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Shrnutí
„Chci, aby Evropané utvářeli budoucnost naší Unie. Měli by hrát vedoucí a aktivní úlohu při
stanovování našich priorit a naší úrovně ambicí. Chci, aby občané vyjádřili své názory na konferenci
o budoucnosti Evropy, která bude zahájena v roce 2020 a bude trvat dva roky.“ Prohlásila
předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyenová ve svém projevu „Unie, která si klade vyšší
cíle – Moje agenda pro Evropu“ před Evropským parlamentem dne 16. července 2019.
Text shrnuje dosavadní průběh diskuzí o přípravě konference, pozice klíčových unijních institucí
(Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise) i vlády ČR a národních parlamentů, včetně
Parlamentu ČR.
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Úvod
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 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
naších cílů.
Chci, aby se lidé mohli vyjádřit na konferenci o budoucnosti Evropy, která bude zahájena v roce 2020 a potrvá dva roky.

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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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
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 je 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, přičemž 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.
Konference by měla být zahájena v květnu 2020 (na Den Evropy) a trvat dva roky. S ohledem
na prezidentské volby ve Francii (duben/květen 2022) nelze vyloučit, že závěr konference by
připadl do období českého předsednictví v Radě (červenec – prosinec 2022).
Přípravou konference se v současnosti zabývají všechny hlavní instituce EU. Jejich pozice jsou však
v tuto chvíli velmi odlišné, a ani očekáváné Prohlášení tří předsedů (Evropské rady, Evropského
parlamentu a Evropské komise) dne 31. ledna 2020 (v den odchodu Spojeného království z EU)
situaci ohledně konference nevyjasnilo. Jediné, na čem nyní panuje meziinstitucionální shoda, je
záměr zahájit konferenci 9. května 2020 v den 70. výročí podpisu Schumanovy deklarace.

Příprava konference v Evropském parlamentu
Evropský parlament je v otázce přípravy konference od počátku velmi aktivní. 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
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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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.

Příprava konference na Evropské radě a v Radě
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 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). Chorvatské
předsednictví zároveň navrhlo několik širokých témat pro diskusi (globalizaci a sociální problémy,
přechod na zelenou ekonomiku a klimatickou neutralitu, digitalizaci a inovace, základní hodnoty,
práva a svobody a mezinárodní roli EU). Chorvatské předsednictví zdůraznilo potřebu vyvážené
role institucí a členských států a ve srovnání s usnesením Evropského parlamentu navrhlo
jednodušší organizační strukturu konference, která by měla sestávat z jednoho předsednictva či
řídicího výboru. Diskuse s občany by potom měly navázat na již proběhlé občanské konzultace.
Chorvatské předsednictví rovněž navrhlo pořádat hlavní konference v Bruselu, zatímco konference
na specifická témata by se mohla konat v členských státech. V souladu s pozicí Komise bylo
navrženo zahájení konference 9. května 2020 a to v chorvatském Dubrovníku.
Z diskuze na jednání GAC vyplývá, že hlavními oblastmi, kde se názory členských států rozcházejí,
je otázka zahrnutí institucionálních otázek mezi témata konference a to, zda by proces měl či mohl
vést k revizi Smluv.
Podle velké skupiny členských států (včetně ČR) by se konference institucionálním otázkám neměla
věnovat, pro občany se podle jejich názoru nejedná o důležité či pochopitelné téma. Některé
z těchto členských států zároveň požadují, aby možnost změny Smluv byla vyloučena hned
na počátku a nebyla tak vyvolávána nadměrná očekávání. Jiné naopak připouští, že v návaznosti
na výsledky konference by mohlo být nutné zamyslet se také nad existujícím institucionálním
uspořádáním, nicméně by toto nemělo být cílem konference. Lisabonská smlouva dle mnoha
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členských států stále obsahuje prostor pro zvýšení efektivity a užší spolupráci v řadě oblastí.
Otevřeněji se k institucionálním otázkám a možné změně Smluv staví Francie, podle které není
možné předjímat výsledky konference, nejambicióznější pozici zastává Rakousko, jehož nová
vládní koalice má revizi Smluv v koaliční dohodě.
Dalším předmětem diskuze mezi členskými státy je otázka výstupů z konference. Zatímco některé
členské státy podporují přístup Komise v této věci a je dle jejich názoru potřeba přislíbit a zajistit
konkrétní follow-up a výsledky plynoucí z konference implementovat, jiné členské státy varují před
přijímáním nesplnitelných závazků. Konference je podle těchto členských států nástrojem pro bližší
zapojení občanů do tvorby politik EU, nijak však nemá nahradit či ohrozit proces reprezentativní
demokracie a řádný legislativní proces.
Shoda nepanuje mezi členskými státy ani na tom, zda se do konference mají zapojit také
kandidátské země/země západního Balkánu (aktivně podporuje zejména Slovensko a ČR, proti
vystupuje zejména Kypr).
Na základě diskuze na GAC připravilo na počátku února chorvatské předsednictví návrh mandátu
Rady. Chorvatské předsednictví do návrhu mandátu zakotvilo princip „policy first approach“, tedy
cíl klást větší důraz při konferenci na konkrétní politiky a problémy relevantní pro občany. Tento
princip by byl tedy de facto upřednostňován před debatou o institucionálních změnách, které text
tentokrát vůbec nezmínil. Chorvatské předsednictví dále navrhlo dvě formy organizační struktury
konference, včetně společného řídicího výboru a existence de facto nové předsednické pozice,
kterou by měla zastávat respektovaná evropská osobnost, která není zaměstnána ani v jedné
z unijních institucí. Poté, co byl návrh mandátu doplněn o připomínky členských států, byl rozeslán
10. února.4 Text byl doplněn zejména o zdůraznění důležitosti využití aktuálního smluvního rámce
pro řešení evropských problémů a výzev.
Východiska pozice ČR při vyjednávání o přípravě konference na Radě
ČR zahájení přípravy konference o budoucnosti Evropy vítá a má zájem se této debaty aktivně a
konstruktivně účastnit. Konference by se měla zaměřit na dlouhodobější priority (10 až 20 let) tak,
aby nedocházelo k duplicitě mezi implementací Strategické agendy. ČR souhlasí se širokou účastí
unijních občanů i všech dalších relevantních aktérů, včetně adekvátního zastoupení kandidátských
zemí. ČR obecně považuje aktivní a srozumitelnou komunikaci s občany o EU za jednu ze svých
dlouhodobých priorit. S cílem zajistit silnější podporu veřejnosti pro EU by měla Unie i členské státy
klást důraz na oboustrannou komunikaci s veřejností, zintenzivnění dialogu a hledání témat v oblasti
evropských záležitostí, která jsou pro veřejnost klíčová. Velkou výzvou je zajištění reprezentativního
zastoupení všech skupin obyvatelstva. ČR proto souhlasí s decentralizací konference – nejen
členské státy, ale i regiony by měly dostat možnost pod značkou konference pořádat tematické
události. ČR považuje účast členů národních parlamentů za klíčovou pro vyváženost a
reprezentativnost konference.
ČR podporuje jednoduchou organizační strukturu konference s jedním řídicím orgánem, ve kterém
by měly být zastoupeny všechny unijní instituce včetně Evropské rady a národních parlamentů.
ČR souhlasí, aby byly diskuse s občany zorganizovány na půdorysu občanských konzultací či
občanských dialogů, které se uskutečnily v předchozích letech a pro jejichž organizaci mají státy
prokázanou kapacitu. ČR se domnívá, že průběh konference o budoucnosti EU by měl být zastřešen

4

Draft mandate with a view to establishing the Council's position on Conference on the Future of Europe,
5675/1/20 REV 1, LIMITE.
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Evropskou radou, která je podle Smluv zodpovědná za formulaci obecných priorit a strategické
orientace EU.
Podobně jako další členské státy ČR aktuálně nevnímá potřebu změn primárního práva a domnívá
se, že je třeba plně využít rámec platných Smluv. Konference o budoucnosti Evropy by proto neměla
zabředávat do abstraktních diskusí o institucích a změně práva, které velmi pravděpodobně
nepřinesou žádné hmatatelné výsledky. Měla by se zaměřit na konkrétní výzvy a politiky EU a nikoli
na oživení iniciativ, které se v minulosti neosvědčily (např. systém vedoucích kandidátů,
„Spitzenkandidaten“). ČR v tomto ohledu souhlasí s návrhem Komise oddělit v rámci konference
institucionální otázky od otázek politických priorit. V tomto smyslu také ČR podporuje sekvenční
projednávání dvou hlavních tematických bloků. Než se začne diskutovat o jakékoli dosažitelné –
tzn. v mezích platných Smluv – institucionální změně, je třeba nejprve nalézt substantivní odpovědi
na hlavní politické výzvy. V neposlední řadě ČR poukazuje na nutnost respektovat principy
subsidiarity a proporcionality a jednat pouze tam, kde je jasná přidaná hodnota společné akce na
unijní úrovni.

Příprava konference v Evropské komisi
Evropská komise představila svůj návrh struktury a rozsahu konference ve sdělení ze dne 22. ledna
20205. Komise navrhuje nejprve podepsání společné deklarace Evropského parlamentu, Rady a
Evropské komise, která by měla být otevřena i ostatním národním a nadnárodním institucím.
Deklarace by měla nastavit obecnou koncepci, strukturu, rozsah a harmonogram konference.
Mimo to Komise navrhuje 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 spravedlnosti 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. Mimo to 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.

Národní parlamenty
Na myšlenku konference o budoucnosti Evropy z národních parlamentů jako první reagovaly
francouzské Národní shromáždění a německý Bundestag, které se v říjnu 2019 společným dopisem
obrátily na předsedkyni Evropské komise von der Leyen s požadavkem na aktivní zapojení
národních parlamentů nejen do samotné konference, ale i do procesu jejího plánování a organizace.
Proaktivní přístup zaujal i dánský Folketinget, který během zasedání LXII. konference
parlamentních výborů pro evropské záležitosti (COSAC) sbíral podpisy vedoucích jednotlivých
delegací národních parlamentů pro dopis adresovaný komisařce Dubravce Šuice, v němž do šesti
5

COM(2020) 27 final, dostupné na
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0027:FIN:CS:PDF.
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bodů shrnul svůj příspěvek ke konferenci o budoucnosti Evropy. Jeho návrhy se týkají především
vylepšení spolupráce mezi unijními institucemi a národními parlamenty za využití stávajících
mechanismů, tzn. bez nutnosti měnit primární právo.
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,
kteří mají právo zúčastnit se konference o budoucnosti Evropy, mj. právo předkládat návrhy.“ 6

V reakci7 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 řídicích 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 je i předseda VEZ PS Ondřej Benešík a předseda VEU Senátu Václav Hampl.
Poslanecká sněmovna PČR
Osobní zájem o konferenci o budoucnosti Evropy vyjádřil i předseda Poslanecké sněmovny Radek
Vondráček ve svém písemném poděkování místopředsedovi Komise Marošovi Šefčovičovi
za zaslání pracovního programu Komise na rok 2020. Z jeho podnětu vznikla dále Deklarace
předsedů parlamentů Slavkovské trojky ke konferenci o budoucnosti Evropy, kterou kromě něj
podepsal Wolfgang Sobotka, předseda rakouské Národní rady, a Andrej Danko, předseda Národní
rady Slovenské republiky, dne 13. února 2020 v Bratislavě. V této deklaraci předsedové mj.
zdůraznili nutnost zapojení členů národních parlamentů jak do přípravy konference, tak do řídicích
orgánů konference na národní úrovni8. Deklaraci následně předseda Vondráček předal
místopředsedkyni Evropské komise Věře Jourové. Konference o budoucnosti Evropy bude jedním
z hlavních bodů programu Konference předsedů parlamentů EU dne 18. května 2020 v Helsinkách.

6

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.
8
Viz https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6165&z=13684, kde je ke stažení i text deklarace.
7
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Po Gordanu Jandrokovićovi, předsedovi Chorvatského parlamentu, by k tomuto tématu měl
vystoupit Wolfgang Sobotka, předseda rakouské Národní rady.
Výbor pro evropské záležitosti PS na své schůzi dne 5. února 2020 projednal informaci svého
předsedy Ondřeje Benešíka k připravované konferenci o budoucnosti Evropy a svým usnesením č.
287 ji vzal na vědomí. Dokument Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Plánování
konference o budoucnosti Evropy, COM(2020) 27 final, si výbor vybral k projednání a bude se jím
zabývat na své březnové schůzi.
Senát PČR
Senátní Výbor pro záležitosti Evropské unie přijal dne 10. prosince 2019 při projednávání programu
a pozic vlády na prosincovou Evropskou radu usnesení (č. 129) obsahující mj. následující body:
8. zastává názor, že plánovaná konference o budoucnosti Evropy může být úspěšná pouze v případě, že se bude
otevřeně zabývat problémy Evropské unie a způsob jejího jednání bude transparentní;
9. žádá vládu, aby v debatách o podobě konference o budoucnosti Evropy prosazovala plnoprávné a početně adekvátní
zastoupení všech vnitrostátních parlamentů; poukazuje přitom na body 2 a 3 příspěvku LXII. COSAC (Konference orgánů
pro evropské záležitosti vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu) z 2. prosince 2019.

Zdroje
Dle textu a s využitím materiálů Úřadu vlády k tomuto tématu.

Příloha: State of Play

Zdroj: Prezentace Evropské komise v Evropském parlamentu ze dne 17. února 2020

