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NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
VYPOČUTIE

MAXIMÁLNE VYUŽITIE OBČIANSTVA EÚ

(organizované spoločne s výbormi PETI a LIBE a Európskou komisiou)

utorok 19. februára 2013 od 9.45 do 13.00 h a od 14.30 do 18.00 h

Brusel

Miestnosť: JAN 4Q1

Od 9.15 do 9.45 h

Príchod a akreditácia účastníkov.

Predpoludňajšie zasadnutie
O 09.45 h

Otvárací príhovor
• Juan Fernando López Aguilar, poslanec EP, predseda Výboru pre občianske slobody, 

spravodlivosť a vnútorné veci
• Evelyn Regner, poslankyňa EP, prvá podpredsedníčka Výboru pre právne veci
• Francoise Le Bail, generálna riaditeľka pre spravodlivosť, Európska komisia

O 10.15 h

Skupina I: Posilňovanie občianstva EÚ
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Moderátor: Philippe Boulland, poslanec EP

Skupinová diskusia:
• Adina-Ioana Vălean, poslankyňa EP, spravodajkyňa pre správu o občianstve EÚ za 
rok 2010
• Michael Cashman, poslanec EP
• Anna Maria Corazza Bildt, poslankyňa EP
• Kamaljit Bharath, predkladateľ petície
• Tony Venables, riaditeľ Európskeho útvaru pre občiansku činnosť (ECAS), a Tony 
McQuinn, výkonný riaditeľ Írskeho výboru pre informácie o občianstve
• Alison Mc Donnell, Európsky inštitút na Leidenskej univerzite, zástupkyňa 
šéfredaktora časopisu Common Market Law Review,
• Paul Nemitz, riaditeľ pre základné práva a občianstvo, GR pre spravodlivosť, 
Európska komisia

Hlavné témy

• pretrvávajúce prekážky pri uplatňovaní práv občanov EÚ v rámci práva EÚ (prekážky 
pri cezhraničných situáciách, nadväzujúce opatrenia na správu o občianstve EÚ za rok 2010 a 
výsledky verejných konzultácií o občianstve EÚ z roku 2012)
• konkrétne riešenia na odstránenie pretrvávajúcich prekážok a posilnenie občianstva 
EÚ (očakávanie správy o občianstve EÚ za rok 2013)

Po tomto úvode prvej časti bude nasledovať výmena názorov.

Od 13.00 h ľahký obed

Popoludňajšie zasadnutie
O 14.30 h

Úvod
Príhovor Erminie Mazzoniovej, poslankyne EP, predsedníčky Výboru pre petície, a Györgya 
Gémesiho, primátora maďarského mesta Jedľovo, spravodajcu Výboru regiónov pre 
stanovisko o občianstve EÚ a hlasovacích právach EÚ.

O 14.45 h

Skupina II: Podpora politickej účasti občanov EÚ
Moderátorka: Antigoni Papadopoulou, poslankyňa EP, spravodajkyňa pre Európsky rok 
občianstva 2013

Skupinová diskusia:
• Antonio López-Istúriz White generálny tajomník Európskej ľudovej strany
• Yonnec Polet, zástupca generálneho tajomníka Strany európskych socialistov
• Heinz Becker, poslanec EP
• Jacqueline Cotterill, predkladateľka petície
• Catherine Kessedjian, zástupkyňa riaditeľa, Collège Européen de Paris
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• Romano Subiotto, právnik bruselskej a londýnskej advokátskej komory
• Chiara Adamo, vedúca oddelenia pre občianstvo Únie a voľný pohyb, GR pre 
spravodlivosť, Európska komisia

Hlavné témy

• podpora politickej účasti občanov EÚ v EÚ (rastúca účasť vo voľbách, posilňovanie 
demokratického povedomia občanov a demokratickej zodpovednosti inštitúcií a rozvoj 
skutočného európskeho verejného priestoru)
• posilňovanie volebného práva občanov v EÚ (riešiť najmä odoberanie hlasovacieho 
práva)

Po tomto úvode druhej časti bude nasledovať výmena názorov.

Od 16.30 h

Viviane Reding, podpredsedníčka Európskej komisie, komisárka pre spravodlivosť, základné 
práva a občianstvo

o O o


