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O co se jedná?
• Hlavní centrum, kde mohou občané sdílet názory a kam mohou posílat příspěvky.
• Úložiště, kde se shromažďují příspěvky občanů a dokumenty
• Příspěvky z akcí, které se konají pod záštitou konference
• Zveřejnění závěrů z konference

Charta konference
Občané a organizátoři akcí musí dodržovat Chartu konference:
• dodržovat hodnoty EU: lidskou důstojnost, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a 

lidská práva
• podporovat rozmanitost diskusí a respektovat svobodu projevu
• žádné nenávistné projevy ani nezákonný nebo záměrně nepravdivý či zavádějící obsah
• podporovat přeshraniční účast a používání různých jazyků
• zajištění plné transparentnosti – příspěvky občanů jsou analyzovány a zveřejňovány na 

Plenární zasedání kon-
ference
449 zástupců

Zástupci

Jednání a diskuse
Doporučení vyplývající z panelových diskusí občanů
Příspěvky z vícejazyčné platformy

Práce připravované
devíti tematickými pracovními skupinami

Návrhy předkládané
výkonné radě (na základě konsensu)

Konsensus
je třeba nalézt alespoň mezi Evropským parlamentem, 
Radou, Evropskou komisí a vnitrostátními parlamenty

Evropské panelové diskuse občanů
Fóra, na nichž občané diskutují o konkrétních tématech a ze kterých vyplyne soubor 
doporučení pro plenární zasedání konference, na něž by měla navázat příslušná opatření 
orgánů EU

 Čtyři panelové diskuse občanů, které pokryjí devět výše uvedených témat

V každé panelové diskusi 200 náhodně vybraných občanů 
alespoň jeden muž a jedna žena z každého členského státu, přičemž se uplatní sestupná poměrnost jako v 
Parlamentu | jednu třetinu by měli tvořit mladí lidé ve věku od 16 do 25 let

Široké zastoupení občanů
zeměpisný původ | pohlaví | věk | socioekonomické zázemí | úroveň vzdělání

Zástupci každé panelové diskuse se zúčastní plenárního zasedání
nejméně jedna třetina by měli být mladí lidé ve věku od 16 do 25 let | v plénu předloží svá doporučení

Společné předsednictví
Evropský parlament Roberta Metsola
Rada EU Emmanuel Macron*
Evropská komise Ursula von der Leyen

Výkonná rada
devět zástupců

tři za Evropský parlament
tři za Radu Evropské unie
tři za Evropskou komisi

Pozorovatelé zastupující Evropský parlament, Radu, vnitrostátní parlamenty, Hospodářský a 
sociální výbor, Výbor regionů, další orgány EU a evropské sociální partnery

rozhodují o činnosti konference
připravují schůze plenárního zasedání
podávají zprávy společnému předsednictví o závěrech plenárního zasedání

Spolupředsedové
Guy Verhofstadt (Parlament)
Clément Beaune (Rada)
Dubravka Šuica (Komise)

Konsensus
devíti zástupců

Společný sekretariát
rovnocenné zastoupení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise

zajišťují fungování konference, pomáhají výkonné radě a během plenárního zasedání

Vícejazyčná digitální platforma
Vícejazyčné centrum pro výměnu názorů a diskusi občanů 

digitální platformě
• internetový přenos nebo vysílání akcí, kdykoli je to možné
• dodržování pravidel ochrany údajů a vizuální identity konference

Moderování platformy pod dohledem výkonné rady

Na členský stát

Evropský parlament 108
Vnitrostátní parlamenty 108 (4)
Evropské panelové diskuse občanů 80
Rada 54 (2)
Vnitrostátní akce nebo panelové diskuse 27 (1)
Výbor regionů 18
Hospodářský a sociální výbor 18
Sociální partneři 12
Organizace občanské společnosti 8
Místní volení zástupci 6
Regionální volení zástupci 6
Evropská komise 3
Předseda Evropského fóra mládeže 1

Konference o budoucnosti Evropy je procesem probíhajícím zdola nahoru, který evropským občanům umožňuje vyjádřit jejich názor na budoucí politiky a fungování Unie. 
Nástroje, jako jsou digitální platforma a panelové diskuse občanů, umožňují jednat o tématech, která jsou pro občany důležitá.

*Zástupci Rady se mění s rotujícím předsednictvím.

Témata

Migrace

EU ve světě

Vzdělávání, kultura, 
mládež a sport

Digitální transformace

Silnější ekonomika, sociální spravedlnost 
a pracovní místa

Evropská demokracie
Hodnoty a práva, právní stát, 
bezpečnost

Změna klimatu a životní prostředí

Zdraví

Další témata navržená občany

Toto je další aktualizace infografiky, která byla původně zveřejněna v červnu 2021.

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj


Další informace

Vícejazyčná platforma
Vícejazyčná platforma konference poskytuje evropským občanům a evropským organizacím občanské společnosti příležitost 
sdílet názory na budoucnost Evropy, pořádat akce a účastnit se jich. Slouží jako úložiště příspěvků a dokumentů a jako 
interaktivní nástroj pro sdílení názorů občanů a diskusi o nich. Platforma je otevřená pro občany, občanskou společnost, 
sociální partnery, další zúčastněné strany a veřejné orgány na unijní, vnitrostátní, regionální a místní úrovni.

Evropské panelové diskuse občanů
Jedná se o klíčové orgány konference, jejichž úkolem je diskutovat o otázkách, které jsou pro občany důležité. Složení 
evropských panelových diskusí občanů (± 200 náhodně vybraných občanů) je nadnárodní a reprezentuje populaci EU, a to 
nejenom s ohledem na pohlaví, ale také na věk, socioekonomické zázemí, zeměpisný původ a úroveň vzdělání, přičemž jedna 
třetina účastníků je ve věku od 16 do 25 let. Evropské panelové diskuse občanů se mj. zakládají na příspěvcích z digitální 
platformy, jsou podkladem pro jednání na plenárním zasedání konference a vyplývají z nich doporučení pro navazující opatření 
orgánů EU. Byly zřízeny čtyři panelové diskuse občanů: i) evropská demokracie a hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost; ii) 
změna klimatu, životní prostředí a zdraví; iii) silnější ekonomika, sociální spravedlnost, zaměstnanost a vzdělávání, mládež, 
kultura, sport a digitální transformace; a iv) EU ve světě a migrace.
Evropské panelové diskuse občanů probíhají na diskusních zasedáních na různých místech a věnují se konkrétním tématům. 
Členské státy (na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni) i ostatní zúčastněné strany (občanská společnost, sociální 
partneři nebo občané) mohou pod záštitou konference pořádat další panelové diskuse občanů pod podmínkou, že budou 
plně dodržovat Chartu konference.

Společné předsednictví
Konference spadá pod třístrannou pravomoc předsedů Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise, tj. Roberty 
Metsolové (nástupkyně zesnulého Davida Sassoliho), Emmanuela Macrona, který do 30. června 2022 zastupuje francouzské 
předsednictví Rady, a Ursuly von der Leyenové. Na základě rotace stanovené rozhodnutím Rady se předchozích předsednictví 
ujalo Portugalsko (1. ledna – 30. června 2021) a následně Slovinsko (1. července – 31. prosince 2021). Trojstranné předsednictví 
konference je vrcholným orgánem, jemuž bude předložen konečný výsledek konference, aby každý orgán mohl v souladu se 
svými pravomocemi přijmout vhodná návazná opatření. "

Plenární zasedání konference
Plenárního zasedání se účastní 449 zástupců ze tří unijních orgánů (Komise, Rady EU a Parlamentu), z vnitrostátních parlamentů, 
panelových diskusí občanů, Evropského výboru regionů, Evropského hospodářského a sociálního výboru, vnitrostátních akcí 
nebo panelů, sociálních partnerů a občanské společnosti a od července také volených místních a regionálních zástupců. V 
případech, kdy se diskuse týkají úlohy EU na mezinárodní scéně, je přizván také vysoký představitel Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku. Je možné přizvat i další zúčastněné strany a odborníky.
Plenární zasedání jedná o otázkách a doporučeních, které vzešly z vnitrostátních a evropských panelových diskusí občanů, 
i o příspěvcích z digitální platformy seskupených podle témat. Diskuse jsou otevřené, bez předem stanoveného výsledku a 
jejich témata nejsou omezena na předem určené politické oblasti. Plenární zasedání rozhoduje na základě konsensu (alespoň 
mezi Parlamentem, Radou, Komisí a vnitrostátními parlamenty) o návrzích, které mají být předloženy výkonné radě. Úkolem 
výkonné rady je vypracovat konečnou zprávu z konference, a to zcela transparentně a za plné účasti plenárního zasedání. Tato 
zpráva bude zveřejněna na digitální platformě a zaslána společnému předsednictví za účelem přijetí konkrétních navazujících 
opatření. 

Výkonná rada
Výkonná rada řídí průběh konference (plenární zasedání, panelové diskuse evropských občanů a digitální platformu), dohlíží 
na všechny činnosti a připravuje plenární zasedání, včetně příspěvků občanů, a opatření, jež na ně navazují. Ve výkonné 
radě jsou rovnoměrně zastoupeny všechny tři orgány (Parlament, Komise a Rada); každý z nich třemi členy a až čtyřmi 
pozorovateli. Výkonné radě spolupředsedá zástupce každého z těchto tří orgánů; v případě Rady se jedná o zástupce rotujícího 
předsednictví. Trojka předsednictví COSAC (Konference výborů pro evropské záležitosti) má status stálého pozorovatele. 
Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů mají také status pozorovatele. Na návrh spolupředsedů plenární 
zasedání schválilo zřízení devíti tematických pracovních skupin; každá skupina se zabývá jedním z devíti témat. Výkonná rada 
může k účasti na akcích konference přizvat odborníky.

Sekretariát
Společný sekretariát se skládá ze stejného počtu zaměstnanců Evropského parlamentu, generálního sekretariátu Rady a 
Komise a pomáhá výkonné radě při organizaci plenárního zasedání konference a evropských panelových diskusí občanů.

Tento dokument je připraven a určen pro poslance a zaměstnance Evropského parlamentu jako podkladový materiál na podporu jejich parlamentní činnosti. 
Za obsah tohoto dokumentu nesou výhradní odpovědnost autoři a jakékoli názory v něm vyjádřené by neměly být považovány za oficiální postoj Evropského 
parlamentu. Rozmnožování a překlady pro nekomerční účely jsou povoleny, pokud je uveden zdroj a Evropský parlament je na to předem upozorněn a 
obdrží kopii. © Evropská unie, 2022.

eprs@ep.europa.eu (kontakt)  http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)  http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)  http://epthinktank.eu (blog)  http://epthinktank.eu

Zdroje: Společné prohlášení o Konferenci o budoucnosti Evropy, Jednací řád konference, Zprávy výkonné rady.
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