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Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre právne veci
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Výbor pre ústavné veci
Výbor pre petície

NÁVRH PROGRAMU

Spoločné vypočutie výborov JURI, LIBE, 
AFCO a PETI

Občianstvo Únie: 
posilnenie postavenia, začlenenie, účasť

štvrtok 29. októbra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli 1G3
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Program

Od 13.45 do 14.05 h Úvodné príhovory:
 Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, predseda Výboru pre právne veci (JURI)
 Maite PAGAZAURTUNDÚA, podpredsedníčka Výboru pre občianske slobody, 

spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)
 Antonio TAJANI, predseda Výboru pre ústavné veci (AFCO)
 Dolors MONTSERRAT, predsedníčka Výboru pre petície (PETI)

PRVÁ PANELOVÁ DISKUSIA 

Občianstvo Únie ako hmotná hodnota pre miestnych občanov, a to aj počas pandémie 
ochorenia COVID-19
od 14.05 do 15.45 h

Ciele:
– zvyšovať informovanosť o právach, záväzkoch a povinnostiach vyplývajúcich z občianstva 
Únie a o využívaní prostriedkov nápravy v prípade ich nedodržania
– zabezpečiť, že občania EÚ budú môcť účinne uplatňovať svoje práva vyplývajúce z 
občianstva Únie, 
umožniť uplatňovanie práv EÚ na voľný pohyb:
     – posilnením spolupráce v občianskych veciach a digitalizáciou prístupu k spravodlivosti
     – riešením súčasných výziev v oblasti voľného pohybu v rámci členských štátov a medzi 
nimi
– podporovať začlenenie všetkých občanov EÚ do EÚ prostredníctvom boja proti diskriminácii 
– budúcnosť konzulárnej ochrany

Moderátori: 
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, predseda výboru JURI
Maite PAGAZAURTUNDÚA, podpredsedníčka výboru LIBE 

Rečníci: 
 Assya KAVRAKOVA, výkonná riaditeľka – Európsky útvar pre občiansku činnosť (10 

min)
 Európske fórum mládeže (10 min)
 Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA, hlavná poradkyňa pre súlad s chartou, úrad 

európskej ombudsmanky (10 min)
 Steen ILLEBORG, organizácia Europeans Throughout the World (10 min)

Od 14.45 do 15.30 h Hodina otázok s poslancami

Od 15.30 do 15.40 h Reakcie rečníkov

Od 15.40 do 15.45 h Záverečné príhovory predsedu výboru JURI Vázqueza Lázaru a 
podpredsedníčky výboru LIBE Maite Pagazaurtundúovej 
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*****

DRUHÁ PANELOVÁ DISKUSIA 

Podpora inkluzívnosti v demokratických procesoch a posilnenie postavenia občanov
od 16.45 do 18.45 h

– Ciele: 
– zlepšiť prístupnosť volieb do Európskeho parlamentu 
– reforma európskeho volebného zákona – prínos k silnému a skutočne európskemu 

občianstvu EÚ
– odobratie hlasovacieho práva v súvislosti s právami EÚ na voľný pohyb
– preskúmať postupy hlasovania na diaľku a online nástroje, ktoré môžu uľahčiť elektronickú 

demokratickú účasť
– vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na uplatňovanie volebných práv a zabezpečovanie 

slobodných a spravodlivých volieb a spravodlivej demokratickej diskusie
– petičné právo ako prínos k legislatívnej práci EÚ 

Od 16.45 do 16.55 h Hlavný príhovor – Didier REYNDERS, komisár pre spravodlivosť
Od 16.55 do 17.35 h Hodina otázok s poslancami

Od 17.35 do 17.40 h Reakcie komisára Reyndersa

Od 17.40 do 18.30 h Podpora inkluzívnosti v demokratických procesoch a posilnenie 
postavenia občanov

Moderátori: 
Antonio TAJANI, predseda výboru AFCO
Dolors MONTSERRAT, predsedníčka výboru PETI

Rečníci:
 Francisco LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA, spoločnosť Open Evidence (7 min)
 Nadácia ECIT (Nadácia pre práva, zapojenie a dôveru európskych občanov) (7 min)

Od 17.55 do 18.25 h Hodina otázok s poslancami

Od 18.25 do 18.30 h Reakcie rečníkov 

****

18.30 h Záverečné príhovory
 Salla SAASTAMOINEN, dočasná generálna riaditeľka, GR JUST
 Antonio TAJANI, predseda výboru AFCO
 Dolors MONTSERRAT, predsedníčka výboru PETI


