
Konečná verze 7. 4. 
2021 

 

  CS 

 

 

 

 
 

Souhrnná zpráva z prvního, ustavujícího zasedání výkonné rady konference 

o budoucnosti Evropy 

Středa 24. března 2021 

17:00–19:00, budova Europa (místnost S7, hybridní zasedání) 

Účastníci: viz seznam účastníků v příloze 

Shrnutí a závěry: 
 

V návaznosti na dopis s pozváním od všech tří předsedů orgánů EU se dne 24. března 2021 
v budově Rady (v hybridním formátu) konalo první, ustavující zasedání výkonné rady 
konference o budoucnosti Evropy. Výkonná rada bude dohlížet na činnost, průběh 
a organizaci konference. 

 

První zasedání proběhlo v konstruktivní a pozitivní atmosféře. Spolupředsedali mu 
portugalská státní tajemnice pro evropské záležitosti Ana Paula ZACARIASOVÁ, 
místopředsedkyně Komise Dubravka ŠUICOVÁ a poslanec EP Guy VERHOFSTADT. Účastníci 
potvrdili své odhodlání spolupracovat inkluzivně a transparentně, tak aby byla konference 
úspěšná, a zdůraznili, že výkonná rada musí vystupovat jednotně. 

 

Výkonná rada podnikla první kroky k zajištění toho, aby občané mohli brzy začít ke 
konferenci přispívat, zejména prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy. Účastníci se 
o této platformě vyjadřovali velice pozitivně a všichni podpořili její rychlé spuštění. Před 
příštím zasedáním výkonné rady budou ještě předloženy návrhy na řešení otázek vznesených 
v souvislosti s prezentací témat, přičemž cílem je schválit spuštění platformy 
k 19. dubnu 2021. Výkonná rada rozhodla, že rozhodnutí o vizuální identitě ponechá 
na společném sekretariátu, jemuž budou nápomocny příslušné útvary pro komunikaci. 

 

Výkonná rada se zabývala možností uspořádat 9. května ve Štrasburku formální akci 
a 10. května případně první plenární zasedání konference (v závislosti na omezeních 
souvisejících s pandemií COVID-19). Proběhla v ní rovněž výměna názorů ohledně jejích 
interních pracovních postupů a pracovních postupů plenárního zasedání. Bude vypracován 
návrh pracovních postupů konference (výkonné rady a plenárního zasedání), jenž by měl být 
projednán a potvrzen na příštím zasedání výkonné rady. 

 

Příští zasedání výkonné rady je plánováno na 7. dubna 2021. 
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1. Úvodní vyjádření a výměna názorů 

Všichni zástupci a pozorovatelé přednesli na ustavujícím zasedání výkonné rady krátké 

úvodní vyjádření. Všichni potvrdili své odhodlání spolupracovat inkluzivně a transparentně 

a zajistit, aby konference byla úspěšná. 

Tento bod pořadu jednání řídila portugalská státní tajemnice Ana Paula ZACARIASOVÁ 

(spolupředsedkyně), která potřebu transparentní a inkluzivní spolupráce také zdůraznila. 

Uvedla, že práce bude vycházet ze společného prohlášení. 

Spolupředsedové poukázali na mimořádný charakter této konference skýtající jedinečnou 

příležitost vytyčit společnou cestu pro budoucnost, neboť je to vůbec poprvé, kdy všechny 

tři orgány EU poskytují občanům možnost se k budoucnosti Evropy přímo vyjádřit. 

Zdůraznili, že je třeba být v tomto procesu inovativní, a připomněli, že cílem je, aby 

středobodem diskusí byli občané. Za zásadní pak byla považována úloha výkonné rady při 

řízení konference a potřeba vystupovat jednotně. 

Zástupci ve výkonné radě zdůraznili, že hlavním cílem je zapojit do celého procesu občany. 

Je třeba, aby komunikace byla interaktivní a celý systém byl otevřený, inkluzivní a uživatelsky 

vstřícný. Výkonná rada uvítala chartu, kterou musí všichni účastníci konference dodržovat. 

Bylo zdůrazněno, že konference by měla rovněž naslouchat kritickým hlasům. Zároveň by 

však měla být obezřetná, pokud jde o nezákonný obsah nebo nenávistné projevy. 

Za neméně důležitou je rovněž považována účast občanů na plenárních zasedáních 

konference. 

Někteří účastníci poukázali na napjatý harmonogram a potřebu uskutečnit konzultace 

do konce tohoto roku, tak aby bylo možné vypracovat společnou zprávu pro společné 

předsednictví do jara 2022 během francouzského předsednictví. 

Někteří další zástupci ve výkonné radě uvítali inkluzivní přístup, včetně všech politických 

skupin Evropského parlamentu i vnitrostátních parlamentů. Zdůrazněn byl rovněž silný 

zájem členských států o konferenci. 

Další zástupci uvítali interinstitucionální spolupráci na tomto inovativním procesu, který by 

bylo možné považovat za určitý druh decentralizovaného formulování strategického 

výhledu. Někteří účastníci uvedli, že je třeba výsledek převést do konkrétních kroků, mimo 

jiné prostřednictvím příslušných pracovních programů jednotlivých orgánů. 

Někteří pozorovatelé upozornili, že tato konference nemůže být pouze „poslechovým 

cvičením“, ale musí se stát prostorem pro rokování a dynamickou evropskou diskusi; 

v souvislosti s Unií a jejími hodnotami totiž existují zásadně rozdílné názory, jimiž je třeba se 

zabývat. Bylo však zdůrazněno, že navzdory rozdílným názorům je třeba zaujmout ke 

konferenci otevřený a pozitivní přístup; konference by se měla zaměřit na přiblížení Unie 

občanům, ale neztrácet přitom ze zřetele zásadu subsidiarity. Důrazně zazněl názor, že má-li 

být celý proces úspěšný, musí být ambiciózní, transparentní a otevřený pro všechny. 

Další pozorovatelé rovněž zmínili pozitivní zkušenosti evropských regionů s účastí občanů 

a připomněli klíčovou úlohu vnitrostátních parlamentů i zvláštní vazbu, kterou mají 

k občanům. Bylo zdůrazněno, že je třeba se dívat i mimo Evropu 
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Závěr: Zástupci i pozorovatelé potvrdili své odhodlání spolupracovat inkluzivně 

a transparentně a zajistit, aby byla konference o budoucnosti Evropy úspěšná. 

a že proces konference by měl být otevřený. Navíc bylo upozorněno na to, že do procesu 
budou ve velké míře zapojena nadcházející předsednictví Rady, a proto je důležité posílit 
spolupráci mezi vládami členských států a vnitrostátními parlamenty. 

Zvláštní význam byl přikládán podpoře ze strany Evropského výboru regionů 

a Hospodářského a sociálního výboru, stejně jako jejich připravenosti potvrdit zásady 

společného prohlášení a aktivně se na celém procesu podílet. Bylo konstatováno, že 

zkušenosti Evropského hospodářského a sociálního výboru jako prostředníka mezi 

zaměstnavateli, zaměstnanci a občany budou pro konferenci přínosem. 

Dále bylo poukázáno na potřebu zapojit do činnosti konference sociální partnery, aby se 

do výkonné rady vnesla i jiná než institucionální perspektiva. V neposlední řadě byl 

vyzdvižen význam diskuse o tématech týkajících se ekonomiky, trhu práce a sociálních 

otázek. Přizvaní sociální partneři vybídli k tomu, aby byli do výkonné rady zapojeni všichni 

uznávaní sociální partneři. 
 

 

2. Výměna názorů na vícejazyčnou digitální platformu a její spuštění 

Tento bod pořadu jednání věnovaný digitální platformě řídila místopředsedkyně Komise 

Dubravka ŠUICOVÁ (spolupředsedkyně), přičemž poukázala na význam této platformy coby 

digitálního uzlu konference a na potřebu schválit ji, a to spolu se souborem základních zásad 

pro účastníky, aby mohla diskuse mezi občany brzy začít. Informovala o tom, že platforma 

nabídne překlad do všech úředních jazyků EU, a poskytne tak občanům skutečnou příležitost 

k nadnárodním diskusím. Občané i organizace budou mít možnost pořádat akce 

a poskytovat zpětnou vazbu přímo na platformě. Pokud chtějí občané platformu používat 

a přispívat na ni, musí se zavázat k dodržování charty včetně zásad zakotvených ve 

Smlouvách EU a ve společném prohlášení. Bude rovněž zaveden systém moderování. 

Spolupředsedkyně dále zdůraznila, že témata uvedená na platformě vycházejí ze společného 

prohlášení. Kromě toho mohou občané zahájit diskusi na jakékoli téma v kategorii „Jiné 

nápady“. 

K představení návrhu vícejazyčné digitální platformy byla přizvána generální ředitelka 

Evropské komise pro komunikaci. Platforma bude maximalizovat účast, diskusi, dostupnost 

a transparentnost. Je koncipována jako mnohojazyčný interaktivní nástroj i jako digitální 

centrum konference, tedy jedno místo, kde mohou občané nalézt veškeré informace 

související s konferencí a sdílet nápady a kde budou shromažďovány příspěvky z bezpočtu 

akcí. Umožní, aby byla všechna data analyzována, monitorována a zveřejňována. Součástí 

prezentace byla i navržená vizuální identita. 

V následné diskusi se účastníci o této platformě vyjadřovali velice pozitivně a bylo 

dohodnuto, že by platforma měla být spuštěna co nejdříve, podle předpokladu 

19. dubna 2021. Někteří účastníci vznesli řadu otázek k zařazeným tématům, zejména 

k tomu, zda jsou na seznamu témat, k nimž se budou moci občané vyjadřovat,  
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Závěr: Výkonná rada projednala vícejazyčnou digitální platformu a podpořila co nejrychlejší 

spuštění tohoto nástroje. Vzala na vědomí připomínky týkající se popisu témat 

a spolupředsedové předloží pro příští zasedání výkonné rady příslušné návrhy, aby platforma 

mohla být spuštěna 19. dubna. Výkonná rada se rozhodla ponechat volbu vizuální identity 

na společném sekretariátu a příslušných útvarech pro komunikaci na základě dosud 

vykonané práce. 

Závěr: Spolupředsedové před příštím zasedáním vypracují návrh pracovních postupů výkonné 

rady a návrh jednacího řádu konference. 

dostatečně zohledněny migrace, bezpečnost, sociální otázky a ekonomické otázky. 

Spolupředsedové souhlasili s tím, že se k tomuto tématu vrátí na příštím zasedání 

plánovaném na 7. dubna s návrhem, který zohlední připomínky vyjádřené k této věci. 

Zazněly též dotazy týkající se analytické schopnosti platformy, možnosti použít i jiné než 

úřední jazyky EU a možnosti, aby reagovali také občané zemí mimo EU. 

Bylo potvrzeno, že nástroj má analytickou schopnost založenou na umělé inteligenci 

a moderování obsahu a že byla zavedena veškerá nezbytná opatření na zabezpečení 

a ochranu údajů. Nástroj plně funguje ve 24 úředních jazycích a výkonná rada může 

v případě potřeby přijmout rozhodnutí o praktických ujednáních s jednotlivými členskými 

státy. Pokud jde o občany zemí mimo EU, bylo konstatováno, že konference je zaměřena 

především na občany Unie, ale že se nebude uplatňovat zeměpisné blokování. 

Pokud jde o vizuální identitu, výkonná rada se dohodla, že rozhodnutí ponechá 

na společném sekretariátu, jemuž budou nápomocny příslušné útvary pro komunikaci, a to 

na základě dosud vykonané práce, včetně konzultací s občany týkajících se prvků vizuální 

identity. 
 

 

3. Výměna názorů ohledně pracovních postupů plenárního zasedání a výkonné rady 

Tento bod pořadu jednání řídil poslanec EP Guy VERHOFSTADT (spolupředseda). Popsal 

klíčové prvky, jež by měly být v pracovních postupech konference obsaženy, zejména pokud 

jde o výkonnou radu a plenární zasedání konference, aby mohla konference začít prakticky 

fungovat v dostatečném předstihu před jejím formálním zahájením, a to vše v rámci 

stanoveném ve společném prohlášení. Zejména uvedl, že v souladu se společným 

prohlášením musí 9 zástupců ve výkonné radě přijímat rozhodnutí na základě konsensu. 

Mezi prvky, které je třeba řešit v souvislosti s výkonnou radou, patří úloha spolupředsedů, 

úloha pozorovatelů a praktické aspekty zasedání výkonné rady. Vyjádřil rovněž názor, že 

společný sekretariát by měl pracovat společně na jednom místě. Je třeba rovněž řešit 

velikost plenárního zasedání, velikost jeho delegací, jeho rozhodování, stejně jako koncepci 

a organizaci panelových diskusí občanů. Proběhla první diskuse, během níž výkonná rada 

zdůraznila, že je třeba se rychle dohodnout na pracovních postupech konference, a zejména 

výkonné rady. Zároveň bylo připomenuto, že je naléhavě nutné projednat další klíčové 

prvky, jako jsou plenární zasedání a panelové diskuse občanů. Spolupředseda VERHOFSTADT 

navrhl, že spolupředsedkyním před příštím zasedáním výkonné rady předloží návrh znění 

jednacího řádu konference. 
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Závěr: Příští zasedání výkonné rady se uskuteční 7. dubna 2021. 

4. Další kroky a příští zasedání 

Zástupci ve výkonné radě se dohodli, že se její příští zasedání uskuteční 7. dubna a zaměří se 

na veškeré nevyřešené otázky týkající se spuštění platformy, přípravy zahajovací akce 

9. května a případného plenárního zasedání a pracovních postupů výkonné rady, plenárního 

zasedání i panelových diskusí občanů. 
 

 

Kontakt: Susanne Hökeová, členka společného sekretariátu 
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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), 

Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA, 

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, 

Vice-President of the Commission 
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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 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), 
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 Committee on European Union Affairs of the 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, (remote participation) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 
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Ms Marta ARPIO 

CO-HEAD COMMON 

SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Patricia JIMINEZ 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 


