad volených 
zástupců. Spolupředseda Guy Verhofstadt vzal na vědomí zájem na 
zapojení občanů a zdůraznil, že nadcházející plenární zasedání proběhnou 
v odlišném formátu, neboť se zaměří na výstupy evropských panelových 
diskusí občanů, a tím i příspěvky občanů stanou v samém ohnisku zájmu.  

Tři spolupředsedající poděkovali všem za účast a příspěvky a prohlásili 
druhé plenární zasedání za skončené. 

V pátek 22. října se poprvé sešlo devět pracovních skupin plenárního 
zasedání, které byly sestaveny vždy přibližně z 50 členů s cílem pokrýt 
všechna témata vzešlá z platformy a evropských panelových diskusí 
občanů. Pracovním skupinám předsedají zástupci Evropského parlamentu, 
Evropské komise a Rady EU (každý z těchto orgánů předsedá dvěma 
skupinám) a dva ze zástupců vnitrostátních parlamentů, jednu pracovní 
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skupinu pak řídí předseda Evropského fóra mládeže. Pracovní skupiny na 
svých úvodních zasedáních zahájily diskusi o prvních dojmech z jednotlivých 
vnitrostátních a evropských panelových diskusí občanů a příspěvků na 
vícejazyčné digitální platformě k tématům, která jim byla přidělena.  

E. Výkonná rada  

V období od července do října 2021 se výkonná rada Konference 
o budoucnosti Evropy sešla dvakrát, konkrétně 19. července a 20. září. Na 
vícejazyčné digitální platformě v sekci Výkonná rada je z každého zasedání 
k dispozici ve všech jazycích podrobná zpráva.  

 

Výkonná rada na svém zasedání 19. července schválila změnu článku 16 
jednacího řádu konference týkající se většího zastoupení místních 
a regionálních orgánů a sociálních partnerů na plenárním zasedání 
konference. Výkonná rada byla též informována 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, o stavu příprav pro pracovní skupiny 
plenárního zasedání konference a o společném komunikačním plánu pro 
Konferenci o budoucnosti Evropy.  

Na zasedání 20. září byla výkonná rada informována o evropských 
panelových diskusích občanů, zejména pak o dobré zkušenosti s prvním 
zasedáním panelu č. 1, následovala též diskuse. Výkonná rada byla 
informována o vícejazyčné digitální platformě včetně průběžných zpráv 
a jejím moderování. Také po této části proběhla diskuse. Schválen byl též 

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=cs
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návrh programu jednání plenárního zasedání konference ve dnech 
22. a 23. října, v němž byla témata seskupena do ranních a odpoledních 
bloků. Dále rada zhodnotila ustavující plenární zasedání konference. 
Závěrem byla výkonná rada vyrozuměna o aktuálním stavu příprav, pokud 
jde o pracovní skupiny pro plenární zasedání konference, a projednala 
zbývající dosud nezpracované otázky.  

F. Další činnosti  

Komunikace o Konferenci o budoucnosti Evropy je společným úkolem 
orgánů EU – Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise – a jejích 
členských států. Propagace konference primárně spočívá v propagaci 
vícejazyčné digitální platformy jako jejího centrálního prvku. Orgány EU 
i nadále koordinovaně plošně informují o Konferenci o budoucnosti Evropy 
i jejích jednotlivých pilířích a akcích pořádaných v souvislosti s ní. Činí tak 
prostřednictvím cílených kampaní na sociálních médiích včetně placené 
inzerce, organizace propagačních akcí a účastí na nich (počítají se již na 
stovky a ještě mnohem více se jich chystá) a podporou kvalitního pokrytí 
tradičními sdělovacími prostředky.  

Od září 2021 probíhá rozsáhlá informační činnost na podporu evropských 
panelových diskusí občanů. Mezi opatření v jejím rámci patří: 

 tiskové informace a balíčky pro média (tiskové zprávy, mediální 
poradenství, podklady, internetové přenosy atd.), 

 pozvánky novinářům k účasti na prvních zasedáních ve Štrasburku 
(celkem více než 100 účastníků), 

 čtyři technické brífinky pro média (tři ve Štrasburku a jeden v Bruselu), 
 podpora občanů zapojených do panelových diskusí v tom, aby se stali 

„ambasadory“ konference a aktivně spolupracovali jak s tradičními, tak 
se sociálními médii, 

 série videopříspěvků konkrétních občanů pro komunikační účely. 

https://futureu.europa.eu/?locale=cs
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Výsledkem je již nyní rozsáhlé pokrytí v celé EU i na sociálních sítích. Řada 
účastníků panelových diskusí propaguje své vlastní příběhy i nápady 
k budoucnosti Evropy. 

  

Komunikační aktivity zaměřené na oslovení široké veřejnosti trvale zajišťuje 
také Evropský výbor regionů, včetně více než 120 akcí na místní úrovni, 
nevyjímaje přeshraniční a nadnárodní panelové diskuse občanů a několik 
akcí na vysoké úrovni. Letošní ročník Evropského týdne regionů a měst, 
který je hlavní akcí EU věnovanou zainteresovaným stranám na regionální 
a místní úrovni, přilákal 17 600 účastníků, kteří se též zapojili do 
demokratické diskuse v rámci konference.  

Také Evropský hospodářský a sociální výbor se zapojil s cílem zajistit, aby 
se jeho členové i subjekty, které zastupují, mohli plnohodnotně zúčastnit 
první celoevropské diskuse občanů o budoucích výzvách a prioritách EU. 
Skupiny a sekce EHSV připravily řadu lokálních akcí včetně vnitrostátních 
konzultací a akcí na centrální úrovni a školení pro příslušné zúčastněné 

https://cor.europa.eu/cs/Pages/default.aspx
https://cor.europa.eu/cs/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx#Akce
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/cs
https://www.eesc.europa.eu/cs/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
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strany včetně sociálních partnerů a organizované občanské společnosti. 
Všichni tito aktéři byli požádáni o příspěvky a byly jim vysvětleny jednotlivé 
postupy.  

Pakt starostů a primátorů – Evropa rovněž přizvala všechny signatáře 
k aktivní účasti a propagaci konference mezi občany jejich měst. Ke 
Konferenci o budoucnosti Evropy bylo připojeno několik akcí probíhající 
kampaně na podporu spravedlivější a klimaticky neutrální Evropy. Podporu 
tomuto společnému úsilí a cíli vyjádřil též Konvent občanské společnosti 
o budoucnosti Evropy a další organizace a platformy občanské společnosti 
na úrovni EU, členských států a regionů.  

 

  

https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Podle společného prohlášení je konference společným podnikem 
Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise působícími spolu 
s členskými státy Evropské unie jako rovnocenní partneři. Členské státy 
přispívají ke konferenci prostřednictvím dalších akcí, a to v souladu se svými 
vnitrostátními specifiky. 

Aktivity v členských státech jsou v plném proudu. Probíhají v podobě 
nejrůznějších akcí a iniciativ na celostátní, regionální, místní a v některých 
případech i nadnárodní úrovni, do nichž se zapojují tisíce účastníků. 
Hlavním cílem těchto akcí a iniciativ je naslouchat občanům a co nejvíce je 
zapojit do diskusí o Evropské unii. Další z priorit těchto aktivit je začleňování 
a navázání kontaktu s občany včetně těch, kteří se obvykle otázkami EU 
nezabývají nebo se do diskusí o nich nezapojují.  

Ve snaze maximalizovat počty takto oslovených občanů a motivovat je 
k účasti byly v členských státech připraveny různé propagační kampaně 
a iniciativy o konferenci a její digitální platformě. Několik členských států 
nechalo ke konferenci vytvořit také zvláštní internetové stránky jako 
vnitrostátní informační portál. 

Proběhly a probíhají různé typy akcí, v nichž se střídá centralizovaný 
i decentralizovaný přístup. Patří sem i všemožné formy podpory iniciativ 
vycházejících zdola nahoru.  

Organizaci aktivit a akcí v členských státech zajistily a dále zajišťují různé 
instituce a zúčastněné strany včetně celostátních, regionálních a místních 
orgánů, organizací občanské společnosti, sociálních partnerů, sdružení 
a občanů. K pořádání některých akcí v souvislosti s konferencí se aktivně 
připojily též nevládní organizace, kulturní instituce, analytická střediska, 
vysoké školy a výzkumné ústavy. Přímou organizační podporu četným 
aktivitám a akcím poskytují zastoupení Komise v členských státech 
i kontaktní kanceláře Evropského parlamentu. 

Některé aktivity pořádané v rámci konference zahrnují konzultace, debaty, 
diskusní cykly, workshopy, semináře, průzkumy a tematické skupiny 
pořádané online.  

Při mnoha těchto aktivitách a akcích je zvláštní pozornost věnována 
zapojení mladší generace, např. ve formě akcí určených studentům či 
žákům v přímé spolupráci se školami, vzdělávacími ústavy a vysokými 
školami. 
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Akce se registrují na digitální platformě, kam je užitečné nahrát zprávy 
z jejich konání, z nichž díky tomu bude možno stejně jako z ostatních 
příspěvků vložených na platformu tvořit obsah konference prostřednictvím 
zpráv o platformě.  

Několik členských států též pořádá vnitrostátní panelové diskuse občanů, při 
nichž občané z řad široké veřejnosti debatují o svých prioritách ohledně 
budoucnosti Evropy. V duchu společného prohlášení budou na plenárním 
zasedání konference doporučení vycházející z panelových diskusí občanů 
konaných na vnitrostátní a celoevropské úrovni, seskupená podle témat, 
projednána bez předem stanoveného výsledku a bez omezení na předem 
stanovené oblasti politiky.  

Na pomoc členským státům, které mají v úmyslu vnitrostátní panelové 
diskuse občanů uspořádat, byly 26. května 2021 vydány návody se 
zásadami řádného vedení debaty.2 

 

  

                                                
2. K dispozici na vícejazyčné digitální platformě: https://futureu.europa.eu/pages/our-
guides?locale=cs  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=cs
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=cs
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=cs
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Proběhnou třetí zasedání evropských panelových diskusí občanů a budou 
zformulována příslušná doporučení. Pokračují příspěvky a diskuse na 
vícejazyčné digitální platformě a počátkem roku 2022 bude vypracována 
závěrečná zpráva. Další plenární zasedání konference je naplánováno na 
21.–22. ledna 2022, na programu je diskuse o doporučeních z vnitrostátních 
i evropských panelových diskusí občanů.  

Další informace o konferenci jsou k dispozici na adrese: 
https://futureu.europa.eu 

 

 

 

IV. DALŠÍ KROKY 
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