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Souhrnná zpráva z devátého zasedání výkonné rady  

Konference o budoucnosti Evropy 

úterý 5. dubna 2022 

11:00–12:30, sídlo Evropského parlamentu (místnost R3.1, zasedání v hybridním formátu) 

Účastníci: viz seznam účastníků v příloze 

Shrnutí a závěry: 
 

Deváté zasedání výkonné rady Konference o budoucnosti Evropy se konalo 5. dubna 2022 
v hybridním formátu. Zasedání výkonné rady spolupředsedali poslanec Evropského 
parlamentu Guy VERHOFSTADT, francouzský státní tajemník pro záležitosti EU Clément 
BEAUNE a místopředsedkyně Komise pro demokracii a demografii Dubravka ŠUICOVÁ. 
 

Výkonná rada potvrdila pořad jednání plenárního zasedání konference konajícího se ve dnech 
8.–9. dubna.  
 

Výkonná rada schválila revidovaný harmonogram konference včetně dodatečného plenárního 
zasedání konference ve dnech 29.–30. dubna. Rovněž potvrdila, že se na podzim 2022 
uskuteční akce k poskytnutí zpětné vazby občanům, do níž se zapojí Evropský parlament, Rada 
EU i Evropská komise.  
 

Spolupředsedající výkonné radě objasnili proces konference, a to jak před 9. květnem (ohledně 
přeměny doporučení panelových diskusí občanů na návrhy na plenárním zasedání, zejména 
pokud jde o úlohu pracovních skupin a způsob, jakým bude na plenárním zasedání posuzován 
konsensus), tak i po 9. květnu (pokud jde o opatření navazující na konečný výsledek 
konference přijímaná orgány EU v rámci jejich příslušných pravomocí a v souladu se 
Smlouvami). 
 

1. Potvrzení návrhu pořadu jednání plenárního zasedání konajícího se ve dnech  
8.–9. dubna 2022 

Tento bod pořadu jednání řídila Dubravka Šuicová (spolupředsedkyně). Zdůraznila, že 
zasedání konané v plném rozsahu za osobní přítomnosti, díky čemuž bude dosaženo větší 
míry účasti v jednacím sále, by mělo ukázat vysoký stupeň zapojení činitelů s rozhodovací 
pravomocí. Na žádost jednoho z předsedů pracovních skupin bylo objasněno, že by se mohlo 
v naprosto výjimečných případech konat více zasedání pracovních skupin, pokud by o tom 
předseda a mluvčí rozhodli.  
 

Bylo oznámeno, že pořadí rozprav během plenárního zasedání bude rozesláno ihned po 
zasedání výkonné rady. 
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Závěr: 

Výkonná rada potvrdila pořad jednání plenárního zasedání konference konajícího se ve 
dnech 8.–9. dubna. 

 
2. Potvrzení revidovaného harmonogramu konference 

Tento bod pořadu jednání řídil Guy Verhofstadt (spolupředseda). Uvedl, že harmonogram 
nyní zahrnuje dodatečné plenární zasedání konference ve dnech 29. a 30. dubna. Toto 
plenární zasedání má zahrnovat zasedání jednotlivých složek, na nichž budou posouzeny 
předlohy návrhů, a plenární zasedání, na němž bude posuzován konsensus ohledně návrhů.  

Předseda rovněž upozornil na závěrečnou politickou akci dne 9. května, kdy tři předsedové 
obdrží od spolupředsedajících závěrečnou zprávu konference. Guy Verhofstadt uvedl, že 
očekává, že tři předsedové předloží společné prohlášení. 

Předseda vysvětlil, že akce k poskytnutí zpětné vazby, na níž všechny tři orgány poskytnou 
občanům informace o navazujících opatřeních, zatím nemá přesné datum, ale je plánována 
na podzim 2022.  

Dubravka Šuicová (spolupředsedkyně) uvedla, že tato akce k poskytnutí zpětné vazby byla 
v harmonogramu od počátku a zdůraznila její význam a účel, tj. informování občanů 
o opatřeních navazujících na konferenci a o závazcích všech tří orgánů v tomto ohledu. Dále 
vysvětlila, že pro dosažení konsensu ohledně návrhů bude důležité plenární zasedání 
konference ve dnech 29. a 30. dubna. 

Body z výměny názorů se členy a pozorovateli výkonné rady:  

• Několik členů upozornilo – někteří poměrně důrazně – na skutečnost, že 
od předchozího zasedání v prosinci 2021 již uplynula značná doba. 

• Byl projednán možný program a další podrobnosti závěrečné akce plánované dne 
9. května. 

• Bylo zdůrazněno, že pro účast všech členů na plenárních zasedáních konference je 
důležité zajistit jejich atraktivnost. Rovněž za účelem zajištění této účasti by mělo být 
jasné, že příspěvky členů mají přidanou hodnotu. 

• Bylo zdůrazněno, že je třeba, aby se po posledním plenárním zasedání konference 
a před závěrečnou akcí konalo ještě jedno zasedání výkonné rady. 

• Bylo potvrzeno, že je důležité, aby všechny tři orgány poskytly občanům koncem roku 
zpětnou vazbu. 

• Na žádost jednoho člena výkonné rady bylo dohodnuto, že v harmonogramu bude 
objasněno, že u akce k poskytnutí zpětné vazby se jedná o poskytnutí informací 
o výsledcích konference občanům ze strany všech tří orgánů. 
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Předseda rovněž potvrdil, že se uskuteční dvě další zasedání výkonné rady: před posledním 
plenárním zasedáním konference a před závěrečnou akcí dne 9. května.  

Clément Beaune (spolupředseda) zopakoval, že podrobnosti akce plánované na 9. května 
v současnosti projednává Evropský parlament, Evropská komise a Rada a že výkonná rada 
bude o těchto podrobnostech informována později. Výstupy a příspěvky tří předsedů při této 
příležitosti je ještě nutné určit. Souhlasil s tím, že před závěrečnou akcí podá výkonné radě 
o této věci zprávu, a potvrdil svou podporu podzimní akci k poskytnutí zpětné vazby od všech 
tří orgánů. 

Závěr:  

Výkonná rada schválila revidovaný harmonogram konference včetně dodatečného 
plenárního zasedání konference ve dnech 29.–30. dubna. Rovněž potvrdila, že se na podzim 
2022 uskuteční akce k poskytnutí zpětné vazby občanům, do níž se zapojí Evropský 
parlament, Rada EU i Evropská komise.  

 

3. Od doporučení občanů k návrhům na plenárním zasedání: aktuální stav 

Tento bod pořadu jednání řídil Clément Beaune (spolupředseda). S ohledem na klíčové 
metodické zásady, na nichž se dohodli spolupředsedající konference, a na související diskuse 
v Radě připomněl, že doporučení panelových diskusí občanů jsou základem konečných návrhů 
plenárního zasedání a že pracovní skupiny by měly při své práci uplatňovat jednotnou 
metodiku. Poté zdůraznil, že všechny složky plenárního zasedání se budou moci svobodně 
rozhodnout, jak zaujmou svůj postoj k návrhům na plenárním zasedání ve dnech 29.–
30. dubna. Rada se nebude zabývat stanovením priorit návrhů, ani se nebude nevyjadřovat 
k jejich podstatě; zaměří se na hlavní témata a proveditelnost návrhů. Uvedl, že občané 
naopak budou moci stanovit priority či pořadí a vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s návrhy.  

Předseda dále zdůraznil, že je třeba jasně rozlišovat mezi fází před 9. květnem a fází po 
9. květnu. Až po 9. květnu se orgány EU budou moci účinně angažovat a provádět opatření 
v návaznosti na návrhy v souladu se Smlouvami a svými vnitřními postupy. Závěrem zdůraznil, 
že po skončení konference budou zapotřebí soustavná návazná opatření, aby byli občané 
informováni o tom, jaké výsledky vzešly z jejich doporučení.  

Body z následné diskuse:  

• Byly vyjádřeny pochybnosti o úloze pracovních skupin, pokud jde o přeměnu 
doporučení občanů na návrhy plenárního zasedání, a obavy, že jejich manévrovací 
prostor bude příliš omezený; 

• Bylo požádáno o objasnění způsobu dosažení konsensu ohledně návrhů, zejména 
pokud jde o to, jak mohou jednotlivé složky vyjádřit svou podporu nebo nesouhlas 
s jakýmkoli konkrétním návrhem. Někteří účastníci rovněž vyzvali, aby formální 
konsensus zahrnoval více než čtyři složky uvedené v jednacím řádu konference; 
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• Zazněly obavy ohledně toho, že by výkonná rada musela přijímat rozhodnutí 
o podstatě návrhů, jelikož plenární zasedání poskytne vyšší míru publicity 
a transparentnosti; 

• Byla vznesena otázka ohledně očekávání občanů, pokud jde o jejich vliv 
na institucionální uspořádání EU v rámci konference, o němž však v konečném 
důsledku rozhodují orgány EU. 

Spolupředsedající poté v reakci na vystoupení členů výkonné rady objasnili dohodnutou 
metodiku a postup.  

Dubravka Šuicová (spolupředsedkyně) připomněla, že metodika navržená 
spolupředsedajícími reaguje na žádost členů a pozorovatelů výkonné rady o poskytnutí 
jasných pokynů k závěrečné fázi konference a standardního rámce pro plenární zasedání 
a jeho pracovní skupiny. Uvedla, že pracovní skupiny nebyly původně ve společném 
prohlášení plánovány, ale byly zřízeny s cílem usnadnit práci plenárního zasedání, protože 
jeho složení je komplexnější, než bylo původně zamýšleno. Vysvětlila, jak společný sekretariát 
vytvořil dokument Grids jako standardní nástroj pro všechny pracovní skupiny, což všem 
pracovním skupinám umožnilo pokročit a vypracovávat návrhy způsobem, který zajišťuje 
zachování silné vazby na doporučení občanů. Uvedla, že na začátku existovaly určité 
problémy s různými přístupy v některých pracovních skupinách, ale nyní panuje mnohem 
větší jednota a systém funguje. Doporučila, abychom systém nyní neměnili a umožnili 
předsedům a mluvčím pracovních skupin dokončit svou práci.  

Dubravka Šuicová zdůraznila, že pracovní skupiny při své práci vycházejí z doporučení 
panelových diskusí občanů, jakož i z příspěvků vícejazyčné digitální platformy, avšak mohou 
k nim určité prvky doplnit, pokud je předsedové a mluvčí pracovních skupin považují 
za konsensuální.  

Guy Verhofstadt (spolupředseda) dodal, že všechny návrhy budou předloženy plenárnímu 
zasedání ve dnech 8.–9. dubna, aby se zjistilo, zda vůči nim existují námitky. Pokud žádná ze 
čtyř složek ke konkrétnímu návrhu nevznese námitky, znamená to, že u něho bylo dosaženo 
konsensu. V případě námitek se jimi výkonná rada bude následně zabývat a zcela 
transparentně se k nim vrátí na posledním plenárním zasedání ve dnech 29.–30. dubna.  

Dále zdůraznil, že proces přeměny doporučení na návrh není pouhým mechanickým 
procesem a že článek 17 jednacího řádu stanoví, že návrh bude vycházet z „doporučení 
vzešlých z panelových diskusí občanů konaných na vnitrostátní a celoevropské úrovni 
a z podnětů získaných z vícejazyčné digitální platformy, jež jsou seskupeny podle témat“. 

Clément Beaune (spolupředseda) výše uvedené doplnil a zdůraznil, že pracovní skupiny hrají 
v tomto procesu zásadní úlohu, která spočívá v přeměně doporučení občanů na konkrétní 
a operativní návrhy.  
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Poznamenal, že každá složka plenárního zasedání vyjádří svůj postoj k návrhům způsobem, 
který bude považovat za nejvhodnější. Pokud jde o Radu, ta nebude formulovat žádný postoj 
k podstatě návrhů. Nevysloví se proti žádnému z nich, pokud budou vycházet z doporučení 
panelových diskusí občanů. Celkově platí, že pokud proti určitému návrhu žádná ze čtyř složek 
nevznese námitku, bude začleněn do závěrečné zprávy. Na závěr spolupředseda připomněl, 
že konference není rozhodovacím orgánem. Přijímání rozhodnutí začne až po 9. květnu, 
přičemž každý orgán EU bude jednat v rámci svých pravomocí a v souladu se Smlouvami. 

 

Závěr:  

Spolupředsedající výkonné radě objasnili proces konference, a to jak před 9. květnem 
(ohledně přeměny doporučení panelových diskusí občanů na návrhy na plenárním zasedání, 
zejména pokud jde o úlohu pracovních skupin a způsob, jakým bude na plenárním zasedání 
posuzován konsensus), tak i po 9. květnu (pokud jde o opatření navazující na konečný 
výsledek konference přijímaná orgány EU v rámci jejich příslušných pravomocí a v souladu 
se Smlouvami).  

 

Příští zasedání:  

Výkonná rada se dohodla, že se znovu sejde před plenárním zasedáním konference ve dnech 
29.–30. dubna a opět před konáním akce plánované na 9. května. 

 

Kontakt: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek a Matteo Riceputi, členové společného 
sekretariátu. 
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

5 Avril 2022, 11:00 – 12:30, seat of the European Parliament (room R3.1, hybrid 
meeting) 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
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 

 


