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Na čo slúži
• Hlavné miesto, kde sa občania môžu podeliť o nápady a posielať príspevky
• Úložisko príspevkov občanov a dokumentov, ako aj
• príspevkov z podujatí, ktoré sa konajú v rámci konferencie
• Uverejňuje závery, ku ktorým dospela konferencia

Charta konferencie
Občania a organizátori podujatí musia dodržiavať chartu konferencie:
• rešpektovať hodnoty EÚ: ľudskú dôstojnosť, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a 

dodržiavanie ľudských práv
• podporovať rozmanitosť v diskusiách a rešpektovať slobodu prejavu
• nepoužívať nenávistné prejavy alebo obsah, ktorý je nezákonný alebo zámerne 

nepravdivý či zavádzajúci
• podporovať cezhraničnú účasť a používanie rôznych jazykov

Plénum konferencie

449 zástupcov
Zástupcovia

Diskutuje a rokuje o
odporúčaniach z panelových diskusií občanov
príspevkoch z mnohojazyčnej platformy

Jeho prácu pripravuje
9 tematických pracovných skupín

Predkladá
návrhy výkonnej rade (na základe konsenzu)

Konsenzus
sa musí dosiahnuť aspoň medzi Európskym parlamentom, 
Radou, Európskou komisiou a národnými parlamentmi

Európske panelové diskusie občanov
sú fóra, kde občania diskutujú o konkrétnych témach a poskytujú súbor odporúčaní plénu 
konferencie, aby sa nimi ďalej zaoberali inštitúcie EÚ

Zriadili sa štyri panely občanov, ktoré sa zaoberajú deviatimi témami uvedenými vyššie

200 náhodne vybraných občanov v každom paneli
najmenej 1 muž a 1 žena za každý členský štát, pričom sa uplatňuje zostupná proporcionalita ako v 
Parlamente | tretina by mala byť vo veku 16 až 25 rokov

Široké zastúpenie občanov, pokiaľ ide o
zemepisný pôvod | pohlavie | vek | sociálno-ekonomické zázemie | úroveň vzdelania

Zástupcovia každého panelu sa zúčastňujú na plenárnom zasadnutí
aspoň tretina vo veku 16 až 25 rokov | predkladajú tam svoje odporúčania

Spoločné predsedníctvo
Európsky parlament Roberta Metsola
Rada EÚ Emmanuel Macron*
Európska komisia Ursula von der Leyen

Výkonná rada
9 zástupcov

3 za Európsky parlament
3 za Radu EÚ
3 za Európsku komisiu

Pozorovatelia z Európskeho parlamentu, Rady, národných parlamentov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, 
Výboru regiónov, iných inštitúcií EÚ a európskych sociálnych partnerov

Rozhoduje o práci konferencie
Pripravuje plenárne zasadnutia
Informuje spoločné predsedníctvo o záveroch plenárneho zasadnutia

Spolupredsedovia
Guy Verhofstadt (Parlament)
Clément Beaune (Rada)
Dubravka Šuica (Komisia)

Konsenzus
deviatich zástupcov

Spoločný sekretariát
Rovnaké zastúpenie Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie

Zabezpečuje fungovanie konferencie a pomáha výkonnej rade a plénu

Mnohojazyčná digitálna platforma
Mnohojazyčná platforma pre občanov na výmenu myšlienok a 
diskusiu o nich

• zaručiť úplnú transparentnosť, pričom príspevky občanov budú analyzované a 
uverejnené na digitálnej platforme

• vysielať podujatia cez internet alebo televíziu vždy, keď je to možné
• dodržiavať pravidlá ochrany údajov a vizuálnu identitu konferencie

Na moderovanie platformy dohliada výkonná rada

Za každý členský 
štát

Európsky parlament 108
národné parlamenty 108 (4)
európske panely občanov 80
Rada 54 (2)
vnútroštátne podujatia a/alebo panely 27 (1)
Výbor regiónov 18
Hospodársky a sociálny výbor 18
sociálni partneri 12
organizácie občianskej spoločnosti 8
miestni volení zástupcovia 6
regionálni volení zástupcovia 6
Európska komisia 3
predseda Európskeho fóra mládeže 1

Konferencia o budúcnosti Európy je podujatie, ktoré vychádza z prístupu „zdola nahor“ a umožňuje európskym občanom vyjadriť názor na budúce politiky a fungovanie Únie. 
Nástroje ako digitálna platforma a panelové diskusie občanov umožňujú diskusiu o témach, ktoré sú pre občanov dôležité.

*Zástupcovia Rady sa menia s rotujúcim predsedníctvom.

Témy

Migrácia

EÚ vo svete

Vzdelávanie, kultúra, 
mládež a šport

Digitálna transformácia

Silnejšie hospodárstvo, sociálna 
spravodlivosť a pracovné miesta

Európska demokracia
Hodnoty a práva, právny štát, 
bezpečnosť

Zmena klímy a životné prostredie

Zdravie

Iné témy navrhnuté občanmi

Toto je ďalšia aktualizácia infografiky, ktorá bola pôvodne zverejnená v júni 2021.

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


Ďalšie informácie

Mnohojazyčná platforma
Mnohojazyčná platforma konferencie je centrom, ktoré poskytuje európskym občanom a európskym organizáciám občianskej 
spoločnosti možnosť podeliť sa o nápady o budúcnosti Európy, ako aj usporadúvať podujatia a zúčastňovať sa na nich. Slúži 
ako úložisko príspevkov a dokumentov a ako interaktívny nástroj na výmenu myšlienok občanov a diskusiu o nich. Platforma 
je otvorená pre občanov, občiansku spoločnosť, sociálnych partnerov, iné zainteresované strany, verejné orgány na úrovni EÚ 
a na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Európske panely občanov
Ide o veľmi dôležité orgány konferencie, ktorých úlohou je diskutovať o otázkach, ktoré sú dôležité pre občanov. Zloženie 
európskych panelov občanov (± 200 náhodne vybraných občanov) je nadnárodné a reprezentatívne z hľadiska obyvateľstva 
EÚ, a to nielen pokiaľ ide o pohlavie, ale aj vek, sociálno-ekonomické zázemie, geografický pôvod a úroveň vzdelania, pričom 
1/3 účastníkov je vo veku od 16 do 25 rokov. Diskusie európskych panelov občanov sú založené o. i. na príspevkoch z digitálnej 
platformy, sú podkladom pre diskusie pléna konferencie a vyplývajú z nich odporúčania, ktorými by sa mali ďalej zaoberať 
inštitúcie EÚ. Boli zriadené štyri tematické panelové diskusie občanov: i) európska demokracia/hodnoty, práva, právny štát, 
bezpečnosť; ii) zmena klímy, životné prostredie/zdravie; iii) silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť, pracovné miesta/
vzdelávanie, mládež, kultúra, šport/digitálna transformácia; a iv) EÚ vo svete/migrácia.
Európske panely občanov sa stretávajú na poradných zasadnutiach na rôznych miestach a venujú sa konkrétnym témam. 
Členské štáty (na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni) a iné zainteresované strany (občianska spoločnosť, sociálni 
partneri alebo občania) môžu pod záštitou konferencie organizovať ďalšie panelové diskusie občanov za predpokladu, že 
budú v plnej miere rešpektovať chartu konferencie.

Spoločné predsedníctvo
Konferencia spadá pod trojstrannú právomoc predsedov Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie, t. j. Roberty 
Metsolovej (nástupkyne zosnulého Davida Sassoliho), Emmanuela Macrona zastupujúceho francúzske predsedníctvo Rady, 
ktoré trvá do 30. júna 2022, a Ursuly von der Leyenovej. Na základe systému rotujúceho predsedníctva, ktorý bol ustanovený 
rozhodnutím Rady, predsedalo Rade naposledy Portugalsko (1. januára – 30. júna 2021) a následne Slovinsko (1. júla – 31. 
decembra 2021). Trojstranné predsedníctvo konferencie je najvyšším orgánom, ktorý bude informovaný o konečnom výsledku 
konferencie, takže každá inštitúcia bude môcť v súlade so svojimi vlastnými právomocami zabezpečiť vhodné nadväzujúce 
opatrenia.

Plénum konferencie
Plénum sa skladá z celkovo 449 zástupcov troch hlavných inštitúcií EÚ (Komisia, Rada EÚ a Parlament), národných parlamentov, 
panelov občanov, Európskeho výboru regiónov (VR), Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), vnútroštátnych 
podujatí alebo panelov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti. Na diskusie o medzinárodnej úlohe EÚ je prizvaný 
aj vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, no prizvať možno aj ďalšie zainteresované strany a 
odborníkov.
Plénum diskutuje podľa jednotlivých tém o otázkach a odporúčaniach predložených národnými a európskymi panelmi 
občanov, ako aj o príspevkoch z digitálnej platformy. Diskusie sú otvorené, bez vopred určeného výsledku a bez obmedzenia 
tém na vopred vymedzené oblasti politiky. Plénum rozhoduje na základe konsenzu (aspoň medzi Parlamentom, Radou, 
Komisiou a národnými parlamentmi) o návrhoch, ktoré sa majú predložiť výkonnej rade. Tá je zodpovedná za vypracovanie 
záverečnej správy z konferencie v plnej spolupráci s plénom a pri plnej transparentnosti. Správa sa uverejní na digitálnej 
platforme a zašle spoločnému predsedníctvu, aby prijalo konkrétne nadväzujúce kroky. 

Výkonná rada
Výkonná rada riadi aktivity vyvíjané v rámci konferencie (plenárne zasadnutia, európske panelové diskusie občanov a 
digitálna platforma), dohliada na všetky súvisiace činnosti a pripravuje zasadnutia pléna vrátane príspevkov občanov, ako 
aj nadväzujúce opatrenia. Všetky tri inštitúcie (Parlament, Komisia a Rada) sú vo výkonnej rade zastúpené rovnako: každá 
z nich má troch členov a najviac štyroch pozorovateľov. Výkonnej rade spolupredsedá zástupca každej z týchto troch 
inštitúcií, pričom v prípade Rady to je rotujúce predsedníctvo. Predsednícka trojka COSAC (Konferencia výborov pre európske 
záležitosti z národných parlamentov EÚ) má štatút stáleho pozorovateľa. Štatút pozorovateľa majú aj EHSV a VR. Na návrh 
spolupredsedov plénum schválilo vytvorenie deviatich tematických pracovných skupín, pričom každá z nich sa bude venovať 
jednej z deviatich tém. Výkonná rada môže na podujatia organizované v rámci konferencie prizvať odborníkov na danú oblasť.

Sekretariát
Spoločný sekretariát zložený z rovnakého počtu zamestnancov Európskeho parlamentu, Generálneho sekretariátu Rady a 
Komisie pomáha výkonnej rade pri organizovaní plenárneho zasadnutia konferencie a európskych panelov občanov.

Tento dokument je vypracovaný a určený pre poslancov a zamestnancov Európskeho parlamentu ako sprievodný materiál na pomoc pri ich parlamentnej 
činnosti. Za obsah tohto dokumentu nesie výhradnú zodpovednosť autor a názory, ktoré sú v ňom vyjadrené, nepredstavujú oficiálne stanovisko Európskeho 
parlamentu. Reprodukcia a preklad na nekomerčné účely sú povolené, ak sa uvedie zdroj a Európsky parlament je o tom vopred informovaný a dostane 
kópiu. © Európska únia, 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: spoločné vyhlásenie o Konferencii o budúcnosti Európy, rokovací poriadok konferencie, správy výkonnej rady.
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