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Súhrnná správa z ôsmeho zasadnutia výkonnej rady 

Konferencie o budúcnosti Európy 

sobota 4. decembra 2021 

od 11.00 do 12.00 hod., na diaľku 

 
Účastníci: zoznam účastníkov uvedený v prílohe 
 
Zhrnutie a závery: 
 
Ôsme zasadnutie výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy sa konalo 4. decembra 
2021 v režime na diaľku. Výkonná rada bola zvolaná s krátkym časovým predstihom v reakcii 
na vyvíjajúcu sa epidemiologickú situáciu v Európe a jej vplyv na nadchádzajúce činnosti 
konferencie. 
 
Zasadnutiu spolupredsedali poslanec Európskeho parlamentu Guy VERHOFSTADT, slovinský 
štátny tajomník pre záležitosti EÚ Gašper DOVŽAN a podpredsedníčka Komisie pre 
demokraciu a demografiu Dubravka ŠUICOVÁ. 
 
Výkonná rada si vymenila názory na tretie zasadnutie európskej panelovej diskusie občanov 
2 vo Florencii. Výkonná rada schválila navrhované rozhodnutie usporiadať panelovú diskusiu 
vo Florencii v plánovaných termínoch 10. až 12. decembra v plnom súlade so zavedenými 
zdravotnými opatreniami a v hybridnom formáte. 
 
Výkonná rada si tiež vymenila názory na tretie plenárne zasadnutie konferencie naplánované 
na 17. až 18. decembra v Štrasburgu. Výkonná rada sa rozhodla odložiť toto plenárne 
zasadnutie konferencie vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 
vo viacerých členských štátoch, pričom však pracovné skupiny plenárneho zasadnutia môžu 
organizovať svoje zasadnutia v decembri na diaľku. 
 
 
1. Schválenie navrhovaného rozhodnutia týkajúceho sa 3. zasadnutia európskej panelovej 
diskusie občanov 2 vo Florencii 
 
Gašper Dovžan (spolupredseda) otvoril schôdzu a vysvetlil, že výkonná rada bola zvolaná, 
aby prediskutovala dôsledky situácie spôsobenej ochorením COVID-19, pokiaľ ide 
o nadchádzajúcu európsku panelovú diskusiu občanov vo Florencii a tretie plenárne 
zasadnutie konferencie v decembri. Zdôraznil, že zdravotným aspektom sa musí pripisovať 
najväčšia dôležitosť, a vysvetlil, že cieľom je prijať spoločné rozhodnutie o tom, či tieto 
udalosti potvrdiť v hybridnej forme alebo ich odložiť. 
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Dubravka Šuicová (spolupredsedníčka) zdôraznila rýchlo sa meniacu epidemiologickú 
situáciu v Európe. Pripomenula, že 3. zasadnutie európskej panelovej diskusie občanov 1, 
ktoré bolo naplánované na 3. až 5. decembra v Dubline, sa musí odložiť, a to najmä 
na základe odporúčania partnerského inštitútu a vnútroštátnych orgánov. Uviedla, 
že v Taliansku je zdravotná situácia iná ako v Dubline a že partnerský inštitút odporučil, 
že v panelovej diskusii vo Florencii je možné pokračovať v hybridnom formáte, ak sa pritom 
dodržia všetky zavedené zdravotné a hygienické opatrenia. 
 
Guy Verhofstadt (spolupredseda) vyjadril názor, že v panelových diskusiách by sa malo 
pokračovať, pričom poukázal na pozitívne vyjadrenie miestnych orgánov vo Florencii 
a Európskeho univerzitného inštitútu, ktorý je organizátorom panelovej diskusie. Zdôraznil, 
že hybridný formát umožní účasť na diaľku pre tých účastníkov, ktorí by nemohli cestovať 
do Florencie, a podľa jeho názoru by odklady bez jasného harmonogramu ohrozili celú 
konferenciu. 
 
Počas nasledujúcej výmeny názorov: 
 

• sa mnohí účastníci sa zhodli na tom, že panelová diskusia by sa mala v súlade 
s návrhom uskutočniť v hybridnom formáte, a to so zreteľom na pozitívne vyjadrenie 
miestnych orgánov a partnerov a v súlade s miestnymi zdravotnými a hygienickými 
opatreniami, 

• niektorí účastníci zdôraznili, že je dôležité zachovať dynamiku konferencie 
a postupovať podľa plánu, 

• niektorí účastníci vyjadrili obavy v súvislosti so zhoršujúcou sa zdravotnou situáciou 
v jednotlivých členských štátoch, 

• niektorí účastníci uviedli, že účasť na diaľku neumožňuje občanom získať rovnaké 
skúsenosti ako na mieste. 

 
Gašper Dovžan (spolupredseda) na záver uviedol, že výkonná rada schválila navrhované 
rozhodnutie usporiadať tretie zasadnutie európskej panelovej diskusie občanov 2 
vo Florencii v plánovaných termínoch 10. až 12. decembra v plnom súlade so zavedenými 
zdravotnými opatreniami a v hybridnom formáte. 
 
Záver: 
Výkonná rada schválila navrhované rozhodnutie usporiadať tretie zasadnutie panelovej 
diskusie občanov 2 vo Florencii v plánovaných termínoch 10. až 12. decembra v plnom 
súlade so zavedenými zdravotnými opatreniami a v hybridnom formáte. 

 
2 Schválenie navrhovaného programu decembrového plenárneho zasadnutia 
 
V nadväznosti na rozhodnutie usporiadať tretie zasadnutie panelu 2 vo Florencii 10. – 12. 
decembra Guy Verhofstadt (spolupredseda) načrtol navrhovaný program plenárneho 
zasadnutia konferencie plánovaného na 17. – 18. decembra. Vysvetlil, že plenárne 
zasadnutie sa uskutoční v hybridnom formáte a v plnom súlade so zdravotnými 
a hygienickými opatreniami vo Francúzsku. Zdôraznil, že je dôležité, aby panel 2 predložil 
svoje odporúčania plénu hneď po ich prijatí, a vyjadril názor, že ak by sa plenárne zasadnutie 
nekonalo, mohlo by to ohroziť dynamiku konferencie. 
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V rámci nasledujúcej výmeny názorov členovia a pozorovatelia výkonnej rady argumentovali 
buď v prospech odloženia plenárneho zasadnutia (situácia v súvislosti s COVID-19, dôležitosť 
toho, aby odporúčania na každé plenárne zasadnutie vzišli z dvoch panelových diskusií, čím 
sa zabráni obmedzeniu rozsahu debát a vzniku nerovnováhy medzi jednotlivými skupinami 
diskutujúcich), alebo proti nemu (dôležitosť toho, aby si konferencia udržala dynamiku 
a pokračovala vo svojej práci; zaoberanie sa odporúčaniami jednej panelovej diskusie 
by umožnilo cielenejšie a zmysluplnejšie diskusie). Niektorí účastníci uviedli rôzne skúsenosti 
členov, ktorí sa k plenárnemu zasadnutiu pripájajú na diaľku, pričom sa domnievajú, 
že fyzická prítomnosť na plenárnom zasadnutí je dôležitou súčasťou celej konferencie,  
a to najmä pre občanov. 
 
Výkonná rada zvážila všetky argumenty a súhlasila s odložením decembrového plenárneho 
zasadnutia konferencie. V snahe zachovať dynamiku konferencie a umožniť jej, aby 
pokračovala v práci, pracovné skupiny plenárneho zasadnutia môžu organizovať svoje 
decembrové zasadnutia na diaľku. 
 
Záver: 
Výkonná rada sa rozhodla odložiť plenárne zasadnutie konferencie naplánované  
na 17. až 18. decembra vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu v súvislosti s ochorením COVID-
19 vo viacerých členských štátoch, pričom však pracovné skupiny plenárneho zasadnutia 
môžu organizovať svoje zasadnutia v decembri na diaľku. 

 
Kontakt: Eva-Maria Poptchevová, členka spoločného sekretariátu  
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ZASADNUTIE VÝKONNEJ RADY KONFERENCIE O BUDÚCNOSTI EURÓPY 
4. decembra 2021 od 11.00 do 12.00 hod, virtuálny formát 

  
ZOZNAM ÚČASTNÍKOV 

 
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 Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
 
Represented by Ms Servane METZGER 

  
MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
OBSERVER Ms Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
 
Represented by Mr Oszkár ÖKRÖS 
State Secretary 

  
OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 

Minister for EU Affairs 
  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
Director General for European Affairs 
Secretary General a.i. 

  
OBSERVER Mr Daniel FREUND 

Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 
  

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

  
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 

(SGI Europe) 
Invited 

Ms Valeria RONZITTI 
Secretary General of SGI Europe 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 
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EXCUSED 
 

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

  
OBSERVER 

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

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Ms Sabine THILLAYE (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Jean-François RAPIN (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  
OBSERVER 

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

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


