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Przyszłość jest w 
Twoich rękach

Czym jest Konferencja w sprawie przyszłości 
Europy?
Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wyjątkowa i aktualna 
okazja dla obywateli UE, by włączyć się w debatę na temat wyzwań 
i priorytetów Europy. Bez względu na to, gdzie mieszkasz i co robisz, to 
jest miejsce, gdzie możesz powiedzieć, jakiej przyszłości chcesz dla Unii 
Europejskiej i wnieść swój wkład w jej budowanie.

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zobowiązały się 
wysłuchać Europejczyków i w ramach swoich kompetencji wykorzystać 
przekazane pomysły.

Wnioski z Konferencji i wskazówki w sprawie przyszłości Europy mają 
być gotowe wiosną 2022 r.

Kto może wziąć udział?
Obywatele UE ze wszystkich grup społecznych i zakątków Unii. 
Kluczowa rola w kształtowaniu przyszłości projektu europejskiego 
przypadnie młodym ludziom.

Władze europejskie, krajowe, regionalne i lokalne oraz organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego i inne chcące przygotować wydarzenia 
i zgłosić pomysły.

Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać wartości określonych 
w naszej  Karcie Konferencji.

Zabierz głos
https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu


Co składa się na Konferencję?
Wielojęzyczna platforma cyfrowa – to miejsce, w którym obywatele mogą dzielić 
się pomysłami i wysyłać opinie. Będą one gromadzone, analizowane i publikowane 
podczas całej Konferencji.

Wydarzenia zdecentralizowane – zdalne, na żywo1 i hybrydowe, organizowane 
przez ludzi oraz organizacje, a także przez władze krajowe, regionalne i lokalne w całej 
Europie.

W oparciu o wkład obywateli – za pośrednictwem platformy cyfrowej 
europejskie panele obywatelskie będą omawiać różne tematy. Panele te muszą być 
reprezentatywne dla obywateli pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, 
pochodzenia społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia.

Sesje plenarne konferencji – to debaty nad pogrupowanymi tematycznie 
zaleceniami krajowych i europejskich paneli obywatelskich, bez określonego z góry 
wyniku i bez wcześniej zdefiniowanych dziedzin polityki.

W sesji plenarnej Konferencji wezmą udział przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji Europejskiej, a także przedstawiciele wszystkich parlamentów krajowych 
(na równych prawach) oraz obywatele.

Reprezentowani będą również Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 
partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie.

Gdy omawiana będzie międzynarodowa rola UE, w pracach uczestniczyć będzie wysoki 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Zarząd sporządzi i opublikuje wnioski z sesji plenarnych.

Jaką rolę odgrywa platforma cyfrowa?
Platforma cyfrowa to centrum Konferencji: pozwala włączyć się 
i zabrać głos podczas jej przebiegu. Tutaj możesz dzielić się swoimi 
przemyśleniami na temat Europy i potrzebnych zmian, zapoznawać 
się z wypowiedziami innych, szukać wydarzeń w pobliżu, organizować 
własne wydarzenia i śledzić prace Konferencji.

Jak zabrać głos?
Po prostu wybierz z wielu zagadnień temat, który jest dla Ciebie 
ważny, i podziel się na forum Konferencji swoją opinią. Pomysły będą 
gromadzone, analizowane i publikowane podczas całej konferencji.

Następnie zostaną one uwzględnione podczas dyskusji na forum 
europejskich paneli obywatelskich i na sesjach plenarnych. Mechanizm 
informacji zwrotnej zapewni, że pomysły przedstawione podczas 
konferencji zostaną przełożone na konkretne zalecenia dla UE do 
działania.

Ostateczne wyniki Konferencji zostaną przedstawione w sprawozdaniu 
dla przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
Europejskiej. Trzy instytucje, każda w ramach swoich kompetencji 
i zgodnie z Traktatami, szybko przeanalizują, w jaki sposób można 
podjąć skuteczne działania następcze wynikające ze sprawozdania.

1 Zależnie od rozwoju pandemii COVID-19 i zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.
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Kto kieruje Konferencją?
Konferencją kierują trzy instytucje. Reprezentują je:

 
 

Guy Verhofstadt –  
poseł do Parlamentu 

Europejskiego

 
 

Clément Beaune –  
sekretarz stanu do spraw 

europejskich z ramienia francuskiej 
prezydencji w Radzie

 

oraz Dubravka Šuica –  
wiceprzewodnicząca Komisji 

Europejskiej odpowiedzialna za 
demokrację i demografię

Zarząd regularnie składa sprawozdania wspólnemu przewodnictwu.

Zarząd jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji w drodze konsensusu 
w odniesieniu do prac konferencji, jej procedur i wydarzeń, bieżącego nadzoru nad 
Konferencją i przygotowywania posiedzeń plenarnych konferencji, w tym zajmowania 
się wkładem obywateli i działaniami następczymi.

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

The Conference on the Future of Europe is yours.
Zaloguj się do platformy Konferencji w sprawie przyszłości Europy 
i zabierz głos.

Przyszłość jest w Twoich rękach.

#TheFutureIsYours 
https://futureu.europa.eu 

Zabierz głos
© Unia Europejska, 2022.

Ponowne wykorzystanie tego dokumentu jest dozwolone pod warunkiem podania źródła i wskazania 
wszelkich zmian (Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna). W przypadku 
wykorzystania lub powielania elementów, które nie są własnością UE, konieczne może być uzyskanie 
zgody bezpośrednio od właściwych podmiotów prawa autorskiego. Wszystkie ilustracje © Unia 
Europejska, o ile nie wskazano inaczej. Icons © Flaticon – wszystkie prawa zastrzeżone.

 
 

Roberta Metsola,  
przewodnicząca Parlamentu 

Europejskiego

 
 

Emmanuel Macron,  
reprezentujący rotacyjną prezydencję 

Rady Unii Europejskiej i 

 
 

Ursula von der Leyen,  
przewodnicząca Komisji 

Europejskiej

Wszystkie trzy osoby pełnią wspólnie funkcję wspólnej prezydencji Konferencji.

Wspólną prezydencję wspiera zarząd, któremu współprzewodniczą trzy instytucje. 
Ich przedstawiciele to:
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Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2022

https://futureu.europa.eu
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