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Souhrnná zpráva z pátého zasedání výkonné rady Konference  

o budoucnosti Evropy 

 

Středa 26. května 2021 

 

14:30 až 16:30, budova Rady Europa, sál S7  a připojení na dálku 

 

Účastníci: viz seznam účastníků v příloze 

 

Shrnutí a závěry: 
 

Páté zasedání výkonné rady Konference  o budoucnosti Evropy se konalo 26. května 2021 

v budově Rady Europa v sále S7 (a s připojením  na dálku). 
 

Zasedání spolupředsedali portugalská státní tajemnice pro evropské záležitosti Ana Paula 

ZACARIASOVÁ, poslanec Evropského parlamentu Guy VERHOFSTADT  a místopředsedkyně 

Komise odpovědná za demokracii a demografii Dubravka ŠUICOVÁ. 
 

Výkonná rada schválila navržený předběžný harmonogram plenárních zasedání konferenc e, 

evropských panelových diskusí občanů  a akcí evropských občanů a současně uznala potřebu 

určité flexibility. 
 

Výkonná rada schválila návrh pořadu jednání pro zahajovací plenární zasedání konference, 

přičemž v něm provedla určité úpravy a zařadila na něj diskusi o účelu konference  

a očekáváních s ní spojených. 
 

Výkonná rada rovněž vedla výměnu názorů ohledně organizace plenárního zasedání 

konference. Vzala na vědomí návrh spolupředsedajících, aby bylo zřízeno devět pracovních 

skupin pro plenární zasedání, jež by odrážely devět témat na vícejazyčné digitální platformě. 

Osmi z nich budou předsedat zástupci  a pozorovatelé ve výkonné radě: dva  z Evropského 

parlamentu, dva z Rady, dva z Evropské komise a dva z vnitrostátních parlamentů. Jedné 

pracovní skupině bude předsedat předsedkyně Evropského fóra mládeže.  

 

Spolupředsedající představí praktický návrh týkající se délky vystoupení řečníků  na plenárním 

zasedání, který bude odrážet tři zásady: zásadu rovnocennosti, zásadu rovnosti zástupců  

a zásadu zvláštní úlohy občanů. 
 

Výkonná rada vzala na vědomí přípravy na akci evropských občanů, která se uskuteční dne 

17. června 2021 v Portugalsku. 

 

  



 

2 

Dále vzala Výkonná rada na vědomí aktualizované praktické postupy pro evropské panelové 

diskuse občanů a pokyny pro organizaci vnitrostátních panelových diskusí občanů.  
 

Výkonná rada vedla výměnu názorů ohledně komunikační strategie konference. Pověřila 

generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu, Rady  a Evropské komise, aby 

na příštím zasedání výkonné rady předložila koordinovaný plán  na podporu konference, 

a zejména mnohojazyčné digitální platformy.  

 

 

1. Harmonogram plenárních zasedání konference, evropských panelových diskusí občanů  

a akce evropských občanů: potvrzení  

 

Ana Paula ZACARIASOVÁ (spolupředsedkyně) zahájila zasedání představením návrhu 

harmonogramu plenárních zasedání konference, evropských panelových diskusí občanů  

a akce evropských občanů. Zdůraznila význam náležité interakce mezi plenárním zasedáním 

konference a evropskými panelovými diskusemi občanů, jakož i skutečnosti, že dne 

17. června 2021, tedy před ustavujícím plenárním zasedáním, bude zahájena akce občanů.  

 

Guy VERHOFSTADT (spolupředseda) zdůraznil, že před plenárními zasedáními konference 

jsou plánovány zasedání delegací  i schůze frakcí politických skupin. Vysvětlil, že první kolo 

evropských panelových diskusí občanů se uskuteční  v prostorách Evropského parlamentu ve 

Štrasburku, druhé bude virtuální  a třetí se bude konat formou fyzické účasti ve čtyřech 

různých městech. 

 

Během následné diskuse vyjádřili účastníci  s návrhem harmonogramu obecně souhlas, 

zdůraznili však, že je důležité umožnit určitou flexibilitu, pokud jde  o dlouhodobé plánování. 

 

Kromě toho byla vznesena žádost o přehodnocení počtu zástupců sociálních partnerů 

na plenárním zasedání a o možnost zaznamenávat nesouhlasná stanoviska nad rámec 

stávajících pravidel. Obdobný požadavek byl vznesen  za účelem přehodnocení počtu 

místních a regionálních zástupců. 

 

Ve svém závěrečném vyjádření Ana Paula ZACARIASOVÁ (spolupředsedkyně) zdůraznila, že 

návrh harmonogramu by se mohl vyvíjet podle skutečných potřeb  a že může být zapotřebí 

určitá flexibilita. Pokud jde  o výše uvedené žádosti, zdůraznila, že spolupředsedající vzali 

návrhy náležitě na vědomí, posoudí je a co nejdříve se k této záležitosti vrátí. 

 

V návaznosti na toto vyjádření spolupředsedkyně konstatovala, že by výkonná rada mohla 

navržený předběžný harmonogram s nezbytnou mírou flexibility schválit. 

 

Závěr: 

 

Výkonná rada schválila navržený předběžný harmonogram plenárních zasedání 

konference, evropských panelových diskusí občanů  a akcí evropských občanů a současně 

uznala potřebu určité flexibility. 
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2. Ustavující plenární zasedání konference dne 19. června 2021 – navržený pořad jednání: 

potvrzení 
Projednáno společně s bodem 3 pořadu jednání. 

 
3. Plenární zasedání konference: informace spolupředsedajících  

 
Guy VERHOFSTADT (spolupředseda) navrhl, aby byly body 2  a 3 pořadu jednání projednány 

společně. 
 

Konstatoval, že ustavujícího plenárního zasedání dne 19. června se zúčastní 27 zástupců 

z vnitrostátních panelových diskusí  a akcí a předsedkyně Evropského fóra mládeže, která 
bude dne 17. června v Lisabonu přítomna  na akci evropských občanů. Objasnil, že zástupci 

evropských panelových diskusí občanů přítomni nebudou, neboť příslušné panelové diskuse 
je do té doby nestihnou jmenovat. Spolupředseda představil návrh pořadu jednání pro 

plenární zasedání konající se dne 19. června, který se skládá ze dvou částí. První část bude 
zahrnovat prezentaci týkajíc í se evropských panelových diskusí občanů  a platformy, po níž 

bude následovat podrobná diskuse (přibližně 3  hodiny). Druhá část se týká praktických 
otázek, zejména prezentace struktury pracovních skupin a předběžného harmonogramu 

konferencí, jež potvrdila výkonná rada, po níž bude následovat krátká diskuse (půl hodiny).  

 
Guy VERHOFSTADT (spolupředseda) poté předložil tyto návrhy týkající se obecných postupů 

pro plenární zasedání konference: 
 

 zřízení devíti pracovních skupin, které budou odrážet témata  na vícejazyčné digitální 
platformě. Osmi z nich budou předsedat zástupci  a pozorovatelé ve výkonné radě: 

dva z Evropského parlamentu, dva z Rady, dva z Evropské komise a dva 
z vnitrostátních parlamentů. Jedné pracovní skupině bude předsedat předsedkyně 

Evropského fóra mládeže; 

 pokud jde o délku vystoupení řečníků, spolupředsedající připomněli, že při 
rozhodování o systému je třeba uplatnit řadu zásad: rovnost členů plenárního 

zasedání, rovnocennost čtyř institucionálních složek plenárního zasedání, jakož  
i zvláštní úlohu občanů při prezentování doporučení vzešlých  z panelových diskusí 

plenárnímu zasedání; 
 co se týče zasedacího pořádku, spolupředsedající navrhují, aby zástupci  

a pozorovatelé ve výkonné radě seděli  v prvních řadách a aby ostatní zástupci 
na plenárním zasedání seděli v abecedním pořadí. 

 

Během následné diskuse: 
 

 účastníci poděkovali spolupředsedajícím za jejich návrh; 

 několik řečníků zdůraznilo, že plenární zasedání konference musí být živé, dynamické  
a atraktivní; 

 další zdůraznili, že je třeba zajistit náležitou účast občanů na ustavujícím plenárním 
zasedání; 

 v souvislosti s návrhem pořadu jednání mnozí vyzvali  k zásadnější diskusi (např. 
o účelu a očekáváních spojených s konferencí, o obsahu mnohojazyčné digitální 

platformy nebo zkušenostech získaných z pandemie či dalších tématech). Někteří 
požadovali více času na diskusi; 
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 několik z nich podpořilo návrh týkající se pracovních skupin. Někteří požadovali více 

informací o tom, jak budou pracovní skupiny fungovat; 

 pokud jde o délku vystoupení řečníků, panovala obecná shoda  na tom, že musí 

existovat rovnováha. Někteří se vyslovili pro rozdělení řečnické doby podle politické 

příslušnosti. Jiní zdůraznili, že toto řešení není pro všechny zástupce  na plenárním 

zasedání vhodné, a podpořili systém založený spíše na složkách plenárního zasedání. 

 

Dubravka ŠUICOVÁ (spolupředsedkyně) poděkovala zástupcům  a pozorovatelům za jejich 

návrhy a připomínky. Varovala před rozsáhlým jednáním o obsahu mnohojazyčné digitální 

platformy v této rané fázi (červen), aby se  nebránilo diskusím vedeným v rámci tohoto 

přístupu zdola nahoru. Zdůraznila, že spolupředsedající dělají vše, co je  v jejich silách, aby se 

alespoň 80 občanů z 800, kteří budou vybráni  do evropských panelových diskusí občanů, 

zúčastnilo akce v Lisabonu on-line. 

 

Ana Paula ZACARIASOVÁ (spolupředsedkyně) souhlasila  s myšlenkou uspořádat 

na ustavujícím plenárním zasedání konference zásadní diskusi, která by se mohla zaměřit  

na očekávání a vize spojené s konferencí. Rovněž navrhla, že by Komise mohla předložit  

předběžné poznatky plynoucí  z platformy. Zdůraznila úlohu akce občanů, která se uskuteční  

v Lisabonu dne 17. června před ustavujícím plenárním zasedáním,  a přítomnost 27 zástupců 

z vnitrostátních panelových diskusí a akcí a předsedkyně Evropského fóra mládeže 

na plenárním zasedání dne 19. června. 

 

Na skutečnost, že se ustavujícího plenárního zasedání konference zúčastní 27  občanů 

z vnitrostátních panelových diskusí nebo akcí a předsedkyně Evropského fóra mládeže, 

poukázal ve svém závěrečném vyjádření také Guy VERHOFSTADT (spolupředseda). Pro první 

část pořadu jednání navrhl širokou a podrobnou diskusi v délce 3 až 4 hodin, která by se 

zaměřila na účel konference a očekávání s ní spojená, včetně evropských panelových diskusí 

občanů a mnohojazyčné digitální platformy, přičemž druhá část by zůstala velmi krátká. 

Připomněl, že je třeba, aby pracovní skupiny složené vždy přibližně ze 40  členů plenárního 

zasedání připravovaly návrhy pro plenární zasedání,  a zdůraznil, že k účasti v nich budou 

vyzváni všichni zástupci. Pokud jde o délku vystoupení řečníků, spolupředsedající předloží 

návrh, který zohlední vznesené připomínky  a návrhy a bude vycházet ze zásad rovnosti 

zástupců, rovnocennosti  a zvláštní úlohy občanů při předkládání jejich doporučení. Závěrem 

navrhl pořizování doslovného záznamu z plenárních zasedání konference. 

 

S ohledem na tuto diskusi bude rozeslán revidovaný pořad jednání.  

 

Závěry: 

 

Výkonná rada schválila návrh pořadu jednání pro zahajovací plenární zasedání 

konference, přičemž v něm provedla určité  úpravy a zařadila na něj diskusi o účelu 

konference a očekáváních s ní spojených. 

 

Vzala na vědomí návrh spolupředsedajících, aby bylo zřízeno devět pracovních skupin pro 

plenární zasedání, jež by odrážely devět témat  na vícejazyčné digitální platformě. O smi 

z nich budou předsedat zástupci  a pozorovatelé ve výkonné radě: dva z Evropského 

parlamentu, dva z Rady, dva z Evropské komise a dva z vnitrostátních parlamentů. Jedné 

pracovní skupině bude předsedat předsedkyně Evropského fóra mládeže.  
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Spolupředsedající představí praktický návrh týkající se délky vystoupení řečníků  

na plenárním zasedání, který bude odrážet tři zásady: zásadu rovnocennosti, zásadu 

rovnosti zástupců a zásadu zvláštní úlohy občanů. 

 

 

4. Akce občanů dne 17. června 2021: informace spolupředsedajících 

 

Ana Paula ZACARIASOVÁ (spolupředsedkyně)  na úvod tohoto bodu pořadu jednání 

připomněla zájem členských států na konferenci a význam akcí pořádaných v členských 

státech. Konstatovala, že s ohledem na skutečnost, že občané jsou ústřední součástí  

konference, a jako doplněk k ustavujícímu plenárnímu zasedání dne 19. června 2021 

navrhují spolupředsedající uspořádat dne 17.  června 2021 v Portugalsku akci evropských 

občanů. K fyzické účasti bude pozváno 27  zástupců z vnitrostátních panelových diskusí a akcí 

a předsedkyně Evropského fóra mládeže. On-line se akce zúčastní 80 občanů (z těch, kteří 

budou vybráni do evropských panelových diskusí občanů). Účastníci budou mít příležitost 

hovořit o svých očekáváních v souvislosti s konferencí. Akce bude přenáš ena on-line 

a k přenosu budou mít přístup všichni. Uvedených 27  občanů z vnitrostátních panelových 

diskusí a akcí a předsedkyně Evropského fóra mládeže se následně zúčastní ustavujícího 

plenárního zasedání konference. 

 

V následné diskusi účastníci danou akci uvítali a zdůraznili, že je důležité, aby ústředním 

bodem konference byli občané. Někteří vznesli dotazy ohledně způsobu, jakým jsou občané 

vybíráni, a jiní zdůraznili, že je důležité mít strategii, jak občany  do diskuse zapojit 

v obecném měřítku. 

 

Ana Paula ZACARIASOVÁ (spolupředsedkyně) ve svém závěrečném vyjádření konstatovala, 

že členské státy byly požádány, aby určily 27  zástupců z vnitrostátních panelových diskusí 

a akcí. Vyzvala všechny zástupce  a pozorovatele ve výkonné radě, aby se dané akce 

zúčastnili na dálku. 

 

Aktualizované informace budou zpřístupněny.  

 

Závěry: 

 

Výkonná rada vzala na vědomí návrh uspořádat dne 17. června 2021 v Portugalsku akci 

evropských občanů. 

 

 

5. Evropské panelové diskuse občanů  

 

Dubravka ŠUICOVÁ (spolupředsedkyně) informovala o postupech pro pořádání evropských 

panelových diskusí občanů, které byly aktualizovány  v návaznosti na jednání výkonné rady 

dne 22. dubna a před zasedáním zaslány účastníkům. Pokud jde  o témata, panelové diskuse 

občanů budou vycházet z témat platformy a budou uspořádány do čtyř okruhů: 

 

1) evropská demokracie a hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost; 

2) změna klimatu, životní prostředí  a zdraví; 
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3) silnější ekonomika, sociální spravedlnost, zaměstnanost  a vzdělávání, mládež, kultura, 

sport a digitální transformace; 

4) EU ve světě a migrace. 

 

Spolupředsedkyně zdůraznila, že diskuse tohoto druhu nebyla dosud nikdy realizována  v tak 

rozsáhlém měřítku. Do čtyř panelových diskusí (200  účastníků v každé z nich) bude náhodně 

vybráno 800 občanů. Proces  výběru bude dokončen přibližně měsíc před zahájením 

panelových diskusí v polovině září. Konstatovala rovněž, že pro potřeby členských států byly 

vypracovány pokyny pro vnitrostátní panelové diskuse občanů. Zdůraznila, že společný 

sekretariát v současnosti pracuje na tom, jak strukturovat práci panelových diskusí  s cílem 

umožnit občanům zaměřit se přednostně  na témata v rámci širokých tematických okruhů, 

a to s přihlédnutím k příspěvkům získaným z platformy. 

 

V následné diskusi účastníci poděkovali spolupředsedajícím za vykonanou práci a poukázali 

mimo jiné na: 

 

 důležitost toho, aby byl proces výběru ve  všech členských státech skutečně náhodný,  

a na potřebu finanční náhrady za účast občanů v evropských panelových diskusích 

občanů; 

 možné obtíže vyplývající z širokých témat pro panelové diskuse; 

 úlohu a výběr odborníků pro panelové diskuse; 

 význam transparentnosti práce panelových diskusí.  

 

Ve svém závěrečném vystoupení Dubravka ŠUICOVÁ (spolupředsedkyně) potvrdila, že 

odborníci budou nápomocni při směrování rozprav v rámci evropských panelových diskusí 

občanů a že se rozpravy budou řídit příspěvky z vícejazyčné digitální platformy. 

 

Závěry: 

 

Výkonná rada vzala na vědomí aktualizované praktické postupy pro evropské panelové 

diskuse občanů a pokyny pro organizaci vnitrostátních panelových diskusí občanů.  

 

 

6. Komunikační strategie konference: výměna názorů  

 

Dubravka ŠUICOVÁ (spolupředsedkyně) poskytla výkonné radě přehled  o aktuálním stavu 

platformy. Představila údaje  o návštěvách platformy a počtu navržených nápadů, jakož 

i o současných trendech týkajících se sociodemografického  a geografického prostředí 

uživatelů. Zdůraznila, že je zapotřebí kolektivního úsilí  o oslovení dalších skupin občanů, 

mimo jiné i mladých lidí, žen a osob, kteří se o záležitosti EU obvykle nezajímají. 

Konstatovala, že zájem o platformu zvýší i akce pořádané v rámci konference. Zdůraznila, že 

by všichni členové výkonné rady měli hrát důležitou úlohu při šíření informací  o platformě. 

Dále poznamenala, že tradiční institucionální komunikace nebude postačovat a že je třeba 

dále prozkoumat možné využití sociálních médií, jakož  i spolupráci se sportovními, 

kulturními a dalšími organizacemi za účelem oslovení většího počtu lidí. Spolupředsedkyně 

podpořila práci, kterou již vykonala generá lní ředitelství pro komunikaci všech tří orgánů,  

a vyzvala je, aby na podporu již realizovaných kroků vypracovala návrh cílených 

komunikačních činností. 
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Zástupci a pozorovatelé ve výkonné radě mimo jiné navrhli, aby:  

 byly pořádány zvláštní informační schůzky s novináři ohledně konference; 

 instituce a subjekty zastoupené ve výkonné radě působily jako multiplikátory.  

 

Guy VERHOFSTADT (spolupředseda) vyzval společný sekretariát, aby vypracoval návrh 

týkající se možností, jak by novináři mohli formou doprovodu sledovat evropské panelové 

diskuse občanů a informovat o nich, a zdůraznil, že je nezbytné, aby reklama  v sociálních 

médiích přilákala více osob k účasti na mnohojazyčné digitální platformě. Požádal tři 

generální ředitelství pro komunikaci, aby  na příštím zasedání výkonné rady předložila 

koordinovaný návrh týkající se toho, co každé  z nich navrhuje realizovat jako komunikační 

činnost. 

 

Ana Paula ZACARIASOVÁ (spolupředsedkyně) vyzvala tři generální ředitelství pro 

komunikaci, aby předložila návrh společné komunikace týkající se smyslu konference a jejích 

složek a účastníků, společně s vizuálními materiály. Zdůraznila, že pro osoby účastnící se 

konference je důležitá také ochrana údajů.  

 

Dubravka ŠUICOVÁ (spolupředsedkyně) ve svém závěrečném vyjádření zdů raznila, že 

výměna názorů na komunikační strategii byla velmi užitečná,  a požádala tři generální 

ředitelství pro komunikaci, aby předložila plán, jak zvýšit informovanost  o platformě. 

 

Závěry: 

 

Výkonná rada pověřila generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu, Rady  

a Evropské komise, aby na příštím zasedání výkonné rady předložila koordinovaný plán  

na podporu konference, a zejména mnohojazyčné digitální platformy. 

 

 

Kontakt: Eva-Maria Poptčeva, členka společného sekretariátu  
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SEZNAM ÚČASTNÍKŮ 
 

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 

  

MEMBER Mr Gašper DOVŽAN (SI), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ, 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ, 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE), 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), 
Secretary of State for EU Affairs  

  

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 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  
OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Luís Capoulas SANTOS (PT) 
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 
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OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Winfried KRETSCHMANN (DE) 
Chairperson of the Committee on European Union Questions of the 
Bundesrat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE) 
Chairperson of the EU Affairs Committee of the German Bundestag 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, 
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER, 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI, 
Secretary General of ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Liis JAANSALU 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 


