
Souhrnná zpráva ze � tvrtého zasedání výkonné rady

konference o budoucnosti Evropy

Ned � le  9. kv �tna  2021

12:00–13:00 prostory Evropského parlamentu ve Štrasburku, místnost R.1.1

Ú �astníci: viz seznam ú �astník �  v p�íloze

Shrnutí a záv �ry:

� t vrté  zasedání  výkonné rady konference o budoucnosti  Evropy se konalo 9.  kv � tna
2021  v prostorách  Evropského  parlamentu  ve  Štrasburku  (v  hybridním  formátu).
Prob �hlo  p�ed  zahajovací akcí konference, která se v Parlamentu ve Štrasburku konala
pozd � ji  téhož dne.

Zasedání  spolup�edsedali  poslanec  Evropského  parlamentu  Guy  VERHOFSTADT,
portugalská  státní  tajemnice  pro  evropské  záležitosti  Ana  Paula  ZACARIASOVÁ
a místop�edsedkyn �  Komise  odpov �dná  za demokracii  a demografii  Dubravka
ŠUICOVÁ.

Výkonná  rada  potvrdila  kapitolu  jednacího  �ádu  týkající  se  plenárního  zasedání
konference, � ímž  je potvrzen celý jednací �ád  konference.

1. Návrh jednacího �ádu  konference: Plenární zasedání konference: potvrzení

Zasedání zahájil Guy VERHOFSTADT (spolup�edseda), který p�edstavil jediný bod po�adu
jednání – jednací �ád  plenárního zasedání konference – a zd � raznil,  že zn �ní  navržené
a dohodnuté spolup�edsedy p�edstavuje vyvážený kompromis.

Dubravka  ŠUICOVÁ (spolup�edsedkyn �)  dosažený  kompromis  uvítala  a zd � raznila,  že
tento  kompromis  respektuje  literu i ducha spole �ného  prohlášení.  Informovala také,  že
vícejazy �ná  digitální  platforma již  vzbuzuje  zájem,  že  byl  zahájen  proces  sestavování
panel �  a že je nyní nutné se zam � � i t  na praktickou práci.

Ana Paula ZACARIASOVÁ (spolup�edsedkyn �)  poukázala na to, že dosažený kompromis
je  dobrou známkou spolupráce mezi  orgány  a flexibility,  p�i � emž  obojího  bude b �hem
tohoto  dynamického  procesu  zapot�ebí.  Zd � raznila,  že  by  konference  m � la  být  také
prost�ednictvím  evropských  panelových  diskusí  ob �an �  a vnitrostátních  akcí  zam� � ena
na ob �any.  Vyzvala  k tomu,  aby  se  první  plenární  zasedání  uskute �nilo  ješt �  b �hem
tohoto pololetí, a pod �kovala spole �nému sekretariátu za jeho práci.
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V krátké diskusi, která následovala, ú �astníci zejména:

• uvítali dosažený kompromis a poukázali na to, že je velmi vyvážený a spravedlivý
a je známkou dobré spolupráce mezi orgány;

• uvedli, že je t �eba  plenární zasedání a další � innosti  konference nyní uvést v život
a zahájit diskuse o v �cných otázkách;

• vyjád�ili  názor, že konference nastartuje nezbytnou diskusi s ob �any  a také mezi
orgány;

• n �kte � í  m � l i  za to, že by na plenárním zasedání m � la  být posílena úloha region �
a m �st  (požadovali  dalších 8 míst pro zvolené regionální  zástupce a 8 míst pro
místní zástupce);

• n �kte � í  upozornili  na popis  konsensu  ohledn �  návrh �  na plenárním  zasedání
a podotkli,  že  zmínka  o odlišných  postojích  by  se  m � la  vztahovat  k ob �an � m
obecn � ji  (a neomezovat se na zástupce vnitrostátních akcí  /  panelových diskusí
a evropských panelových diskusí ob �an � ) ;

• n �kte � í  p�ipomn � l i,  že  je  t�eba  mít  realistická  o �ekávání,  a poukázali  na to,  že
samotná konference nem�že  zm �nit  rozhodovací  proces;  další  zd �raznili,  že  je
t�eba být ambiciózní a zajistit, aby konference p�inesla skute �ný  výsledek;

• jiní poukázali na to, že je t�eba naslouchat r �zným  názor �m,  a n �kte �í  zd � raznili, že
je t�eba k této akci p�istupovat s odvahou a pokorou;

• n �kte � í  podtrhli  inovativnost  celé  akce,  která  spojuje  prvky  zastupitelské
a participativní demokracie.

Spolup�edsedové  shrnuli,  že  jednací  �ád  byl  potvrzen  v navrženém  zn �ní.  Shodli  se
na tom, že o návrzích n �kterých  pozorovatel � ,  pokud jde o zastoupení a odlišné postoje
na plenárním zasedání, by bylo možné dále uvažovat a posoudit, do jaké míry by je bylo
možné zohlednit prost�ednictvím zm �ny  jednacího �ádu  v budoucnu.

Spolup�edseda  VERHOFSTADT p�ipomn � l,  že tato kapitola bude spolu s ostatními,  již
d�íve potvrzenými kapitolami za � len �na  do konsolidovaného dokumentu.

Spolup�edsedové informovali, že první plenární zasedání je plánováno na 19. �ervna  a že
termín p�íštího zasedání výkonné rady bude v �as  potvrzen.

Ve  svých  záv � re � ných  vyjád�eních  spolup�edsedové  pod �kovali  všem  zástupc �m
a pozorovatel �m  za podporu.

Záv �r:

Výkonná rada potvrdila kapitolu jednacího �ádu  týkající se plenárního zasedání
konference, � ímž  je potvrzen celý jednací �ád  konference.

P�íští  zasedání:

Datum p�íštího zasedání výkonné rady zatím nebylo stanoveno.

Susanne Hökeová, � lenka  spole �ného  sekretariátu
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Member of the European Parliament (PPE, DE)
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Member of the European Parliament (S&D, ES)

MEMBER Mr Maros SEFCOVIC, (remote participation)
Vice-President of the European Commission

MEMBER Ms Véra JOUROVÁ, (remote participation)
Vice-President of the European Commission

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (excused)
State Secretary for EU Affairs

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE), (remote participation)
Minister for EU Affairs
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of State for EU Affairs
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Ms Theodora GENTZIS (BE), (remote participation)
-Director General for European Affairs -Secretary General a.i.

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS
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Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE)

OBSERVER MrZdzistaw ΚΡΑ5ΝΟΟξΒ5ΚΙ, (remote participation)
Member of the European Parliament (ECR, PL)

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ
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Mr Luis Capoulas SANTOS (RT), (remote participation)
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OBSERVER
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Mr Guido WOLF (DE), (remote participation)
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OBSERVER
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OBSERVER
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Mr Marko POGACNIK (SI) (not present)
SI Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor

OBSERVER
(COSAC)

Mr Boj an KEKEC (SI), (remote participation)
Chairman of the Committee for EU SI Chair of the Commission for 
International Relations and European Affairs of the Drzavni Svetof the 
Drzavni Zbor

OBSERVER
(CoR)

Mr Apostólos TZITZIKOSTAS, (remote participation)
President of the European Committee of the Regions

OBSERVER
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Ms Christa SCHWENG, (remote participation)
President of the European Economic and Social Committee

OBSERVER
(BusinessEurope)

Mr Markus BEYRER, (not present)
Director General of BusinessEurope
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Secretary General of ETUC
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