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Souhrnná zpráva z třetího zasedání výkonné rady 

konference o budoucnosti Evropy 

Čtvrtek 22. dubna 2021 

16:00–19:00, budova Europa (místnost S7, hybridní zasedání) 

Účastníci: viz seznam účastníků v příloze 

Shrnutí a závěry: 
 

Třetí zasedání výkonné rady konference o budoucnosti Evropy se konalo 22. dubna 2021 
v budově Rady (v hybridním formátu). 

 

Spolupředsedali mu poslanec Evropského parlamentu Guy VERHOFSTADT, portugalská státní 
tajemnice pro evropské záležitosti Ana Paula ZACARIASOVÁ a místopředsedkyně Komise 
odpovědná za demokracii a demografii Dubravka ŠUICOVÁ. Zasedání zahájila a ukončila Ana 
Paula ZACARIASOVÁ. 

 

Výkonná rada potvrdila program a praktické aspekty zahajovací akce konající se 9. května. 
 

Na základě příspěvků zástupců a pozorovatelů a na základě diskuse, která proběhla 
na zasedání, potvrdila výkonná rada návrh jednacího řádu o společných zásadách 
konference, jejím rozsahu a účasti občanů ve znění navrženém spolupředsedy, a to s několika 
změnami. 

 

Výkonná rada projednala návrh jednacího řádu týkajícího se plenárního zasedání konference, 
a zejména jeho úlohy a složení. S ohledem na výměnu názorů pověřila společný sekretariát 
vypracováním návrhu znění tak, aby mohl být jednací řád jako celek potvrzen nejpozději 
do 9. května. 

 

Spolupředsedové informovali výkonnou radu o praktických postupech pro pořádání 
panelových diskusí evropských občanů, které budou dále aktualizovány a rozpracovány 
do podrobné příručky. 
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Závěr: 

Výkonná rada potvrdila program a praktické aspekty akce konající se 9. května. 
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Zasedání zahájila Ana Paula Zacariasová (spolupředsedkyně). 
 

1. Potvrzení programu a praktických aspektů zahajovací akce konající se 9. května 

Tento bod pořadu jednání řídil Guy Verhofstadt (spolupředseda). Předseda uvedl, že jak bylo 
dohodnuto na posledním zasedání výkonné rady 7. dubna, předložily útvary pro komunikaci 
ze všech tří orgánů spolupředsedům společný návrh pro zahajovací akci, která se bude konat 
9. května, přičemž hlavní prvky jsou tyto: 

- akce se bude konat v hybridním formátu v prostorách Evropského parlamentu ve 
Štrasburku; 

- na začátku akce vystoupí francouzský prezident jakožto nejvyšší představitel 
hostitelské země; 

- předsedové Evropského parlamentu, Rady a Komise vysvětlí smysl konference 
i očekávání, která s ní jsou spojena; ideálně by se tak mělo stát v interakci s občany; 

- spolupředsedové poskytnou k otázce smyslu konference a souvisejícím 
očekáváním krátké rozhovory. 

Předseda oznámil, že jsou na tuto akci zváni všichni členové výkonné rady. Ana Paula 
Zacariasová (spolupředsedkyně) uvedla, že zástupci členských států jsou zváni k účasti 
na dálku. 

Předseda shrnul, že výkonná rada je připravena program potvrdit. 
 

 
 

2. Návrh jednacího řádu konference 
– Účast občanů: potvrzení 
– Plenární zasedání konference: diskuse 

Tento bod pořadu jednání řídila Ana Paula Zacariasová (spolupředsedkyně). Vyzvala k tomu, 
aby bylo dohody o jednacím řádu dosaženo urychleně a byly potvrzeny kapitoly týkající se 
společných zásad, rozsahu konference a účasti občanů; dále vyzvala k výměně názorů 
o kapitole věnované plenárnímu zasedání konference, tak aby mohl být jednací řád jako 
celek potvrzen nejpozději do 9. května. 

Předsedkyně představila hlavní prvky kapitol o společných zásadách konference, jejím 
rozsahu a účasti občanů (vícejazyčná digitální platforma, akce pořádané v rámci konference, 
panelové diskuse evropských občanů). 

Společně s tímto bodem pořadu jednání byl projednán bod 3 o praktických postupech 
týkajících se panelových diskusí evropských občanů, který představila spolupředsedkyně 
Dubravka Šuicová. Otázky a vyjádření k bodu 3 jsou uvedeny v části 3 níže. 
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Závěr: 

Na základě příspěvků zástupců a pozorovatelů a na základě diskuse, která proběhla na 
zasedání, potvrdila výkonná rada návrh jednacího řádu o společných zásadách konference, 
jejím rozsahu a účasti občanů ve znění navrženém spolupředsedy, a to s několika 
změnami. 

Závěr: 

S ohledem na popsanou výměnu názorů pověřila výkonná rada společný sekretariát 
vypracováním návrhu jednacího řádu týkajícího se plenárního zasedání konference tak, 
aby mohl být jednací řád jako celek potvrzen nejpozději do 9. května. 
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V následné diskusi o společných zásadách, rozsahu konference a účasti občanů bylo 
dohodnuto, že budou zahrnuty výslovné zmínky o sociálních partnerech a že bude 
upřesněno, že spolupředsedové výkonné rady budou výkonnou radu předem informovat 
o praktických postupech pro pořádání panelových diskusí občanů. 

 
 

 
 

V další části tohoto bodu pořadu jednání, která byla věnována jednacímu řádu plenárního 
zasedání, předsedkyně Zacariasová vysvětlila, že výkonné radě nebyl v této fázi předložen 
žádný společný návrh, neboť se spolupředsedové na některých klíčových otázkách neshodli. 
Připomněla, že je třeba respektovat společné prohlášení, a zmínila dva hlavní nevyřešené 
prvky, 
totiž úlohu a složení plenárního zasedání konference. 

Účastníci byli vyzváni, aby se během následné diskuse vyjádřili. V diskusi zazněly otázky 
a připomínky, mimo jiné: 

- byly vyjádřeny rozdílné názory ohledně úlohy plenárního zasedání konference, 
způsobech jeho práce a procesu vedoucího k vypracování jeho závěrů. Někteří též 
zdůraznili, že je třeba respektovat interinstitucionální rovnováhu, a poukazovali 
na transparentnost celého procesu; 

- pokud jde o úlohu a složení plenárního zasedání konference: opakovaně zazněly výzvy 
k tomu, aby bylo zajištěno náležité zastoupení všech účastníků plenárního zasedání. 
Několikrát bylo rovněž poukázáno na společné prohlášení, které stanoví štíhlou řídicí 
strukturu. Mnozí účastníci připomněli cíl, podle nějž mají být středobodem konference 
občané; 

- někteří pozorovatelé vyzvali ke vhodnému zastoupení a plnému členství na plenárním 
zasedání. 

Předsedkyně v odpovědi uvedla, že základem jednacího řádu je společné prohlášení. 
Shrnula, že u některých otázek je sblížení názorů na dohled, ale že úloha a složení plenárního 
zasedání stále vyžadují další diskusi. Vyzvala rovněž k pragmatickému přístupu, který by 
umožnil schválení jednacího řádu nejpozději do 9. května. 
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Závěr: 

Spolupředsedové informovali výkonnou radu o praktických postupech pro pořádání 
panelových diskusí evropských občanů, které budou dále aktualizovány a rozpracovány do 
podrobné příručky. 

Příští zasedání: 

Zasedání výkonné rady je plánováno na 9. května. 
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3. Praktické postupy pro pořádání panelových diskusí evropských občanů: 
informace ze strany spolupředsedů 

Tento bod pořadu jednání řídila Dubravka Šuicová (spolupředsedkyně), která zdůraznila, že 
panelové diskuse evropských občanů jsou jedním z hlavních pilířů konference. Technické 
sdělení rozeslané výkonné radě obsahuje mimo jiné tyto prvky: 

- zásadu náhodného výběru občanů na základě několika kritérií; 
- počet 200 účastníků na jeden panel, přičemž jednu třetinou mají tvořit mladí lidé; 
- uspořádání čtyř vícejazyčných panelových diskusí na různých místech v celé Unii 

s nejméně třemi diskusními zasedáními pro každý panel; 
- plenárního zasedání se zúčastní zástupci z každého panelu občanů. 

V následné diskusi výkonná rada tyto postupy obecně uvítala. Zazněly otázky a připomínky 
mimo jiné ohledně procesu výběru, účasti mládeže, finančního příspěvku pro zúčastněné 
občany, výběru témat pro panelové diskuse a zapojení občanské společnosti a sociálních 
partnerů, aby do těchto diskusí vnesli odborný pohled. 

Předsedkyně a jedna členka společného sekretariátu v reakci na diskusi zdůraznily, že 
účastníci budou vybíráni metodou náhodného výběru občanů s cílem vytvořit „ panely“ 
reprezentující sociologickou rozmanitost EU, což by mělo vést k účasti širokého spektra 
občanů. 

Technické sdělení o praktických postupech bude aktualizováno a rozpracováno do praktické 
příručky, která bude vodítkem pro organizaci panelových diskusí. Společný sekretariát bude 
výkonnou radu pravidelně informovat. 

 

 

 
 

 
 

Ana Paula Zacariasová (spolupředsedkyně) zasedání ukončila. 
 
 
 
 

Kontakty: Rebecca Rhlalouová, Marie-Charlotte van 
Lamsweerdeová, členky společného sekretariátu 
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