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Grupy robocze

Zasady funkcjonowania

[Załącznik do dokumentu koncepcyjnego dotyczącego organizacji zgromadzenia
plenarnego]

I.

A. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Konferencji w sprawie przyszłości Europy
(Konferencji) współprzewodniczący zarządu Konferencji zaproponowali zgromadzeniu
plenarnemu Konferencji ustanowienie dziewięciu tematycznych grup roboczych (zob.
proponowany wykaz grup roboczych w załączniku do niniejszego dokumentu koncepcyjnego).
Dnia 19 czerwca współprzewodniczący przedstawili zgromadzeniu plenarnemu propozycję
organizacji tematycznych grup roboczych, która uzupełniła tę pierwszą propozycję.

B. Współprzewodniczący zarządu Konferencji wyznaczą przewodniczącego każdej grupy
roboczej (dwóch Parlament Europejski, dwóch Rada, dwóch Komisja, dwóch parlamenty
narodowe, jednego Europejskie Forum Młodzieży). Lista grup roboczych, nazwiska ich
przewodniczących i członków zostaną opublikowane na wielojęzycznej platformie cyfrowej.

II.

Skład grup roboczych zostanie sfinalizowany przez współprzewodniczących zarządu
Konferencji na podstawie propozycji poszczególnych składowych zgromadzenia plenarnego
Konferencji 1 , uwzględniającej maksymalnie trzy preferencje wyrażone przez członków
zgodnie z następującymi zasadami:

1 Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Konferencji w sprawie przyszłości Europy.
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 każdy członek zgromadzenia plenarnego Konferencji będzie mógł uczestniczyć tylko w
jednej grupie roboczej2;

 każda grupa robocza będzie się składać z co najmniej 40 członków; proporcje
poszczególnych składowych zgromadzenia plenarnego powinny znaleźć
odzwierciedlenie w składzie każdej grupy roboczej 3 . Przedstawiciele europejskich
paneli obywatelskich powinni uczestniczyć w grupach roboczych zajmujących się tymi
samymi zagadnieniami, którymi zajmują się ich panele4.

III.

A. Grupy robocze wnoszą wkład w przygotowanie debat i projektów zgromadzenia plenarnego
Konferencji zgodnie z zasadami określonymi we wspólnej deklaracji i w regulaminie
wewnętrznym.

Czynią to, omawiając zalecenia odnośnych krajowych i europejskich paneli obywatelskich, a
także zebranych w ramach Konferencji na wielojęzycznej platformie cyfrowej uwag
związanych z tematami, którymi zajmuje się grupa robocza.

B. Grupy robocze działają na zasadzie konsensusu, jak określono w przypisie 7 do art. 17
regulaminu wewnętrznego Konferencji.

2 Członkowie Komisji Europejskiej będą uczestniczyć w pracach grup roboczych, jeżeli uznają, że mają zostać
przedyskutowane kwestie istotne dla ich kompetencji zgodnie z art. 16 regulaminu wewnętrznego Konferencji.
3 Orientacyjnie oznaczałoby to, co następuje: 12 z Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych, 6 z
Rady, 3 spośród przedstawicieli krajowych paneli obywatelskich lub wydarzeń, po 2 z Komitetu Regionów i z
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 1 lub 2 spośród partnerów społecznych, 1 ze społeczeństwa
obywatelskiego i 1 spośród wybranych w wyborach członków władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli
europejskich paneli obywatelskich (zob. następny przypis).

4 W praktyce oznacza to, że orientacyjnie w skład grup roboczych zajmujących się „Silniejszą gospodarką,
sprawiedliwością społeczną, zatrudnieniem”, „Edukacją, młodzieżą, kulturą, sportem” i „Transformacją cyfrową”
powinno wejść 6 lub 7 przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich, podczas gdy w składzie wszystkich
innych grup roboczych powinno ich być 10.
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C. Przewodniczący i rzecznik, który zostanie wybrany spośród przedstawicieli europejskich
paneli obywatelskich w składzie grupy roboczej, przedstawią wyniki prac grupy roboczej
zgromadzeniu plenarnemu.

D. Przewodniczącego grupy roboczej wspiera Wspólny Sekretariat.

IV.

A. Przewodniczący grupy roboczej zwołuje posiedzenia w terminach wyznaczonych w
porządku obrad zgromadzenia plenarnego5.

Jeżeli nie jest to możliwe ze względu na brak niezbędnych zasobów logistycznych i
językowych, współprzewodniczący proponują alternatywne terminy. Dodatkowe posiedzenia
mogą być zwoływane na wniosek przewodniczącego w porozumieniu ze
współprzewodniczącymi zarządu i ze wszystkimi składowymi grupy roboczej.

B. Przewodniczący zapewnia sprawiedliwy podział czasu wystąpień między wszystkie
składowe grupy roboczej z uwzględnieniem obywateli.

V

A. Wspólny Sekretariat sporządza pod kierunkiem przewodniczącego i w porozumieniu z
członkami grupy roboczej skrócony protokół każdego posiedzenia grupy roboczej. Zostaje on
udostępniony w rubryce „Zgromadzenie plenarne” na wielojęzycznej platformie cyfrowej.

B. Udział w posiedzeniach grupy roboczej mogą brać wyłącznie jej członkowie będący
członkami zgromadzenia plenarnego Konferencji, po jednym współpracowniku na członka
grupy roboczej oraz personel Wspólnego Sekretariatu Konferencji.

5 Terminy posiedzeń grup roboczych nie mogą kolidować z debatami plenarnymi ani z przerwami między nimi.
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C. Każda późniejsza zmiana niniejszych zasad funkcjonowania oraz dodanie nowych zasad
wymagają zgody wszystkich trzech współprzewodniczących Konferencji.


