
Sprawozdanie podsumowujące czwarte posiedzenie zarządu Konferencji w sprawie

przyszłości Europy

niedziela, 9 maja 2021 r.

godz. 12:00‒13:00, siedziba Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, sala R.1.1

Uczestnicy: lista w załączniku

Podsumowanie i wnioski:

W dniu 9 maja 2021 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyło się w trybie
hybrydowym czwarte posiedzenie zarządu Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Poprzedziło ono inaugurację konferencji, która odbyła się tego samego dnia w Parlamencie w
Strasburgu.

Posiedzeniu współprzewodniczyli: poseł do Parlamentu Europejskiego Guy VERHOFSTADT,
portugalska sekretarz stanu do spraw UE Ana Paula ZACARIAS oraz wiceprzewodnicząca

Komisji ds. demokracji i demografii Dubravka ŠUICA.

Zarząd zatwierdził rozdział regulaminu dotyczący sesji plenarnej. Tym samym zatwierdzony

został cały regulamin konferencji.

1. Projekt regulaminu konferencji ‒ sesja plenarna: zatwierdzenie

Obrady otworzył Guy VERHOFSTADT (współprzewodniczący). Przedstawił on jedyny punkt

porządku obrad: regulamin sesji plenarnej konferencji, i podkreślił, że przedłożony i zaakceptowany

przez współprzewodniczących tekst jest wyważonym kompromisem.

Dubravka ŠUICA (współprzewodnicząca) z zadowoleniem przyjęła kompromis i zaznaczyła, że

respektuje on literę i ducha wspólnej deklaracji. Zwróciła uwagę, że wielojęzyczna platforma

cyfrowa już budzi zainteresowanie, że proces tworzenia paneli się rozpoczął oraz że obecnie

należy skupić się na pracy merytorycznej.

Ana Paula ZACARIAS (współprzewodnicząca) podkreśliła, że kompromis jest dowodem

elastyczności i współpracy między instytucjami i że oba te elementy będą potrzebne w trakcie

całego dynamicznego procesu. Zaznaczyła, że konferencja powinna skupić się również na

obywatelach dzięki europejskim panelom obywatelskim i wydarzeniom krajowym. Zaapelowała,

by pierwsza sesja plenarna odbyła się jeszcze w tym półroczu, i podziękowała za pracę

wspólnemu sekretariatowi.





Następnie odbyła się krótka dyskusja, podczas której w szczególności:

• uczestnicy z zadowoleniem przyjęli wypracowany kompromis i podkreślali, że jest

wyważony i uczciwy i jest dowodem dobrej współpracy między instytucjami

• wyrażali pogląd, że należy przystąpić do sesji plenarnych i innych działań przewidzianych

w ramach konferencji, tak by zacząć rozmawiać o sprawach merytorycznych

• twierdzili, że konferencja będzie początkiem niezbędnej debaty z obywatelami i między

instytucjami

• niektórzy twierdzili, że należy przyznać większą rolę regionom i miastom podczas sesji

plenarnej (domagali się dodatkowych 8 miejsc dla wyłonionych w głosowaniu

przedstawicieli regionów i 8 miejsc dla przedstawicieli lokalnych)

• niektórzy odnosili się do opisu konsensusu co do propozycji z sesji plenarnych i sugerowali,

że wzmianka o rozbieżności stanowisk powinna mówić o obywatelach w szerszym znaczeniu

(a nie jednie o przedstawicielach wydarzeń/paneli krajowych i europejskich paneli

obywatelskich)

• niektórzy podkreślali, że oczekiwania powinny być realistyczne, i wskazywali, że

konferencja nie może zmienić procesu decyzyjnego; niektórzy podkreślali, że należy być

ambitnym i dopilnować, by konferencja przyniosła realne wyniki

• inni wskazywali, że należy wysłuchać różnych opinii, a część podkreślała, że w procesie

tym należy być odważnym i pokornym

• niektórzy zwracali uwagę na nowatorski charakter przedsięwzięcia, łączący demokrację

przedstawicielską z demokracją uczestniczącą.

Współprzewodniczący stwierdzili, że regulamin został zatwierdzony zgodnie z projektem. Zgodzili

się, że można by rozważyć sugestie niektórych obserwatorów w sprawie reprezentacji oraz

rozbieżności stanowisk na sesji plenarnej i sprawdzić, czy da się sugestie te uwzględnić w przyszłej

nowelizacji regulaminu.

Współprzewodniczący Guy VERHOFSTADT podkreślił, że przedmiotowy rozdział zostanie

połączony z rozdziałami już zatwierdzonymi i znajdzie się w ujednoliconym dokumencie.

Współprzewodniczący poinformowali, że pierwsza sesja plenarna jest zaplanowana na 19 czerwca,

a data kolejnego posiedzenia zarządu zostanie przedstawiona w późniejszym terminie.

Zamykając posiedzenie, współprzewodniczący podziękowali wszystkim przedstawicielom i obserwatorom

za wsparcie.

Wnioski:

Zarząd zatwierdził rozdział regulaminu dotyczący konferencji plenarnej. Tym samym zatwierdzony

został cały regulamin konferencji.

Kolejne posiedzenie:

Data kolejnego posiedzenia zostanie ustalona w późniejszym terminie.

Kontakt: Susanne Höke (wspólny sekretariat)
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PARTICIPANTS LIST

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE),
Member of the European Parliament

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 
Secretary of State for EU Affairs

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA,
Vice-President of the European Commission

MEMBER Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

MEMBER Mr Manfred WEBER
Member of the European Parliament (PPE, DE)

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, (remote participation)
Member of the European Parliament (S&D, ES)

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation)
Vice-President of the European Commission

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ, (remote participation) 
Vice-President of the European Commission

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (excused)
State Secretary for EU Affairs

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE), (remote participation)
Minister for EU Affairs

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE), (remote participation)
-Director General for European Affairs
-Secretary General a.i.

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS
Member of the European Parliament (ID, BE)

OBSERVER Mr Daniel FREUND
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE)

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI, (remote participation)
Member of the European Parliament (ECR, PL)

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ
Member of the European Parliament (The Left, DE)
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OBSERVER
(COSAC)

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation)
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da
República

OBSERVER
(COSAC)

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation)
Chairman of the Committee on European Union Questions of the
Bundesrat

OBSERVER
(COSAC)

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation)
Chairman of the EU Affairs Committee of the German Bundestag

OBSERVER
(COSAC)

Mr Marko POGAČNIK (SI) (not present)
SI Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor

OBSERVER
(COSAC)

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation)
Chairman of the Committee for EU SI Chair of the Commission for 
International Relations and European Affairs of the Drzavni Svetof the
Drzavni Zbor

OBSERVER
(CoR)

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation)
President of the European Committee of the Regions

OBSERVER
(EESC)

Ms Christa SCHWENG, (remote participation)
President of the European Economic and Social Committee

OBSERVER
(BusinessEurope)

Mr Markus BEYRER, (not present)
Director General of BusinessEurope

OBSERVER
(ETUC)

Mr Luca VISENTINI, (excused)
Secretary General of ETUC

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Ms Marta ARPIO

CO-HEAD OF
COMMON 
SECRETARIAT

Ms Katrin RUHRMANN

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Mr Colin SCICLUNA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Rebecca RHLALOU, (remote participation)

COMMON
SECRETARIAT

Ms Eva POPTCHEVA, (remote participation)

COMMON
SECRETARIAT

Ms Susanne HOEKE, (remote participation)
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