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Vítejte na panelových diskusích občanů v rámci Konference o budoucnosti Evropy. Jsme 

Vám velmi vděčni za to, že jste souhlasili s účastí na tomto dobrodružství. Jste jednou 

z 800 osob, které byly vybrány na základě náhodného výběru a společně ponesou 
odpovědnost za několikaměsíční práci na zlepšování budoucnosti Evropy. 

Možná se ptáte: „Proč právě já? Nemají jiní lidé pro tento úkol lepší předpoklady?“ 
Odpověď zní: „Ne.“ Vy i ostatní účastníci vstáváte každý den ráno někde v Evropě a čelíte 
realitě, která není vždy pro každého jednoduchá nebo příznivá. A nás právě zajímá Vaše 
konkrétní perspektiva a zkušenost. 

Evropské panelové diskuse občanů v rámci konference se vyznačují tím, že jsou 
rozmanité, stejně jako Evropa. Jak poznáte v nadcházejících dnech, všichni pocházíte 

z velmi odlišných míst, někteří z Vás studují, jiní pracují, jsou v důchodu nebo jsou 
nezaměstnaní. Patříte do různých věkových kategorií a pro většinu z Vás není účast 
na procesu tohoto druhu každodenní záležitostí. A právě to je důležité. Nehledáme 
odborníky ani politiky, ale obyčejné lidi, kteří žijí v Evropské unii. 
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Dopis od spolupředsedů 

[Vážená paní, / Vážený pane, ] 
 

velmi nás těší, že jste přijal/a nabídku zúčastnit se evropské panelové diskuse občanů v rámci 
Konference o budoucnosti Evropy. 
 

Rádi bychom Vám za Vaši účast srdečně poděkovali a ujistili Vás o důležitosti, již jedinečnému a 
společnému projektu Konference o budoucnosti Evropy přikládáme. 

 

Cílem Konference o budoucnosti Evropy je otevřít nový prostor k diskusi s občany Evropské unie o 
výzvách i prioritách. Za tím účelem chceme oslovit nejrůznější skupiny občanů ze všech 
společenských vrstev a koutů Unie a přenechat jim hlavní roli při formování budoucnosti 
evropského projektu. 
 

Evropské panelové diskuse občanů budou klíčovým prvkem této konference. Tyto panely budou 
mít možnost zkoumat témata, která jsou důležitá pro Vás, i příspěvky shromážděné v rámci 
konference prostřednictvím mnohojazyčné digitální platformy (futureu.europa.eu), jež budou 
společně tvořit základ doporučení pro další kroky orgánů Unie. 
 

Zveme Vás, abyste se dne [datum] zúčastnili diskuse v [místo] a poskytli svá doporučení. Jako 
člen/ka skupiny náhodně vybraných 800 evropských občanů a občanek reprezentujících 
rozmanitost EU budete mít příležitost podělit se o své nápady a diskutovat o nich v rámci tří 
jednání v panelu s dalšími 200 spoluobčany. Díky pomoci tlumočníků se budete moci vyjadřovat v 
mateřském jazyce. Všechny informace týkající se témat k diskusi a její organizace a dalších 
souvisejících akcí, jako je Evropské setkání mládeže, Vám budou včas poskytnuty. 
 

Zajímají nás Vaše názory, nápady a konkrétní návrhy týkající se budoucnosti Evropské unie. Čas, 
který věnujete těmto panelovým diskusím, přispěje k jejímu formování. 

Zástupci Vašeho panelu budou prezentovat doporučení, která společně vypracujete, plenárnímu 
zasedání konference a projednají je s dalšími účastníky. Všechny tři instituce poté urychleně 
přezkoumají, jak na výsledky konference navázat. Tyto následné kroky budou plně transparentní a 
bude o nich poskytnuta zpětná vazba. 
 

Znovu Vám děkujeme za to, že jste se zapojili do tohoto úžasného projektu. Přejeme Vám mnoho 
štěstí při Vaší práci a s velkým zájmem očekáváme závěry Vašich jednání. 
S úctou 

spolupředseda      spolupředseda spolupředseda 

 

 
Guy Verhofstadt  
poslanec Evropského 

parlamentu 

Gašper Dovžan 
státní tajemník pro 

záležitosti EU 

Dubravka Šuica 
místopředsedkyně 
Evropské komise 

 



 

4 
 

 

Konference o budoucnosti Evropy a evropské panelové diskuse občanů – úvod 

Konference o budoucnosti Evropy (dále jen „konference“) představuje bezprecedentní 
demokratický proces opírající se o tyto pilíře: vícejazyčná digitální platforma 
(https://futureu.europa.eu), na níž jsou shromažďovány nápady jednotlivých občanů 
a nápady vzešlé z akcí, čtyři evropské panelové diskuse občanů, vnitrostátní panelové 
diskuse občanů a vnitrostátní akce a plenární zasedání konference, které bude složeno 
z občanů zastupujících evropské panelové diskuse, občanů zastupujících vnitrostátní 
panelové diskuse a vnitrostátní akce, z politiků, sociálních partnerů a organizované 
občanské společnosti. 

Evropské panelové diskuse občanů jsou jedním z klíčových prvků Konference 
o budoucnosti Evropy. Uskuteční se čtyři evropské panelové diskuse občanů, které 
účastníkům umožní společně se zamyslet nad tím, jakou si pro Evropskou unii přejí 
budoucnost. 

Cílem tohoto procesu není pouze shromáždit Vaše názory, ale zapojit Vás do utváření 
budoucnosti evropského projektu. Jaké otázky nebo problémy se Vás nejvíce dotýkají? 
Jaká konkrétní opatření by měla Evropská unie zavést, abyste mohli snáze uskutečnit své 
životní plány? Brzy se zapojíte do procesu kolektivní rozpravy, v němž budete muset 
společně uvažovat a pracovat jako tým, abyste vypracovali konkrétní doporučení, která 
budou předložena a projednána na plenárním zasedání konference. 

 

Účastníci evropských panelových diskusí občanů 

● Každého ze 4 panelů se zúčastní 200 evropských občanů vybraných na základě 
náhodného výběru z 27 členských států. 

● Skladba účastníků odráží rozmanitost EU: zeměpisný původ (státní příslušnost 
a městský/venkovský původ), gender, věk, socioekonomické zázemí a dosažené 
vzdělání. 

● V každém panelu je alespoň jedna žena a jeden muž z každého členského státu; 
● Třetinu každého panelu tvoří mladí lidé (ve věku 16–25 let). Tato skupina mladých 

lidí bude mít zvláštní vazbu na Evropské setkání mládeže. 
 

https://futureu.europa.eu/?locale=cs
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Harmonogram evropských panelových diskusí občanů 

 Téma Termín konání Místo konání 

PANEL 
č. 1 

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

První zasedání: 17.–19. září 
 
Druhé zasedání: 5.–7. listopadu 
 
Třetí zasedání: 3.–5. prosince  

Štrasburk, Francie 
 
On-line 
 
Dublin, Irsko (Institute of International and European Affairs and 
partners / Institut pro mezinárodní a evropské záležitosti a partneři) 

PANEL 
č. 2 

Evropská demokracie 
a hodnoty, práva, právní 
stát, bezpečnost 

První zasedání: 24.–26. září 
 
Druhé zasedání: 12.–14. listopadu 
 
Třetí zasedání: 10.–12. prosince 

Štrasburk, Francie 
 
On-line 
 
Florencie, Itálie (European University Institute and partners / Evropský 
univerzitní institut a partneři) 

PANEL 
č. 3 

Změna klimatu, životní 
prostředí a zdraví 

První zasedání: 1.–3. října 
 
Druhé zasedání: 19.–21. listopadu 
 
Třetí zasedání: 7.–9. ledna  

Štrasburk, Francie 
 
On-line 
 
Natolin, Polsko (College of Europe and partners / Evropská univerzita 
a partneři) 

PANEL 
č. 4 

EU ve světě a migrace První zasedání: 15.–17. října 
 
Druhé zasedání: 26.–28. listopadu 
 
Třetí zasedání: 14.–16. ledna  

Štrasburk, Francie 
 
On-line 
 
Maastricht, Nizozemsko (European Institute for Public Administration 
and partners / Evropský institut veřejné správy a partneři) 

Akce k poskytnutí zpětně vazby jaro 2022 bude upřesněno 
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K čemu tento proces slouží? 

Rádi bychom Vás požádali, abyste se v rámci kolektivního diskusního procesu1 
zamysleli nad tím, jakou si pro Evropskou unii přejete budoucnost. K dispozici vám budou 
moderátoři, kteří vám budou v průběhu celého procesu pomáhat. Díky pomoci tlumočníků 
se budete moci vyjadřovat ve svém mateřském jazyce a stejně tak ve svém jazyce 
i poslouchat příspěvky ostatních účastníků. 

Neptáme se pouze na Váš názor. Měla by to pro Vás být příležitost k zamyšlení a výměně 
názorů s ostatními účastníky s cílem dospět ke kolektivním doporučením. 
Během celého procesu budete mít rovněž přístup ke zdrojům a odborníkům na témata, 
která si vyberete k diskusi. Neočekává se, že máte předchozí znalosti o fungování 
Evropské unie. Základní informace Vám budou včas poskytnuty. 

K dosažení těchto cílů navrhujeme tři různé fáze práce („zasedání“). 

V rámci hlavních témat panelové diskuse budete mít možnost sami rozhodnout 
o otázkách, které se budou projednávat. První zasedání se ponese v duchu „vymezení 
agendy“. Cílem tohoto zasedání je stanovit otázky, kterými se jako skupina chcete 
zabývat prioritně a detailněji s cílem vypracovat pro Evropskou unii konkrétní doporučení. 

Vlastní diskuse o těchto otázkách bude úkolem druhé fáze, kterou označujeme jako 
„tematické prohloubení“ a která bude probíhat na druhém a třetím zasedání. 

Po předložení konečných doporučení plenárnímu zasedání může v poslední fázi (akce 
k poskytnutí zpětné vazby) nastat proces přijímání odpovědnosti, během něhož se 
budete věnovat reakcím na Vaše doporučení a jejich případnému provádění v praxi. 

V každém panelu určíte 20 zástupců pro plenární zasedání konference2. Na plenárním 
zasedání se budou projednávat nápady občanů vzešlé z vnitrostátních a evropských 
panelových diskusí občanů a z vícejazyčné digitální platformy. Plenární zasedání předloží 
své návrhy výkonné radě, která za plné transparentnosti a v plné spolupráci s plenárním 
zasedáním vypracuje zprávu, jež bude zveřejněna na vícejazyčné digitální platformě. 

Za veškerou tuto činnost obdržíte odměnu a budete požádáni, abyste se zavázali zúčastnit 
se všech zasedání.

                                                 
1 Diskusní proces probíhá tak, že se na žádost vlády na několik dní sejde skupina občanů vybraných 
náhodným výběrem, aby poskytli konsensuální odpověď na otázku obecného zájmu. Tato skupina (která se 
může nazývat například občanské shromáždění, občanská porota nebo občanský panel) má přístup 
k metodám práce ve skupině a k informacím a má dostatek času na projednání položené otázky. Tento 
formát využívají stovky vlád po celém světě. 
2 Plenární zasedání konference se skládá ze 108 zástupců Evropského parlamentu, 54 zástupců Rady (dva 
z každého členského státu) a 3 zástupců Evropské komise a dále ze 108 zástupců všech vnitrostátních 
parlamentů, zastoupených rovnocenně. Dále se ho účastní 18 zástupců Výboru regionů a Evropského 
hospodářského a sociálního výboru, 6 volených zástupců regionálních orgánů a 6 volených zástupců 
místních orgánů, dvanáct zástupců sociálních partnerů a osm zástupců občanské společnosti. Účastní se ho 
rovněž 80 zástupců evropských panelových diskusí občanů, z nichž alespoň jedna třetina musí být mladší 25 
let, předsedkyně Evropského fóra mládeže a 27 zástupců vnitrostátních akcí nebo vnitrostátních panelových 
diskusí občanů. V případech, kdy se diskuze budou dotýkat úlohy EU na mezinárodní scéně, bude přizván 
také vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Rovněž mohou být přizváni 
zástupci klíčových zúčastněných subjektů. 
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Řídící orgány Konference o budoucnosti Evropy 

Společné předsednictví a jeho příslušné orgány 

Konference je podřízena všem třem orgánům EU, zastoupeným předsedou Evropského 
parlamentu, předsedou Rady a předsedkyní Evropské komise, kteří působí jako její 
společné předsednictví. 

● Evropský parlament (705 poslanců) je spolu s Radou Evropské unie hlavním 
zákonodárným orgánem EU. Má rovněž dohledové a rozpočtové pravomoci. Jeho 
poslanci jsou voleni každých pět let přímo občany. Rozhodnutí se obvykle přijímají 
většinou odevzdaných hlasů3. 

● Rada Evropské unie je spolu s Evropským parlamentem hlavním zákonodárným 
orgánem EU. Skládá se z ministrů jednotlivých členských států odpovědných 
za jednotlivé oblasti politiky. V závislosti na projednávané otázce přijímá Rada 
Evropské unie rozhodnutí prostou většinou, kvalifikovanou většinou nebo 
jednomyslně. 

● Evropská komise je výkonným orgánem EU. Navrhuje nové právní předpisy, 
provádí rozhodnutí Rady a Parlamentu a zastupuje EU na mezinárodní úrovni. 
Komisaři (jeden za každou zemi) jsou jmenováni se souhlasem Parlamentu a Rady. 
Rozhodnutí se přijímají na základě konsensu, nebo pokud se o nich hlasuje, 
prostou většinou. 

 

Výkonná rada 

Výkonnou radu Konference o budoucnosti Evropy vedou tři spolupředsedající, z nichž 
každý zastupuje jeden ze tří orgánů. Skládá se ze tří členů a až čtyř pozorovatelů 
za každý orgán, jakož i z pozorovatelů z vnitrostátních parlamentů; přizváni jsou rovněž 
zástupci Výboru regionů, Hospodářského a sociálního výboru, sociálních partnerů 
a občanské společnosti. Výkonná rada pravidelně podává zprávy společnému 
předsednictví. Odpovídá za přijímání rozhodnutí na základě konsensu, pokud jde o práci 
konference, její procesy a akce, za dohled nad průběhem konference a za přípravu 
jejích plenárních zasedání, včetně příspěvků občanů a kroků přijímaných v reakci na ně. 

Výkonné radě je v práci nápomocen nevelký společný sekretariát složený ze stejného 
počtu zástupců všech tří orgánů. 

Jakými tématy se evropské panelové diskuse občanů zabývají? 

 

Panel č. 1 

Panel s názvem „Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost / mládež, 
sport, kultura a vzdělávání / digitální transformace“ se zabývá budoucností naší 
ekonomiky a pracovních míst, zejména po pandemii, přičemž věnuje náležitou pozornost 
souvisejícím otázkám sociální spravedlnosti. Bude se rovněž zabývat příležitostmi 
a výzvami spojenými s digitální transformací – jedním z největších projednávaných témat, 

                                                 
3
 Zdroj: Orgány a instituce| Evropská unie (europa.eu) 

https://europa.eu/european-union/index_cs
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která jsou zaměřena na budoucnost. Panel se bude rovněž zabývat budoucností Evropy 
v oblasti mládeže, sportu, kultury a vzdělávání. 

Více informací o tématech tohoto panelu: 

Silnější ekonomika, sociální spravedlnost, zaměstnanost: 
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=cs 

Mládež, sport, kultura a vzdělávání: 
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=cs 

Digitální transformace: https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=cs 

 

Panel č. 2 

Panel s názvem „Evropská demokracie / hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost“ se 
zabývá tématy souvisejícími s demokracií, jako jsou volby, účast mimo období voleb, pocit, 
že se zvolení zástupci vzdalují těm, kdo je zvolili, svoboda sdělovacích prostředků 
a dezinformace. Zaměřuje se rovněž na otázky související se základními právy 
a hodnotami, právním státem a bojem proti všem formám diskriminace. Současně řeší 
i problematiku vnitřní bezpečnosti EU, jako je ochrana Evropanů před teroristickými činy 
a jinými trestnými činy. 

Více informací o tématech tohoto panelu: 

Evropská demokracie: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=cs 

Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=cs 
 

Panel č. 3 

Panel na téma „Změna klimatu, životní prostředí / zdraví“ se týká dopadů změny 
klimatu, environmentálních otázek a nových výzev pro Evropskou unii v oblasti zdraví. 
Tato témata souvisejí také s cíli a strategiemi EU, jako jsou zemědělství, doprava 
a mobilita, energetika a přechod ke klimaticky neutrální společnosti, výzkum, systémy 
zdravotní péče, reakce na zdravotní krize, prevence a zdravý životní styl. 

Více informací o tématech tohoto panelu: 

Změna klimatu a životní prostředí: 
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=cs 

Zdraví: https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=cs 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=cs
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=cs
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=cs
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=cs
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=cs
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=cs
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=cs
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Panel č. 4 

Panel s názvem „EU ve světě / migrace“ se zabývá úlohou EU ve světě, včetně cílů a 
strategií pro bezpečnost EU, obranu, obchodní politiku, humanitární pomoc a rozvojovou 
spolupráci, zahraniční politiku, politiku sousedství a rozšíření EU. Tento panel se bude 
rovněž věnovat tomu, jakým způsobem by se EU měla vypořádat s migrací. 

Více informací o tématech tohoto panelu: 

EU ve světě: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=cs 

Migrace: https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=cs 

 

Co je výsledkem tohoto procesu a jak na něj budou orgány EU reagovat? 

Panely vypracují soubor doporučení, která budou projednána na plenárním zasedání 
konference. 

V doporučení může být uvedeno, jak dosáhnout změny (konkrétní řešení), nebo jakým 
směrem by se mělo řešení problému ubírat (obecné doporučení). 

Plenární zasedání konference poté předloží své návrhy výkonné radě konference. 
Všechny tři orgány posoudí, jak na konečný výsledek konference účinně navázat – každý 
v rámci svých pravomocí a v souladu se Smlouvami EU.

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=cs
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=cs


  

11 
 

Jak mohou účastníci panelových diskusí využívat vícejazyčnou digitální 
platformu? 

Vícejazyčná digitální platforma (https://futureu.europa.eu/?locale=cs) je ústředním bodem 
shromažďujícím nápady a akce pořádané v rámci Konference o budoucnosti 
Evropy. Občané z celé Evropy mohou předkládat doporučení a diskutovat o nich ve svém 
jazyce za pomoci strojového překladu. Platforma bude rovněž sloužit jako informační 
a komunikační nástroj pro účastníky evropských panelových diskusí občanů. 

Sekce 

Vícejazyčná digitální platforma nabízí dvě různé sekce: 

Sekce pro panely 

(pouze pro účastníky z Vašeho panelu) 

Veřejná sekce 

(pro všechny evropské občany) 

Vzhledem k tomu, že jste pozváni 
k účasti v jedné ze čtyř evropských 
panelových diskusí občanů v rámci 
Konference o budoucnosti Evropy, 
můžete se připojit k sekci svého 
příslušného panelu. 

Pokud se chcete připojit k veřejné sekci 
a nahlédnout na digitální platformu jako 
kterýkoli občan odkudkoli z Evropy, 
můžete si zvolit režim veřejného 
přístupu. 

 
Co nabízí vícejazyčná digitální platforma? 

Vícejazyčná digitální platforma je tu proto, aby Vám pomohla. V sekci pro panely 
naleznete informace o programu zasedání a příspěvky odborníků a získáte přístup 
k dokumentům potřebným pro Vaši diskusi. Během zasedání budete mít přístup ke všem 
výsledkům své práce a platforma nám poslouží jako hlasovací nástroj, s jehož pomocí se 
na konci třetího zasedání rozhodne o doporučeních. Kromě interakcí v reálném čase 
během panelových diskusí občanů představuje platforma také prostor, kde se můžete 
spojit se všemi účastníky, sdílet své nápady a dále o nich diskutovat. Ve veřejné sekci 
můžete komunikovat s širší veřejností, dozvědět se o akcích pořádaných v rámci 
Konference o budoucnosti Evropy, sdílet své nápady a reagovat na připomínky. 
 
Přístup do sekce pro panely v rámci platformy 

Přejděte na vícejazyčnou digitální platformu konference 
(https://futureu.europa.eu/?locale=cs). 

V horní liště nabídky klikněte na „Panelové diskuse evropských občanů“. 

➔ Chcete-li přejít do uzavřené sekce: klikněte na tlačítko Panelové diskuse občanů 
(pro účastníky panelů) a poté vyberte svůj panel. 

➔ Chcete-li přejít do veřejné sekce: klikněte na tlačítko Panelové diskuse občanů 
(veřejné). 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=cs
https://futureu.europa.eu/?locale=cs
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Jak se připojit jako účastník panelu a účastnit se diskuse? 
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Abyste mohli předkládat nápady nebo přispívat komentáři, musíte si vytvořit 

specializovaný účet nazvaný, tzv. EU login. 

Veškeré digitální materiály na platformě budou k dispozici ve Vašem jazyce. 

 

 

Charta konference 

 

Charta představuje soubor společných zásad a kritérií odrážejících hodnoty EU, 
k nimž se musí pořadatelé akcí přihlásit a které musí účastníci konference respektovat. 
Zde je výňatek: 

 

Budu se podílet na diskusi o prioritách naší společné budoucnosti společně s občany ze 
všech prostředí, společenských vrstev a částí Evropské unie. 

Jako účastník konference se zavazuji k tomu, že: 

● Budu respektovat naše evropské hodnoty stanovené v článku 2 Smlouvy 

o Evropské unii: lidskou důstojnost, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát 
a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, což je součástí 

podstaty evropanství, a zachovávat vzájemnou úctu. Tyto hodnoty jsou společné 
všem členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, 

nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností 
žen a mužů. 

 

● Budu přispívat v rámci konference konstruktivními a konkrétními návrhy, 

přičemž budu respektovat názory ostatních občanů a společně utvářet budoucnost 

Evropy. 

 

● Nebudu vyjadřovat, šířit ani sdílet nezákonný, nenávistný ani záměrně 
nepravdivý či zavádějící obsah. V této souvislosti budu vždy odkazovat na 
důvěryhodné a spolehlivé zdroje, budu-li sdílet obsah a informace na podporu 

svých myšlenek. 

 

● Moje účast na konferenci je dobrovolná a nebudu se snažit konferenci využít 
k prosazování jakýchkoli komerčních ani výhradně soukromých zájmů. 

 

Úplné znění charty je k dispozici na adrese: 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=cs.
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Správa údajů 

Cílem této části je objasnit transparentnost procesu a otázky týkající se správy údajů. 
 
Výběr účastníků 

Výběr 800 občanů (a 200 občanů coby náhradníků) probíhal od května 2021 do srpna 
2021 a zahrnoval veškeré obyvatelstvo (s omezením na občany EU). Občané byli 
kontaktováni především 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 jejich souhlasu obdrželi pověřovací dopis s přesným vysvětlením, co se od nich 
očekává, a během celého procesu jim bude poskytována odborná podpora a poradenství. 

 

Údaje o náboru a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

Osobní údaje shromažďované v rámci náboru zahrnují jméno, příjmení, adresu, telefonní 
číslo a e-mailovou adresu. Veškeré osobní údaje shromážděné společností Kantar, která 
za výběr odpovídá, jménem Evropské komise jsou zpracovávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty 
Unie a o volném pohybu těchto údajů. Společnost Kantar předala osobní údaje účastníků 
pouze Evropské komisi, která bude plnit funkci „správce údajů“. Osobní údaje budou 
uchovávány pouze po dobu, která odpovídá jejich zamýšlenému a zákonnému použití; 
v tomto případě budeme údaje uchovávat nejdéle po dobu 12 měsíců, nevyžadují-li právní 
předpisy jinak. Osobní údaje, které již nejsou zapotřebí, budou odstraněny způsobem, 
který zajistí, že nebude ohrožena jejich důvěrná povaha. 

 
Záznam zasedání 

Z plenárních zasedání evropských panelových diskusí občanů bude pořizován zvukový 
záznam a videozáznam. Zasedání skupin nebudou nahrávána na video, ale pro 
organizační potřeby bude pořizován zvukový záznam v angličtině. Organizátoři 
Konference o budoucnosti Evropy budou s těmito údaji vždy nakládat s náležitou péčí 
a v souladu se všemi předpisy o ochraně údajů. Pro více informací se prosím obraťte na 
oddělení podpory (helpdesk). 

 
Pořizování fotografií a videozáznamů 

Obecně platí, že diskuse v rámci plenárních zasedáních panelů a prezentace odborníků 
budou živě vysílány na vícejazyčné digitální platformě a zveřejněny, zatímco skupinové 
diskuse účastníků panelů (diskuse v užším kruhu) veřejně přístupné nebudou. 

Během zasedání můžete být natáčeni a fotografováni. Svou účastí dávají občané 
Evropské unii souhlas a oprávnění pořizovat s nimi filmové, fotografické a zvukové 
záznamy a používat tato média podle vlastního uvážení organizátorů konference. Tato 
skutečnost bude občanům na začátku každé panelové diskuse připomenuta. V souvislosti 
s výše uvedeným zprošťujete organizátory jakékoli odpovědnosti. Pokud si nepřejete být 
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natáčeni nebo fotografováni nebo pokud chcete získat další informace týkající se souhlasu 
s natáčením, obraťte se na oddělení podpory (info@futureu.events). 

Je možné, že Vás osloví zástupci médií s žádostí o rozhovor. Abyste mohli rozhovor 
poskytnout, budete k tomu muset předem udělit svůj výslovný souhlas. Rozhovor můžete 
vždy odmítnout. V případě, že takovou žádost obdržíte před zahájením zasedání a 
potřebujete poradit, neváhejte se obrátit na oddělení podpory (info@futureu.events). 

 
Pochybení 

V případě, že se během Konference o budoucnosti Evropy setkáte s jakýmkoli 
pochybením, neváhejte se obrátit na oddělení podpory. 

 

Oddělení podpory (helpdesk) 

Oddělení podpory pro panelové diskuse Vám poskytne podporu a zodpoví všechny Vaše 
dotazy ve Vašem jazyce. Vyřizuje Vaše cestovní rezervace a poskytuje asistenci, 
zohledňuje specifické potřeby (např. stravování, zvláštní podporu) a sleduje situaci 
v reálném čase. Poskytne Vám další informace o všech logistických záležitostech. Chcete-
li se spojit s oddělením podpory, vytočte prosím číslo: +32 460 249 839 nebo zašlete e-
mail na adresu info@futureu.events. 

 

 

 

mailto:info@futureu.events
mailto:info@futureu.events
mailto:info@futureu.events
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