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Súhrnná správa z druhého zasadnutia výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy 

streda 7. apríla 2021 

17.00 – 20.00 hod. budova Spinelli Európskeho parlamentu (zasadacia miestnosť 5G3, 

hybridná schôdza) 

Účastníci: pozri zoznam účastníkov v prílohe 

Zhrnutie a závery: 
 
Druhé zasadnutie výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy sa konalo 7. apríla 2021 
v budove Spinelli Európskeho parlamentu (v hybridnom formáte). 
 

Druhému zasadnutiu spoločne predsedali podpredsedníčka Komisie pre demokraciu 
a demografiu Dubravka Šuicová, portugalská štátna tajomníčka pre záležitosti EÚ Ana Paula 
Zacariasová a poslanec EP Guy Verhofstadt. Zasadnutie otvoril a ukončil Guy Verhofstadt. 
 

Po úpravách, ktoré si na poslednom zasadnutí vyžiadali zástupcovia, a dodatočných 

objasneniach a odpovediach, ktoré poskytli útvary Komisie, výkonná rada schválila 

mnohojazyčnú digitálnu platformu vrátane charty a vizuálu, na ktorých sa dohodli útvary pre 

komunikáciu všetkých troch inštitúcií a ktoré schválil spoločný sekretariát, aby sa platforma 

mohla 19. apríla 2021 oficiálne spustiť. 
 

Výkonná rada schválila návrh pracovných metód výkonnej rady bez zmien tak, ako ich 
navrhli spolupredsedovia. 
 

Spolupredseda konferencie Guy Verhofstadt predložil návrh rokovacieho poriadku. Spoločný 

sekretariát na základe následnej rozpravy a očakávaných písomných príspevkov zástupcov 

a pozorovateľov výkonnej rady vypracuje návrh znenia rokovacieho poriadku konferencie 

a predloží ho spolupredsedom tak, aby mohli na najbližšom zasadnutí výkonnej rady 

predložiť spoločný návrh a aby sa rokovací poriadok schválil do 9. mája. 
 

Útvary pre komunikáciu všetkých troch inštitúcií majú za úlohu vypracovať spoločný návrh 

inauguračného podujatia, naplánovaného na 9. mája, a predložiť ho prostredníctvom 

spoločného sekretariátu spolupredsedom, aby sa návrh jeho programu mohol schváliť 

na najbližšom zasadnutí výkonnej rady. 
 

Najbližšie zasadnutie výkonnej rady sa uskutoční 22. apríla. 

 

Zasadnutie otvoril poslanec EP Guy Verhofstadt (spolupredseda). 

 

1. Schválenie mnohojazyčnej digitálnej platformy (vrátane charty) 
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Tomuto bodu programu venovanému digitálnej platforme predsedala podpredsedníčka 

Komisie Dubravka Šuicová (spolupredsedníčka). Predsedníčka uviedla, že otázky nastolené 

na poslednom zasadnutí rady sa vyriešili, takže 19. apríla, tri týždne pred inauguračným 

podujatím, naplánovaným na 9. mája, sa môže platforma spustiť a začať s registráciou. 

Upozornila najmä na: 

 dve nové témy (migrácia a vzdelávanie, kultúra, mládež a šport), ktorými sa zoznam 

tém rozšíril na desať; niekoľko tém sa upravilo tak, aby priamo odkazovali na právny 

štát a bezpečnosť, ako aj sociálnu spravodlivosť a pracovné miesta; 

 časť platformy bude poskytovať informácie a dokumenty o konferencii vrátane jej 

riadenia, hlavných dokumentov a podpory využívania digitálnej platformy; 

 pokiaľ ide o účasť občanov mimo EÚ, platforma nebude geograficky blokovaná 

a moderátori budú postupovať pragmaticky. Ako bolo uvedené, je to dôležité aj 

preto, aby sa umožnila účasť občanov EÚ, ktorí sa nachádzajú mimo EÚ. Moderátori 

však budú pozorne sledovať, či sa diskusia pohybuje v rozmedzí konferencie 

a v prípade potreby sa bude môcť vynechať z analýzy alebo sa zvážia dodatočné 

opatrenia; 

 pokiaľ ide o používanie neoficiálnych jazykov, predsedníčka podčiarkla, že platforma 

je prevádzkovaná v úradných jazykoch, ale využíva technické riešenia, ktoré 

príslušným členským štátom umožnia podporiť ju rýchlym vyhľadávaním, prekladom 

a odosielaním príspevkov. 

 

Generálna riaditeľka Európskej komisie pre komunikáciu a jej zástupkyňa boli pozvané, aby 

dodatočne objasnili otázky, ktoré zazneli pri predchádzajúcej príležitosti, a vyjadrili sa 

k novým pripomienkam členov rady počas rozpravy. Ako uviedli: 

 pokiaľ ide o otázku zneužitia, prijalo sa niekoľko opatrení. Mnohojazyčný moderačný 

tím bude monitorovať trollov, falošné správy a nenávistné prejavy. Moderovanie 

bude prebiehať spätne a transparentne. Používatelia budú môcť sami označiť 

nevhodný obsah a kvótový systém denných zásahov by mal zabrániť botom alebo 

iným organizovaným aktivitám v destabilizácii platformy. Pokiaľ ide o rýchlosť 

odstraňovania obsahu, malo by k nemu dôjsť v priebehu niekoľkých hodín, najviac 

jedného dňa; 

 pokiaľ ide o analýzu príspevkov na platforme, tú podporí umelá inteligencia pre 

hĺbkovú analýzu textu, ktorú vyvinulo Spoločné výskumné centrum Komisie. Tá 

nenahradí ľudský faktor, ale pomôže v prvej etape s určovaním, vytrieďovaním 

a kategorizáciou nápadov a návrhov. Na platforme by sa preto mali evidovať 

a nahlasovať všetky podujatia. Ich usporiadatelia musia diskusie pretaviť 

do konkrétnych nápadov. Tie sa následne premietnu do dostupného spravodajstva, 

ktoré sfinalizuje spoločný sekretariát pod dohľadom výkonnej rady. Analytické 

spravodajstvo o týchto nápadoch a podujatiach sa využije v panelových diskusiách 

občanov a na plenárnom zasadnutí; 

 pokiaľ ide o národné podujatia, tie budú jasne označené a rozpoznateľné a ich tvorbu 

umožní osobitné kontaktné miesto; 

 pokiaľ ide o zoraďovanie zobrazených príspevkov, bude viditeľný počet tých, čo daný 

príspevok okomentovali alebo sa s ním stotožnili, a pravidelne bude k dispozícii 
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aktuálna štatistika príspevkov. Používatelia budú môcť sledovať, čo sa deje s ich 

príspevkami, a získať spätnú väzbu aj inak, napríklad prostredníctvom oznámení 

a bulletinov; 

 pokiaľ ide o viditeľnosť národných a inštitucionálnych podujatí, zavedie sa systém 

farebných kódov a kontaktné miesto, ktoré umožní ich tvorbu; 

 všetky podujatia vrátane podujatí usporiadaných inými partnermi a mimovládnymi 

organizáciami bude podporovať helpdesk, pričom usporiadateľom bude k dispozícii 

súbor nástrojov a pravidiel. Vlastné logá usporiadateľov sa môžu používať spolu 

s logom konferencie, pokiaľ bude vizuál konferencie vždy zastúpený zavedeným 

logom konferencie; 

 pokiaľ ide o možnosť namietať proti rozhodnutiam moderátorov, vo veľmi citlivých 

prípadoch sa bude touto otázkou zaoberať spoločný sekretariát. 

 

Spolupredseda Guy Verhofstadt poznamenal, že väčšinu predchádzajúcich pochybností sa 

podarilo rozptýliť a platforma tak môže dostať zelenú. Ako uviedol, počíta s tým, že rada sa 

bude musieť zaoberať problémami, ktoré prinesie budúcnosť, keďže ide o priekopnícky 

„hnací motor“ konferencie. 

Spolupredsedníčka Ana Paula Zacariasová súhlasila s tým, že úpravami sa vyriešili všetky 

nastolené pochybnosti, a poďakovala sa DG COMM za odpovede a obrovské úsilie, aké sa 

vynaložilo na to, aby bol k dispozícii tento dôležitý nástroj. Upozornila tiež na to, že je 

dôležité, aby sa tento nástroj spustil 19. apríla, a že prípadné úpravy a zmeny sa môžu robiť 

priebežne. 

Predsedníčka Dubravka Šuicová usúdila, že rada je pripravená platformu schváliť. Dodala, že 

súčasťou jej spustenia bude tlačová konferencia, na ktorej sa platforma predstaví a ktorej 

bude predchádzať spoločný článok a mediálna kampaň. 

 

Záver: 

Po úpravách, ktoré si na poslednom zasadnutí vyžiadali zástupcovia, a dodatočných 

objasneniach a odpovediach, ktoré poskytli útvary Komisie, výkonná rada schválila 

mnohojazyčnú digitálnu platformu vrátane charty a vizuálu, na ktorých sa dohodli útvary 

pre komunikáciu všetkých troch inštitúcií a ktoré schválil spoločný sekretariát, aby sa 

platforma mohla 19. apríla 2021 oficiálne spustiť. 

 

 

 

 

2. Schválenie pracovných metód výkonnej rady a predloženie rokovacieho poriadku 

plenárnych zasadnutí konferencie vrátane európskych panelových diskusií občanov 
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Tomuto bodu programu predsedala portugalská štátna tajomníčka Ana Paula Zacariasová 

(spolupredsedníčka). Predsedníčka zdôraznila, že základ rokovacieho poriadku tvorí 

spoločné vyhlásenie a že rokovací poriadok konferencie bude mať tri časti: pracovné metódy 

výkonnej rady, účasť občanov (mnohojazyčná digitálna platforma a európske panelové 

diskusie občanov) a plenárne zasadnutie konferencie. 

Predsedníčka predstavila hlavné prvky kapitoly venovanej pracovným metódam výkonnej 

rady (zloženie rady, pracovné postupy, spoločný sekretariát, možnosť účasti expertov, 

harmonogram a program, dokumentácia, vedenie zasadnutí, transparentnosť a miesto 

zasadnutí). 

Predsedníčka vyzvala, aby sa o rokovacom poriadku rozhodlo rýchlo a aby sa pracovné 

metódy výkonnej rady schválili ešte na danom zasadnutí, pričom ďalšie dve časti sa majú 

doriešiť v nasledujúcich týždňoch tak, aby sa celý rokovací poriadok schválil do 9. mája. 

V následnej rozprave zazneli otázky, ktoré sa týkali okrem iného: 

 účasti a úlohy pozorovateľov vo výkonnej rade, najmä sociálnych partnerov, 

a možného prizvania organizovanej občianskej spoločnosti na zasadnutia výkonnej 

rady; 

 možnosti účasti pozorovateľov na prípravných prácach výkonnej rady; 

 možnosti nahradenia zástupcov alebo pozorovateľov; 

 podkladu záverov plenárneho zasadnutia konferencie a jeho vypracovania výkonnou 

radou; 

 lehôt na zaslanie dokumentácie na zasadnutia rady; 

 úlohy expertov. 

Predsedníčka v odpovedi zdôraznila: 

 v otázke o účasti prizvaných pozorovateľov odkázala na znenie spoločného 

vyhlásenia, ktoré sa v pracovných metódach nemôže meniť, ale uviedla, že v praxi sa 

výkonná rada bude snažiť o to, aby bola čo najtransparentnejšia a najinkluzívnejšia, 

a v zásade bude na všetky svoje zasadnutia naďalej prizývať pozorovateľov z Výboru 

regiónov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a sociálnych partnerov tak 

ako doteraz; 

 zasadnutia rady pripravujú spolupredsedovia; v prípade potreby sa budú obracať 

na stálych a prizvaných pozorovateľov, aby sa vyjadrili k určitým otázkam alebo ich 

spolu s nimi prediskutovali; 

 v súlade s tým, čo bolo uvedené v pozvánke troch predsedov na prvé zasadnutie 

výkonnej rady, ani zástupcovia, ani pozorovatelia sa nemôžu nahradiť; v duchu 

kompromisu v prípade, že sa zasadnutia nemôžu zúčastniť, namiesto nich ho môže 

sledovať niekto iný, no výlučne v násluchovom režime; 
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 s účasťou organizácií občianskej spoločnosti vo výkonnej rade sa v spoločnom 

vyhlásení nepočíta; mali by mať však zastúpenie na plenárnom zasadnutí 

konferencie; 

 dokumentácia sa zašle dva pracovné dni vopred; 

 v pracovných metódach sa počíta s možnosťou účasti a prizvania expertov; táto 

otázka sa bude riešiť najmä v súvislosti s organizáciou panelových diskusií občanov; 

 otázky k záverom plenárneho zasadnutia konferencie by sa mali riešiť v kapitole 

venovanej pravidlám plenárneho zasadnutia konferencie. 

 

Záver: 

Výkonná rada schválila návrh pracovných metód výkonnej rady bez zmien tak, ako ich 

navrhli spolupredsedovia. 

 

V nasledujúcej časti tohto bodu programu spolupredseda Guy Verhofstadt predstavil svoj 

návrh k zvyšným častiam rokovacieho poriadku, t. j. plenárnemu zasadnutiu konferencie 

a účasti občanov (panelové diskusie občanov a digitálna platforma). Načrtol hlavné prvky 

tohto návrhu, pokiaľ ide o zásady konferencie, podujatia a panelové diskusie občanov, 

mechanizmus spätnej väzby, účasť mládeže, digitálnu platformu, zloženie a organizáciu 

plenárneho zasadnutia konferencie, transparentnosť a prezentáciu záverov. 

Pokiaľ ide o panelové diskusie občanov, navrhol, aby sa uviedli len hlavné zásady a aby sa ich 

presnou praktickou organizáciou zaoberal samostatný dokument. 

Spolupredsedníčky Ana Paula Zacariasová a Dubravka Šuicová sa spolupredsedovi Guyovi 

Verhofstadtovi poďakovali za jeho návrh, ktorý bude potrebné ešte prediskutovať a doriešiť 

spolu s ďalšími príspevkami zástupcov a pozorovateľov. Ana Paula Zacariasová tiež 

pripomenula, že základom rokovacieho poriadku je spoločné vyhlásenie a vyzdvihla 

požiadavku „štíhlej riadiacej štruktúry“. Účastníci boli vyzvaní, aby v následnej rozprave 

vyjadrili svoje názory, pripomienky a nápady a v najbližších dňoch predložili svoje príspevky 

v písomnej podobe, aby mohli spolupredsedovia vypracovať spoločný návrh, ktorý sa 

predloží na najbližšom zasadnutí výkonnej rady. 

V následnej rozprave zazneli otázky, ktoré sa týkali okrem iného: 

 veľkosti a zloženia plenárneho zasadnutia konferencie a jeho zložiek; 

 úlohy plenárneho zasadnutia konferencie a jej záverov; 

 zloženia a výberu európskych panelových diskusií občanov; 

 prepojenia príspevkov z digitálnej platformy a programov panelových diskusií 

občanov a plenárneho zasadnutia; 

 účasti kandidátskych krajín a iných štátov, ktoré sú v úzkom vzťahu s EÚ; 
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 harmonogramu konferencie so zreteľom na pandémiu COVID-19. 

Predsedníčka Ana Paula Zacariasová v odpovedi vyzvala k pragmatickému prístupu, aby sa 

poriadok schválil do 9. mája, a pripomenula, že stredobodom konferencie sú občania. 

 

Záver: 

Spolupredseda konferencie Guy Verhofstadt predložil návrh rokovacieho poriadku. 

Spoločný sekretariát na základe následnej rozpravy a očakávaných písomných príspevkov 

zástupcov a pozorovateľov výkonnej rady vypracuje návrh znenia rokovacieho poriadku 

konferencie a predloží ho spolupredsedom tak, aby mohli na najbližšom zasadnutí 

výkonnej rady predložiť spoločný návrh a aby sa rokovací poriadok schválil do 9. mája. 

 

 

3. Podujatie 9. mája 

Tomuto bodu programu predsedal poslanec EP Guy Verhofstadt (spolupredseda), ktorý 

v hlavných bodoch zhrnul inauguračné podujatie konferencie, naplánované na 9. mája: 

 podujatie sa bude konať v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu; 

 bude mať hybridný formát (a trvať asi 2 hodiny) vďaka čomu bude moderným, 

dynamickým a originálnym diváckym podujatím; 

 príslušné útvary pre komunikáciu všetkých troch inštitúcií prostredníctvom 

spoločného sekretariátu predložia príslušný návrh na najbližšom zasadnutí výkonnej 

rady. 

 

 

Záver: 

Útvary pre komunikáciu všetkých troch inštitúcií majú za úlohu vypracovať spoločný návrh 

inauguračného podujatia, naplánovaného na 9. mája, a predložiť ho prostredníctvom 

spoločného sekretariátu spolupredsedom, aby sa návrh jeho programu mohol schváliť 

na najbližšom zasadnutí výkonnej rady. 
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Predseda uviedol, že zasadnutie výkonnej rady sa musí naplánovať pred spustením 

konferencie, aby sa mohol schváliť rokovací poriadok a prijať harmonogram zasadnutí. 

Najbližšie zasadnutie výkonnej rady sa uskutoční 22. apríla.1 

 

Záver: Najbližšie zasadnutie výkonnej rady sa uskutoční 22. apríla. 

 

Zasadnutie ukončil poslanec EP Guy Verhofstadt (spolupredseda). 

 

 

Kontakt: Eva-Maria Poptchevová, členka spoločného sekretariátu 

  

                                                           
1 Na základe dohody spolupredsedov. 
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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), (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 Vĕra 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 
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SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 
 

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 
 

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
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COMMON 
SECRETARIAT 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 

 


