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AKTUALIZOVANÉ Praktické postupy pri organizovaní európskych panelových 
diskusií občanov 

v rámci Konferencie o budúcnosti Európy 

 

Konferenciu o budúcnosti Európy bude tvoriť škála podujatí online aj offline organizovaných 
európskymi inštitúciami, národnými, regionálnymi a lokálnymi orgánmi, organizáciami 
občianskej spoločnosti a občanmi, ktorých výsledky sa budú zhromažďovať, analyzovať 
a zverejňovať na digitálnej platforme. Hlavným prvkom konferencie budú európske 
panelové diskusie občanov o hlavných témach konferencie. Niekoľko panelov zostavených 
na základe náhodného výberu a vystihujúci sociologickú rozmanitosť EÚ počas niekoľkých 
deliberačných schôdzí prinesie nápady a odporúčania, ktoré sa stanú podkladom 
všeobecných úvah konferencie, najmä na plenárnych zasadnutiach, a nakoniec aj správy o jej 
konečnom výsledku. 

 
1. Náhodný výber občanov vystihujúci sociologickú rozmanitosť EÚ 

 

 S cieľom zaručiť rozmanitosť na základe vierohodnej metodiky a aj na základe najnovších 
dôkazov z bohatých skúseností s občianskymi zhromaždeniami na lokálnej, národnej 
a európskej úrovni sa účastníci vyberú na základe náhodného výberu tak, aby vytvorené 
„panely“ vystihovali sociologickú rozmanitosť EÚ (rôzne skupiny zostavené na základe 5 
kritérií: národnosť, mesto/vidiek, sociálno-ekonomické zázemie, rod a vek). 
 

 Pri výbere sa zohľadní populácia ako celok (s obmedzením na občanov EÚ). Vybratí občania 
budú kontaktovaní telefonicky (náhodne generované telefónne čísla – pevná linka a mobil) 
v niekoľkých kolách, aby sa im vysvetlil účel a získal ich súhlas. V prípade ich súhlasu sa im 
zašle poverovací list s presným vysvetlením, čo sa od nich očakáva, a počas celého procesu 
sa im bude poskytovať odborná podpora a usmernenie. 
 

 Každý európsky panel bude tvoriť 200 občanov, aby sa vyvážila rozmanitosť (ktorú je ľahšie 
dosiahnuť pri vyššom počte) a ľahkosť deliberačného procesu (keďže optimálna je práca 
v spojení plenárnych stretnutí a pracovných skupín) a aby sa zohľadnila zostupná 
proporcionalita, ktorá sa uplatňuje pri zostavovaní EP. 
 

 Keďže konferencia sa chce obzvlášť sústrediť na mladých, jedna tretina občanov tvoriacich 
panely by mala byť vo veku od 16 do 25 rokov. Okrem toho sa táto skupina mladých 
osobitne prepojí s Európskym podujatím pre mládež. 

 

 Náhodný výber by mal zaručiť účasť širokej palety občanov vrátane tých, 
ktorí sa v európskych záležitostiach bežne neangažujú. Výber sa teda bude riadiť 
metodikou, ktorá s pomocou profesionálnych a školených tímov zaručí vhodnú 
angažovanosť oslovených občanov. Komisia podpísala zmluvu s externou spoločnosťou 
o tomto náhodnom výbere účastníkov. V tomto úsilí ich tiež podporia poskytovatelia služieb 
súvisiacich s metodikou (pozri nižšie). 
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 2. Forma a metodika 

 

 Uskutočnia sa štyri európske panelové diskusie občanov. 
 

 Diskusné témy každej tejto panelovej diskusie vychádzajú z tém mnohojazyčnej 

digitálnej platformy a zoradia sa nasledovne: 
(1) európska demokracia/hodnoty, práva, právny štát, bezpečnosť; 
(2) zmena klímy, životné prostredie/zdravie; 
(3) silnejšia ekonomika, sociálna spravodlivosť, pracovné miesta/vzdelávanie, mládež, 
kultúra, šport/digitálna transformácia; 
(4) EÚ vo svete/migrácia. 
 

 V panelových diskusiách sa zohľadnia príspevky zhromaždené na platforme konferencie 
a sformulujú sa odporúčania pre Úniu, z ktorých bude vychádzať a ktorými sa bude zaoberať 
diskusia na plenárnom zasadnutí konferencie. S týmto cieľom musia byť panelové diskusie 
usporiadané podľa hlavných tém, ktorými sa bude konferencia zaoberať. Európske panely 
občanov budú tiež informované o odporúčaniach, ktoré vyplynú z národných panelových 
diskusií občanov. 
 

 Presná metodika a jasný deliberačný protokol, vychádzajúce z bohatých skúseností 
s občianskymi zhromaždeniami, budú spolu s príspevkami odborníkov, moderátorov 
a overovateľov faktov viesť účastníkov k postupnému zúženiu otázok a k súboru kolektívne 
navrhnutých spoločných odporúčaní. Panely môžu sprevádzať nezávislé poradné skupiny 
zložené z rôznych druhov odborníkov a zainteresovaných strán. Panelom sa sprístupní 
zoznam odborníkov a zainteresovaných strán, z ktorého si budú môcť vybrať podľa svojich 
tém a osobitných potrieb. 

 

 Ak sa majú občania, najmä tí, ktorí sa vo verejných záležitostiach neorientujú, presvedčiť, 
aby sa angažovali, je potrebný jasný naratív, vďaka ktorému občania pochopia, čo je cieľom 
ich účasti a čo sa od nich očakáva. Poslúži na to „poverovací list“ občanom, 
v ktorom sa podrobne uvedie účel panelov a záväzok prijať nadväzné kroky v súlade 
so spoločným vyhlásením. 
 

 Spolupredsedovia vopred oboznámia výkonnú radu s vypracovaním praktických postupov 
pri organizovaní európskych panelových diskusií občanov. 

 

 
3. Jazyky, čas a miesto 

 

 Okrem času potrebného na prípravu, výmenu informácií a spätnú väzbu sa panely stretnú 
prinajmenšom na troch aspoň dvojdňových deliberačných schôdzach vrátane najmenej 
dvoch prezenčných schôdzí, ak to umožní zdravotná situácia. 
 

 Hybridné podujatie občanov je naplánované na jún. Záverečné podujatie, 
na ktorom sa panelom poskytne spätná väzba a oboznámia sa s nadväznými krokmi, 
sa uskutoční v roku 2022. 
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 Všetky panelové diskusie sa uskutočnia v rovnakom časovom rozpätí od jesene 2021 do jari 
2022. Z logistických dôvodov sa schôdze všetkých panelov nebudú konať v presne tom istom 
čase. Svoje závery preto predložia na rôznych plenárnych zasadnutiach (2 panely plenárnemu 
zasadnutiu v decembri a 2 panely v januári). 
 

 Panelové diskusie budú mnohojazyčné (24 úradných jazykov EÚ na plenárnych stretnutiach 
panelov a potrebné jazyky v pracovných skupinách). 
 

 Zmluva s externým poskytovateľom služieb pomôže vypracovať metodiku týchto 
panelových diskusií, moderovať ich a riadiť ich logistiku vrátane možnosti tlmočenia. 
Tieto panelové diskusie občanov budú však v plnej miere koordinovať a dohliadať 
na ne spoločný sekretariát a výkonná rada konferencie. 
 

 Prezenčné schôdze panelov sa budú podľa možnosti konať na rôznych miestach, napríklad 
v Štrasburgu a po celej Únii. V prípade, že bude pretrvávať súčasná pandemická situácia, 
prednosť sa môže dať virtuálnym schôdzam. 
 

 Plenárne stretnutia panelov sa môžu vysielať naživo, pričom doklady k ich diskusiám 
a úvahám by sa mali verejne sprístupniť na mnohojazyčnej digitálnej platforme. 
Na platforme bude tiež časť venovaná panelovým diskusiám, ktorá sa bude využívať 
aj na komunikačné a deliberačné účely. 

 
 

4. Výsledky panelových diskusií a ich príspevok na plenárne zasadnutie konferencie 

 

 Odporúčaniami panelov sa budú zaoberať plenárne zasadnutia konferencie, zohľadnia sa 
v záverečnej správe z konferencie a budú súčasťou jej výstupu, na základe ktorého inštitúcie 
EÚ prijmú nadväzné kroky v súlade so spoločným vyhlásením. 
 

 Panely občanov by si mali vyhradiť čas na primeranú interakciu s plenárnym zasadnutím 
konferencie, ako aj s inými relevantnými príspevkami občanov najmä na mnohojazyčnej 
digitálnej platforme konferencie, hlavnom uzle, kde sa zhromažďujú všetky jej údaje, 
ktoré sa následne analyzujú s cieľom vypracovať pravidelné správy. 
 

 Na plenárnych zasadnutiach sa zúčastňujú delegácie občanov z každého panelu. Zúčastní sa 
na nich 20 zástupcov z každej európskej panelovej diskusie občanov v rodovo vyváženom 
zastúpení, z ktorých najmenej jedna tretina sú osoby mladšie ako 25 rokov, predložia 
tu výsledky svojich diskusií a budú o nich diskutovať s inými účastníkmi. Títo zástupcovia 
panelov sa zúčastňujú na plenárnych zasadnutiach konferencie. 
 

 Výsledkom panelových diskusií bude osobitná analýza/správa vychádzajúca z pôvodných 
názorov občanov vyjadrených počas týchto diskusií. Bude obsahovať záverečné 
odporúčania, ale aj podrobný opis obsahu panelových diskusií. Zahŕňa to argumentáciu 
a diskusiu, ako aj rôzne deliberačné kroky, ktoré k nim viedli. Správy vypracujú 
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poskytovatelia služieb zodpovední za formu a moderáciu a pred ich zverejnením 
na mnohojazyčnej digitálnej platforme ich schvália príslušné panely. 

 

 Na začiatku a na konci procesu sa tiež predloží dotazník na zhodnotenie rozmanitosti 
panelov, miery spokojnosti s procesom a poznatkov získaných vďaka deliberačným metódam 
panelovej diskusie. 
 

 Okrem stretnutia, kde sa poskytne spätná väzba, budú účastníci panelových diskusií 
informovaní o procese a nadväzných krokoch priamo a prostredníctvom digitálnej platformy 
v podobe pravidelných bulletinov a príležitostných e-mailov. 
 
 

 

 

 


