
Európske panelové diskusie občanov – otázky a odpovede

1. Čo sú európske panelové diskusie občanov?

Európske panelové diskusie občanov sú hlavným prvkom Konferencie o budúcnosti
Európy, ktoré sú stanovené v spoločnom vyhlásení1 a ktoré organizujú Európsky
parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia. Uskutočnia sa štyri európske
panelové diskusie občanov, ktoré občanom umožnia spoločne sa zamyslieť nad
budúcnosťou, ktorú by si želali pre Európsku úniu. Na poradnom stretnutí
zahŕňajúcom tri zasadnutia sa s cieľom formovať budúcnosť európskeho projektu
spoločne zúčastňuje 800 náhodne vybraných občanov zastupujúcich sociologickú
a geografickú rozmanitosť EÚ. V panelových diskusiách sa budú brať do úvahy
príspevky zhromaždené v rámci konferencie, ktoré budú podkladom pre plenárne
zasadnutie konferencie, a to vypracovaním súboru odporúčaní pre tri inštitúcie Únie,
ktoré majú v nadväznosti na tieto odporúčania prijať príslušné opatrenia.

2. Čo je poradné stretnutie?

K poradnému stretnutiu dochádza vtedy, keď sa skupina náhodne vybraných
občanov stretne na niekoľko dní na žiadosť verejného orgánu, aby poskytla
konsenzuálnu odpoveď na otázku všeobecného záujmu. Skupina (napr. občianske
zhromaždenie, občianska porota alebo občianska panelová skupina) má prístup
k technikám skupinovej práce a informáciám a má dostatok času na prediskutovanie
predloženej otázky. Tento formát sa vo svete používa čoraz častejšie.

3. Koľko európskych panelových diskusií občanov sa uskutoční, kde a kedy sa 
uskutočnia a na aké témy?

Budú sa konať štyri európske panelové diskusie občanov, pričom každá z nich bude
zahŕňať tri trojdňové poradné stretnutia, z ktorých dve budú v prípade, že to umožní
zdravotná situácia, vedené prezenčnou formou.

Prvé zasadnutia štyroch európskych panelových diskusií občanov sa budú konať
prezenčne v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Druhé zasadnutia
panelových diskusií sa budú konať v režime na diaľku cez víkend. Tretie a záverečné
zasadnutia panelových diskusií sa budú konať prezenčne v týchto vzdelávacích
inštitúciách: Inštitút pre medzinárodné a európske záležitosti v Dubline, Európsky
univerzitný inštitút vo Florencii, College of Europe v Natoline a Európsky inštitút
verejnej správy v Maastrichte.

Všetky európske panelové diskusie občanov sa uskutočnia v rovnakom období od 
jesene 2021 do jari 2022.

1� https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/22/SK_-_SPOLOC%CC%8CNE%CC
%81_VYHLA%CC%81SENIE_O.pdf 
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Diskusné témy každej panelovej diskusie vychádzajú z tém mnohojazyčnej digitálnej 
platformy a sú zoradené takto:

 silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť, zamestnanosť/vzdelávanie, 
mládež, kultúra, šport/digitálna transformácia;

 európska demokracia/hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť;

 zmena klímy, životné prostredie/zdravie;

 EÚ vo svete/migrácia.

4. Kto sú účastníci európskych panelových diskusií občanov a ako boli vybraní?

Na európskych panelových diskusiách občanov sa zúčastní 800 európskych
občanov; po 200 účastníkov na každej zo štyroch panelových diskusií, čím sa
dosiahne rovnováha medzi rozmanitosťou (čím väčší počet účastníkov, o to väčšia
rozmanitosť) a efektívnosťou diskusií. Výber občanov sa uskutočnil náhodným
spôsobom a tak, aby títo občania zastupovali sociologickú rozmanitosť EÚ (rôzne
skupiny zastúpené na základe týchto piatich kritérií: geografický pôvod – štátna
príslušnosť, mesto/vidiek – sociálno-ekonomické zázemie – úroveň vzdelania – rod
a vek). Tento proces je založený na dôveryhodnej metodike zameranej na
zabezpečenie rozmanitosti a zohľadňuje dôkazy získané z bohatých skúseností
s občianskymi zhromaždeniami na miestnej, národnej a európskej úrovni. Tretinu
z každej panelovej diskusie tvoria mladí ľudia (vo veku 16 – 25 rokov). Pokiaľ ide
o rozdelenie účastníkov z členských štátov, zohľadnila sa zostupná proporcionalita,
ktorá sa uplatňuje pri zostavovaní Európskeho parlamentu. Výber sa uskutočnil od
mája do augusta 2021 a týkal sa všetkých obyvateľov (iba občanov EÚ). Občania boli
vo väčšine prípadov kontaktovaní telefonicky (náhodne generované telefónne čísla –
pevná linka a mobil) v niekoľkých kolách, aby sa im vysvetlil účel panelovej diskusie
a získal ich súhlas. Po získaní ich súhlasu sa im zaslala pozvánka s presným
vysvetlením, čo sa od nich očakáva, pričom počas celého procesu sa im bude
poskytovať odborná podpora a usmernenie.

5. Ako by ste zabezpečili angažovanosť občanov?

Občania, ktorí sa zúčastňujú na európskych panelových diskusiách občanov, budú
vyzvaní, aby sa zaviazali zúčastniť sa na všetkých zasadnutiach. Vzhľadom na
význam európskych panelových diskusií občanov a požadovaný príspevok z hľadiska
času a úsilia dostanú účastníci kompenzačný poplatok. Všetky zasadnutia sa budú
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konať cez víkendy, aby sa v čo najväčšej miere zabezpečila dostupnosť účastníkov
a zlučiteľnosť s ich pracovným a súkromným životom.

6. Aký bude výstup panelových diskusií a ako bude tento výstup prepojený so 
zvyškom konferencie?

Európske panelové diskusie občanov predložia súbor spoločne navrhnutých
odporúčaní, ktoré sa stanú podkladom pre všeobecné rokovania konferencie, najmä
na plenárnych zasadnutiach konferencie, a nakoniec aj pre správu o ich konečnom
výsledku.

Každá európska panelová diskusia občanov vymenuje pre plenárne zasadnutie
konferencie 20 zástupcov, ktorí tam predložia prijaté odporúčania a budú o nich
diskutovať s ostatnými účastníkmi. Prvé dve panelové diskusie predstavia výsledky
svojej práce na plenárnom zasadnutí konferencie v decembri 2021 a ďalšie dve
v januári 2022. Plenárne zasadnutie zabezpečí, aby sa odporúčania z národných
a európskych panelových diskusií občanov prebrali podľa tém bez vopred určeného
výsledku a bez obmedzenia na vopred určené oblasti politiky. Plenárne zasadnutie
predloží svoje návrhy Výkonnej rade, ktorá za plnej spolupráce s členmi zasadnutia
a v úplnej transparentnosti vypracuje správu, ktorá bude uverejnená na
mnohojazyčnej digitálnej platforme.

7. Ako sa budú organizovať diskusie?

Zavedie sa presná metodika a jasný protokol vedenia diskusie, vychádzajúce
z bohatých skúseností s občianskymi zhromaždeniami, s cieľom vytvoriť spolu
s príspevkami odborníkov, moderátorov a overovateľov faktov priestor pre skutočnú
diskusiu vedenú zdola nahor a iniciovanú občanmi.

Práce budú prebiehať v troch rôznych fázach. Na prvom zasadnutí („definícia
programu“) sa občania rozhodnú na základe svojich predstáv o Európe budúcnosti,
o ktorých otázkach sa má diskutovať v rámci hlavných tém panelovej diskusie.
Účastníci si určia otázky, ktorými sa chcú ako skupina zaoberať prioritne a o ktorých
chcú intenzívnejšie diskutovať, s cieľom vypracovať osobitné odporúčania pre
Európsku úniu. Riešenie týchto otázok bude úlohou druhej fázy („tematické
prehĺbenie“), ktorá sa uskutoční na druhom zasadnutí, pričom toto povedie k tretiemu
zasadnutiu, kde sa odporúčania schvália.



Po predložení záverečných odporúčaní plenárnemu zasadnutiu sa v poslednej fáze
(„podujatie na účely získania spätnej väzby“) uskutoční proces zodpovednosti, počas
ktorého občania nadviažu na reakciu na odporúčania a ich možné praktické
vykonávanie.

Zasadnutia panelových diskusií budú pozostávať z plenárnych častí, kde sa
uskutočnia všeobecné prezentácie a diskusie so zapojením všetkých účastníkov, ako
aj zo skupinových diskusií (diskusných blokov) alebo z pracovných skupín, kde sa
práca sústredí v menších skupinách a zameria sa na osobitné aspekty alebo
čiastkové témy. Každá panelová diskusia bude mať 15 pracovných skupín.

Európske panelové diskusie občanov budú tiež informované o každom odporúčaní,
ktoré vyplynie z národných panelových diskusií občanov.

8. Aký jazykový režim sa bude uplatňovať na európske panelové diskusie
občanov?

Aby sa zabezpečila čo najväčšia rozmanitosť diskusií, panelové diskusie budú
viacjazyčné (24 úradných jazykov EÚ na plenárnych zasadnutiach panelových
diskusií a minimálne štyri na každom zasadnutí panelových diskusií, aby sa pokryli
všetky úradné jazyky EÚ).

9. Aká je úloha externých odborníkov?

Počas diskusií budú mať účastníci zapojení do európskych panelových diskusií
občanov prístup k informačným zdrojom a odborným znalostiam. Občania budú mať
k dispozícii zoznam odborníkov a zainteresovaných strán, z ktorého si podľa svojich
tém a konkrétnych potrieb budú môcť vybrať, pričom na prvom zasadnutí každej
panelovej diskusie budú prítomní odborníci, aby danú tému predstavili.

10. Aká je úloha pozorovateľov?

Očakáva sa, že európske panelové diskusie občanov, ktoré sú skutočnou
demokratickou inováciou, prilákajú veľkú pozornosť výskumnej obce. Výskumní



pracovníci môžu byť prítomní na európskych panelových diskusiách občanov
a sledovať priebeh diskusií, pričom sa musia pridržiavať určitých pravidiel a brať
ohľad na prácu a súkromie účastníkov. Ak to bude možné a po dohode, budú môcť
viesť s účastníkmi rozhovory na výskumné účely.

11. Budú panelové diskusie verejné?

Plenárne zasadnutia európskych panelov občanov sa budú vysielať naživo, pričom
dokumenty z ich diskusií a debát sa verejne sprístupnia na mnohojazyčnej digitálnej
platforme https://futureu.europa.eu. Diskusie v jednotlivých pracovných skupinách sa
nebudú vysielať naživo s cieľom chrániť slobodu občanov diskutovať a navrhovať
odporúčania.
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