
 

Verejná debata o reforme Európskej únie
 
EÚ chce spoločne s občanmi diskutovať, ako sa zlepšiť a riešiť výzvy v oblasti migrácie,
hospodárstva alebo bezpečnosti. Dôležitú úlohu v tomto procese zohráva aj Európsky
parlament.
 

Konferencia o budúcnosti Európy
 
EÚ nedávno spustila iniciatívu, ktorú nazvala Konferencia o budúcnosti Európy. V rámci nej
chce konzultovať s občanmi o tom, aké právne zmeny je potrebné urobiť, aby bola lepšie
pripravená pre budúcnosť. Európsky parlament a Komisia sa v predchádzajúcich rokoch už
venovali rozvíjaniu viacerých scenárov.
 
V januári 2020 prijali poslanci k tejto iniciatíve uznesenie, kde prízvukujú, že občania by tu mali
zohrávať hlavnú úlohu. Európsky parlament je prvou z troch hlavných inštitúcií EÚ, ktorá
schválila k tejto konferencii svoje stanovisko.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200109IPR69906/konferencia-o-buducnosti-europy-v-hlavnej-ulohe-obcania-eu


V dôsledku pandémie Covid-19 sa však tento proces oneskoril. V uznesení prijatom 18. júna
Parlament naliehal na Radu, aby sa vyjadrila k forme a organizácii teto iniciatívy. Podľa
poslancov ba sa konferencia mala začať čo najskôr. V júnovom uznesení zopakovali svoju
výzvu, aby v centre tohto procesu boli občania. 
 
Ako vidí budúcnosť EÚ Európsky parlament
 
Počas uplynulých rokov sa parlament zaoberal otázkou, ako EÚ pripraviť na zmeny ktoré
očakávame v budúcnosti. V rámci tohto procesu boli do parlamentu pozvaní všetci
predstavitelia štátov, alebo vlád, aby poslancom v pléne predostreli svoje vízie. Slovensko
reprezentoval vtedajší premiér Peter Pellegrini.
 
Vo februári 2017 poslanci prijali tri uznesenia, kde načrtávajú, ako by sa EÚ mala reformovať,
aby zlepšila dôveru svojich občanov a podporila svoje hospodárstvo.
 
Mercedes Bresso (S&D, Italy) a Elmar Brok (EPP, DE) sa zas spoločne pozreli na to, aké
riešenie a zlepšenia by sa dali urobiť v rámci existujúceho systému, ktorý upravuje Lisabonská
zmluva.
 
Guy Verhofstadt (ALDE, BE) vypracoval správu v ktorej pojednáva o možných zmenách zmlúv
a inštitucionálnom usporiadaní EÚ.
 
Reimer Böge (EPP, DE) and Pervenche Berès (S&D, FR) sa zamerali na eurozónu a
predkladajú návrhy na to, ako krajiny eurozóny ešte viac zomknúť dokopy a spraviť ich
odolnejšími.
 
Viac o týchto uzneseniach sa dozviete klikutím na obrázok.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200615IPR81226/conference-on-future-of-europe-should-start-as-soon-as-possible-in-autumn-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/buducnost-eu/20190307IPR30741/peter-pellegrini-potrebujeme-dlhodobu-viziu-eu-ktorej-budu-obcania-doverovat
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/buducnost-eu/20190307IPR30741/peter-pellegrini-potrebujeme-dlhodobu-viziu-eu-ktorej-budu-obcania-doverovat


Diskusné dokumenty Európskej komisie 
 
Európska komisia v roku 2017 zverejnila Bielu knihu o budúcnosti EÚ.
 
V tom istom roku predstavila aj päť diskusných dokumentov, ktoré majú slúžiť ako podklad pre
debaty o budúcnosti európskej integrácie. Každý z týchto dokumentov je venovaný inej téme:
sociálny rozmer EÚ, globalizácia, hospodárska a menová únia, obrana a financie. Predstavuje
tu myšlienky a scenáre, ako by mohla EÚ vyzerať v roku 2025, no nevnucuje tu konkrétne
riešenia. O všetkých týchto dokumentoch poslanci rokovali počas plenárnych zasadnutí.
 

Kliknutím sa obrázok sa otvoria videá, kde autori uznesení vysvetľujú svoje vízie.

Ďalšie informácie
Multimediálne materiály
Prípravy konferencie o budúcnosti Európy (brífing po anglicky)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_17_385
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/socialna-europa-o-com-je-europska-socialna-politika
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20170505STO73507/buducnost-eu-ake-vyhody-mozeme-mat-z-globalizacie
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20170529STO76263/hospodarsky-rast-co-robi-europsky-parlament-na-podporu-ekonomiky
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/security/20170602STO76617/ako-chce-europsky-parlament-posilnit-spolupracu-krajin-eu-v-oblasti-obrany
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170623STO78225/finances-how-the-eu-puts-its-budget-to-good-use
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_14502_pk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644202/EPRS_BRI(2019)644202_EN.pdf

