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I. Wprowadzenie 
Konferencja w sprawie przyszłości Europy rozpoczęła prace – debata już trwa! 10 marca 2021 r. 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, premier Portugalii António Costa – 
w imieniu prezydencji Rady UE – oraz przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podpisali 
wspólną deklarację dotyczącą Konferencji w sprawie przyszłości Europy, co utorowało drogę temu 
bezprecedensowemu, otwartemu i pluralistycznemu europejskiemu procesowi demokratycznemu, 
który stawia obywateli w centrum uwagi. Już dwa tygodnie później odbyło się pierwsze posiedzenie 
zarządu, w którego skład wchodzą przedstawiciele trzech instytucji UE i obserwatorzy, 
nadzorującego organizację konferencji. Pracę rozpoczął również wspólny sekretariat, który wspiera 
zarząd.  

 

Podpisanie wspólnej deklaracji przez (od lewej): premiera Portugalii Antónia Costę, przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego Davida Sassolego i przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen 

Pierwszym ważnym krokiem było uruchomienie 19 kwietnia 2021 r. wielojęzycznej platformy 
cyfrowej konferencji. Obywatele z całej Europy mają teraz możliwość dzielenia się na tej platformie 
pomysłami na temat przyszłości Europy, a także informacjami na temat wydarzeń odbywających się 
w ramach konferencji. 

Inauguracja konferencji odbyła się w formacie hybrydowym 9 maja 2021 r. w siedzibie Parlamentu 
Europejskiego w Strasburgu. Prezydent Francji Emmanuel Macron powitał uczestników tego 
wydarzenia, w tym członków zarządu, ministrów lub sekretarzy stanu odpowiedzialnych za sprawy 
europejskie, posłów do Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych, studentów programu 
Erasmus z całej UE i ponad 500 obywateli. Przewodniczący trzech instytucji UE mieli okazję 
przedstawić swoją wizję Europy. Obywatele ze wszystkich państw członkowskich UE mogli 
zadawać pytania trzem współprzewodniczącym zarządu: posłowi do Parlamentu Europejskiego 
Guy’owi Verhofstadtowi, sekretarz stanu Anie Pauli Zacarias z ramienia prezydencji Rady 
i wiceprzewodniczącej Komisji Dubravce Šuicy. 
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Od lewej: przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, 
premier Portugalii António Costa i prezydent Francji Emmanuel Macron na inauguracji 

Przed tym wydarzeniem zarząd zatwierdził regulamin konferencji, który zapewnia kompleksowe 
ramy prac różnych struktur konferencji i ich interakcji. 
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II. Działania na poziomie europejskim  
II.1. Wielojęzyczna platforma cyfrowa  

Od 19 kwietnia 2021 r. obywatele z całej Europy mają możliwość przedstawienia swoich poglądów 
na temat przyszłości Europy na wielojęzycznej platformie cyfrowej konferencji 
(https://futureu.europa.eu/)1. Platforma ta jest kluczowym elementem konferencji: zapewnia 
wszystkim możliwość uczestnictwa. Obywatele mogą przedstawiać swoje pomysły, popierać 
pomysły innych osób i komentować je. Jest to również miejsce, w którym każdy może dzielić się 
informacjami o wydarzeniach konferencji i informować o ich wynikach.  

Platforma jest w pełni wielojęzyczna: dzięki tłumaczeniu maszynowemu wszystkie wpisy są 
dostępne w 24 językach urzędowych UE. 

Od momentu uruchomienia platformy zarejestrowało się na niej prawie 19 000 uczestników. 
Przedstawili ponad 5 000 pomysłów i zamieścili ponad 10 000 komentarzy, a także ponad 29 000 
razy poparli pomysły innych osób. Platformę odwiedziło już blisko milion osób. 

 

 

Aktywność uczestników, stan na 5 lipca (źródło: futureu.europa.eu) 

Na platformie ogłoszono prawie 1 400 wydarzeń odbywających się w całej Europie, co umożliwia 
udział w nich jak największej liczbie osób. W zakładce przeznaczonej dla organizatorów 
udostępniono przewodniki i materiały promocyjne, co pomoże im zapewniać, by wydarzenia były 
interaktywne i integracyjne.  

To dobry początek, ale należy dotrzeć do znacznie większej liczby obywateli, tak aby odbyła się 
prawdziwa debata na skalę europejską. Promowanie platformy i szeroki udział obywateli powinny 
zatem stanowić absolutny priorytet dla wszystkich, którzy chcą przyczynić się do sukcesu 
konferencji. 

Platforma powinna być przestrzenią, w której obywatele ze wszystkich środowisk i zakątków Europy 
czują się swobodnie i są zachęcani do udziału w debacie. W związku z tym wszyscy użytkownicy 

                                                             
1 Zob. również materiał wideo prezentujący wielojęzyczną platformę cyfrową.  
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platformy muszą zobowiązać się do poszanowania Karty konferencji i Zasad uczestnictwa. 
Powołano zespół moderatorów, który w imieniu zarządu pracuje pod nadzorem wspólnego 
sekretariatu, aby zagwarantować, że reguły te będą przestrzegane. 

Debata rozpoczyna się na platformie, ale nie kończy się na niej. Uwagi na platformie zostaną 
uwzględnione przez europejskie i krajowe panele obywatelskie i omówione na sesji plenarnej 
konferencji. Następnie przeprowadzona zostanie ich analiza za pomocą narzędzi cyfrowych 
i eksploracji danych oraz przez człowieka, a jej wyniki zostaną przedstawione w postaci 
sprawozdań. Również te sprawozdania będą dostępne na platformie. Pierwsze sprawozdanie 
okresowe zostanie udostępnione po przerwie letnie 

 

II.2. 17 czerwca – europejskie spotkanie obywateli w Lizbonie  

17 czerwca 2021 r. w Lizbonie odbyło się – w formie hybrydowej – pierwsze europejskie spotkanie 
obywateli, które poprzedziło wyznaczoną na 19 czerwca inauguracyjną sesję plenarną; to na nim 
obywatele mogli po raz pierwszy wziąć udział w konferencji. W spotkaniu udział wzięło 
27 przedstawicieli krajowych paneli obywatelskich lub wydarzeń z każdego państwa 
członkowskiego, przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży i ponad 50 obywateli wybranych 
do udziału w europejskich panelach obywatelskich konferencji, a także grupa studentów Erasmusa. 
Stało się ono dla uczestników okazją do omówienia ich oczekiwań co do konferencji z trzema 
współprzewodniczącymi zarządu: posłem do Parlamentu Europejskiego Guy’em Verhofstadtem, 
sekretarz stanu Aną Paulą Zacarias i wiceprzewodniczącą Komisji Dubravką Šuicą.  

Pozostali członkowie zarządu zostali zaproszeni do udziału zdalnego. Wydarzenie to było publicznie 
transmitowane na wielojęzycznej platformie cyfrowej oraz przez stację Europe By Satellite.  

 

 

Europejskie spotkanie obywateli w Lizbonie 
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W swoich powitalnych słowach współprzewodniczący podkreślili, że rozpoczęcie działań konferencji 
imprezą obywatelską ma kluczowe znaczenie, ponieważ to obywatele znajdują się w centrum 
konferencji. Podkreślili również potrzebę wysłuchania ludzi, aktywnej współpracy z nimi oraz 
zmniejszenia dystansu między obywatelami a decydentami politycznymi. Następnie uczestnicy 
zostali poproszeni o podanie – za pośrednictwem interaktywnego systemu sondażowego – słowa 
kojarzącego im się z UE. Najczęściej wymienianymi były „solidarność”, „jedność” i „współpraca”. 

Współprzewodnicząca Ana Paula Zacarias przedstawiła różne rodzaje wydarzeń krajowych 
odbywających się w ramach konferencji, podkreślając potrzebę dotarcia do wszystkich obywateli 
i zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. Następnie współprzewodnicząca Dubravka Šuica 
zaprezentowała działanie wielojęzycznej platformy cyfrowej i zachęciła obywateli do dzielenia się 
pomysłami. Współprzewodniczący Guy Verhofstadt poinformował uczestników o roli zgromadzenia 
plenarnego konferencji i jego interakcji z europejskimi panelami obywatelskimi.  

Podczas dyskusji kilku obywateli wyraziło pogląd, że edukacja i zdrowie powinny być traktowane 
priorytetowo i uwypukliło potrzebę stawienia czoła wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu 
i migracją. Inni podkreślali, że dialog z obywatelami powinien odbywać się na zasadach 
partnerskich oraz że kluczowe znaczenie ma prawdziwe zaangażowanie obywateli, także tych 
bardziej sceptycznych wobec UE. Wyrażono pewne obawy co do ambicji i wyników konferencji oraz 
działań następczych podejmowanych przez instytucje UE. Kilku obywateli zaapelowało o szersze 
i lepsze informowanie o UE, a w szczególności o konferencji i będącej jej elementem wielojęzycznej 
platformie cyfrowej.  

Na koniec uczestnicy zostali poproszeni o podanie słowa, które kojarzy im się z przyszłością UE. 
Najczęściej powtarzały się „nadzieja” i „wyzwanie”. 

 

Sondaż na żywo – europejskie spotkanie obywateli
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II.3. 19 czerwca – inauguracyjna sesja plenarna 

Inauguracyjna sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy odbyła się 
19 czerwca 2021 r. w formacie hybrydowym (fizycznie i online). W sesji plenarnej Konferencji wzięło 
udział 337 osób. 

 

Inauguracyjna sesja plenarna, sala posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego, Strasburg 

Guy Verhofstadt w imieniu współprzewodniczących powitał uczestników Konferencji na sesji 
inauguracyjnej i stwierdził, że nie ma zastrzeżeń do porządku obrad. Podkreślił, że inauguracyjna 
sesja plenarna odbywa się na razie w niepełnym składzie, przede wszystkim dlatego, że 
przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich można wyznaczyć dopiero po utworzeniu paneli. 
Ponadto zaakcentował wyjątkowy charakter konferencji łączącej w sobie demokrację uczestniczącą 
i przedstawicielską, interakcje między panelami a zgromadzeniem plenarnym oraz potrzebę 
zreformowania UE, by wspólnie sprostać niektórym pilnym wyzwaniom. 

W swoim powitalnym wystąpieniu współprzewodnicząca Ana Paula Zacarias przypomniała 
o pierwszym europejskim spotkaniu obywateli w Lizbonie, zorganizowanym dwa dni wcześniej 
w ramach konferencji przez prezydencję portugalską w Radzie UE. Podkreśliła również znaczenie 
interakcji nie tylko między obywatelami poszczególnych państw członkowskich, ale także między 
obywatelami w całej Unii, dla przedstawiania pomysłów i propozycji dotyczących przyszłości 
Europy. Zauważyła, że UE ma swoje mocne strony, ale również swoje ograniczenia, i przypomniała, 
że UE w czasie obecnego kryzysu z powodzeniem wypełniła swoje zobowiązania wobec obywateli 
europejskich – w zakresie szczepionek i ożywienia gospodarczego za pośrednictwem funduszu 
Next Generation EU. 

Przekonanie to pobrzmiewało również w wystąpieniu współprzewodniczącej Dubravki Šuicy, która 
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podkreśliła konieczność utrzymania obywateli w centrum tego procesu i zaangażowania ich na 
wszystkich szczeblach. Po raz pierwszy obywatele są traktowani na równi z przedstawicielami. 
Współprzewodnicząca zwróciła uwagę na bezprecedensowy charakter tego procesu demokracji 
deliberatywnej na szczeblu UE. Podkreśliła, że Konferencja wzmacnia demokrację 
przedstawicielską, stawiając obywateli w centrum kształtowania polityki w Unii Europejskiej.  

Współprzewodniczący omówili następnie, w jaki sposób będą funkcjonować trzy filary Konferencji – 
wielojęzyczna platforma cyfrowa, europejskie i krajowe panele obywatelskie oraz zgromadzenie 
plenarne. 

Współprzewodnicząca Dubravka Šuica wyjaśniła sposób funkcjonowania wielojęzycznej platformy 
cyfrowej jako centralnego elementu Konferencji. Wezwała członków zgromadzenia plenarnego do 
informowania i dopilnowania, by obywatele w całej UE byli świadomi różnych sposobów 
uczestnictwa w Konferencji, w tym za pośrednictwem platformy. Ponadto opisała skład czterech 
europejskich paneli obywatelskich, które rozpoczną prace we wrześniu, oraz sposób, w jaki wniosą 
wkład w ten proces.  

Współprzewodnicząca Ana Paula Zacarias podkreśliła znaczenie krajowych paneli obywatelskich 
i wydarzeń dla obywateli jako podmiotów opiniotwórczych oraz potrzebę dotarcia do wszystkich 
obywateli, w tym do osób, które zazwyczaj nie angażują się w takie procesy. Poinformowała 
członków zgromadzenia plenarnego konferencji, że w wielu państwach członkowskich rozpoczęły 
się już przygotowania do krajowych paneli obywatelskich i krajowych wydarzeń, podkreśliła 
merytoryczne zaangażowanie państw członkowskich na rzecz konferencji, a także wezwała do 
rejestrowania takich krajowych paneli i wydarzeń na platformie. Podkreśliła ponadto potrzebę 
lepszego informowania o Konferencji. Przypomniała również o rozmowach z obywatelami biorącymi 
udział w spotkaniu obywateli europejskich, które odbyło się 17 czerwca w Lizbonie. 

W debacie, w której głos zabrało ponad 150 uczestników, poruszono wiele różnych tematów. 
Niektóre tematy i odczucia powtarzały się: 

• Konferencja stanowi wyjątkową i bezprecedensową okazję do zastosowania podejścia 
oddolnego, w ramach którego demokracja uczestnicząca uzupełnia demokrację 
przedstawicielską; 

• Potrzeba, by Konferencja miała charakter pluralistyczny, docierała do obywateli ze 
wszystkich środowisk, regionów i grup społecznych oraz by uważnie wsłuchiwano się w ich 
obawy, pomysły i propozycje, w szczególności te zgłoszone przez młodych ludzi; 

• Znaczenie konkretnych wyników i zapewnienia skutecznych działań następczych; 
• Potrzeba wyciągnięcia wniosków z niedawnych kryzysów i przygotowania się na przyszłe 

wyzwania. 

Inne kwestie, na które zwrócili uwagę członkowie zgromadzenia plenarnego Konferencji, to między 
innymi: 

• Apel o bardziej zjednoczoną Europę przy jednoczesnym podkreśleniu, że państwa 
członkowskie są silniejsze razem, w szczególności w świetle globalnych wyzwań i na arenie 
międzynarodowej; 

• Konieczność poszanowania zasady pomocniczości oraz zaangażowania władz 
regionalnych i lokalnych; 

• Konieczność umożliwienia udziału w Konferencji państwom Bałkanów Zachodnich; 
• Potrzeba uznania i docenienia postępów poczynionych przez UE i nieprzyjmowania 

żadnego z tych osiągnięć za oczywistość, przy jednoczesnym uznaniu potrzeby 
wprowadzenia zmian w celu sprostania przyszłym wyzwaniom. 

Mówcy wyrażali rozbieżne opinie w wielu kwestiach: 
• Niektórzy twierdzili, że proces ten powinien koncentrować się na priorytetach politycznych 

Unii, natomiast inni proponowali, aby uwzględnić również kwestie dotyczące zdolności 
i funkcjonowania Unii; 

• Niektórzy mówcy byli zdania, że konieczne będą zmiany traktatowe, podczas gdy inni 
uważali, że zmiany są możliwe w obecnych ramach; 

Ponadto wystąpienia uczestników sesji plenarnej Konferencji dotyczyły szerokiego wachlarza 
priorytetów w ramach następujących tematów politycznych: transformacja cyfrowa, gospodarka, 
sprawiedliwość społeczna, zdrowie, praworządność i demokracja, środowisko i klimat, migracja, 
energia, zaopatrzenie w żywność, wartości, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, edukacja 
i kultura. 
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Uczestniczka wydarzeń krajowych / paneli krajowych z Finlandii na inauguracyjnej sesji plenarnej konferencji 

 

Uczestniczka wydarzeń krajowych / paneli krajowych z Holandii na inauguracyjnej sesji plenarnej konferencji 
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Współprzewodniczący Guy Verhofstadt przedstawił propozycję współprzewodniczących dotyczącą 
ogólnej organizacji dziewięciu tematycznych grup roboczych. Propozycja została zatwierdzona 
przez członków zgromadzenia plenarnego. Dodał, że zostaną opracowane bardziej szczegółowe 
zasady funkcjonowania grup roboczych.  

Współprzewodniczący Guy Verhofstadt przedstawił również wstępny kalendarz Konferencji, który 
został przyjęty do wiadomości przez uczestników sesji plenarnej.  

Współprzewodnicząca Dubravka Šuica i współprzewodnicząca Ana Paula Zacarias wezwały do 
odważnego działania, a nie tylko do deklaracji, a ponadto podkreśliły, że sukces Konferencji zależy 
od aktywnego zaangażowania wszystkich stron.  

Trzech współprzewodniczących podziękowało wszystkim za udział i uwagi oraz przypomniało, że 
następna sesja plenarna odbędzie się 22–23 października 2021 r. Współprzewodnicząca Ana Paula 
Zacarias zamknęła sesję plenarną Konferencji. 

 

II.4. Europejskie panele obywatelskie  

Europejskie panele obywatelskie stanowią jeden z głównych filarów Konferencji, wraz 
z wielojęzyczną platformą cyfrową i zgromadzeniem plenarnym. Odbędą się cztery panele, 
w których każdorazowo weźmie udział 200 losowo wybranych osób, reprezentujących różne regiony 
geograficzne i różne grupy społeczne UE. Uczestnicy spotkają się podczas trzech wielojęzycznych 
sesji dyskusyjnych trwających co najmniej dwa dni, by opracować wspólne zalecenia dotyczące 
przyszłości Europy, z uwzględnieniem wkładów zebranych poprzez wielojęzyczną platformę 
cyfrową.  

Pomysły zgłoszone w ramach europejskich paneli obywatelskich zostaną uwzględnione podczas 
sesji plenarnych Konferencji, a ostatecznie – w sprawozdaniu na temat końcowego wyniku 
Konferencji przeznaczonym dla wspólnego przewodnictwa, tak aby trzy instytucje mogły podjąć 
dalsze działania. 80 obywateli reprezentujących cztery europejskie panele obywatelskie weźmie 
udział w sesjach plenarnych konferencji, by przedstawić i omówić zalecenia paneli z pozostałymi 
członkami zgromadzenia plenarnego2. 

Zaktualizowane praktyczne zasady funkcjonowania europejskich paneli obywatelskich z 26 maja 
2021 r. zawierają dalsze szczegóły dotyczące organizacji paneli. Ponadto zarząd zatwierdził 
wstępny kalendarz europejskich paneli obywatelskich i sesji plenarnych. 

Bieżące działania przygotowawcze mające na celu wdrożenie tych zasad i sposobów są 
następujące: 

Losowy wybór uczestników 

Obecnie we wszystkich 27 państwach członkowskich wybieranych jest 800 obywateli. Proces ten 
rozpoczął się w maju 2021 r., a pełna lista panelistów ma być gotowa w połowie sierpnia. 
Obywatele Unii Europejskiej są wybierani losowo (główną metodą stosowaną przez 27 krajowych 
instytutów sondażowych koordynowanych przez usługodawcę zewnętrznego jest telefonowanie 
losowe), by stworzyć panele reprezentatywne dla różnorodności UE na podstawie pięciu kryteriów: 
płeć, wiek, pochodzenie geograficzne (obywatelstwo oraz miasto / wieś), sytuacja społeczno-
ekonomiczna i poziom wykształcenia.  

Liczbę obywateli każdego państwa członkowskiego wylicza się zgodnie z zasadą degresywnej 
proporcjonalności stosowaną do ustalania składu Parlamentu Europejskiego, przy czym w każdym 
panelu powinna uczestniczyć co najmniej jedna kobieta i co najmniej jeden mężczyzna z każdego 
państwa członkowskiego.  

                                                             
2 Zob. również materiał wideo prezentujący europejskie panele obywatelskie. 
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Ponieważ konferencja ma w szczególny sposób skupić się na młodzieży, jedna trzecia uczestników 
panelu obywatelskiego powinna być w wieku 16–24 lata. Na każdą grupę liczącą 200 osób wybiera 
się dodatkowo 50 obywateli jako rezerwę.  

Tematy i struktura paneli 

Zagadnienia do dyskusji przeznaczone dla każdego z paneli opierają się na tematach obecnych na 
wielojęzycznej platformie cyfrowej i są pogrupowane w następujący sposób:   

(1) Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, młodzież, kultura, 
sport / Transformacja cyfrowa; 

(2) Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;  

(3) Zmiana klimatu i środowisko / Zdrowie;  

(4) UE w świecie / Migracja.  

Trwają prace przy udziale ekspertów mające na celu zaplanowanie odpowiedniego ujęcia tych 
kwestii i użycia takiej metodyki deliberatywnej, która umożliwi zastosowanie przejrzystego, 
skutecznego i prawdziwie oddolnego podejścia. 

Sesje panelowe będą się odbywać kolejno w Strasburgu, online, a następnie w państwach 
członkowskich.  

 

II.5. Zarząd  

W okresie od marca do czerwca 2021 r. zarząd Konferencji w sprawie przyszłości Europy spotkał 
się pięciokrotnie: 24 marca, 7 i 22 kwietnia oraz 9 i 26 maja. Szczegółowe sprawozdanie z każdego 
posiedzenia dostępne jest we wszystkich językach na wielojęzycznej platformie cyfrowej w zakładce 
poświęconej zarządowi.  

Na pierwszym posiedzeniu – 24 marca – zarząd przeprowadził wymianę poglądów na temat 
wielojęzycznej platformy cyfrowej z myślą o jej ewentualnym uruchomieniu 19 kwietnia 2021 r. 
Omówił możliwość zorganizowania formalnego wydarzenia 9 maja. Wymienił też uwagi na temat 
swoich wewnętrznych metod pracy oraz metod pracy podczas sesji plenarnej.  

Na drugim posiedzeniu – 7 kwietnia – zarząd zatwierdził wielojęzyczną platformę cyfrową, w tym 
Kartę konferencji i jej identyfikację wizualną. Zarząd zatwierdził również projekt swoich metod pracy 
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i powierzył wspólnemu sekretariatowi zadanie przygotowania projektu tekstu regulaminu 
wewnętrznego Konferencji. Służbom ds. komunikacji trzech instytucji powierzono zadanie 
przygotowania wspólnej propozycji dotyczącej przebiegu inauguracji Konferencji planowanej na 
9 maja. 

Na trzecim posiedzeniu – 22 kwietnia – zarząd zatwierdził regulamin wewnętrzny Konferencji 
w odniesieniu do jej wspólnych zasad, zakresu działania i udziału obywateli. Wymienił również 
poglądy na temat proponowanego regulaminu wewnętrznego zgromadzenia plenarnego 
Konferencji, a zwłaszcza jego roli i składu. Ponadto zarząd został poinformowany o praktycznych 
zasadach organizacji europejskich paneli obywatelskich. 

Na czwartym posiedzeniu – 9 maja – zarząd zatwierdził rozdział regulaminu wewnętrznego 
dotyczący zgromadzenia plenarnego Konferencji.  

Na piątym posiedzeniu – 26 maja – zarząd zatwierdził wstępny kalendarz sesji plenarnych 
konferencji, europejskich paneli obywatelskich i europejskiego spotkania obywateli, a także projekt 
porządku obrad inauguracyjnej sesji plenarnej konferencji. Zarząd wymienił także uwagi na temat 
organizacji sesji plenarnych. Ponadto zarząd został poinformowany o przygotowaniach do 
spotkania obywateli europejskich, planowanego na 17 czerwca 2021 r. w Portugalii, oraz 
o zaktualizowanych praktycznych zasadach funkcjonowania europejskich paneli obywatelskich 
i wytycznych dotyczących organizacji krajowych paneli obywatelskich. Zarząd powierzył także 
służbom ds. komunikacji trzech instytucji zadanie przygotowania skoordynowanego planu 
promowania konferencji, a w szczególności wielojęzycznej platformy cyfrowej. 

 

 

II.6. Inna działalność  

Podpisaniu wspólnej deklaracji przez trzech przewodniczących 10 marca 2021 r., uruchomieniu 
wielojęzycznej platformy cyfrowej 19 kwietnia 2021 r., inauguracji prac konferencji w Dniu Europy 
i inauguracjom krajowym w wielu państwach członkowskich towarzyszyły działania komunikacyjne 
i informacyjne. Na tej podstawie trzy instytucje UE wspólnie pracowały na rzecz znacznego 

Współprzewodniczący na posiedzeniu zarządu, siedziba Rady, Bruksela 
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zwiększenia – i podtrzymania – zarówno świadomości obywateli europejskich, jak i ich uczestnictwa 
w pracach poprzez platformę cyfrową.  

Na wniosek zarządu służby ds. komunikacji trzech instytucji – przy udziale Komitetu Regionów 
i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – opracowały również wspólny plan 
komunikacji. W oparciu o wstępne dane dotyczące udziału w platformie wprowadzono 
i zaplanowano pewne działania, które mają zapewnić szerszy i bardziej zróżnicowany udział 
w konferencji obywateli z każdego zakątka Europy.  

Stale podejmowane są starania, by zmobilizować różne strony do działań informacyjnych 
i promowania aktywności związanych z konferencją. Do stron, takich jak organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, władze regionalne i lokalne, grupy i sieci zaangażowana obywatelskiego i działania 
na rzecz demokracji uczestniczącej, ruchy rozwoju obszarów wiejskich, społeczności 
transgraniczne i organizacje młodzieżowe, kierowane są konkretne działania informacyjne 
i szkoleniowe.  

Także Komitet Regionów zmobilizował swoich członków i sieci, aby aktywnie przyczyniać się do 
debaty w ramach konferencji i szerszego jej oddziaływania. 9 maja 2021 r. zorganizowano 
w Strasburgu wydarzenie poprzedzające inauguracyjną sesję konferencji. Komitet pracuje również 
nad tym, by dzięki innowacyjnym procesom partycypacyjnym i narzędziom online służącym do 
zorganizowania lokalnych paneli obywatelskich w drugiej połowie 2021 r. wysłuchany został głos 
miast i regionów. Ponadto jako fora partycypacyjne służące wspólnemu projektowaniu i wymianie 
pomysłów na temat przyszłości Europy wykorzystywane są dialogi lokalne.  

Również Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny uruchomił specjalną kampanię.  W jej ramach 
10 czerwca 2021 r. odbyło się wydarzenie inauguracyjne dla społeczeństwa obywatelskiego, 
oficjalnie inicjujące działania Komitetu w ramach konferencji. Aby dotrzeć do obywateli, Komitet 
współpracuje z siecią krajowych i regionalnych Rad Społeczno-Gospodarczych, a także 
z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, krajowymi radami młodzieżowymi i podobnymi 
organizacjami. Komitet uruchomił również w państwach członkowskich działania w terenie („Going 
local”), trwające od lipca do września 2021 r.  

Partnerzy społeczni, wiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego i inne zainteresowane strony 
również aktywnie uczestniczą w organizowaniu wydarzeń i promowaniu konferencji oraz odgrywają 
wiodącą rolę w wysiłkach na rzecz jej powodzenia. 

 

©Westend61/Getty Images Royalty-free 
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III. Działania na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym  
Zgodnie ze wspólną deklaracją państwa członkowskie Unii Europejskiej są częścią konferencji 
i uczestniczą w tym wspólnym przedsięwzięciu z Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
Europejską.  

Państwa członkowskie zobowiązały się do wnoszenia wkładu w konferencję poprzez różnorodne 
działania i struktury na szczeblu krajowym, regionalnym, lokalnym, a w niektórych przypadkach 
ponadnarodowym, stawiając obywateli w centrum wszystkich wydarzeń. 

Prócz działań europejskich każde państwo członkowskie może organizować dodatkowe 
wydarzenia, zgodnie ze swoją własną specyfiką krajową lub instytucjonalną, oraz wnosić dalszy 
wkład w konferencję. Mowa tu o takich wydarzeniach jak krajowe panele obywatelskie lub 
wydarzenia tematyczne służące zebraniu wkładów z różnych paneli. 

Na sesji plenarnej konferencji wraz z zaleceniami europejskich paneli obywatelskich omawiane 
będą zalecenia paneli krajowych. Na członków zgromadzenia plenarnego konferencji wyznaczono 
27 przedstawicieli wydarzeń lub paneli krajowych (po jednym z każdego państwa członkowskiego). 
Są to urzędnicy lub obywatele odpowiedzialni za koordynację wydarzeń krajowych, przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji młodzieżowych, naukowcy i studenci. 

W każdym państwie członkowskim trwa proces krajowy, rozpoczęty po krajowych wydarzeniach 
inauguracyjnych, które w większości przypadków odbyły się w okolicach 9 maja 2021 r. Ogólnie 
rzecz biorąc, promowane są podejścia oddolne i ukierunkowane na politykę, a społeczeństwo 
obywatelskie ma odgrywać ważną rolę. Celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na ludzi młodych, 
na osoby, które zazwyczaj pozostają z boku, oraz na to, co jest dla nich ważne. 

Działania są często koordynowane lub ułatwiane przez organy krajowe wysokiego szczebla, we 
współpracy między innymi z parlamentami, organami regionalnymi i lokalnymi, partnerami 
społecznymi, organizacjami pozarządowymi, partnerami akademickimi i ośrodkami badawczymi. 
Organizowane są dyskusje i debaty z obywatelami, o różnym stopniu decentralizacji.  

W niektórych państwach członkowskich działania są organizowane we współpracy 
z przedstawicielstwami Komisji i biurami kontaktowymi Parlamentu Europejskiego.  
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Niektóre państwa członkowskie zamierzają również organizować panele obywatelskie na szczeblu 
krajowym z udziałem losowo wybranych obywateli, którzy będą reprezentatywni dla socjologicznej 
różnorodności terytorium lub regionów tych państw. Stosowane przez panele metody, choć 
dostosowane do każdego państwa członkowskiego, są zgodne z zasadami uznanej metodyki 
gwarantującej ich neutralność i niezależność. Aby pomóc państwom członkowskim zamierzającym 
organizować panele obywatelskie, w kontekście konferencji przygotowano wytyczne3, które są 
dostępne na wielojęzycznej platformie cyfrowej.  

Kilka państw członkowskich zorganizowało lub zorganizuje wydarzenia i dialogi obywatelskie 
z innymi państwami członkowskimi lub konkretnymi państwami trzecimi, angażując w szczególności 
młodych studentów i uczniów.  

Państwa członkowskie są zdecydowane podnosić świadomość społeczną co do działań 
podejmowanych w ramach konferencji i informować o nich, a w szczególności o funkcjonowaniu 
wielojęzycznej platformy cyfrowej. Niektóre z państw członkowskich stworzyły swoje krajowe strony 
internetowe konferencji, które odsyłają bezpośrednio do wielojęzycznej platformy cyfrowej.  

Wydarzenia w państwach członkowskich i ich wyniki mają być zamieszczane na wielojęzycznej 
platformie cyfrowej, gdzie można je nagłośnić jako wydarzenia instytucjonalne. 

Konkretne wytyczne na temat organizacji wydarzeń są dostępne w formie zestawów materiałów na 
wielojęzycznej platformie cyfrowej, przede wszystkim w zakładce Przewodnik krok po kroku dla 
organizatorów wydarzeń.  

  

                                                             
3 Wskazówki te opierają się na zasadach dobrej debaty, określonych w szczególności w sprawozdaniu OECD, w którym 
przeanalizowano setki przykładów procesu deliberatywnego, i mają pomóc państwom członkowskim chcącym 
organizować panele obywatelskie na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. 
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IV. Co dalej? 
Na wielojęzycznej platformie cyfrowej, będącej głównym interaktywnym narzędziem służącym do 
zgłaszania uwag i informacji przez obywateli, nadal zbierane będą pomysły i opinie na temat wielu 
wydarzeń odbywających się w ramach konferencji. Cztery europejskie panele obywatelskie 
rozpoczną pracę we wrześniu 2021 r., po zakończeniu procesu losowego wyboru. Następna sesja 
plenarna odbędzie się 22–23 października 2021 r. W najbliższych miesiącach będą nadal 
organizowane działania na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.  

Więcej informacji na temat dat poszczególnych wydarzeń można znaleźć we wstępnym kalendarzu 
konferencji: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf 

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie:  

https://futureu.europa.eu 

 

©Petri Oeschger/Getty Images 



18 
 

Załącznik: Przebieg i harmonogram konferencji  

 

 

 


