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Witamy na forum obywatelskich paneli w ramach Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy. Jesteśmy głęboko wdzięczni za to, że wyrazili Państwo zgodę na udział w tej 

przygodzie. Należą Państwo do grona 800 losowo wybranych osób, na których spoczywa 
zbiorowa odpowiedzialność związana z kilkoma miesiącami pracy na rzecz poprawy 
przyszłości Europy. 

Może ktoś z Państwa zastanawia się: dlaczego właśnie ja? Czy nie ma ludzi lepiej 
przygotowanych do tego zadania? Odpowiedź brzmi: nie. I Państwo, i pozostali uczestnicy 

paneli codziennie rano budzą się gdzieś w Europie i stykają z rzeczywistością, która nie 
zawsze jest łatwa lub przyjazna dla każdego, i to właśnie Państwa konkretna perspektywa 

i doświadczenie są dla nas interesujące. 

Charakterystyką europejskich paneli obywatelskich w ramach Konferencji jest ich 

różnorodność – na wzór Europy. Jak zobaczą Państwo w najbliższych dniach, uczestnicy 
paneli pochodzą z bardzo różnych miejsc, jedni uczą się, inni pracują, jeszcze inni są na 
emeryturze lub są bezrobotni. Różnią się wiekiem, a większość z nich nie zwykła brać 
udziału w tego rodzaju procesie. I o to właśnie chodzi. Nie szukamy ekspertów ani 
polityków, lecz zwykłych ludzi, którzy żyją w Unii Europejskiej. 
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Słowo powitalne współprzewodniczących 

Szanowna Pani!/Szanowny Panie! 

 

Cieszymy się, że [zgodziła się Pani/zgodził się Pan] wziąć udział w europejskich panelach 
obywatelskich w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 
Chcielibyśmy serdecznie podziękować za [Pani/Pana] uczestnictwo i zapewnić, że przywiązujemy 
dużą wagę do tego bezprecedensowego i wspólnego projektu, jakim jest Konferencja w sprawie 
przyszłości Europy 

Celem Konferencji w sprawie przyszłości Europy jest otwarcie nowej przestrzeni na potrzeby 
debaty z obywatelami Unii Europejskiej, aby zająć się zarówno rozwiązywaniem problemów, jak i 
realizacją priorytetów. W związku z tym chcemy dotrzeć do jak największej liczby różnych 
obywateli ze wszystkich środowisk i zakątków Unii i powierzyć im kluczową rolę w kształtowaniu 
przyszłości europejskiego projektu. 
Głównym elementem konferencji będą europejskie panele obywatelskie. Udział w panelu umożliwi 
dyskusję na interesujące [Panią/Pana] tematy oraz omówienie opinii i uwag zgromadzonych w 
ramach konferencji, za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej (futureu.europa.eu), co z 
kolei posłuży do opracowania pakietu zaleceń dla unijnych instytucji w celu podjęcia dalszych 
działań. 
W dniach [daty] zapraszamy [Panią/Pana] do udziału w debatach w [lokalizacja] i do opracowania 
zaleceń. Jako jedna z 800 osób wybranych losowo spośród obywateli europejskich i 
reprezentujących różnorodność UE będzie [miała Pani/miał Pan] możliwość podzielenia się swoimi 
poglądami z innymi obywatelami i omówienia ich podczas trzech sesji dyskusyjnych w panelu z 
udziałem 200 uczestników. Dzięki pomocy tłumaczy ustnych możliwe będzie wypowiadanie się w 
swoim języku. Wszelkie informacje związane z omawianym tematem oraz z organizacją danego 
panelu i innych powiązanych wydarzeń, takich jak Europejskie Spotkanie Młodzieży, zostaną 
[Pani/Panu] przekazane w odpowiednim czasie. 

Interesują nas [Pani/Pana] opinie, pomysły i konkretne propozycje dotyczące przyszłości naszej 
Unii. Poświęcając czas na udział w europejskim panelu obywatelskim, pomoże [Pani/Pan] 
kształtować przyszłość Unii Europejskiej. 
Przedstawiciele z [Pani/Pana] panelu zaprezentują na posiedzeniu plenarnym konferencji 
zalecenia, które wspólnie opracowaliście, oraz omówią je z innymi uczestnikami. Następnie trzy 
instytucje UE niezwłocznie zbadają, jakie dalsze działania należy podjąć w związku z wynikami 
konferencji. Zobowiązujemy się do zapewnienia pełnej przejrzystości i informacji zwrotnych na 
temat tych działań następczych. 
Jeszcze raz dziękujemy za wyrażenie zgody na udział w tym ekscytującym projekcie. Życzymy 
powodzenia w pracy i z wielkim zainteresowaniem oczekujemy na wyniki obrad, w których będzie 
[Pani/Pan] uczestniczyć. 
Z serdecznymi pozdrowieniami 

 

Współprzewodniczący                              Współprzewodniczący              Współprzewodniczący 

 
 

Guy Verhofstadt 
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego 

Gašper Dovžan 
Sekretarz stanu 

do spraw 
europejskich 

Dubravka Šuica 
Wiceprzewodnicząca 
Komisji Europejskiej 
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Wprowadzenie do Konferencji w sprawie przyszłości Europy i do 
europejskich paneli obywatelskich 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy (dalej określana jako „Konferencja”) jest 

bezprecedensowym wydarzeniem demokratycznym obejmującym następujące filary: 
wielojęzyczną platformę cyfrową (https://futureu.europa.eu), za pośrednictwem której 
zbierane są pomysły od poszczególnych obywateli i będące owocem konkretnych 

wydarzeń, cztery europejskie panele obywatelskie, krajowe panele europejskie i krajowe 

wydarzenia oraz zgromadzenie plenarne Konferencji złożone z obywateli reprezentujących 
panele europejskie, obywateli reprezentujących panele i wydarzenia krajowe, a także 
polityków, partnerów społecznych i zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. 

Europejskie panele obywatelskie to główna cecha charakterystyczna Konferencji 
w sprawie przyszłości Europy. Organizowane są cztery europejskie panele 
obywatelskie, by pozwolić obywatelom wspólnie zastanowić się nad przyszłością, jakiej 
chcą dla Unii Europejskiej. 

Celem tego procesu nie jest jedynie zebranie opinii, ale włączenie Państwa 

w kształtowanie przyszłości projektu europejskiego. Jakie kwestie lub problemy mają na 
Państwa życie największy wpływ? Jakie konkretne środki powinna wprowadzić Unia 
Europejska, by ułatwić Państwu realizację projektów życiowych? Wkrótce rozpoczną się 
wspólne obrady, w ramach których będą Państwo musieli wspólnie zastanowić się 

i wypracować jako zespół konkretne zalecenia do przedstawienia i omówienia na sesji 

plenarnej. 

 

Kto weźmie udział w europejskich panelach obywatelskich? 

● 4 panele liczące po 200 losowo wybranych obywateli europejskich pochodzących 
z 27 państw członkowskich; 

● Są odzwierciedleniem różnorodności UE pod względem pochodzenia 
geograficznego, płci, wieku, statusu ekonomiczno-społecznego i poziomu 
wykształcenia; 

● W każdym panelu zasiada przynajmniej jedna kobieta i przynajmniej jeden 
mężczyzna z każdego państwa członkowskiego; 

● Jedna trzecia każdego panelu jest złożona z młodych osób (w wieku 16–25 lat). 
Utworzone zostaną specjalne powiązania między tą grupą młodzieżową 
a Europejskim Spotkaniem Młodzieży. 

 

 

 

 

  

 

https://futureu.europa.eu/
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Terminarz europejskich paneli obywatelskich 

 Temat Kiedy Gdzie 

PANEL 
1 

Silniejsza gospodarka, 
sprawiedliwość 
społeczna, zatrudnienie / 
Edukacja, młodzież, 
kultura i sport / 
Transformacja cyfrowa  

Sesja 1: 17–19 września 
 
Sesja 2: 5–7 listopada 
 
Sesja 3: 3–5 grudnia  

Strasburg, Francja 
 
online 
 
Dublin, Irlandia (Instytut Spraw Międzynarodowych 
i Europejskich i partnerzy) 

PANEL 
2 

Demokracja europejska / 
Wartości i prawa, 
praworządność 
i bezpieczeństwo 

Sesja 1: 24–26 września 
 
Sesja 2: 12–14 listopada 
 
Sesja 3: 10–12 grudnia 

Strasburg, Francja 
 
online 
 
Florencja, Włochy (Europejski Instytut Uniwersytecki 
i partnerzy) 

PANEL 
3 

Zmiana klimatu 
i środowisko / Zdrowie 

Sesja 1: 1–3 października 
 
Sesja 2: 19–21 listopada 
 
Sesja 3: 7–9 stycznia  

Strasburg, Francja 
 
online 
 
Natolin, Polska (Kolegium Europy i partnerzy) 

PANEL 
4 

UE w świecie / Migracja Sesja 1: 15–17 października 
 
Sesja 2: 26–28 listopada 
 
Sesja 3: 14–16 stycznia  

Strasburg, Francja 
 
online 
 
Maastricht, Holandia (Europejski Instytut Administracji 
Publicznej i partnerzy) 

Wydarzenie podsumowujące wiosna 2022 r. do ustalenia 
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O co chodzi w tym procesie? 

Zachęcamy Państwa do zastanowienia się – w ramach zbiorowego procesu 

deliberatywnego1 – nad tym, jakiej przyszłości chcą Państwo dla Unii Europejskiej. Do 
Państwa dyspozycji będą facylitatorzy, którzy będą Państwa wspierać w trakcie całego 
procesu. Dzięki pomocy tłumaczy ustnych będą Państwo mogli mówić i słuchać we 
własnym języku.  

Nie prosimy jedynie o Państwa opinię. To okazja do refleksji i wymiany pomysłów 

z pozostałymi uczestnikami, co ma prowadzić do wypracowania wspólnych zaleceń. 
Podczas tego procesu będą Państwo mieli również dostęp do zasobów i ekspertów 

związanych z tematami do dyskusji wybranymi przez Państwa. Nie oczekuje się od 
Państwa uprzedniej wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a podstawowe informacje 

zostaną przekazane w odpowiednim czasie. 

By osiągnąć te cele, proponujemy trzy różne etapy prac („sesje”). 

Będą mieli Państwo możliwość samodzielnego decydowania o kwestiach do dyskusji, 

w ramach głównych tematów danego panelu. Nazwa pierwszej sesji to „Określenie 
programu”. Celem tej sesji jest ustawienie w kolejności ich ważności kwestii, którymi, jako 

grupa, chcą się Państwo zająć i które chcą Państwo zgłębić w celu wypracowania 

konkretnych zaleceń dla Unii Europejskiej. 

Podjęcie tych kwestii będzie zadaniem na drugą fazę, którą nazwaliśmy „Pogłębieniem 
tematu”: będzie temu poświęcona druga i trzecia sesja. 

Po tym, jak wydane zostaną końcowe zalecenia, w ostatniej fazie (nazwanej 

„Wydarzeniem podsumowującym”) możliwe będzie przeprowadzenie procesu 
rozliczalności, podczas którego będą Państwo monitorować reakcje na zalecenia 

i ewentualne praktyczne sposoby ich wdrożenia. 
Każdy panel wyznaczy 20 przedstawicieli do zgromadzenia plenarnego Konferencji2. 

Na forum zgromadzenia plenarnego omówione zostaną pomysły obywateli zgłoszone 
przez krajowe i europejskie panele obywatelskie i za pośrednictwem wielojęzycznej 

platformy cyfrowej. Zgromadzenie plenarne zgłosi swoje propozycje zarządowi, który 
sporządzi sprawozdanie w pełnej współpracy ze zgromadzeniem i przy całkowitej 
przejrzystości wobec niego. Dokument ten zostanie opublikowany na platformie. 

Za pracę w ramach paneli otrzymają Państwo wynagrodzenie i zostaną Państwo 
poproszeni o zobowiązanie się do udziału we wszystkich sesjach.

                                                 
1 Proces deliberatywny polega na tym, że grupa losowo wybranych obywateli zbiera się przez kilka dni na wniosek rządu 

w celu wypracowania uzgodnionej odpowiedzi na pytanie z zakresu interesu ogólnego. Grupa (która może być 
nazywana na przykład zgromadzeniem obywatelskim, jury obywatelskim lub panelem obywatelskim) ma dostęp do 
technik pracy grupowej i do informacji, a także ma wystarczająco dużo czasu na obrady na temat pytania, które jej 
zadano. Z formatu tego korzystają setki rządów na całym świecie. 
2
W zgromadzeniu plenarnym Konferencji uczestniczy na równych prawach 108 przedstawicieli Parlamentu 

Europejskiego, 54 przedstawicieli Rady (po 2 z każdego państwa członkowskiego) i 3 przedstawicieli Komisji 

Europejskiej oraz 108 przedstawicieli wszystkich parlamentów narodowych. W sesji będzie również uczestniczyć 
18 przedstawicieli Komitetu Regionów i 18 przedstawicieli Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 6 wybranych 
przedstawicieli władz regionalnych i 6 wybranych przedstawicieli władz lokalnych, 12 przedstawicieli partnerów 
społecznych i 8 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. W sesji plenarnej weźmie udział 80 przedstawicieli 
europejskich paneli obywatelskich, z których co najmniej jedną trzecią stanowią osoby poniżej 25 roku życia, 
przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży oraz 27 przedstawicieli wydarzeń krajowych lub krajowych paneli 
obywatelskich. Gdy omawiana będzie międzynarodowa rola UE, zaproszony zostanie wysoki przedstawiciel Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Można również zapraszać przedstawicieli kluczowych zainteresowanych 
stron. 
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Jakie są organy zarządzające Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy? 

Wspólne przewodnictwo i odpowiednie instytucje 

Konferencja podlega trzem instytucjom unijnym reprezentowanym przez 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Rady i przewodniczącą 
Komisji Europejskiej, którzy pełnią funkcję wspólnego przewodnictwa. 

● Parlament Europejski (liczący 705 członków) to – wraz z Radą Unii Europejskiej – 
główny organ ustawodawczy UE. Parlament Europejski posiada też funkcje 
nadzorcze i budżetowe. Jego członkowie są wybierani bezpośrednio przez 
obywateli co pięć lat. Decyzje przyjmuje się zazwyczaj większością głosów3. 

● Rada Unii Europejskiej to – wraz z Parlamentem Europejskim – główny organ 
ustawodawczy UE. W jej skład wchodzą ministrowie z każdego państwa 
członkowskiego w każdym z obszarów polityki. Zależnie od omawianej sprawy 
Rada Unii Europejskiej podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, większością 
kwalifikowaną lub jednomyślnie. 

● Komisja Europejska to organ wykonawczy UE. Proponuje nowe przepisy, wdraża 
decyzje podjęte przez Radę i Parlament oraz reprezentuje UE w stosunkach 
międzynarodowych. Komisarze (po jednym z każdego państwa członkowskiego) są 
wyznaczani za zgodą Parlamentu i Rady. Decyzje podejmowane są w drodze 
konsensusu lub – jeśli podlegają głosowaniu – zwykłą większością głosów. 

 

Zarząd 

Na czele Zarządu Konferencji w sprawie przyszłości Europy stoi trzech 
współprzewodniczących, po jednym z każdej z trzech instytucji. Zarząd złożony jest 
z trzech członków i maksymalnie czterech obserwatorów z każdej instytucji, a także 
obserwatorów z parlamentów narodowych; zaprasza się przedstawicieli z Komitetu 
Regionów, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, partnerów społecznych i społeczeństwo 
obywatelskie. Zarząd regularnie składa sprawozdania wspólnemu przewodnictwu. 
Odpowiada za podejmowanie decyzji w drodze konsensusu odnośnie do prac Konferencji, 
jej procesów i wydarzeń, nadzorując przebieg Konferencji oraz przygotowując 
posiedzenia plenarne, także opracowując wkład obywateli i działania następcze. 

W pracach zarządu będzie pomagał niewielki wspólny sekretariat składający się 
z urzędników reprezentujących w równym stopniu trzy instytucje. 

                                                 
3 Źródło: Instytucje i organy | Unia Europejska (europa.eu) 

http://europa.eu/
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Jakimi tematami zajmują się europejskie panele obywatelskie? 

 

Panel 1 

Panel „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, 

młodzież, kultura i sport / Transformacja cyfrowa” poświęcony jest przyszłości naszej 
gospodarki i zatrudnienia, zwłaszcza po pandemii, i ma zwrócić należytą uwagę na 
powiązane kwestie sprawiedliwości społecznej. Zajmie się również możliwościami 
i wyzwaniami związanymi z transformacją cyfrową – jednym z najobszerniejszych tematów 

dotyczących przyszłości poddanych naszej debacie. Panel ten będzie rozważał również 
kwestie przyszłości Europy w odniesieniu do obszarów młodzieży, sportu, kultury 

i edukacji. 

Więcej informacji o tematach panelu można znaleźć pod następującymi linkami: 

Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie: 
https://futureu.europa.eu/processes/Economy 

Młodzież, sport, kultura i edukacja: https://futureu.europa.eu/processes/Education 

Transformacja cyfrowa: https://futureu.europa.eu/processes/Digital 

 

Panel 2 

Panel „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo” 
poświęcony jest kwestiom związanym z demokracją, takim jak wybory, uczestnictwo w niej 

poza okresami wyborczymi, postrzegany dystans między obywatelami a wybieranymi 

przez nich przedstawicielami, wolność mediów i dezinformacja. Na jego forum poruszone 

zostaną również kwestie dotyczące praw podstawowych i podstawowych wartości, 
praworządności i zwalczania wszelkich form dyskryminacji. Równocześnie zajmie się 
bezpieczeństwem wewnętrznym UE, np. kwestią ochrony Europejczyków przed wszelkimi 
formami terroryzmu i innymi przestępstwami. 

Więcej informacji o tematach panelu można znaleźć pod następującymi linkami: 
Demokracja europejska: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy 

Wartości, prawa, praworządność, bezpieczeństwo: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights 
 

Panel 3 

Panel „Zmiana klimatu i środowisko / Zdrowie” zajmie się kwestią skutków zmiany 
klimatu, kwestiami środowiskowymi i nowymi wyzwaniami w zakresie zdrowia, z którymi 

mierzy się Unia Europejska. Tematy te łączą się również z celami i strategiami UE 

w obszarach takich jak rolnictwo, transport i mobilność, energia i przejście na 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=pl
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społeczeństwo poemisyjne, badania naukowe, systemy opieki zdrowotnej, sposoby reakcji 

na kryzysy zdrowotne i zdrowy styl życia. 

Więcej informacji o tematach panelu można znaleźć pod następującymi linkami: 

Zmiana klimatu i środowisko: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal 

Zdrowie: https://futureu.europa.eu/processes/Health 

 

Panel 4 

Rozmowy na forum panelu „UE w świecie / Migracja” będą dotyczyły takich kwestii jak 

rola UE w świecie, w tym cele i strategie na rzecz bezpieczeństwa UE; obrona; polityka 
handlowa; pomoc humanitarna i współpraca na rzecz rozwoju; polityka zagraniczna 

i polityka sąsiedztwa oraz rozszerzenie UE. Panel ma również zastanowić się nad tym, 
w jaki sposób UE powinna zająć się migracją. 

Więcej informacji o tematach panelu można znaleźć pod następującymi linkami: 

UE w świecie: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld 

Migracja: https://futureu.europa.eu/processes/Migration 

 

Co ma być owocem całego procesu i w jaki sposób instytucje UE mają na niego 
odpowiedzieć? 

Panele sformułują zestaw zaleceń, które zostaną omówione przez zgromadzenie 
plenarne. 

W zaleceniu można określić sposób realizacji zmiany (konkretne rozwiązanie) lub 
kierunek, który należy obrać z myślą o wypracowaniu rozwiązania problemu (ogólne 
zalecenie). 

Zgromadzenie plenarne przedstawi następnie swoje propozycje zarządowi 
Konferencji. Trzy instytucje, każda w ramach swoich kompetencji i zgodnie z Traktatami, 

przeanalizują, w jaki sposób można podjąć skuteczne działania następcze w związku 

z końcowym wynikiem Konferencji.  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=pl


 

11 
 

W jaki sposób z wielojęzycznej platformy cyfrowej korzystać mogą 
paneliści? 

Wielojęzyczna platforma cyfrowa (https://futureu.europa.eu) jest centralnym narzędziem 
umożliwiającym zgłaszanie pomysłów i wydarzeń w ramach Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy. Obywatele z całej Europy mogą zgłaszać i omawiać zalecenia we 
własnym języku, dzięki tłumaczeniu automatycznemu. Platforma będzie również 
wykorzystywana jako narzędzie informacyjne i komunikacyjne przez uczestników 
europejskich paneli obywatelskich. 

Strefy 

W ramach wielojęzycznej platformy cyfrowej dostępne są dwie osobne strefy: 

Strefa panelowa 

(dostępna wyłącznie dla uczestników 
Państwa panelu) 

Strefa publiczna 

(dostępna dla wszystkich obywateli 
europejskich) 

Ponieważ zaproszono Państwa do 
udziału w jednym z czterech 
europejskich paneli obywatelskich 
Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy, mogą Państwo wejść do 
strefy powiązanej z Państwa 
panelem. 

Jeśli chcą Państwo wejść do strefy 
publicznej i korzystać z platformy jak 
każdy obywatel z dowolnego 
miejsca w Europie, mogą Państwo 
wybrać tryb publicznego dostępu. 

 
Co oferuje wielojęzyczna platforma cyfrowa? 

Zadaniem platformy jest służyć Państwu pomocą. W strefie panelowej znajdą Państwo 
informacje na temat programu sesji, wkłady ekspertów i dostęp do dokumentów 
potrzebnych podczas dyskusji. Będą Państwo również mieli dostęp do wszystkich wyników 
pracy podczas sesji, a platforma posłuży za narzędzie do głosowania w sprawie zaleceń 
pod koniec trzeciej sesji. Jest ona również – obok bezpośrednich interakcji w czasie paneli 
– dodatkową przestrzenią służącą do kontaktu, dzielenia się pomysłami i dalszej dyskusji 
ze wszystkimi uczestnikami. W strefie publicznej mogą Państwo wchodzić w interakcję 
z szerszą grupą obywateli, uzyskiwać informacje o wydarzeniach organizowanych 
w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, dzielić się pomysłami i reagować na 
komentarze. 
 
Dostęp do panelowych stref platformy 

Należy wejść na wielojęzyczną platformę cyfrową Konferencji (https://futureu.europa.eu). 

Należy wejść w zakładkę „Europejskie panele obywatelskie” w górnym menu. 

➔ Aby wejść do strefy zastrzeżonej, należy kliknąć przycisk Panele obywatelskie 
(dostęp dla panelistów) i wybrać swój panel. 

➔ Aby wejść do strefy publicznej, należy kliknąć przycisk Panele obywatelskie 
(dostęp publiczny). 

 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/
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Jak połączyć się, by wziąć udział jako uczestnik panelu? 

 

 

 



 

13 
 

Aby móc przedstawiać pomysły lub dodawać komentarze, muszą Państwo stworzyć konto 

o nazwie EU Login. 

Wszelkie materiały cyfrowe na platformie będą dostępne w Państwa języku. 

 

Karta Konferencji 

 

Karta stanowi zbiór wspólnych zasad i kryteriów, które są odzwierciedleniem 
wartości UE i do których przestrzegania zobowiązani są organizatorzy wydarzeń oraz 
uczestnicy Konferencji. Oto jej fragment: 

 

Wezmę udział w debacie i dyskusjach na temat priorytetów naszej wspólnej przyszłości 
wraz z obywatelami ze wszystkich środowisk i wszystkich zakątków Unii Europejskiej. 

Jako uczestnik Konferencji zobowiązuję się: 

● szanować wartości europejskie określone w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej: 

godność osoby ludzkiej, wolność, demokrację, równość, państwo prawne 

i poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, 
które są częścią europejskiej tożsamości i elementem dialogu prowadzonego 

z szacunkiem. Wartości te są wspólne państwom członkowskim 

w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, 

sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn; 

 

● uczestniczyć w Konferencji, przedstawiając konstruktywne i konkretne 

propozycje, z szacunkiem podchodzić do opinii innych uczestników i wspólnie 

budować przyszłość Europy. 

 

● powstrzymać się od wyrażania, rozpowszechniania lub udostępniania treści 
nielegalnych, nawołujących do nienawiści, celowo fałszywych lub 

wprowadzających w błąd. W tym kontekście, udostępniając treści i informacje na 

poparcie moich pomysłów, będę zawsze odwoływać się do wiarygodnych 

i sprawdzonych źródeł; 
 

● uczestniczyć w Konferencji dobrowolnie i nie wykorzystywać swojego w niej udziału 
do realizacji jakichkolwiek interesów handlowych ani wyłącznie prywatnych. 

 

Pełna wersja Karty dostępna jest tutaj: https://futureu.europa.eu/pages/charter.
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Zarządzanie danymi 

Sekcja ta ma na celu wyjaśnienie kwestii przejrzystości procesu i zarządzania danymi. 
 
Wybór uczestników 

Między majem a sierpniem 2021 r. wybranych zostało 800 obywateli (i 200 obywateli jako 
osób rezerwowych) reprezentujących całą ludność Unii (ograniczoną do obywateli UE). 
Z obywatelami kontakt nawiązywano telefonicznie (przez losowy dobór numerów 
stacjonarnych i komórkowych) w kilku rundach, po to by wyjaśnić im cel Konferencji 
i uzyskać ich zgodę na udział. Po jej wyrażeniu uczestnicy otrzymali list zapraszający 

z dokładnym opisem zadań oraz profesjonalne wsparcie i doradztwo w trakcie całego 
procesu. 

 

Dane dotyczące rekrutacji & RODO 

Dane osobowe zbierane w ramach rekrutacji to: imię, nazwisko, adres, numer telefonu 

i adres e-mail. Wszystkie dane osobowe zebrane w imieniu Komisji Europejskiej przez 

firmę Kantar odpowiedzialną za selekcję są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. 
Kantar przekazał dane osobowe uczestników jedynie Komisji Europejskiej, która będzie 
pełnić funkcję administratora danych. Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez 
okres, który jest stosowny dla ich zamierzonego i zgodnego z prawem wykorzystania: 

w tym przypadku będziemy przechowywać dane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, 
chyba że prawo wymaga inaczej.  Dane osobowe, które nie będą już potrzebne, zostaną 
usunięte w sposób gwarantujący ich poufność. 

 
Nagrywanie sesji 

Sesja plenarna europejskich paneli obywatelskich będzie nagrywana w formacie 

umożliwiającym jej odsłuchanie i obejrzenie. Sesje grupowe będą utrwalane tylko 

w formacie audio po angielsku do celów organizacyjnych. Organizatorzy Konferencji 

w sprawie przyszłości Europy zawsze będą obchodzić się z tymi danymi z należytą troską 

i zgodnie z wszelkimi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji może udzielić dział 
pomocy. 

 
Fotografowanie i filmowanie 

Co do zasady dyskusje na posiedzeniach plenarnych paneli i podczas prezentacji 

ekspertów będą transmitowane na żywo na wielojęzycznej platformie cyfrowej 

i udostępniane do obejrzenia później, natomiast dyskusje w mniejszych grupach 

panelistów nie będą udostępniane publicznie. 

W czasie sesji mogą Państwo zostać sfilmowani lub sfotografowani. Poprzez udział 
w panelu uczestnicy wyrażają wobec Unii Europejskiej zgodę na bycie filmowanymi, 
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fotografowanymi lub nagrywanymi w formacie audio i upoważniają ją do tego, a także 
wyrażają zgodę na wykorzystanie tak powstałych materiałów przez organizatorów 
Konferencji według ich wyłącznego uznania. Informacja ta będzie przypominana 
uczestnikom na początku każdej sesji panelowej. W związku z powyższym zwalniają 
Państwo organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności. Jeśli nie chcą Państwo być 
filmowani lub fotografowani, a także w celu otrzymania wszelkich dalszych informacji 

dotyczących zgody na nagranie, prosimy o kontakt z działem pomocy 
(info@futureu.events). 

Możliwe jest, że z prośbą o wywiad zwrócą się do Państwa pracownicy mediów. Przed 
udzieleniem wywiadu będą Państwo musieli wyrazić specjalną zgodę. Mają Państwo 
wszelkie prawo odmówić. Jeśli otrzymają Państwo taką prośbę przed sesjami i będą 
potrzebować jakichkolwiek wskazówek, mogą Państwo skontaktować się z działem 
pomocy (info@futureu.events). 

 

Nieprawidłowości 

Jeśli w czasie Konferencji w sprawie przyszłości Europy doświadczą Państwo lub będą 
świadkami jakichkolwiek nieprawidłowości, prosimy o kontakt z działem pomocy. 

 

Dział pomocy 

Dział pomocy dla paneli wspiera Państwa i udziela odpowiedzi na wszelkie pytania 

w Państwa języku. Zajmuje się rezerwacją usług związanych z Państwa podróżą 

i wsparciem, uwzględniając konkretne potrzeby (np. dotyczące diety lub specjalnej asysty) 
i rozwiązuje problemy od ręki. Dostaną Państwo dodatkowe informacje na temat 

wszystkich kwestii logistycznych. Dział pomocy jest dostępny pod numerem telefonu +32 
460 249 839 lub pod adresem e-mail info@futureu.events. 

 

 

 

mailto:info@futureu.events
mailto:info@futureu.events
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