
 
Konferencia o budúcnosti Európy ukončila svoju
činnosť
 

Na Deň Európy dostali predsedníčky Európskeho parlamentu a Európskej komisie a
úradujúci predseda Rady záverečnú správu s návrhmi na reformu EÚ.
 
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta  Metsola,  francúzsky prezident  Emmanuel
Macron zastupujúci predsedníctvo v Rade EÚ a predsedníčka Európskej komisie Ursula von
der Leyen dostali v pondelok počas slávnostného ceremoniálu v Štrasburgu od spolupredsedov
Výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy záverečnú správu o jej výsledkoch.
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https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=sk
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBeUl0QVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--899f1bfedf2d3fc6c36d4a9bc0dd42f54046562e/CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf


Záverečná  správa  je  vyvrcholením  bezprecedentnej  jednoročnej  série  diskusií,  debát  a
spolupráce  medzi  občanmi  a  politikmi.  Je  v  nej  sústredených  49  návrhov  zahŕňajúcich
konkrétne ciele  a  viac  ako 320 opatrení,  ktoré  majú  inštitúcie  EÚ zrealizovať  v  deviatich
tematických oblastiach: zmena klímy a životné prostredie;  zdravie;  silnejšie hospodárstvo
sociálna spravodlivosť a zamestnanosť; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť;
digitálna transformácia; európska demokracia; migrácia; vzdelávanie, kultúra, mládež a šport.
Návrhy sú založené na odporúčaniach občanov, ktoré vzišli  z diskusií v rámci európskych
občianskych panelov, vnútroštátnych občianskych panelov a z príspevkov občanov v rámci
viacjazyčnej digitálnej platformy.
 
 
 
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola povedala: „Občania – najmä mladí
ľudia  –  sú  stredobodom  našej  vízie  o  budúcnosti  Európy  a  priamo  ovplyvnili  výsledok
Konferencie. Nachádzame sa v rozhodujúcom okamihu pre európsku integráciu a žiadny návrh
na zmenu by nemal byť zakázaný. Nemali by sme sa obávať uvoľniť silu Európy, aby zmenila
životy ľudí k lepšiemu.“ 
 
Francúzsky prezident Emmanuel Macron poznamenal: "Prostredníctvom kríz, ktorými sme v
posledných rokoch spoločne prešli, sa Európa zmenila. Musíme pokračovať v tomto vývoji a
zabezpečiť, aby Únia naplnila túžby a očakávania vyjadrené občanmi. Konferencia o budúcnosti
Európy, ktorú dnes uzatvárame, je jedinečnou a svojím rozsahom bezprecedentnou udalosťou,
závanom sviežeho vzduchu pre náš kontinent. Jeho závery predstavujú veľmi bohatý zdroj
návrhov, ktoré musí každá inštitúcia v rámci svojich kompetencií preskúmať. Rada bude mať
príležitosť vyjadriť sa k záverom v nasledujúcich týždňoch. Keďže sa Konferencia blíži ku koncu
práve počas francúzskeho predsedníctva, ďakujem predchádzajúcim predsedníctvam za ich
odhodlanie  a  som  rád,  že  môžem  odovzdať  plnenie  opatrení  nadväzujúcich  na  závery
Konferencie  českému  a  švédskemu  predsedníctvu.“  
 
Predsedníčka  Európskej  komisie  Ursula  von  der  Leyen  povedala:  "Demokracia,  mier,
individuálna a ekonomická sloboda. To je to,  čo Európa predstavuje dnes, keď na našom
kontinente opäť zúri vojna. Toto je jadrom Konferencie o budúcnosti Európy. Európska únia
musí pokračovať v napĺňaní očakávaní európskych občanov. Dnes sme ich posolstvo počuli
hlasno a jednoznačne. A teraz je čas ho splniť.“ 
 
V priebehu minulého roka sa Konferencia  stala  skutočne otvoreným fórom na diskusiu  o
Európe,  v  ktorej  chceme  žiť.  Prispelo  k  tomu  množstvo  podujatí  a  diskusií  naprieč  EÚ,
vnútroštátne a európske panelové diskusie s občanmi, plenárne zasadnutia a nápady v rámci
viacjazyčnej  digitálnej  platformy.  Konferencia  umožnila  transparentnú,  inkluzívnu  a
štruktúrovanú diskusiu s európskymi občanmi o otázkach, ktoré sú dôležité pre nich a ich
budúcnosť.
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https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNW9DQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--6c07f4e4d3e3d34a53a15edd34791443238d0d70/sn01325-re01.sk22.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNW9DQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--6c07f4e4d3e3d34a53a15edd34791443238d0d70/sn01325-re01.sk22.pdf


Úloha Európskeho parlamentu
 
 
 
Európsky parlament vo svojom uznesení k výsledku Konferencie o budúcnosti Európy prijatom
4. mája privítal a podporil jej závery. Poslanci uznali, že závery Konferencie si vyžadujú zmeny
zmlúv a požiadali Výbor pre ústavné veci, aby pripravil návrhy na reformu zmlúv EÚ. Tento
proces by sa mal  uskutočniť  prostredníctvom Konventu v  súlade s  článkom 48 Zmluvy o
Európskej  únii.
 
 
 
Guy Verhofstadt, zastupujúci Európsky parlament ako spolupredseda Výkonnej rady, povedal:
 
 
 
„Odporúčania občanov a závery Konferencie nám ponúkajú plán, ako zabrániť tomu, aby sa
Európska únia stala irelevantnou alebo dokonca zanikla. Nová, efektívnejšia a demokratickejšia
Európa je možná. Európa, ktorá je suverénna a schopná jednoznačne konať tak, ako to od nej
občania očakávajú. Naozaj nesmieme strácať čas. Musíme rešpektovať výsledok Konferencie a
čo najskôr implementovať jej závery.“
 
 
 
Orientačné zhrnutie pozícií Európskeho parlamentu a prebiehajúcej práce súvisiacej s návrhmi
pléna Konferencie nájdete v tomto podklade.
 
 
 
Ďalší postup 
 
 
 
Všetky  tri  inštitúcie,  každá v  rámci  svojich  kompetencií,  teraz  preskúmajú,  ako efektívne
nadviazať na návrhy Konferencie. Na jeseň 2022 sa uskutoční podujatie s cieľom informovať
občanov o tom, ako budú inštitúcie plniť svoje záväzky.
 
 
 
Súvislosti
 
 
 
Konferencia o budúcnosti Európy bola inovatívnym procesom zdola nahor, v rámci ktorého sa
Európania vyjadrili  k  tomu,  čo očakávajú od Európskej  únie.  Na konferencii  sa zúčastnili
európski  občania rôzneho geografického pôvodu,  pohlavia,  veku,  sociálno-ekonomického
prostredia a/alebo úrovne vzdelania,  pričom kľúčovú úlohu zohrávali  mladí  Európania.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0141_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220429IPR28227/realizacia-navrhov-konferencie-o-buducnosti-europy-si-vyzaduje-zmenu-zmluv-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220429IPR28227/realizacia-navrhov-konferencie-o-buducnosti-europy-si-vyzaduje-zmenu-zmluv-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:C:2008:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:C:2008:115:TOC
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220502BKG28407/conference-on-the-future-of-europe-key-proposals-and-related-work-by-parliament


Kontakty 
 
 

Užitočné odkazy
Príhovor predsedníčky Európskeho parlamentu počas záverečného podujatia
Záznam zo záverečného podujatia
Záznam zo spoločnej tlačovej konferencie predsedníčky Európskeho parlamentu Metsoly,
francúzskeho prezidenta Macrona a predsedníčky Európskej komisie von der Leyen
Informačný prehľad o Konferencii
Think Tank EP – V stručnosti: Konferencia o budúcnosti Európy (20.01.2022)
Časová os Konferencie o budúcnosti Európy
Audiovizuálny materiál

Hana RAISSI
Tlačová atašé

(+32) 2 28 41587 (BXL)
(+32) 484 27 87 54
hana.raissi@europarl.europa.eu

Sanne DE RYCK
Tlačová atašé

(+32) 2 28 42531 (BXL)
(+33) 3 881 64917 (STR)
(+32) 498 98 34 51
sanne.deryck@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
Tlačový atašé

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

Martina VASS
Tlačová atašé

(+32) 2 28 40172 (BXL)
martina.vass@europarl.europa.eu

Tlačová správa

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

4 I 5

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220509IPR29127/metsola-this-is-the-moment-to-answer-europe-s-call
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/webstreaming/conference-on-future-of-europe-closing-event_20220509-1200-SPECIAL-CONFERENCE
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/webstreaming/press-conference-by-roberta-metsola-ep-president-emmanuel-macron-president-in-office-of-rotating-pre_20220509-1400-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/webstreaming/press-conference-by-roberta-metsola-ep-president-emmanuel-macron-president-in-office-of-rotating-pre_20220509-1400-SPECIAL-PRESSER
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220511RES29318/20220511RES29318.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_ATA(2021)690610
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/19180/big_CoFoE_Timeline_SK.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/package/conference-on-future-of-europe-closing-event_23202
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