Pracovní skupiny
Mandát
[Příloha koncepčního dokumentu o organizaci plenárního zasedání]

I.
A. V souladu s jednacím řádem Konference o budoucnosti Evropy (konference) navrhli
spolupředsedové výkonné rady konference plenárnímu zasedání konference zřízení devíti
tematických pracovních skupin (viz navrhovaný seznam pracovních skupin uvedený v příloze
tohoto koncepčního dokumentu). Dne 19. června předložili spolupředsedové návrh uspořádání
tematických pracovních skupin plenárnímu zasedání, které tento návrh podpořilo.

B. Spolupředsedové výkonné rady konference jmenují předsedu každé pracovní skupiny (2
Evropský parlament, 2 Rada, 2 Komise, 2 vnitrostátní parlamenty, 1 Evropské fórum mládeže).
Seznam pracovních skupin, jejich předsedů a členů se zveřejní na vícejazyčné digitální
platformě.

II.
Konečné složení pracovních skupin určí spolupředsedové výkonné rady konference na návrh
jednotlivých složek plenárního zasedání konference 1 s přihlédnutím k až třem preferencím
vyjádřeným členy, a to za těchto podmínek:
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Jak je stanoveno v jednacím řádu Konference o budoucnosti Evropy.
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každý člen plenárního zasedání konference může být členem pouze jedné pracovní
skupiny2;



každá pracovní skupina bude mít alespoň 40 členů a v každé z nich by měl být zohledněn
i poměr mezi jednotlivými složkami pléna3. Zástupci evropských panelových diskusí
občanů by se měli účastnit pracovních skupin zabývajících se stejnými tématy, jimiž se
zabývají příslušné panelové diskuse4.

III.
A. Pracovní skupiny zpracovávají podklady pro přípravu rozprav a návrhů plenárního zasedání
konference v souladu s ustanoveními společného prohlášení a jednacího řádu.

Za tímto účelem projednávají doporučení příslušných vnitrostátních a evropských panelových
diskusí občanů, jakož i příspěvky zveřejněné na mnohojazyčné digitální platformě související
s tématy pracovní skupiny shromážděnými v rámci konference.

B. Pracovní skupiny pracují na základě konsensu, jak je stanoveno v poznámce pod čarou 7
článku 17 jednacího řádu konference.

C. Závěry pracovní skupiny představují plenárnímu zasedání předseda a mluvčí pracovní
skupiny, kteří budou vybráni z řad zástupců evropských panelových diskusí občanů.
D. Předsedovi pracovní skupiny je nápomocen společný sekretariát.
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Členové Evropské komise se v souladu s článkem 16 jednacího řádu konference zapojí do pracovních skupin,
pokud se domnívají, že jsou projednávány záležitosti související s jejich portfoliem.
3
Orientačně by to znamenalo následující: 12 za Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty, 6 za Radu, 3 za
vnitrostátní panelové diskuse občanů nebo akce, 2 za Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor, 1 za sociální
partnery, 1 za občanskou společnost a 1 za zvolené členy místních a regionálních orgánů, a dále zástupci
evropských panelových diskusí občanů (viz poznámka pod čarou).
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V praxi to znamená, že pracovní skupiny zabývající se „silnější ekonomikou, sociální spravedlností a
zaměstnaností“, „vzděláváním, mládeží, kulturou a sportem“ a „digitální transformací“ by měly mít 6 nebo 7
zástupců z evropských panelových diskusí občanů, zatímco všechny ostatní pracovní skupiny by jich měly mít 10.
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IV.
A. Předseda pracovní skupiny svolává schůze během časových úseků stanovených v pořadu
jednání plenárního zasedání konference5.
Pokud to není možné z důvodu nedostupnosti potřebných logistických a jazykových zdrojů,
navrhnou spolupředsedové jiné časové úseky. Dodatečné schůze lze svolat na žádost předsedy
po dohodě se spolupředsedy výkonné rady a se všemi složkami pracovní skupiny.
B. Předseda zajistí spravedlivé rozdělení řečnické doby mezi všechny složky pracovní skupiny,
včetně občanů.

V

A. Společný sekretariát pod vedením předsedy a po konzultaci se členy pracovní skupiny
vypracuje souhrnný zápis z každé schůze pracovní skupiny. Zápis bude řádně zveřejněn v sekci
věnované plenárnímu zasedání na mnohojazyčné digitální platformě.

B. Účast na schůzích pracovní skupiny je omezena na příslušné členy plenárního zasedání
konference, jednoho spolupracovníka na každého člena pracovní skupiny a zaměstnance
společného sekretariátu konference.

C. Veškeré další změny tohoto mandátu a doplnění nových pravidel podléhají souhlasu všech
tří spolupředsedů konference.
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Schůze pracovních skupin nebudou probíhat v době rozprav v plénu a přestávek mezi nimi.
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