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Súhrnná správa z tretieho zasadnutia výkonnej rady 

Konferencie o budúcnosti Európy 

štvrtok 22. apríla 2021 

                             16.00 – 19.00 hod., budova Europa  

                            (zasadacia miestnosť S7, hybridná schôdza) 

Účastníci: pozri zoznam účastníkov v prílohe 

Zhrnutie a závery: 
 

Tretie zasadnutie výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy sa konalo 22. apríla 2021 
v budove Rady (v hybridnom formáte). 

 

Tretiemu zasadnutiu spolupredsedali poslanec Európskeho parlamentu Guy VERHOFSTADT, 
portugalská štátna tajomníčka pre záležitosti EÚ Ana Paula ZACARIASOVÁ 
a podpredsedníčka Komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka ŠUICAOVÁ. Zasadnutie 
otvorila a ukončila Ana Paula ZACARIASOVÁ. 

 

Výkonná rada 9. mája schválila program a spôsoby organizácie ustanovujúceho podujatia. 
 

Výkonná rada na základe príspevkov zástupcov a pozorovateľov a diskusie počas zasadnutia 
schválila s niekoľkými zmenami návrh rokovacieho poriadku týkajúceho sa spoločných zásad 
konferencie, jej rozsahu a účasti občanov, ako ho navrhli spolupredsedovia. 

 

Výkonná rada rokovala o návrhu rokovacieho poriadku v súvislosti s plenárnym zasadnutím 
konferencie, a najmä o jej úlohe a zložení. Na základe výmeny názorov výkonná rada poverila 
spoločný sekretariát, aby vypracoval návrh znenia s cieľom schváliť celý rokovací poriadok 
najneskôr do 9. mája. 

 

Spolupredsedovia informovali výkonnú radu o praktických spôsoboch organizácie európskych 
panelových diskusií občanov, ktoré sa budú ďalej aktualizovať a rozpracujú sa do podrobnej 
príručky. 
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Záver: 

Výkonná rada 9. mája schválila program a spôsoby organizácie ustanovujúceho podujatia. 
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Zasadnutie otvorila spolupredsedníčka Ana Paula Zacariasová. 
 

1. Schválenie programu a spôsoby organizácie podujatia 9. mája 

Tomuto bodu programu predsedal spolupredseda Guy VERHOFSTADT. Predsedajúci oznámil, 
že komunikačné útvary dotknutých troch inštitúcií podľa dohody z posledného zasadnutia 
výkonnej rady, ktoré sa konalo 7. apríla, spolupredsedom predložili spoločný návrh 
na ustanovujúce podujatie naplánované na 9. mája 2021 s týmito hlavnými prvkami: 

- podujatie sa bude konať v hybridnom formáte v priestoroch Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu; 

- na začiatku podujatia vystúpi francúzsky prezident ako hlava štátu hostiteľskej 
krajiny; 

- predsedovia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa vyjadria k účelu konferencie 
a očakávaniam s ňou spojeným, v ideálnom prípade v rozhovoroch s občanmi; 

- spolupredsedovia poskytnú krátke rozhovory o účele podujatia 
a očakávaniach spojených s konferenciou. 

Predsedajúci uviedol, že na podujatie sú pozvaní všetci členovia výkonnej rady. 
Spolupredsedníčka Ana Paula Zacariasová uviedla, že zástupcovia členských štátov 
sú pozvaní, aby sa na podujatí zúčastnili na diaľku. 

Predsedajúci na záver uviedol, že výkonná rada je pripravená program schváliť. 
 

 
 

2. Návrh rokovacieho poriadku konferencie 
– účasť občanov: schválenie 
– plenárne zasadnutie konferencie: rozprava 

Tomuto bodu programu predsedala spolupredsedníčka Ana Paula Zacariasová. Vyzvala 
na to, aby sa rýchlo dosiahla dohoda o rokovacom poriadku, aby sa schválili kapitoly 
o spoločných zásadách, rozsahu a účasti občanov a aby sa uskutočnila výmena názorov 
o plenárnom zasadnutí s cieľom schváliť celý rokovací poriadok do 9. mája. 

Predseda predstavil hlavné prvky kapitol o spoločných zásadách konferencie, jej rozsahu 
a účasti občanov (viacjazyčná digitálna platforma, podujatia v rámci konferencie, európske 
panelové diskusie občanov). 

O bode 3 týkajúcom sa praktických spôsobov organizácie, pokiaľ ide o európske panelové 
diskusie občanov, sa rokovalo spolu s týmto bodom programu a predložila ho 
spolupredsedníčka výkonnej rady a podpredsedníčka Komisie Dubravka Šuicová. Otázky 
a pripomienky týkajúce sa bodu 3 sa uvádzajú v časti 3. 
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Záver: 

Na základe príspevkov zástupcov a pozorovateľov a diskusie počas zasadnutia výkonná 
rada schválila návrh rokovacieho poriadku týkajúci sa spoločných zásad konferencie, jej 
rozsahu a účasti občanov, ako ho navrhli spolupredsedovia, s niekoľkými zmenami. 

Záver: 

Vzhľadom na túto výmenu názorov výkonná rada poverila spoločný sekretariát, aby 
vypracoval návrh znenia rokovacieho poriadku plenárneho zasadnutia konferencie 
s cieľom schváliť celý rokovací poriadok najneskôr do 9. mája. 
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V rámci následnej diskusie o spoločných zásadách, rozsahu a účasti občanov sa dohodlo, že 
sa zahrnú výslovné odkazy na sociálnych partnerov a stanoví sa, že spolupredsedovia 
výkonnej rady vopred informujú výkonnú radu o praktických spôsoboch organizácie 
panelových diskusií s občanmi v rámci konferencie. 

 

 
V nasledujúcej časti tohto bodu programu, ktorý sa týka rokovacieho poriadku plenárneho 
zasadnutia, predsedajúca Ana Paula Zacariasová vysvetlila, že v tejto fáze nebol výkonnej 
rade predložený žiadny spoločný návrh vzhľadom na to, že spolupredsedovia sa nedohodli 
na niektorých kľúčových otázkach. Pripomenula, že je potrebné dodržiavať spoločné 
vyhlásenie, a zdôraznila dva hlavné otvorené body, a to úlohu a zloženie plenárneho 
zasadnutia konferencie. 
 
Účastníci boli vyzvaní, aby počas nasledujúcej diskusie vyjadrili svoje pripomienky. 
V priebehu diskusie, ktorá nasledovala, boli vznesené pripomienky, a to okrem iného: 

- vyjadrili sa rôzne názory na úlohu plenárneho zasadnutia konferencie, jeho pracovné 
postupy a proces vedúci k vypracovaniu jeho záverov. Niektorí účastníci zdôraznili, že je 
potrebné rešpektovať medziinštitucionálnu rovnováhu a poukázali na transparentnosť 
procesu, 

- pokiaľ ide o veľkosť a zloženie plenárneho zasadnutia konferencie, zaznelo viacero výziev 
na zabezpečenie primeraného zastúpenia všetkých účastníkov plenárneho zasadnutia. 
Viacerí účastníci tiež pripomenuli spoločné vyhlásenie, v ktorom sa stanovuje štíhla 
štruktúra riadenia. Mnohí účastníci pripomenuli spoločný cieľ, ktorým je cieľ, aby sa 
ústredným bodom konferencie stali občania, 

- niektorí pozorovatelia vyzvali na vhodné zastúpenie a úplné členstvo na plenárnom 
zasadnutí. 

Predsedajúca vo svojej odpovedi odkázala na spoločné vyhlásenie ako základ pre rokovací 
poriadok. Dospela k záveru, že v niektorých otázkach sa postoje takmer zblížili, je však 
potrebná ďalšia diskusia o úlohe a zložení plenárneho zasadnutia. Vyzvala tiež 
na pragmatický prístup s cieľom umožniť schválenie pravidiel najneskôr do 9. mája. 
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Záver: 

Spolupredsedovia informovali výkonnú radu o praktických spôsoboch organizácie 
európskych panelových diskusií občanov, ktoré sa budú ďalej aktualizovať a rozpracujú sa 
do podrobnej príručky. 

Nasledujúce zasadnutie: 

Zasadnutie výkonnej rady je naplánované na 9. mája. 
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3. Praktické spôsoby organizácie európskych panelových diskusií občanov: 
informácie spolupredsedov 

Tomuto bodu zasadnutia predsedala spolupredsedníčka Dubravka Šuicová, ktorá zdôraznila 
že európske panelové diskusie občanov sú jedným z hlavných pilierov konferencie. 
Technická poznámka, ktorá sa zaslala výkonnej rade, obsahuje okrem iného tieto prvky: 

- zásada náhodného výberu občanov na základe viacerých kritérií; 
- počet 200 účastníkov na panel, pričom jednu tretinu tvoria mladí ľudia; 
- zorganizovanie štyroch viacjazyčných panelov na rôznych miestach v celej Únii 

s najmenej tromi poradnými zasadnutiami pre každý panel; 
- na plenárnom zasadnutí sa zúčastnia zástupcovia každej panelovej diskusie občanov. 

Výkonná rada v následnej diskusii vo všeobecnosti privítala spôsoby organizácie. Boli 
vznesené otázky a pripomienky týkajúce sa okrem iného výberového procesu, účasti 
mládeže, finančného príspevku zúčastneným občanom, výberu tém pre panely a zapojenia 
občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov do poskytovania odborných znalostí. 

Predsedníčka a člen spoločného sekretariátu v odpovedi zdôraznili, že účastníci sa budú 
vyberať náhodným výberom spomedzi občanov s cieľom vytvoriť „ panely“ reprezentujúce 
sociologickú rozmanitosť EÚ, čo by malo viesť k účasti širokého spektra občanov. 

Technická poznámka k praktickým spôsobom organizácie sa aktualizuje a vypracuje 
do príručky s cieľom usmerniť organizáciu panelov. Spoločný sekretariát bude výkonnú radu 
pravidelne informovať. 

 

 
 

 

Zasadnutie uzavrela spolupredsedníčka Ana Paula Zacariasová. 
 
 
 
 

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