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SDĚLENÍ
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Plánování konference
o budoucnosti Evropy
KOM(2020) 27 v konečném znění, kód Rady 5513/20


Právní základ:
Dokument informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
27. 1. 2020



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který
nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a
předložením těmto institucím.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 13. února 2020, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 14. února 2020
prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
Konference o budoucnosti Evropy má umožnit občanům, občanské společnosti a unijním institucím
diskutovat o fungování a budoucnosti EU.
K uspořádání konference o budoucnosti Evropy se kandidátka na post předsedkyně Evropské
komise Ursula von der Leyenová zavázala již ve svém úvodním prohlášení na plenárním zasedání
Evropského parlamentu dne 16. července 2019 ve Štrasburku, kdy zapojení evropských občanů do
diskuzí o budoucnosti Evropy na konferenci o budoucnosti Evropy prohlásila za jeden z „nových
impulsů pro evropskou demokracii“.1
Téma konference o budoucnosti Evropy se objevilo i v politických směrech příští Evropské komise
2019 – 2024, kde tehdejší kandidátka na předsedkyni Komise von der Leyenová prohlásila:
„Chci, aby budoucnost Unie utvářeli sami Evropané. Měli by nám více a aktivně promlouvat do výběru priorit a výše
našich cílů.
Chci, aby se lidé mohli vyjádřit na konferenci o budoucnosti Evropy, která bude zahájena v roce 2020 a potrvá dva roky.
Na konferenci by se jako rovnocenní partneři měli sejít občané, včetně hojného zastoupení mladých lidí, občanská
společnost a evropské orgány. Konferenci bude třeba dobře připravit a jasně vymezit její záběr a cíle, na nichž se
dohodnou Parlament, Rada a Komise.
Jsem připravena přijmout opatření v návaznosti na to, co se dohodne, a to případně i prostřednictvím legislativních
opatření. Nebráním se ani změně Smlouvy. Pokud by měl být jako předseda konference navržen poslanec Evropského

1

„Zaprvé, chci, aby při budování budoucnosti naší Unie hráli hlavní a aktivní roli evropští občané. Chci, aby se mohli
vyjádřit na konferenci o budoucnosti Evropy, která bude zahájena v roce 2020 a potrvá dva roky.“ Viz úvodní prohlášení
na plenárním zasedání Evropského parlamentu 16. července 2019 ve Štrasburku, str. 5 (cit. 3.2.2020).
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parlamentu, rozhodně bych takovou myšlenku podpořila.“ 2
Přípravu konference svěřila předsedkyně Komise chorvatské komisařce Dubravce Šuice. V jejím pověřovacím dopise
(tzv. mission letter) předsedkyně specifikovala, že úkolem komisařky pro demokracii a demografii je zajistit, aby
konference byla „hmatatelný úspěch“. Za tímto účelem má (1.) konferenci ve spolupráci s Evropským parlamentem a
Radou naplánovat (tzn. dohodnout koncept, strukturu, načasování a rozsah konference), (2.) zajistit co nejširší účast
občanů (včetně využití online nástrojů) a (3.) ve spolupráci s místopředsedy Komise Věrou Jourovou, odpovědnou za
hodnoty a transparentnost, a Marošem Šefčovičem, odpovědným za meziinstitucionální vztahy a strategický výhled,
zajistit, aby na výsledky konference bylo navázáno konkrétními návrhy a iniciativami.
V pověřovacím dopise Věry Jourové bylo za jednu z jejích hlavních úloh označeno zprostředkování jednání mezi
Evropským parlamentem a Radou o zlepšení systému vedoucích kandidátů („Spitzenkandidaten“) a o vytvoření
nadnárodních kandidátních listin, při čemž by v této oblasti měla zastupovat Komisi na konferenci o budoucnosti
Evropy, která by měla nejpozději do léta 2020 vypracovat návrhy. Podle Věry Jourové to znamená, že institucionální
otázky by měly být během konference řešeny prioritně.

Podle původních plánů měla být konference zahájena v květnu 2020 (na Den Evropy) a trvat dva
roky. Tento plán byl však zkomplikován velmi rozdílnou představou jednotlivých hlavních institucí
EU o podobě konference a zároveň situací v EU v souvislosti s pandemií covidu-19, která Unii
postavila před nové výzvy.
Od počátku byl v přípravě konference velmi aktivní Evropský parlament, který jako první z unijních
institucí přijal ke konferenci svou pozici.
Pozice Evropské parlamentu
Již v říjnu 2019 ustavila Konference předsedů Evropského parlamentu pracovní skupinu sestávající z předsedy
Evropského parlamentu Davida Sassoliho, jednoho zástupce z každé politické skupiny a předsedy Výboru pro ústavní
záležitosti Antonia Tajaniho, jejímž cílem je navrhnout strukturu, obsah a metodologii konference. Paralelně se
přípravou konference začal z vlastní iniciativy zabývat Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO), jehož stanovisko3, přijaté
9. prosince 2019, se stalo jedním ze základů pro následnou debatu na plenárním jednání Evropského parlamentu.
Na plénu diskutoval Evropský parlament Konferenci o budoucnosti Evropy dne 15. ledna 2020 a jako první z unijních
institucí k ní přijal i usnesení. Jeho podstatnou část tvoří návrh organizačních aspektů konference, jejímž těžištěm má
být plenární zasedání a takzvané agory. Občané by na konferenci měli být zastoupeni ve dvouset až třísetčlenných
agorách, kde by měl mít každý členský stát minimálně tři zástupce. Dvě specializované agory by měly být obsazeny
mladými lidmi mezi 16 a 25 lety. Unijní instituce by potom měly být zastoupeny v takzvaném plenárním zasedání
tvořeném až 135 členy Evropského parlamentu, 27 členy Rady na ministerské úrovni, až čtyřmi zástupci národních
parlamentů za každý stát, Evropským sociálním výborem, Výborem regionů a sociálními partnery. Plenární zasedání
by se mělo konat minimálně dvakrát za semestr v Evropském parlamentu, přičemž zástupci agor by měli na zasedáních
pravidelně referovat o výsledcích jejich diskusí. Evropskému parlamentu jako zástupci občanů by měla náležet
v organizaci konference vedoucí úloha. Parlament požádal Radu a Komisi, aby neodmítly ani případné změny ve
smlouvách, které upravují fungování EU. Zvážit by se podle poslanců měla také možnost ustanovení stálého
participativního mechanismu pro občany, jehož prostřednictvím by se mohli zapojovat do budoucích diskuzí
o směřování EU.

Poměrně obtížně hledaly shodu na svém postoji členské státy na Radě, resp. Evropské radě.
Hlavními oblastmi, kde se názory členských států rozcházely, byla otázka zahrnutí institucionálních
otázek mezi témata konference a to, zda by proces měl či mohl vést k revizi Smluv.
Pozice Rady
Evropská rada o konferenci o budoucnosti Evropy diskutovala na summitu 12. – 13. prosince 2019. Chorvatské
předsednictví pověřila přípravou pozice Rady k obsahu, šíři, struktuře a fungování konference a spoluprací s Komisí a
Evropským parlamentem. Lídři se na Evropské radě shodli, že prioritou by měla být implementace Strategické agendy
2

Politické směry příští Evropské komise, 2019 – 2024: Unie, která si klade vyšší cíle- Moje agenda pro Evropu.
Dostupné na https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_cs.pdf.
Str. 20 (cit. 3.2.2020).
3
Viz
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-ofeurope-input-by-afco-committee-finalised.
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schválené v červnu 2019. Konference by se pak měla zaměřit na definici politik pro střednědobý a dlouhodobý
horizont. Měla by navázat na občanské konzultace (původně iniciativa francouzského prezidenta Macrona, která
probíhala v roce 2018 v naprosté většině členských států EU včetně ČR) a zahrnout jak všechny unijní instituce, tak
členské státy včetně národních parlamentů.
Rada pro obecné záležitosti (GAC) se konferencí zabývala 28. ledna 2020, a to na základě podkladového dokumentu
připraveného chorvatským předsednictvím, v němž byly shrnuty oblasti, na nichž panuje mezi členskými státy shoda.
Jedná se zejména o důraz na relevantnost diskutovaných témat i na to, aby se konference primárně zaměřila na
dlouhodobé vize unijních politik (zatímco agendu pro následujících 5 let pokrývá Strategická agenda).
V samém svém závěru se 24. června 2020 chorvatskému předsednictví podařilo dosáhnout dohody na mandátu, který
byl základem pro vyjednávání s ostatními unijními institucemi.

Evropská komise představila svůj návrh struktury a rozsahu konference ve sdělení Plánování
konference o budoucnosti Evropy ze dne 22. ledna 20204.


Obsah a dopad:
Komise navrhla nejprve podepsání společné deklarace Evropského parlamentu, Rady a Evropské
komise, která by měla být otevřena i ostatní národním a nadnárodním institucím. Deklarace by
měla nastavit obecnou koncepci, strukturu, rozsah a harmonogram konference.
Mimo to Komise navrhla vést dvě souběžné debaty, jedna by měla být zaměřena na politické výzvy
a druhá na institucionální záležitosti. První debata by se měla odrazit od priorit nové Komise a
Strategické agendy a měla by se zaměřovat na to, o co by Unie měla usilovat: mimo jiné na boj
proti změně klimatu a problémům v oblasti životního prostředí, hospodářství, které pracuje ve
prospěch lidí, sociální spravedlnost a rovnost, digitální transformaci Evropy, propagaci evropských
hodnot, prosazování hlasu EU ve světě, stejně jako posilování demokratických základů Unie.
Druhá debata by se měla zaměřit na témata, která se konkrétně týkají demokratických procesů a
institucionálních otázek: především na systém vedoucích kandidátů a nadnárodní kandidátní
listiny pro volby do Evropského parlamentu. Dále Komise podporuje ambiciózní komunikační
strategii, která má stavět na procesu veřejných konzultací a má se nově zaměřit na lokální akce
mimo hlavní města, vzdělávací akce k diskutovaným otázkám a vytváření nových digitálních
platforem. Na rozdíl od pracovních verzí sdělení a předchozích vyjádření předsedkyně Komise
konečná verze sdělení neobsahuje žádnou zmínku o změnách primárního práva.



Aktuální vývoj
Německé předsednictví v Radě se neúspěšně snažilo odblokovat patovou situaci, do které se
příprava konference dostala ve věci dosažení shody nad významnou evropskou osobností, která
by měla konferenci formálně vést. Průlomu se podařilo dosáhnout až za portugalského
předsednictví, kdy byla 3. února 2021 schválena revidovaná pozice Rady, podle níž:
 byly zmínky o významné evropské osobnosti (jediného a nezávislého předsedy či předsedkyně
konference) nahrazeny konceptem společného tripartitního předsednictví zahrnujícího tři unijní
instituce zastoupené předsedou Evropského parlamentu, předsedou Rady a předsedkyní
Evropské komise;
 byl původní koncept tzv. steering board jakožto řídícího tělesa konference nahrazen „executive
board“ (výkonnou radou), kterou tvoří až tři zástupci Evropského parlamentu, Rady (aktuální
předsednictví v Radě a dvě následující) a Evropské komise s rovným postavením. V pozici
pozorovatelů se mohou výkonné rady účastnit současné a nadcházející předsednictví
Konference evropských výborů parlamentů EU (COSAC). Výkonná rada dále může v omezeném
4

COM(2020) 27 final
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množství též přizvat, pokud je to vhodné, další reprezentanty unijních institucí, orgánů či
skupin podílejících se na konferenci v roli pozorovatelů;
 by výkonná rada měla rozhodovat konsensem ve věcech konference, včetně organizačních
záležitostí, přizývání pozorovatelů, procedurálních záležitostí, organizace událostí a sledování
dosaženého pokroku v rámci konference;
 by konference měla začít co nejdříve po podepsání společné deklarace a následného spuštění
vícejazyčných digitálních platforem a občanských panelů jak v členských státech, tak na unijní
úrovni. Dovolí-li to pandemická situace, je možné uvažovat o veřejné formalizaci zahájení
prostřednictvím události ve Štrasburku dne 9. května 2021.
Řada prvků obsažených v této revidované pozici Rady se následně objevila ve Společném
prohlášení o konferenci o budoucnosti Evropy, které dne 10. března 2021 podepsali předsedové
Rady, Evropské komise a Evropského parlamentu.
Společné prohlášení obsahuje následující body:
 Konference bude podřízena všem třem orgánům EU, zastoupeným předsedou Evropského
parlamentu, předsedou Rady a předsedkyní Evropské komise, kteří budou působit jako její
společné předsednictví.
 Pro účely organizace konference bude vytvořena štíhlá řídicí struktura. V rámci všech jejích
složek bude zaručeno rovné zastoupení všech tří orgánů EU a genderová vyváženost.
 Bude zřízena výkonná rada. V ní budou mít Evropský parlament, Rada a Evropská komise každý
tři zástupce a nejvýše čtyři pozorovatele. Se statusem pozorovatele se jí bude účastnit trojka
předsednictví Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC). Jako pozorovatelé mohou
být rovněž přizvány Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor, stejně jako zástupci dalších
institucí EU a sociálních partnerů, bude-li to na místě.
 Výkonná rada bude odpovídat za přijímání rozhodnutí na základě konsensu, pokud jde o práci
konference, její procesy a akce, za dohled nad průběhem konference a za přípravu jejích
plenárních zasedání, včetně příspěvků občanů a kroků přijímaných v reakci na ně.
 Výkonné radě bude v práci nápomocen nevelký společný sekretariát zajišťující rovné
zastoupení všech tří orgánů.
 Plenární zasedání konference zajistí, aby doporučení vycházející z panelových diskusí občanů
konaných na vnitrostátní a celoevropské úrovni, seskupená podle témat, byla projednávána
bez předem stanoveného výsledku a bez omezení na předem stanovené oblasti politiky.
Plenární zasedání konference se bude konat nejméně jednou za šest měsíců. Bude se skládat
ze zástupců Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise, jakož i zástupců všech
vnitrostátních parlamentů, zastoupených rovnocenně, a z občanů. Zastoupen bude také Výbor
regionů a Hospodářský a sociální výbor, sociální partneři a občanská společnost. V případech,
kdy se diskuze budou dotýkat úlohy EU na mezinárodní scéně, se připojí i vysoký představitel
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Mohou být přizváni zástupci klíčových
zúčastněných subjektů.
 Výkonná rada vypracuje a zveřejní závěry plenárního zasedání konference. Subjekty řídící
konferenci se již na počátku na základě konsenzu dohodnou, jakým způsobem se budou
předkládat zprávy o výsledcích jednotlivých činností realizovaných v rámci konference.
Konečný výsledek konference bude představen ve zprávě určené společnému předsednictví.
6

Všechny tři orgány urychleně přezkoumají, jak na tuto zprávu účinně navázat – každý v rámci
svých pravomocí a v souladu se Smlouvami.
 Akce budou pořádány v partnerství s občanskou společností a zúčastněnými subjekty na
evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni, s vnitrostátními a regionálními parlamenty,
Výborem regionů, Hospodářským a sociálním výborem, sociálními partnery a akademickou
obcí. Konference by díky nim měla proniknout „do všech koutů Unie“. Jednotlivé akce budou
organizovány podle společných zásad, na nichž se dohodnou subjekty řídící konferenci.
 Pokud jde o tematické zaměření, prohlášení vychází z „policy first“ přístupu a reflektuje
Strategickou agendu Evropské rady, předběžnou politickou agendu předsedkyně Komise
Ursuly von der Leyenové a výzvy, které přinesla pandemie covidu-19. Mezi diskusní témata
patří např. zdraví, boj proti klimatické změně, sociální rovnost a spravedlnost, migrace, role EU
ve světě, právní stát či posílení demokratických procesů. Diskuse se mohou rovněž zaměřit na
průřezová témata týkající se schopnosti EU plnit politické priority, jako je zlepšování právní
úpravy, uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, provádění a vymáhání acquis a
transparentnost. Občané však budou moci předložit k diskusi i další témata, která považují za
důležitá.
 Pokud jde o časový rámec, návrh deklarace předpokládá prezentaci výsledků konference na
jaře 2022.
 Přestože má vzhledem k omezení fyzických kontaktů a dalším podobným opatřením v důsledku
pandemie covidu-19 klíčový význam využití digitálních kontaktů a činností, zásadní součástí
konference by měla být osobní účast a dialogy tváří v tvář. Na evropské úrovni se orgány EU
zavazují organizovat panelové diskuse evropských občanů, které by měly být věnovány
příspěvkům shromážděným v rámci konference, formulovat soubor doporučení ohledně
návazných opatření, která by měla EU přijmout, a tato doporučení předložit plenárnímu
zasedání konference.
 Každý členský stát a instituce může uspořádat další akce v souladu se svými vlastními
vnitrostátními nebo institucionálními potřebami, a přispívat tak ke konferenci dalšími podněty.
Může se jednat o panelové diskuse občanů jednotlivých členských států nebo tematické akce
spojující podněty z různých panelových diskusí.
 Příspěvky ze všech akcí souvisejících s konferencí budou po celou dobu jejího trvání
shromažďovány, analyzovány, monitorovány a zveřejňovány prostřednictvím vícejazyčné
digitální platformy. Ta bude místem, kde budou občané moci sdílet své nápady a kam budou
moci zasílat online příspěvky. Mechanismus zpětné vazby zajistí, že nápady vyjádřené během
konference a jejích akcí vyústí v konkrétní doporučení pro akce ze strany EU.


Národní parlamenty
V Příspěvku LXII. konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti (COSAC) v Helsinkách
v prosinci 2019 se COSAC hned na začátku (bod 2. a 3.) vyjádřil i ke konferenci o budoucnosti
Evropy:
„Pokud jde o konferenci o budoucnosti Evropy, domnívá se COSAC, že je nutné, aby se do ní vzhledem ke svým
příslušným pravomocem plně zapojil jak Evropský parlament, tak i parlamenty členských států, jelikož představují
demokratický základ Evropské unie. Podotýká, že Evropský parlament ani parlamenty členských států stále ještě
nevyjádřily své stanovisko, že se však očekává, že budou při stanovování cílů této konference a při její organizaci a
realizaci hrát určitou úlohu.
COSAC očekává, že Evropský parlament i všechny parlamenty členských států v EU mají dostatečný počet zástupců,
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kteří mají právo zúčastnit se konference o budoucnosti Evropy, mj. právo předkládat návrhy.“ 5

V reakci6 na diskuzi na Konferenci parlamentních výborů pro evropské záležitosti (COSAC) na
úrovni předsedů v Záhřebu v lednu 2020 připravili předsedové evropských výborů finského,
chorvatského a německého parlamentu (tzn. reprezentující předešlé, stávající a nadcházející
předsednictví) dopis adresovaný předsedovi Evropského parlamentu Davidu Sassolimu,
předsedovi Rady pro obecné záležitosti Gordanu Grlićovi Radmanovi a místopředsedkyni Komise
Dubravce Šuice, který během dvou dnů podepsali předsedové evropských výborů 34 komor
národních parlamentů z 24 členských států. V dopise se uvádí, že je zřejmá důležitost konference,
na níž by měla být otevřeně a věcně diskutována všechna strategická témata i institucionální
otázky. Proto podle signatářů dopisu musí být národní parlamenty zapojeny do konference i
do jejích řídících orgánů a proto se také musí účastnit nastolování jejího programu. Národní
parlamenty, stejně jako Evropský parlament, nemohou být pouhými diváky, ale jsou rovnocenně
odpovědné za utváření budoucnosti EU. Proto trvají na tom, že počet účastnících se členů
národních parlamentů by se měl minimálně rovnat počtu účastnících se členů Evropského
parlamentu. Signatářem dopisu byl i předseda VEZ PS Ondřej Benešík a tehdejší předseda VEU
Senátu Václav Hampl.
Dne 16. února 2021 předseda evropského výboru portugalské Assembleia da República Luís
Capoulas Santos odeslal dopis adresovaný předsedům unijních institucí zdůrazňující nutnost
zastoupení národních parlamentů ve výkonné radě konference stejným počtem zástupců jako byl
vyhrazen ostatním unijním institucím a to buď na úrovni troiky COSAC nebo stávajícím a dvěma
následujícími předsednictvími COSAC, a jejich možnost aktivně se zapojit do diskuzí ve výkonné
radě. Dopis spolupodepsal předseda VEZ Ondřej Benešík i předseda senátního výboru Mikuláš Bek.


Stanovisko vlády ČR:
Ve svém stanovisku ke sdělení Komise o plánování konference o budoucnosti Evropy vláda ČR
uvítala záměr Komise vést strukturovanou diskuzi o budoucnosti EU a vyjádřila podporu tzv. „policy
first approach“ se zaměřením na dlouhodobější priority Unie (10 až 20 let), aby nedocházelo
k duplicitě se stávajícími programovými dokumenty EU – zejm. Strategickou agendou Evropské
rady z června 2019. Konference by neměla být zaměřena na abstraktní diskuse o reformě institucí
či změně primárního práva, ani na oživení iniciativ, které se v minulosti neosvědčily (např. systém
Spitzenkandidaten). Dále zdůrazňuje nutnost respektovat principy subsidiarity a proporcionality.
Vláda ČR podpořila decentralizaci konference – nejen členské státy, ale i regiony by měly dostat
možnost pod značkou konference pořádat tematické události. Účast členů národních parlamentů
je podle vlády pro vyváženost a reprezentativnost diskusních názorů klíčová.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 17. 3. 2021 a usnesením č. 434
přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Plánování
konference o budoucnosti Evropy /kód Rady 5513/20/, KOM(2020) 27 v konečném znění;
5

Viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XP0113(01)&from=EN.
A částečně též na text pracovní verze sdělení Komise ke konferenci o budoucnosti Evropy, kde se počítalo s účastí
národních parlamentů pouze na akcích souvisejících s konferencí v jednotlivých členských státech, a nikoliv na
konferenci samotné.
6
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2. v í t á nalezení kompromisního řešení mezi unijními institucemi o podobě konference
o budoucnosti Evropy umožňujícího podpis Společného prohlášení o konferenci o budoucnosti
Evropy dne 10. března 2021;
3. o c e ň u j e , že vnitrostátní parlamenty budou prostřednictvím trojky předsednictví COSAC
zastoupeny ve výkonné radě, nicméně v y j a d ř u j e s v é p o l i t o v á n í nad tím, že
zástupcům vnitrostátních parlamentů byl přiznán pouze status pozorovatele bez hlasovacích
práv;
4. s i j e p l n ě v ě d o m své role a odpovědnosti spojené s členstvím v trojce předsednictví
COSAC od ledna 2022 a tím i ve výkonné radě;
5. a p e l u j e na výkonnou radu, aby co nejdříve rozhodla o způsobu zastoupení vnitrostátních
parlamentů na plenárním zasedání konference, přičemž se d o m n í v á , že na plenárním
zasedání by měly být rovnoměrně zastoupeny všechny komory vnitrostátních parlamentů a
účast by měla být nabídnuta i vnitrostátním parlamentům ze zemí západního Balkánu
usilujících o členství v EU;
6. p o v ě ř u j e svého předsedu, aby o tomto usnesení informoval předsedkyni Evropské
komise v rámci politického dialogu a aby jej pro informaci postoupil předsedovi Evropského
parlamentu, Radě a členům COSAC.
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