
Evropské panelové diskuse občanů – otázky a odpovědi

1. Co jsou evropské panelové diskuse občanů?

Evropské panelové diskuse občanů jsou klíčovým prvkem konference o budoucnosti
Evropy, které byly stanoveny ve společném prohlášení1 a které pořádá Evropský
parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise. Uskuteční se čtyři evropské
panelové diskuse občanů, v nichž by měli mít občané možnost společně přemýšlet o
budoucnosti, kterou chtějí pro Evropskou unii. Diskusního procesu na třech
zasedáních, která mají utvářet budoucnost evropského projektu, se společně účastní
800 náhodně vybraných občanů reprezentujících sociologickou a geografickou
rozmanitost EU. Při panelových diskusích budou zohledněny příspěvky shromážděné
v rámci konference, které poskytnou podklady pro plenární zasedání konference a
formulují soubor doporučení pro tři orgány Unie, aby na ně navázaly.

2. Co je diskusní proces?

Diskusní proces probíhá tak, že se na žádost orgánu veřejné moci na několik dní
sejde skupina občanů na základě náhodného výběru, aby poskytli konsensuální
odpověď na otázku obecného zájmu. Tato skupina (např. občanské shromáždění,
občanská porota nebo panelová diskuse občanů) má přístup k metodám práce ve
skupině a k informacím a má dostatek času na projednání položené otázky. Tento
formát se stále větší měrou využívá ve světě.

3. Kolik evropských panelových diskusí občanů se bude konat, na jakých místech
a k jakým tématům? 

Uskuteční se čtyři evropské panelové diskuse občanů a každá z nich proběhne na
třídenních diskusních zasedáních, přičemž minimálně dvě zasedání se budou konat
prezenčně, umožní-li to zdravotní situace. 

První zasedání čtyř evropských panelových diskusí občanů se uskuteční prezenčně v
prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku. Druhá zasedání panelových
diskusí se budou konat přes víkend na dálku. Třetí a závěrečná zasedání panelových
diskusí se uskuteční prezenčně v těchto vzdělávacích institucích: Institut
mezinárodních a evropských záležitostí v Dublinu, Evropský univerzitní institut ve
Florencii, College of Europe v Natolinu (Varšava) a Evropský institut veřejné správy v
Maastrichtu. 

Všechny evropské panelové diskuse občanů se uskuteční ve stejném celkovém 
období od podzimu 2021 do jara 2022.

1� https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-
_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf 
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Témata k diskusi pro jednotlivé panelové diskuse vycházejí z témat vícejazyčné 
digitální platformy a jsou seskupena následujícím způsobem a v tomto pořadí:

 silnější ekonomika, sociální spravedlnost, zaměstnanost a vzdělávání, 
mládež, kultura, sport a digitální transformace, 

 evropská demokracie a hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost, 

 změna klimatu, životní prostředí a zdraví, 

 EU ve světě a migrace.

4. Kdo jsou účastníci evropských panelových diskusí občanů a jak byli vybráni? 

Evropské panelové diskuse občanů tvoří 800 evropských občanů, přičemž v každé ze
čtyř panelových diskusí jich je 200, což je počet zajišťující rovnováhu mezi
rozmanitostí (snáze dosažitelnou, jde-li o vyšší počet) a efektivitou diskusního
procesu. Občané byli vybráni náhodně, tak aby reprezentovali sociologickou
rozmanitost EU (různé skupiny zastoupené na základě pěti kritérií: státní příslušnost
a městský/venkovský původ, socioekonomické zázemí, dosažené vzdělání, gender a
věk). Tento proces je založen na důvěryhodné metodice, která je zaměřena na
zajištění rozmanitosti a zohlednění důkazů vyplývajících z četných zkušeností
občanských shromáždění na místní, vnitrostátní a evropské úrovni. Třetinu každého
panelu tvoří mladí lidé (ve věku 16–25 let). Rozdělení mezi členské státy bylo
provedeno s ohledem na sestupnou proporcionalitu složení Evropského parlamentu.
Výběr účastníků probíhal od května do srpna 2021 a zahrnoval veškeré obyvatelstvo
(s omezením na občany EU). Občané byli většinou kontaktováni telefonicky (náhodně
generovaná telefonní čísla – pevné linky a mobilní telefony) v několika kolech, aby jim
byl vysvětlen účel a byl získán jejich souhlas. V případě souhlasu obdrželi pověřovací
dopis s přesným vysvětlením, co se od nich očekává, s tím, že během celého
procesu jim bude poskytována odborná podpora a poradenství. 

5. Jak byste zajistili angažovanost občanů? 

Občané účastnící se evropské panelové diskuse občanů budou vyzváni, aby se
zavázali k účasti na všech zasedáních. Vzhledem k významu tohoto úkolu a
požadovaného příspěvku z hlediska času a úsilí obdrží za tuto činnost finanční
odměnu. Všechna zasedání se budou konat o víkendech, aby byla co nejvíce
zajištěna disponibilita účastníků a soulad s jejich profesním a soukromým životem. 

https://futureu.europa.eu/
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6. Jaké budou z panelových diskusí výstupy a jak budou souviset se zbytkem 
konference? 

Z evropských panelových diskusí občanů vzejde soubor společně navržených a
přijatých doporučení, která budou podkladem pro všeobecná jednání konference,
zejména pro plenární zasedání konference, a v konečném důsledku i pro zprávu o
jejím konečném výsledku.

V rámci každé panelové diskuse bude jmenováno 20 zástupců pro plenární zasedání
konference, aby přijatá doporučení představili a projednali s ostatními zástupci.
Zástupci prvních dvou panelových diskusí představí výsledky své práce na plenárním
zasedání konference v prosinci 2021, zatímco zástupci druhých dvou diskusí je
nastíní v lednu 2022. Na plenárním zasedání bude zajištěno, aby tematicky
seskupená doporučení vycházející z vnitrostátních a evropských panelových diskusí
občanů byla projednávána bez předem stanoveného výsledku a bez omezení na
předem stanovené oblasti politiky. Návrhy z plenárního zasedání budou předloženy
výkonné radě, která za plné transparentnosti a v plné spolupráci s plenárním
zasedáním vypracuje zprávu, jež bude zveřejněna na vícejazyčné digitální platformě.

7. Jak bude diskusní proces organizován? 

Bude zavedena důsledná metodika a jasný protokol pro vedení diskusí, které budou
vycházet z již bohatých zkušeností občanských shromáždění za přispění odborníků,
moderátorů a ověřovatelů faktů, aby byla možná opravdová diskuse vedená zdola
nahoru a iniciovaná občany.

Činnost bude mít tři různé fáze. Na prvním zasedání („definice programu“) se občané
při tvorbě své vize Evropy sami rozhodnou, jaké otázky budou v rámci hlavních témat
panelové diskuse projednávány. Účastníci stanoví otázky, kterými se jako skupina
chtějí zabývat prioritně a detailněji, aby pro Evropskou unii vypracovali specifická
doporučení. Vlastní diskuse o těchto otázkách bude úkolem druhé fáze („tematické
prohloubení“), která bude probíhat na druhém zasedání a navazujícím třetím
zasedání, na němž budou doporučení schválena.

Po předložení konečných doporučení plenárnímu zasedání se v poslední fázi (akce k
poskytnutí zpětné vazby) může uskutečnit proces přijímání odpovědnosti, během



něhož se občané budou věnovat reakcím na svá doporučení a jejich případnému
provádění v praxi. 

Zasedání panelových diskusí se budou skládat z plenárních částí, na nichž se
uskuteční obecné prezentace a budou probíhat diskuse za přispění všech účastníků,
a z diskusí v užším kruhu či z pracovních skupin, v nichž se činnost soustředí do
menších seskupení a zaměří se na konkrétní aspekty nebo dílčí témata. V rámci
každé panelové diskuse bude existovat 15 pracovních skupin.  

Evropské panelové diskuse občanů budou rovněž informovány o veškerých
doporučeních vnitrostátních panelových diskusí občanů.

8. Jaký jazykový režim se bude vztahovat na jednání evropských panelových
diskusí občanů? 

Aby byla jednání co nejrozmanitější, panelové diskusí budou vícejazyčné (24
úředních jazyků EU na plenárních zasedáních panelové diskuse a nejméně čtyři
jazyky při diskusích v užším kruhu v rámci panelových diskusí, aby byly zahrnuty
všechny úřední jazyky EU).

9. Jakou úlohu mají externí odborníci? 

V průběhu jednání budou mít občané účastnící se evropských panelových diskusí
občanů přístup k informačním zdrojům a odborným znalostem. Občanům bude k
dispozici seznam odborníků a zúčastněných stran, kteří je budou moci vybrat z tohoto
seznamu podle svých témat a specifických potřeb, přičemž na prvním zasedání
každé panelové diskuse budou přítomni odborníci, kteří příslušné téma představí. 

10. Jakou úlohu mají pozorovatelé? 

Očekává se, že evropské panelové diskuse občanů budou jakožto skutečně
demokratická inovace přitahovat značnou pozornost výzkumné obce. Při evropských
panelových diskusích občanů mohou být přítomni vědci, kteří budou při dodržení
určitých pravidel sledovat průběh diskuse, jakož i činnost a soukromí účastníků.



Bude-li to možné, budou s nimi mít po dohodě možnost vést rozhovory pro výzkumné
účely.

11. Budou jednání panelových diskusí veřejná?

Plenární zasedání evropských panelových diskusí občanů budou živě přenášena a
dokumenty z jejich diskusí a jednání budou zveřejněny na vícejazyčné digitální
platformě https://futureu.europa.eu. Jednání v jednotlivých pracovních skupinách živě
přenášena nebudou, aby byla chráněna svoboda občanů diskutovat a vypracovávat
doporučení. 
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