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Súhrnná správa z prvého a ustanovujúceho zasadnutia výkonnej rady Konferencie 

o budúcnosti Európy 

streda 24. marca 2021 

17.00 – 19.00 hod., budova Europa (zasadacia miestnosť S7, hybridná schôdza) 

Účastníci: pozri zoznam účastníkov v prílohe 

Zhrnutie a závery: 
 

Prvé a ustanovujúce zasadnutie výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy sa konalo 
24. marca 2021 v budove Rady (v hybridnom formáte) na základe pozvánky od troch 
predsedov inštitúcií EÚ. Výkonná rada bude dohliadať na prácu, priebeh a organizáciu 
konferencie. 

 

Prvé zasadnutie sa uskutočnilo v konštruktívnej a pozitívnej atmosfére, pričom mu spoločne 
predsedali portugalská štátna tajomníčka pre európske záležitosti Ana Paula ZACARIASOVÁ, 
podpredsedníčka Komisie Dubravka ŠUICOVÁ a poslanec Európskeho parlamentu Guy 
VERHOFSTADT. Účastníci potvrdili svoj záväzok, že budú inkluzívne a transparentne 
spolupracovať s cieľom zabezpečiť úspech konferencie, a zdôraznili, že výkonná rada musí 
konať ako jeden celok. 

 

Výkonná rada podnikla prvé kroky s cieľom zabezpečiť, aby občania mohli čoskoro začať 
prispievať do konferencie, najmä pokiaľ ide o mnohojazyčnú digitálnu platformu. Účastníci 
prijali túto platformu veľmi dobre a všetci podporili jej rýchle spustenie. Pred 
nadchádzajúcim zasadnutím výkonnej rady sa ešte predložia návrhy na riešenie otázok 
týkajúcich sa prezentácie tém s cieľom schváliť spustenie platformy 19. apríla 2021. Rada 
sa rozhodla ponechať rozhodnutie o vizuáli na spoločný sekretariát, ktorý podporujú 
príslušné útvary pre komunikáciu. 

 

Rada rokovala o možnosti zorganizovať formálne podujatie 9. mája v Štrasburgu, 
ako aj o možnom prvom plenárnom zasadnutí konferencie 10. mája (v závislosti 
od obmedzení uložených v dôsledku pandémie COVID-19). Vymenila si tiež názory na svoje 
interné pracovné metódy a pracovné metódy pléna. Vypracuje sa návrh pracovných metód 
konferencie (výkonná rada a plenárne zasadnutie), aby ich výkonná rada mohla prerokovať 
a schváliť na svojom ďalšom zasadnutí. 

 

Nasledujúce zasadnutie výkonnej rady je naplánované na 7. apríla 2021. 
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1. Úvodné poznámky a výmena názorov 

Na tomto ustanovujúcom zasadnutí výkonnej rady predniesli všetci zástupcovia 

a pozorovatelia stručné úvodné poznámky. Všetci potvrdili svoj záväzok, že budú inkluzívne 

a transparentne spolupracovať a zabezpečia úspech konferencie. 

Tomuto bodu programu predsedala portugalská štátna tajomníčka Ana Paula ZACARIASOVÁ 

(spolupredsedníčka), pričom zdôraznila potrebu transparentnej a inkluzívnej spolupráce. 

Uviedla, že práca bude vychádzať zo spoločného vyhlásenia. 

Spolupredsedovia zdôraznili jedinečný charakter konferencie, ktorá predstavuje jedinečnú 

príležitosť na stanovenie spoločnej cesty do budúcnosti, pričom tri inštitúcie EÚ po prvýkrát 

poskytnú občanom priamy hlas pri rozhodovaní o budúcnosti Európy. 

Zdôraznili, že je potrebné, aby bol tento proces inovatívny, a pripomenuli, že cieľom je, 

aby sa stredobodom diskusií stali občania. Dospelo sa k záveru, že rozhodujúcou bude úloha 

výkonnej rady pri riadení konferencie a nevyhnutnosť fungovať ako jeden celok. 

Jej zástupcovia zdôraznili, že hlavným cieľom je zapojiť občanov do celého procesu. 

Zdôraznili aj potrebu interaktívnej komunikácie, otvoreného inkluzívneho a používateľsky 

ústretového systému. Rada privítala chartu, ktorú musí dodržiavať každý, kto sa chce 

do konferencie zapojiť. Zdôraznilo sa, že konferencia by mala vypočuť aj kritické hlasy. Je tiež 

potrebné zachovávať obozretnosť, pokiaľ ide o nezákonný obsah alebo nenávistné prejavy. 

Zdôraznil sa aj význam účasti občanov na plenárnych zasadnutiach konferencie. 

Niektorí predstavitelia poukázali na tesný harmonogram a potrebu uskutočniť konzultácie 

do konca roka, v dostatočnom predstihu na prípravu spoločnej správy pre spoločné 

predsedníctvo do jari 2022 počas francúzskeho predsedníctva. 

Niektorí ďalší zástupcovia rady uvítali inkluzívny prístup, ktorý zapája všetky politické 

skupiny Európskeho parlamentu a národné parlamenty. Poukázalo sa aj na veľký záujem 

členských štátov o konferenciu. 

Iní zástupcovia uvítali medziinštitucionálnu spoluprácu na tomto inovačnom procese, ktorá 

by sa tiež mohla považovať za určitý druh decentralizovaného strategického predvídania. 

Niektorí poukázali na potrebu premietnuť výsledok do konkrétnych krokov, 

a to aj prostredníctvom príslušných pracovných programov inštitúcií. 

Niektorí pozorovatelia zdôraznili, že konferencia nemôže byť len vypočutím, ale musí sa stať 

priestorom na rokovania a dynamickú európsku diskusiu, a že existujú zásadne odlišné 

názory na Úniu a jej hodnoty, ktorým sa treba venovať. Aj napriek rôznym názorom 

sa zdôraznilo, že ku konferencii by sa mal zaujať otvorený a pozitívny prístup so zameraním 

pozornosti na priblíženie Únie občanom, pričom treba pamätať aj na zásadu subsidiarity. 

Okrem toho sa zdôraznilo, že na to, aby bola konferencia úspešná, musí predstavovať 

ambiciózny, transparentný proces otvorený pre všetkých. 

Niektorí pozorovatelia poukázali aj na pozitívne skúsenosti európskych regiónov s účasťou 
občanov a zdôraznili kľúčovú úlohu národných parlamentov a ich osobitného prepojenia 
s občanmi. Zdôraznilo sa, že je potrebné nazrieť aj za hranice Európy 
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Záver: Zástupcovia a pozorovatelia potvrdili svoj záväzok, že budú inkluzívne 

a transparentne spolupracovať a zabezpečia úspech Konferencie o budúcnosti Európy. 

a že konferencia by mala byť otvorená. Okrem toho sa poukázalo na to, že do konferencie 
budú najviac zapojené nadchádzajúce predsedníctva Rady, a preto je dôležité posilniť 
spoluprácu medzi národnými vládami a národnými parlamentmi. 

Pripomenula sa podpora Európskeho výboru regiónov a Hospodárskeho a sociálneho 

výboru, ako aj ich pripravenosť schváliť zásady spoločného vyhlásenia a aktívne prispievať ku 

konferencii. Konštatovalo sa, že skúsenosti Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

v oblasti mediácie medzi zamestnávateľmi, zamestnancami a občanmi budú pre konferenciu 

prínosom. 

Okrem toho sa zdôraznilo, že do činnosti konferencie treba zapojiť sociálnych partnerov, 

aby sa do výkonnej rady vniesla perspektíva z prostredia mimo inštitúcií. Napokon sa 

zdôraznil význam diskusie o témach týkajúcich sa hospodárstva, trhu práce a sociálnych 

otázok. Pozvaní sociálni partneri vyzvali, aby súčasťou výkonnej rady boli všetci uznávaní 

sociálni partneri. 
 

 

2. Výmena názorov na mnohojazyčnú digitálnu platformu a jej spustenie 

Tomuto bodu programu o digitálnej platforme predsedala podpredsedníčka Komisie 

Dubravka ŠUICOVÁ (spolupredsedníčka), pričom zdôraznila jej význam ako digitálneho 

centra konferencie a potrebu jej schválenia spolu so súborom základných zásad 

pre účastníkov, aby sa diskusia medzi občanmi mohla čoskoro začať. Informovala, 

že platforma ponúkne preklad do všetkých úradných jazykov EÚ a občanom poskytne 

skutočnú príležitosť na nadnárodnú diskusiu. Občania a organizácie budú môcť organizovať 

podujatia a poskytovať spätnú väzbu priamo na platforme. Ak chcú občania aktívne 

prispievať do platformy a využívať ju, musia sa zaviazať k dodržiavaniu charty vrátane zásad 

zakotvených v zmluvách EÚ a v spoločnom vyhlásení. Zavedie sa aj systém moderovania. 

Okrem toho zdôraznila, že témy odzrkadľujú témy uvedené v spoločnom vyhlásení. Občania 

majú navyše možnosť v rámci kategórie „iné“ začať akúkoľvek diskusiu podľa svojho želania. 

Rada vyzvala generálnu riaditeľku Európskej komisie pre komunikáciu, aby predložila návrh 

mnohojazyčnej digitálnej platformy. Platforma bude v najvyššej miere podporovať účasť, 

diskusiu, dostupnosť a transparentnosť. Je koncipovaná ako interaktívny mnohojazyčný 

nástroj a tiež ako digitálne centrum konferencie, t. j. jednotné miesto, kde môžu občania 

nájsť všetky informácie súvisiace s konferenciou, vymieňať si nápady a kde sa budú 

zhromažďovať príspevky zo všetkých podujatí. Umožní analýzu, monitorovanie 

a uverejňovanie všetkých údajov. Prezentácia obsahovala aj navrhovaný vizuál. 

V diskusii, ktorá nasledovala, bola platforma veľmi dobre prijatá účastníkmi a dosiahla sa 

dohoda o tom, že by sa mala spustiť čo najskôr, pričom predpokladaným dátumom 

jej spustenia je 19. apríl 2021. Niekoľko položených otázok sa týkalo zostavovania zoznamu 

tém, najmä toho, či sú migrácia, bezpečnosť, sociálne otázky a hospodárske otázky 

dostatočne zohľadnené v zozname tém, ku ktorým budú môcť prispievať občania. 
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Záver: Výkonná rada rokovala o mnohojazyčnej digitálnej platforme a podporila 

čo najskoršie spustenie tohto nástroja. Rada vzala na vedomie návrhy týkajúce sa opisu tém 

a spolupredsedovia predložia návrhy na nasledujúce zasadnutie rady s cieľom spustiť 

platformu 19. apríla. Rada sa rozhodla ponechať výber vizuálu na spoločný sekretariát 

a príslušné útvary pre komunikáciu, a to na základe doteraz vykonanej práce. 

Záver: Spolupredsedovia pripravia na nasledujúce zasadnutie návrh pracovných metód 

výkonnej rady a návrh rokovacieho poriadku konferencie. 

Spolupredsedovia sa dohodli, že na nasledujúcom zasadnutí 7. apríla predložia návrh, 

v ktorom sa zohľadnia návrhy týkajúce sa tejto otázky. 

Položené otázky sa týkali aj analytickej kapacity platformy, možnosti používať okrem 

úradných jazykov EÚ aj iné jazyky, ako aj možnosti reakcie pre osoby, ktoré nie sú občanmi 

EÚ. 

Potvrdilo sa, že nástroj má analytickú kapacitu založenú na umelej inteligencii a moderovaní 

a že boli zavedené všetky potrebné bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu údajov. 

Nástroj funguje naplno v 24 úradných jazykoch a rada môže v prípade potreby prijímať 

rozhodnutia o praktických opatreniach s jednotlivými členskými štátmi. V súvislosti 

s osobami, ktoré nie sú občanmi EÚ, sa konštatovalo, že konferencia je zameraná 

predovšetkým na občanov Únie, ale že nedôjde k žiadnemu geografickému blokovaniu. 

Rada sa dohodla, že rozhodnutie o vizuáli prenechá spoločnému sekretariátu, 

podporovanému príslušnými útvarmi pre komunikáciu, a to na základe doteraz vykonanej 

práce a konzultácií s občanmi o jeho prvkoch. 
 

 

3. Výmena názorov na pracovné metódy pléna a výkonnej rady 

Tomuto bodu programu predsedal poslanec EP Guy VERHOFSTADT (spolupredseda). Opísal 

kľúčové prvky, ktoré by mali byť upravené v pracovných metódach konferencie, najmä 

pokiaľ ide o jej výkonnú radu a plenárne zasadnutie, aby sa umožnilo praktické spustenie 

činností konferencie včas pred jej formálnym otvorením, a to v rámci stanovenom 

v spoločnom vyhlásení. Uviedol predovšetkým to, že v súlade so spoločným vyhlásením 

prijíma 9 zástupcov výkonnej rady rozhodnutia konsenzom. Medzi body, ktoré sa majú riešiť 

v súvislosti s výkonnou radou, patrí úloha spolupredsedov, úloha pozorovateľov a praktické 

aspekty zasadnutí rady. Vyjadril tiež názor, že zamestnanci spoločného sekretariátu by mali 

pracovať spoločne na jednom konkrétnom mieste. Pokiaľ ide o plenárne zasadnutie, 

pozornosť by sa mala venovať aj veľkosti pléna, jeho delegáciám a rozhodovaciemu procesu, 

ako aj tvorbe a organizácii panelových diskusií občanov. Uskutočnila sa prvá diskusia, počas 

ktorej rada zdôraznila potrebu urýchlene sa dohodnúť na pracovných metódach 

konferencie, a najmä výkonnej rady. Zdôraznilo sa tiež, že je naliehavé prediskutovať ďalšie 

kľúčové prvky, ako sú plenárne zasadnutia a panelové diskusie občanov. Spolupredseda 

VERHOFSTADT navrhol, že spolupredsedníčkam predloží návrh znenia rokovacieho poriadku 

konferencie pred nadchádzajúcim zasadnutím výkonnej rady. 
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Záver: Najbližšie zasadnutie výkonnej rady sa uskutoční 7. apríla 2021. 

4. Ďalšie kroky a nasledujúce zasadnutie 

Zástupcovia výkonnej rady sa dohodli, že nasledujúce zasadnutie rady sa bude konať 

7. apríla a zameria sa na všetky nedoriešené otázky týkajúce sa spustenia platformy, 

prípravy úvodného podujatia 9. mája a možného plenárneho zasadnutia, ako aj pracovných 

metód výkonnej rady, pléna a panelových diskusií občanov. 
 

 

Kontakt: Susanne Hökeová, členka spoločného sekretariátu 
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Príloha 

List of participants: 
 

  

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE), 

Member of the European Parliament 

  

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 

Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA, 

Vice-President of the European Commission 

  

Representative Mr Manfred WEBER, (remote participation) 

Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

Representative Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, (remote participation) 

Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

Representative Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation) 

Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation) 

Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation) 

Vice-President of the Commission 

  

Representative Ms Vĕra JOUROVÁ, 

Vice-President of the Commission 
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OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

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

  

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

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (remote participation) 
State Secretary for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr. Hans DAHLGREN (SE), (remote participation) 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

OBSERVER Ms Sofie WILMÈS (BE), (excused) 
Minister for Foreign Affairs and Deputy Prime Minister 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation) 
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da República 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Questions of the Bundesrat 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Affairs of the Bundestag 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI), (remote participation) 
Chairman of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation) 
Chairman of the Commission for International Relations and European Affairs of the 

Drzvni Svet 
  

OBSERVER 

(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation) 

President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, (remote participation) 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 

(BusinessEurope) Invited 

Mr Markus BEYRER, (remote participation) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 
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CO-HEAD 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 

CO-HEAD 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

CO-HEAD COMMON 

SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Patricia JIMINEZ 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 


