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Súhrnná správa z deviateho zasadnutia Výkonnej rady  

Konferencie o budúcnosti Európy 

utorok 5. apríla 2022 

11.00 – 12.30 hod., sídlo Európskeho parlamentu (miestnosť R3.1, hybridné zasadnutie) 

Účastníci: zoznam účastníkov je uvedený v prílohe. 

Zhrnutie a závery: 
 
Deviate zasadnutie Výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy sa konalo 5. apríla 2022 
v hybridnom formáte. Zasadnutiu spolupredsedali poslanec Európskeho parlamentu 
Guy VERHOFSTADT, francúzsky štátny tajomník poverený európskymi záležitosťami Clément 
BEAUNE a podpredsedníčka Komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka ŠUICOVÁ. 
 
Výkonná rada schválila program plenárneho zasadnutia konferencie 8. – 9. apríla.  
 
Výkonná rada schválila revidovaný harmonogram konferencie vrátane dodatočného 
plenárneho zasadnutia konferencie, ktoré sa uskutoční 29. – 30. apríla. Potvrdila tiež, 
že podujatie zamerané na spätnú väzbu občanom sa uskutoční na jeseň 2022 za účasti 
Európskeho parlamentu, Rady EÚ, ako aj Európskej komisie.   
 
Spolupredsedovia výkonnej rade tiež objasnili proces konferencie, a to do 9. mája (pokiaľ ide 
o premietnutie odporúčaní panelových diskusií občanov do návrhov pléna, a najmä pokiaľ ide 
o úlohu pracovných skupín a spôsob, akým sa bude posudzovať konsenzus na plenárnom 
zasadnutí) a po 9. máji (pokiaľ ide o opatrenia, ktoré majú inštitúcie EÚ prijať v nadväznosti 
na konečný výsledok konferencie, každá v rámci svojich právomocí a v súlade so zmluvami). 
 

1. Schválenie navrhovaného programu plenárneho zasadnutia 8. – 9. apríla 2022 

Diskusiu o tomto bode viedla spolupredsedníčka Dubravka Šuicová. Zdôraznila, že vďaka plne 
prezenčnej forme plenárneho zasadnutia by sa mala zabezpečiť väčšia prítomnosť v rokovacej 
sále a dosiahnuť intenzívne zapojenie subjektov s rozhodovacou právomocou Na žiadosť 
jedného z predsedov pracovných skupín sa upresnilo, že veľmi výnimočne by sa mohlo 
uskutočniť viac zasadnutí pracovných skupín, ak by takéto rozhodnutie prijal predseda 
a hovorca.  
 
Oznámilo sa, že poradie diskusií v rámci plenárneho zasadnutia sa rozpošle bezprostredne 
po zasadnutí výkonnej rady. 
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Záver: 

Výkonná rada schválila program plenárneho zasadnutia konferencie 8. – 9. apríla. 

 
2. Schválenie revidovaného harmonogramu konferencie 

Tento bod rokovania viedol Guy Verhofstadt (spolupredseda), ktorý uviedol, že harmonogram 
teraz zahŕňa dodatočné plenárne zasadnutie konferencie 29. a 30. apríla. Toto plenárne 
zasadnutie má zahŕňať zasadnutia jednotlivých zložiek na posúdenie pripravovaných návrhov 
a plenárne zasadnutia na posúdenie konsenzu o návrhoch.  

Predseda tiež nastolil otázku záverečného politického podujatia 9. mája, na ktorom 
predsedovia troch inštitúcií dostanú záverečnú správu konferencie od spolupredsedov. 
Pán Verhofstadt očakáva, že títo traja predsedovia predložia spoločné vyhlásenie. 

Predseda vysvetlil, že podujatie, na ktorom tri inštitúcie poskytnú občanom spätnú väzbu 
o následných opatreniach, ešte nemá presný dátum, je však naplánované na jeseň 2022.  

Dubravka Šuicová (spolupredsedníčka) uviedla, že toto podujatie zamerané na spätnú väzbu 
je súčasťou harmonogramu už od začiatku, a zdôraznila jeho význam a účel, t. j. informovanie 
občanov o opatreniach nadväzujúcich na konferenciu a o súvisiacich záväzkoch inštitúcií. 
Ďalej vysvetlila, že na dosiahnutie konsenzu o návrhoch bude dôležité plenárne zasadnutie 
konferencie 29. a 30. apríla. 

V rámci výmeny názorov s členmi a pozorovateľmi výkonnej rady:  

• Niekoľkí členovia, a niektorí dosť dôrazne, upozornili, že od decembra 2021 
sa neuskutočnilo žiadne zasadnutie výkonnej rady. 

• Diskutovalo sa o možnom programe a ďalších podrobnostiach záverečného podujatia 
9. mája. 

• Upozornilo sa na to, že je dôležité zabezpečiť, aby boli plenárne zasadnutia 
konferencie atraktívne pre všetkých poslancov. Malo by byť jasné, že príspevky 
poslancov majú pridanú hodnotu, a to aj preto, aby sa zabezpečila ich účasť. 

• Zdôraznilo sa, že je potrebné, aby sa medzi posledným plenárnym zasadnutím 
konferencie a záverečným podujatím uskutočnilo ďalšie zasadnutie výkonnej rady. 

• Potvrdilo sa, že je dôležité, aby tri inštitúcie koncom roka poskytli občanom spätnú 
väzbu. 

• Na žiadosť člena výkonnej rady sa dohodlo, že sa podujatie zamerané na spätnú väzbu 
v harmonograme konferencie uvedie konkrétnejšie ako spätná väzba pre občanov 
o výsledku konferencie od troch inštitúcií. 
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Predseda tiež potvrdil, že sa uskutočnia dve dodatočné zasadnutia výkonnej rady, 
t. j. pred posledným plenárnym zasadnutím konferencie a pred záverečným podujatím 
9. mája.  

Spolupredseda Clément Beaune zopakoval, že Európsky parlament, Európska komisia a Rada 
v súčasnosti rokujú o podrobnostiach podujatia 9. mája a že výkonná rada bude o týchto 
podrobnostiach informovaná neskôr. Pri tejto príležitosti je ešte potrebné rozhodnúť 
o vstupoch a príspevkoch troch predsedov. Súhlasil s tým, že bude o tejto veci referovať 
výkonnej rade pred záverečným podujatím a potvrdil, že podporuje podujatie zamerané 
na spätnú väzbu zo strany inštitúcií plánované na jeseň. 

Záver:  

Výkonná rada schválila revidovaný harmonogram konferencie vrátane dodatočného 
plenárneho zasadnutia konferencie, ktoré sa uskutoční 29. – 30. apríla. Potvrdila tiež, 
že podujatie zamerané na spätnú väzbu občanom sa uskutoční na jeseň 2022 za účasti 
Európskeho parlamentu, Rady EÚ, ako aj Európskej komisie.   

 

3. Od odporúčaní občanov k návrhom pléna: aktuálny stav 

Tento bod viedol spolupredseda Clément Beaune. Vzhľadom na kľúčové metodické zásady, 
na ktorých sa dohodli spolupredsedovia konferencie, a na súvisiace diskusie Rady 
pripomenul, že odporúčania panelových diskusií občanov sú základom konečných návrhov 
pléna a že pracovné skupiny by mali pri vykonávaní svojej práce uplatňovať jednotnú 
metodiku. Následne zdôraznil, že všetky zložky plenárneho zasadnutia sa budú môcť slobodne 
rozhodnúť o spôsobe, akým zaujmú pozíciu k návrhom na plenárnom zasadnutí 
29. – 30. apríla. Rada sa nemieni zapojiť do akéhokoľvek určovania priorít návrhov, 
ani sa vyjadrovať k podstate návrhov, skôr sa zameria na hlavné témy a uskutočniteľnosť 
návrhov. Zdôraznil však, že občania by mohli stanoviť priority/poradie a vyjadriť svoj súhlas 
alebo nesúhlas s návrhmi.  

Predseda okrem toho zdôraznil, že bude potrebné jasne odlíšiť fázy procesu pred 9. májom 
a po 9. máji. Inštitúcie EÚ sa budú môcť účinne angažovať a nadviazať na návrhy v súlade 
so zmluvami a vlastnými vnútornými postupmi až po 9. máji. Na záver zdôraznil, že budú 
potrebné sústavné kroky nadväzujúce na konferenciu, s cieľom informovať občanov o tom, 
čo sa stalo s ich odporúčaniami.  

Počas nasledujúcej diskusie:  

• Vyjadrili sa pochybnosti o úlohe pracovných skupín, pokiaľ ide o premietnutie 
odporúčaní občanov do návrhov plenárneho zasadnutia, a obavy, že ich 
manévrovací priestor bude príliš obmedzený; 

• Žiadali sa objasnenia týkajúce sa dosiahnutia konsenzu o návrhoch, najmä pokiaľ 
ide o to, ako by zložky mohli vyjadriť svoju podporu alebo nesúhlas s akýmkoľvek 
konkrétnym návrhom. Niektorí tiež vyzvali, aby formálny konsenzus zahŕňal viac 
ako štyri zložky uvedené v rokovacom poriadku konferencie; 
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• Vyjadrili sa obavy v súvislosti s tým, že by výkonná rada mala prijímať akékoľvek 
rozhodnutia o podstate návrhov, keďže plénum ponúka vyšší stupeň publicity 
a transparentnosti; 

• Zaznela otázka týkajúca sa očakávaní občanov, pokiaľ ide o ich vplyv 
na inštitucionálne usporiadanie EÚ v rámci konferencie, pričom toto usporiadanie 
bolo opísané ako rozhodnutie, pri ktorom majú posledné slovo inštitúcie EÚ. 

Spolupredsedovia potom v reakcii na vystúpenia členov výkonnej rady objasnili dohodnutú 
metodiku a postup.  

Dubravka Šuicová (spolupredsedníčka) pripomenula, že metodika, ktorú navrhli 
spolupredsedovia, je odpoveďou na žiadosť členov a pozorovateľov výkonnej rady o jasné 
usmernenia týkajúce sa záverečnej fázy konferencie a štandardný rámec pre plenárne 
zasadnutie a jeho pracovné skupiny. Pripomenula, že v spoločnom vyhlásení sa pôvodne 
nepočítalo s pracovnými skupinami, ale že boli zriadené s cieľom uľahčiť prácu pléna, ktoré 
nemá také minimalistické zloženie, ako sa pôvodne plánovalo. Vysvetlila, ako spoločný 
sekretariát vyvinul tabuľku rozhodnúť o prínose a vystúpeniach  

 „Grids“ ako štandardný nástroj pre všetky pracovné skupiny, ktorý umožnil všetkým 
pracovným skupinám pokročiť v práci a pripraviť predbežné návrhy spôsobom, ktorým sa 
zabezpečí, aby sa zachovalo silné prepojenie s odporúčaniami občanov. Pripomenula, že 
na začiatku sa vyskytli určité problémy s rôznymi prístupmi v niektorých pracovných 
skupinách, teraz však máme oveľa väčšiu jednotnosť a systém v skutočnosti funguje. 
Naliehavo vyzvala, aby sme systém teraz nemenili a aby sme umožnili predsedom pracovných 
skupín a hovorcom dokončiť ich prácu.  

Spolupredsedníčka Dubravka Šuicová zdôraznila, že hoci pracovné skupiny vychádzajú 
z odporúčaní panelových diskusií občanov, ako aj z príspevkov na mnohojazyčnej digitálnej 
platforme, môžu k nim pridať prvky, ktoré predsedovia a hovorcovia pracovných skupín 
považujú za konsenzuálne.   

Guy Verhofstadt (spolupredseda) dodal, že všetky návrhy budú predložené plénu 8. – 9. apríla, 
aby sa zistilo, či proti nim nie sú námietky. Absencia námietok zo strany ktorejkoľvek 
zo štyroch zložiek bude znamenať, že sa o danom návrhu dosiahol konsenzus. Prípadné 
námietky bude následne riešiť výkonná rada, ktorá sa obráti na posledné plenárne zasadnutie 
29. – 30. apríla plne transparentným spôsobom.  

Okrem toho zdôraznil, že proces premietnutia odporúčaní do návrhov nie je mechanické 
kopírovanie a že v článku 17 rokovacieho poriadku sa stanovuje, že návrh vychádza 
z „odporúčaní národných a európskych panelových diskusií občanov a príspevkov získaných 
z mnohojazyčnej digitálnej platformy zoskupených podľa tém. 

Spolupredseda Clément Beaune doplnil uvedené skutočnosti a zdôraznil, že pracovné skupiny 
zohrávajú významnú úlohu v tomto procese, ktorý spočíva v premene odporúčaní občanov 
na konkrétne a uskutočniteľné návrhy. Uviedol, že každá zložka plenárneho zasadnutia vyjadrí 
svoje stanovisko k návrhom spôsobom, ktorý považuje za najvhodnejší. Pokiaľ ide o Radu, 
nebude formulovať stanoviská k podstate návrhov, no nebude namietať proti žiadnemu 
z nich v rozsahu, v akom sú založené na odporúčaniach panelových diskusií občanov. Celkovo, 
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ak proti návrhu nie je vznesená námietka v rámci žiadnej zo štyroch zložiek, tento návrh bude 
súčasťou záverečnej správy. Na záver spolupredseda pripomenul, že konferencia nie je 
rozhodovacím orgánom. Rozhodovanie sa začne až po 9. máji, pričom každá inštitúcia EÚ 
bude konať v rámci svojich právomocí a v súlade so zmluvami. 

 

Záver:  

Spolupredsedovia výkonnej rade objasnili proces konferencie, a to do 9. mája (pokiaľ ide 
o premietnutie odporúčaní panelových diskusií občanov do návrhov pléna, a najmä pokiaľ 
ide o úlohu pracovných skupín a spôsob, akým sa bude posudzovať konsenzus na plenárnom 
zasadnutí) a po 9. máji (pokiaľ ide o opatrenia, ktoré majú inštitúcie EÚ prijať v nadväznosti 
na konečný výsledok konferencie, každá v rámci svojich právomocí a v súlade so zmluvami).   

 

Najbližšie zasadnutie:  

Výkonná rada sa dohodla, že sa znova zíde pred plenárnym zasadnutím konferencie, 
ktoré sa uskutoční 29. – 30. apríla, a opäť pred podujatím 9. mája. 

 

Kontakt: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek a Matteo Riceputi, členovia spoločného 
sekretariátu. 
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ZASADNUTIE VÝKONNEJ RADY KONFERENCIE O BUDÚCNOSTI EURÓPY 

5. apríla 2022, 11.00 – 12.30 hod., sídlo Európskeho parlamentu (miestnosť R3.1, 
hybridné zasadnutie) 

  
ZOZNAM ÚČASTNÍKOV 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 

  
OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
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Member of the European Parliament (ECR, PL) 
  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  
OBSERVER 
(COSAC) 

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

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General, ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 
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MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

OBSERVER Judit VARGA (HU) 
Minister of Justice 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary for EU Affairs 

OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 
Director general for EU affairs 

OBSERVER 
COSAC 

David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK,  
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN,  
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 


