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Souhrnná zpráva z druhého zasedání výkonné rady konference o budoucnosti Evropy 

Středa 7. dubna 2021 

17:00–20:00, budova Evropského parlamentu Spinelli (místnost 5G3, hybridní zasedání) 

Účastníci: viz seznam účastníků v příloze 

Shrnutí a závěry: 
 
Druhé zasedání výkonné rady konference o budoucnosti Evropy se konalo 7. dubna 2021 
v budově Evropského parlamentu Spinelli (v hybridním formátu). 
 

Spolupředsedali mu místopředsedkyně Komise odpovědná za demokracii a demografii 
Dubravka Šuicová, portugalská státní tajemnice pro evropské záležitosti Ana Paula 
Zacariasová a poslanec EP Guy Verhofstadt, jenž zasedání zahájil i ukončil. 
 

V návaznosti na provedení úprav požadovaných zástupci během předchozího zasedání 

a na další vysvětlení a odpovědi poskytnuté útvary Komise schválila výkonná rada 

vícejazyčnou digitální platformu, včetně charty a vizuální identity dohodnuté útvary pro 

komunikaci ze všech tří orgánů a potvrzené společným sekretariátem, aby mohla být oficiálně 

spuštěna 19. dubna 2021. 
 

Výkonná rada potvrdila návrh svých pracovních postupů ve znění, v jakém jej předložili 
spolupředsedové, beze změn. 
 

Pokud jde o jednací řád konference, představil spolupředseda Guy Verhofstadt svůj návrh. 

Na základě následné diskuse a očekávaných písemných příspěvků zástupců a pozorovatelů ve 

výkonné radě vypracuje společný sekretariát návrh znění jednacího řádu konference a předá 

jej spolupředsedům, tak aby mohli svůj společný návrh předložit na příštím zasedání výkonné 

rady a jednací řád mohl být potvrzen nejpozději do 9. května. 
 

Útvary pro komunikaci ze všech tří orgánů jsou pověřeny vypracováním společného návrhu 

pro zahajovací akci, která se bude konat 9. května, a jeho předložením prostřednictvím 

společného sekretariátu spolupředsedům; cílem je potvrdit návrh programu na příštím 

zasedání výkonné rady. 
 

Příští zasedání výkonné rady se uskuteční 22. dubna. 
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Zasedání zahájil poslanec EP Guy Verhofstadt (spolupředseda). 

 

1. Schválení vícejazyčné digitální platformy (včetně charty) 

Tento bod pořadu jednání věnovaný digitální platformě řídila místopředsedkyně Komise 

Dubravka Šuicová (spolupředsedkyně). Informovala, že připomínky vyjádřené na posledním 

zasedání výkonné rady jsou zapracovávány, tak aby mohla být platforma spuštěna 

19. dubna a mohla být zahájena registrace aktivit, a to tři týdny před zahajovací akcí 

konference plánovanou na 9. května. Zdůraznila následující: 

 se dvěma novými tématy (migrace; vzdělávání, kultura, mládež a sport) se počet témat 

na seznamu zvýšil na 10; několik témat bylo upraveno tak, aby byly výslovně zmíněny 

jednak právní stát a bezpečnost a jednak sociální spravedlnost a pracovní místa; 

 v samostatném oddílu na platformě budou k dispozici informace a dokumenty týkající 

se konference; najdete zde mimo jiné informace o tom, jak bude konference vedena, 

nejdůležitější dokumenty a podpůrné materiály pro používání digitální platformy; 

 pokud jde o účast občanů zemí mimo EU, na platformě se nebude uplatňovat 

zeměpisné blokování a moderátoři budou postupovat pragmaticky. To je důležité 

i z toho důvodu, aby se mohli zapojit také občané EU nacházející se mimo EU. 

Moderátoři však budou pečlivě dbát na to, aby diskuse zůstala v mezích vytyčených 

pro konferenci, a v případě potřeby bude možné určitý obsah vyloučit z analýzy nebo 

zvážit další opatření; 

 k otázce používání jiných než úředních jazyků uvedla, že platforma funguje v úředních 

jazycích, ale že jsou zavedena technická řešení, která dotčeným členským státům 

umožňují poskytovat platformě podporu formou rychlé identifikace, překladu 

a uploadování takovýchto příspěvků na platformu. 

 

Generální ředitelka Evropské komise pro komunikaci a její náměstkyně byly požádány, aby 

poskytly doplňující vysvětlení k dříve položeným otázkám i k novým připomínkám, které 

vyjádřili členové výkonné rady během diskuse. V reakci na tuto žádost uvedly následující: 

 pokud jde o otázku zneužití, bylo zavedeno několik opatření. Vícejazyčný 

moderátorský tým bude monitorovat trolly, falešné zprávy a nenávistné projevy. 

Moderování bude probíhat ex post transparentním způsobem. Nevhodný obsah 

budou moci označovat i sami uživatelé a systém kvót pro počet příspěvků za den bude 

schopen zabránit destabilizaci platformy ze strany botů nebo jiných organizovaných 

kampaní. Pokud jde o rychlost odstraňování obsahu, snahou bude učinit tak v řádu 

hodin a během doby kratší než jeden den; 

 pokud jde o analýzu příspěvků na platformě, ta bude probíhat za pomoci umělé 

inteligence pro vytěžování textů, kterou vyvinulo Společné výzkumné středisko 

Komise. Tato umělá inteligence nebude nahrazovat lidský prvek, ale bude nápomocna 

v první fázi identifikace, třídění a kategorizace nápadů a návrhů. Veškeré akce by proto 

měly být zaregistrovány a nahlášeny na platformě a jejich organizátoři musí diskuse 

převést do konkrétních nápadů. Ty pak budou obsaženy v přístupných zprávách, jež 

do konečné podoby dovede pod dohledem výkonné rady společný sekretariát. 
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Analytické zprávy vycházející z nápadů a akcí budou využity jako podklad pro panelové 

diskuse občanů a plenární zasedání; 

 pokud jde o vnitrostátní akce, ty budou zřetelně označeny a bude možné je snadno 

rozpoznat; pro účely vytváření akcí bude existovat zvláštní kontaktní místo. 

 pokud jde o řazení zobrazených příspěvků, bude vidět počet komentářů a vyjádření 

podpory a bude k dispozici statistika v reálném čase týkající se příspěvků. Uživatelé 

budou mít také další možnosti, jak sledovat, co se s jejich příspěvky děje, a jak získat 

zpětnou vazbu, mimo jiné prostřednictvím upozornění nebo elektronického 

zpravodaje; 

 pokud jde o viditelnost vnitrostátních a institucionálních akcí, bude zaveden systém 

barevných kódů a zřízeno kontaktní místo pro vytváření akcí; 

 všem akcím, včetně akcí pořádaných jinými partnery a nevládními organizacemi, bude 

nápomocno centrum uživatelské podpory (helpdesk), kde budou všem organizátorům 

k dispozici nejrůznější návody, doporučení a tipy. Vizuální identita konference je vždy 

zjištěna použitím oficiálního loga konference, k němuž mohou organizátoři připojovat 

loga vlastní; 

 pokud jde o možnost odvolání se proti rozhodnutím moderátorů, bude ve zvláště 

citlivých případech věc předána společnému sekretariátu. 

 

Spolupředseda Guy Verhofstadt konstatoval, že většina dříve zmíněných připomínek byla 

zohledněna a že platformě bude možné dát zelenou. Uvedl, že se může stát, že se výbor bude 

muset zabývat problémy, které vyvstanou v budoucnosti, neboť tento nástroj je 

průkopnickým „setrvačníkem“ konference. 

Spolupředsedkyně Ana Paula Zacariasová potvrdila, že provedené úpravy pokrývají většinu 

vyjádřených připomínek, a poděkovala generálnímu ředitelství pro komunikaci za odpovědi 

a velké úsilí při vytváření tohoto významného nástroje. Zdůraznila, že je důležité, aby byl tento 

nový nástroj spuštěn 19. dubna, a že je možné v něm průběžně provádět úpravy a změny, 

bude-li třeba. 

Předsedkyně Dubravka Šuicová shrnula, že výkonná rada je připravena nástroj schválit. 

Doplnila, že před spuštěním platformy bude zveřejněn společný novinový komentář 

a proběhne kampaň ve sdělovacích prostředcích a samotné spuštění platformy bude 

doprovázet tisková konference, na níž bude platforma představena. 

 

Závěr: 

V návaznosti na provedení úprav požadovaných zástupci během předchozího zasedání 

a na další vysvětlení a odpovědi poskytnuté útvary Komise schválila výkonná rada 

vícejazyčnou digitální platformu, včetně charty a vizuální identity dohodnuté útvary pro 

komunikaci ze všech tří orgánů a potvrzené společným sekretariátem, aby mohla být 

oficiálně spuštěna 19. dubna 2021. 
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2. Potvrzení pracovních postupů výkonné rady a představení jednacího řádu 

plenárních zasedání konference, včetně panelových diskusí evropských občanů 

Tento bod pořadu jednání řídila portugalská státní tajemnice Ana Paula Zacariasová 

(spolupředsedkyně). Připomněla, že základem pro jednací řád je společné prohlášení a že 

jednací řád konference bude sestávat ze tří hlavních složek: pracovních postupů výkonné rady, 

účasti občanů (vícejazyčné digitální platformy a panelové diskuse evropských občanů) 

a plenárního zasedání konference. 

Představila hlavní prvky kapitoly týkající se pracovních postupů výkonné rady (její složení, 

způsob práce, společný sekretariát, možnost oslovovat odborníky, oznámení o zasedáních, 

harmonogram a pořad jednání, dokumenty, průběh zasedání, transparentnost a místo konání 

zasedání). 

Předsedkyně vyzvala k tomu, aby bylo o jednacím řádu rozhodnuto urychleně, pracovní 

metody výkonné rady byly potvrzeny na dnešním zasedání a zbývající dvě hlavní složky byly 

analyzovány v nadcházejících týdnech, a jednací řád jako celek tak mohl být schválen 

nejpozději do 9. května. 

V následné diskusi zazněly otázky, mimo jiné pokud jde o: 

 účast a úlohu pozorovatelů ve výkonné radě, zejména sociálních partnerů, a případné 

přizvání organizované občanské společnosti na zasedání výkonné rady; 

 možnost účasti pozorovatelů na přípravných pracích výkonné rady; 

 možnost, aby za sebe zástupci nebo pozorovatelé vyslali náhradníky; 

 základ pro závěry plenárního zasedání konference, které má výkonná rada 

vypracovat; 

 lhůty pro zasílání dokumentů pro zasedání výkonné rady; 

 úlohu odborníků. 

Ve své odpovědi předsedkyně uvedla, že: 

 v souvislosti s účastí přizvaných pozorovatelů je třeba odkázat na znění společného 

prohlášení, které nelze v pracovních postupech měnit, avšak podotkla, že v praxi bude 

výkonná rada usilovat o co největší transparentnost a inkluzivnost a že v zásadě bude 

pokračovat v dosavadní praxi, kdy jsou pozorovatelé z Výboru regionů, Evropského 

hospodářského a sociálního výboru a z řad sociálních partnerů zváni na všechna 

zasedání výkonné rady; 

 zasedání výkonné rady připravují spolupředsedové, kteří se v případě potřeby na stálé 

nebo přizvané pozorovatele obrátí s žádostí o podněty nebo o diskusi; 

 v souladu s tím, co bylo uvedeno v dopise tří předsedů s pozváním na první zasedání 

výkonné rady, nemohou za sebe zástupci ani pozorovatelé vysílat náhradníky; v duchu 

kompromisu je možné, aby v případě, že se určitá osoba nemůže zasedání zúčastnit, 

sledoval zasedání namísto ní někdo jiný, avšak pouze v režimu poslechu; 
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 účast organizací občanské společnosti ve výkonné radě společné prohlášení 

nepředpokládá; tyto organizace by však měly být zastoupeny na plenárním zasedání 

konference; 

 dokumenty budou rozesílány dva pracovní dny předem; 

 pracovní metody předpokládají možnost oslovovat a zvát odborníky; tato otázka bude 

řešena zejména v souvislosti s organizací panelových diskusí občanů; 

 otázkami týkajícími se závěrů plenárního zasedání konference by se měla zabývat 

kapitola jednacího řádu věnovaná plenárnímu zasedání konference. 

 

Závěr: 

Výkonná rada potvrdila návrh svých pracovních postupů ve znění, v jakém jej předložili 

spolupředsedové, beze změn. 

 

V další části tohoto bodu pořadu jednání představil spolupředseda Guy Verhofstadt svůj návrh 

týkající se obou zbývajících hlavních složek jednacího řádu, tedy plenárního zasedání 

konference a účasti občanů (panelových diskusí občanů a digitální platformy). Nastínil hlavní 

prvky svého návrhu, pokud jde o zásady konference, akce pořádané občany a panelové 

diskuse občanů, mechanismus zpětné vazby, účast mladých lidí, digitální platformu, složení 

a organizaci plenárního zasedání konference, transparentnost a prezentaci závěrů. 

V souvislosti s panelovými diskusemi občanů navrhl, aby byly v jednacím řádu stanoveny 

pouze hlavní zásady s tím, že přesná praktická organizace by mohla být případně obsažena 

v samostatném dokumentu. 

Spolupředsedkyně Ana Paula Zacariasová a Dubravka Šuicová spolupředsedovi Guymu 

Verhofstadtovi poděkovaly za jeho návrh, který bude ještě třeba projednat a analyzovat 

společně s dalšími příspěvky ze strany zástupců a pozorovatelů. Ana Paula Zacariasová znovu 

připomněla, že základem jednacího řádu je společné prohlášení, a zdůraznila výzvu 

k vytvoření „štíhlé řídicí struktury“. Účastníci byli vyzváni, aby během následné rozpravy 

vyjádřili své názory, připomínky a nápady a v následujících dnech předložili své příspěvky 

v písemné podobě, aby mohli spolupředsedové vypracovat společný návrh, který bude 

předložen na příštím zasedání výkonné rady. 

V následné diskusi zazněly otázky, mimo jiné pokud jde o: 

 velikost a složení plenárního zasedání konference a jeho složek; 

 úlohu plenárního zasedání konference a jeho závěry; 

 složení a výběr účastníků panelových diskusí evropských občanů; 

 vazbu mezi příspěvky obdrženými prostřednictvím digitální platformy, programy 

panelových diskusí občanů a pořady jednání plenárního zasedání; 

 účast kandidátských zemí a dalších států, které mají s EU úzké vztahy; 
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 časový rámec konference s ohledem na situaci způsobenou pandemií COVID-19. 

V reakci na tuto diskusi vyzvala předsedkyně Ana Paula Zacariasová k pragmatickému 

přístupu, který by umožnil schválení jednacího řádu nejpozději do 9. května, a připomněla, že 

středobodem konference jsou občané. 

 

Závěr: 

Pokud jde o jednací řád konference, představil spolupředseda Guy Verhofstadt svůj návrh. 

Na základě následné diskuse a očekávaných písemných příspěvků zástupců a pozorovatelů 

ve výkonné radě vypracuje společný sekretariát návrh znění jednacího řádu konference 

a předá jej spolupředsedům, tak aby mohli svůj společný návrh předložit na příštím zasedání 

výkonné rady a jednací řád mohl být potvrzen nejpozději do 9. května. 

 

 

3. Akce 9. května 

Tento bod pořadu jednání řídil poslanec EP Guy Verhofstadt (spolupředseda), jenž podtrhl 

hlavní aspekty zahajovací akce konference, která je plánována na 9. května: 

 akce se bude konat v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku; 

 proběhne v hybridním formátu (bude trvat přibližně 2 hodiny), díky čemuž bude pro 

účastníky moderní, dynamickou a originální událostí; 

 na nadcházejícím zasedání výkonné rady předloží příslušné útvary pro komunikaci ze 

všech tří orgánů prostřednictvím společného sekretariátu patřičný návrh. 

 

 

Závěr: 

Útvary pro komunikaci ze všech tří orgánů jsou pověřeny vypracováním společného návrhu 

pro zahajovací akci, která se bude konat 9. května, a jeho předložením prostřednictvím 

společného sekretariátu spolupředsedům; cílem je potvrdit návrh programu na příštím 

zasedání výkonné rady. 
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Předseda uvedl, že je třeba naplánovat zasedání výkonné rady na dobu před zahájením 

konference, aby bylo možné schválit jednací řád a přijmout harmonogram zasedání. Příští 

zasedání výkonné rady se uskuteční 22. dubna1. 

 

Závěr: Příští zasedání výkonné rady se uskuteční 22. dubna. 

 

Poslanec EP Guy Verhofstadt (spolupředseda) ukončil zasedání. 

 

 

Kontakt: Eva-Maria Poptčeva, členka společného sekretariátu 

  

                                                           
1Jak bylo dohodnuto spolupředsedy. 
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Příloha 

List of participants: 

  

CO-CHAIR 
 

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

  

CO-CHAIR  Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

CO-CHAIR  Ms Dubravka ŠUICA, (remote participation) 
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 Věra JOUROVÁ, (remote participation) 
Vice-President of the Commission  

  

  

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 
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OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), (remote participation) 
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 EU Affairs Committee of the German 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, (excused) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI, (remote participation) 
Secretary General of ETUC 
 

 
 

 

  

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 
 

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 
 

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
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  CS 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 

 

 

 


