
Európske panelové diskusie občanov sú kľúčovým prvkom Konferencie o budúcnosti 
Európy, ktorá predstavuje prelomovú podobu poradnej demokracie v Európskej únii.

Panelové diskusie dávajú občanom väčšie slovo pri tvorbe budúcich politík a 
formulovaní ambícií Únie. Reprezentatívna vzorka zložená z 800 občanov sa stretne, 
aby diskutovala o budúcnosti Európy s cieľom predložiť politické odporúčania týkajúce 
sa hlavných tém uvedených na digitálnej, viacjazyčnej platforme konferencie.

Tieto odporúčania sa stanú podkladom pre celkovú diskusiu konferencie, ktorá bude 
nasledovať.

Ako bude vyzerať zloženie jednotlivých 
panelových diskusií?

• V každej z celkovo 4 panelových diskusií bude 200 náhodne 
vybraných občanov z 27 členských štátov

• Budú odzrkadľovať rozmanitosť EÚ z pohľadu geografického 
pôvodu, pohlavia, veku, sociálno-ekonomického zázemia a stupňa 
vzdelania

• Tretinu v každej panelovej diskusii budú tvoriť mladí ľudia vo veku od 
16 do 25 rokov

Vyjadrite svoj názor https://futureu.europa.eu

Európske panelové diskusie občanov

Budúcnosť je vo 
vašich rukách
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http://online multilingual digital platform
https://futureu.europa.eu/?locale=sk


hodnoty, práva, právny 
štát, demokracia, 
bezpečnosť, (24-26/09; 
12-14/11; 10-12/12)

zmena klímy, životné 
prostredie/zdravie, (1-3/10; 
19-21/11; 7-9/01/2022)

• 4 panelové diskusie sa budú venovať rôznym témam, ktoré poskytnú priestor na 
diskusiu „zdola nahor“. Ide o tieto témy:

EÚ vo svete/migrácia.  
(15-17/10; 26-28/11;  
14-16/01/2022)

O čom sa bude diskutovať?

Akým spôsobom a kedy sa to uskutoční?

Diskusie v rámci každého 
panelu budú mať 

formu troch minimálne 
dvojdňových zasadnutí 

a budú sa konať od 
septembra 2021 do 

januára 2022.

Budú to online & 
zasadnutia naživo, v 

závislosti od situácie v 
súvislosti s ochorením 

COVID-19.

Panelové diskusie budú 
mnohojazyčné (plenárne 

zasadnutia panelov vo 
všetkých 24 úradných 

jazykoch EÚ).

silnejšie hospodárstvo, 
sociálna spravodlivosť, 
pracovné miesta/
vzdelávanie, mládež, 
kultúra, šport/digitálna 
transformácia, (17-19/09; 
5-7/11; 3-5/12)



Vyjadrite svoj názor

 Čo bude výstupom panelových diskusií?

• Počas panelových diskusií sa prediskutujú podnety získané prostredníctvom 
digitálnej platformy. Sformuluje sa súbor odporúčaní pre Úniu s cieľom nadviazať 
na ne. O týchto odporúčaniach sa bude rokovať na plenárnom zasadnutí 
konferencie.

• Na plenárnom zasadnutí sa zúčastní 80 zástupcov panelov, pričom najmenej 
tretina z nich bude vo veku menej ako 25 rokov. Predstavia výsledky svojich 
diskusií a prediskutujú ich s ostatnými účastníkmi plenárneho zasadnutia.

• Účastníci panelu budú priebežne informovaní o opatreniach prijatých 
v nadväznosti na ich odporúčania. Na záver sa uskutoční podujatie venované 
spätnej väzbe.  

 

Napredovanie panelových diskusií môžete sledovať na digitálnej platforme:  
https://futureu.europa.eu.

© Európska únia, 2021

Opätovné použitie tohto dokumentu je povolené za predpokladu, že sa primeraným spôsobom uvedie 
zdroj a označia sa všetky zmeny (licencia Creative Commons Attribution 4.0 International). Akékoľvek 
použitie alebo reprodukcia prvkov, ktoré nie sú vo vlastníctve EÚ, podlieha povoleniu priamo od 
príslušných držiteľov práv. Pokiaľ sa neuvádza inak, všetky snímky © Európska únia. Ikony  
© Flaticon – všetky práva vyhradené. PDF     ISBN 978-92-76-41297-7    doi:10.2775/074988    NA-09-21-377-SK-N

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=sk
https://futureu.europa.eu/?locale=sk

	Budúcnosť je vo vašich rukách
	európske panelové diskusie občanov
	Ako bude vyzerať zloženie jednotlivých panelových diskusií?
	O čom sa bude diskutovať?
	Akým spôsobom a kedy sa to uskutoční?
	Čo bude výstupom panelových diskusií?


