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Sprawozdanie podsumowujące siódme posiedzenie zarządu  

Konferencji w sprawie przyszłości Europy 

poniedziałek 20 września 2021 r. 

16.15 –17.45, budynek Europa (sala S7, posiedzenie hybrydowe) 

Uczestnicy: lista w załączniku 

Streszczenie i wnioski: 
 
20 września 2021 r. odbyło się w budynku Rady (w trybie hybrydowym) siódme posiedzenie 
zarządu Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 
 

Posiedzeniu współprzewodniczyli: poseł do Parlamentu Europejskiego Guy VERHOFSTADT, 
słoweński sekretarz stanu do spraw UE Gašper DOVŽAN oraz wiceprzewodnicząca Komisji 
ds. demokracji i demografii Dubravka ŠUICA. Posiedzenie otworzył i zamknął Gašper DOVŽAN. 
 
Współprzewodniczący poinformowali zarząd i wymienili z nim poglądy na temat europejskich 
paneli obywatelskich, w szczególności na temat pozytywnych doświadczeń z pierwszej sesji 
panelu 1, która odbyła się w dniach 17–19 września w Strasburgu. 
 
Współprzewodniczący poinformowali również zarząd i wymienili z nim poglądy na temat 
wielojęzycznej platformy cyfrowej, w tym na temat sprawozdań okresowych i moderacji 
platformy. 
 
Zarząd zatwierdził projekt porządku obrad sesji plenarnej konferencji, które odbędzie się 
w dniach 22–23 października; tematy tej sesji przyporządkowano do części porannej 
i popołudniowej obrad. 
 
Zarząd przeprowadził wymianę poglądów na temat inauguracyjnej sesji plenarnej konferencji, 
a współprzewodniczący uwzględnią wyniki tej dyskusji przy omawianiu szczegółów kolejnych 
sesji. 
 

Współprzewodniczący poinformowali zarząd o stanie dyskusji na temat grup roboczych 
mających wspierać sesję plenarną oraz o nierozstrzygniętych kwestiach i omówili te kwestie 
z uczestnikami. 

 

Posiedzenie otworzył współprzewodniczący Gašper Dovžan , wyrażając zadowolenie 

z pierwszej sesji europejskiego panelu obywatelskiego „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 
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społeczna, zatrudnienie / Edukacja, młodzież, kultura i sport / Transformacja cyfrowa”, która 

odbyła się w dniach 17–19 września 2021 r. 

 
1. Aktualne informacje o europejskich panelach obywatelskich 
Współprzewodniczący Guy Verhofstadt prowadził obrady dotyczące tego punktu i pozytywnie 
ocenił pierwszą sesję panelu 1 (Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie 
/ Edukacja, młodzież, kultura, sport / Transformacja cyfrowa). Podkreślił zaangażowanie 
uczestniczących w nim obywateli i pozytywne doświadczenia, jakie z niego wynieśli. Podczas 
pierwszej sesji udało się określić pięć wątków prac panelu – każdy zawierający podtematy – 
na jego dwie kolejne sesje: „praca w Europie”, „gospodarka przyszłości”, „sprawiedliwe 
społeczeństwo”, „uczenie się w Europie” oraz „etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa”. 
Panel wybrał również swoich 20 przedstawicieli na sesję plenarną konferencji. Dzięki dużej 
obecności mediów w Strasburgu, pierwsza sesja przedmiotowego panelu była 
relacjonowana w środkach masowego przekazu. 
Współprzewodnicząca Dubravka Šuica również podkreśliła pozytywny start tego 
innowacyjnego formatu w ramach konferencji, jakim są panele obywatelskie. Stwierdziła, że 
widok sali posiedzeń PE w Strasburgu wypełnionej obywatelami z różnych państw 
członkowskich, różnych środowisk i w różnym wieku robi wrażenie i podkreśliła potrzebę 
zapewnienia obywatelom istotnej roli podczas sesji plenarnych konferencji. 
Współprzewodnicząca zauważyła, że wątki wybrane przez obywateli odpowiadają wpisom na 
platformie cyfrowej. Wystosowała ogólny apel o maksymalne zwiększenie wysiłków 
w zakresie komunikacji w celu promowania konferencji.  
Współprzewodniczący Gašper Dovžan zgodził się z pozytywną oceną pierwszej sesji 
wspomnianego panelu.  
 
Podsumowanie wymiany poglądów:  

 Uczestnicy pozytywnie ocenili pierwszą sesję panelu; 
 Kilku uczestników zadało pytania dotyczące ekspertów wygłaszających przedmowy 

podczas panelu, a także odnośnie do wyboru moderatorów; 
 Pojawiły się pytania co do składu panelu; 
 Niektórzy uczestnicy wnioskowali, by w panelach brała udział większa liczba 

obserwatorów z zarządu;  
 Kilku uczestników poruszyło kwestię tego, w jaki sposób prace europejskich paneli 

obywatelskich zostaną uwzględnione podczas sesji plenarnej.  
Współprzewodniczący Guy Verhofstadt przypomniał, że dwie sesje plenarne konferencji mają 
być poświęcone debacie nad zaleceniami określonymi przez panele obywatelskie, 
a przedstawiciele paneli są pełnoprawnymi członkami sesji plenarnych i grup roboczych, co 
zapewnia jasne powiązanie między europejskimi panelami obywatelskimi a sesją plenarną. 
Stwierdził również, że zalecenia paneli będą musiały być odzwierciedlone w ostatecznych 
wynikach konferencji.  
Współprzewodniczący poinformowali, że nazwiska i biogramy ekspertów są dostępne na 
platformie oraz że moderatorzy to doświadczeni profesjonaliści należący do konsorcjum 
zewnętrznych usługodawców. Jeśli chodzi o liczbę obserwatorów z zarządu w europejskich 
panelach obywatelskich, istnieje pewna elastyczność w tym zakresie, jednak z uwagi na 
ograniczenia praktyczne należy zapewnić, by nie zmniejszać liczby miejsc przypadających 
obywatelom. Warto pamiętać, że wszystkie dyskusje plenarne europejskich paneli 
obywatelskich są transmitowane w internecie na stronie głównej wielojęzycznej platformy 
cyfrowej. 
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Podsumowanie: 

Współprzewodniczący poinformowali zarząd i wymienili z nim poglądy na temat 

europejskich paneli obywatelskich, w szczególności na temat pozytywnych doświadczeń 

z pierwszej sesji panelu 1, która odbyła się w dniach 17–19 września w Strasburgu. 

 

2. Wielojęzyczna platforma cyfrowa: informacje współprzewodniczących i wymiana 

poglądów – sprawozdania okresowe – moderacja platformy 

Współprzewodnicząca Dubravka Šuica prowadząca obrady dotyczące tego punktu 

poinformowała, że kampanie komunikacyjne prowadzone przez Parlament Europejski 

i Komisję przyniosły rezultaty: stronę internetową platformę odwiedziły ponad 3 mln 

unikalnych użytkowników, jednak konieczne są dalsze działania w celu zapewnienia 

aktywnego uczestnictwa. Oczekuje się, że europejskie panele obywatelskie zwiekszą 

zainteresowanie platformą i liczbę osób ją odwiedzających. Współprzewodnicząca 

przedstawiła pierwsze sprawozdanie okresowe, które jest dostępne na platformie we 

wszystkich 24 wersjach językowych. Celem sprawozdania jest przedstawienie ogólnego 

przeglądu wpisów zamieszczanych przez obywateli na platformie, będącej dla nich głównym 

miejscem wnoszenia wkładu w konferencję. Zostało przygotowane przez usługodawcę 

działającego na podstawie umowy z Dyrekcją Generalną KE ds. Komunikacji Społecznej. 

W sprawozdaniu skupiono się na jakościowej analizie wpisów, dołączając do niego mapy myśli 

pozwalające wizualizować różne grupy pomysłów. Współprzewodnicząca podkreśliła, że 

sprawozdanie okresowe i mapy myśli zostały przedstawione obywatelom podczas pierwszej 

sesji panelu. Poinformowała, że drugie sprawozdanie okresowe zaplanowano na połowę 

października. 

Jeśli chodzi o moderację platformy, współprzewodnicząca stwierdziła, że jak dotąd nie 

napotkano żadnych poważnych problemów. Podkreśliła, że moderacja ma na celu przede 

wszystkim zapewnienie pełnego poszanowania Karty Konferencji, korzystania z platformy 

zgodnie z jej przeznaczeniem i zapewnienie, by pozostawała przestrzenią, w której obywatele 

ze wszystkich środowisk, grup społecznych i całej Unii Europejskiej czują się dobrze, a ich 

aktywność w tej przestrzeni jest mile widziana. Współprzewodnicząca poinformowała, że 

platforma jest moderowana przez zespół moderatorów działający na podstawie umowy 

z Komisją Europejską, a jego prace nadzoruje wspólny sekretariat w imieniu zarządu 

konferencji. Zespół moderatorów przegląda treści na platformie po ich opublikowaniu, a więc 

nie ma uprzedniej kontroli tych treści. Gdy dany wpis zostaje ukryty, jego autor otrzymuje 

wiadomość od zespołu moderatorów wyjaśniającą powody tego działania. 

Podsumowanie wymiany poglądów:  

 Uczestnicy ogólnie uznali sprawozdanie za dobry produkt, który przedstawia 

otrzymywane wkłady w zrównoważony sposób, i podkreślili użyteczność map myśli; 

 Niektórzy uczestnicy wyrazili zaniepokojenie faktem, że platforma jest nadal słabo 

wyeksponowana i przedstawili informacje na temat działań, jakie podjęli w celu jej 

upowszechnienia w ramach swoich sieci kontaktów; 

 Kilku uczestników wyraziło zastrzeżenia co do konkretnych aspektów sprawozdania, 

chodzi w szczególności o: sposób ujęcia pewnych treści w streszczeniu, potencjalne 

nieświadome stworzenie rankingu na skutek zastosowanej kolejności tematów, 

nierówne potraktowanie pomysłów i wydarzeń i zamieszczenie odniesień do 

konkretnych państw członkowskich; 
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 Niektórzy uczestnicy nalegali, by sprawozdania te zostały wykorzystane na sesji 

plenarnej i przez jej grupy robocze; 

 Jeden z uczestników zastanawiał się również, czy zarząd powinien angażować się 

w przygotowanie tych sprawozdań.  

Współprzewodniczący odnotowali podniesione kwestie i podkreślili, że przegląd tych 

sprawozdań nie jest i nie może być zadaniem zarządu, ponieważ nie ma charakteru 

politycznego. Współprzewodniczący potwierdzili również, że październikowa sesja plenarna 

uwzględni w obradach punkt dotyczący sprawozdań okresowych, co pozwoli na bardziej 

dogłębną dyskusję.  

Podsumowanie:  

Współprzewodniczący poinformowali zarząd i wymienili z nim poglądy na temat 

wielojęzycznej platformy cyfrowej, w tym na temat sprawozdań okresowych i moderacji 

platformy. 

 

3. Sesja plenarna konferencji w dniach 22–23 października – proponowany porządek 

obrad: zatwierdzenie – wymiana poglądów na temat inauguracyjnego posiedzenia 

plenarnego 

Współprzewodniczący Gašper Dovžan przedstawił projekt porządku obrad sesji plenarnej. 

Współprzewodniczący Guy Verhofstadt zaproponował, by porządek obrad został podzielony 

na dwa bloki debat: część poranną poświęconą przede wszystkim europejskim panelom 

obywatelskim, krajowym wydarzeniom i krajowym panelom oraz Europejskiemu Spotkaniu 

Młodzieży i część popołudniową dotyczącą platformy. Projekt porządku obrad został 

zatwierdzony w takiej formie. 

Podczas przeprowadzonej następnie dyskusji uczestnicy dokonali ogólnej wymiany poglądów 

na temat sesji plenarnej konferencji: zebrano wnioski z inauguracyjnej sesji, która odbyła się 

19 czerwca, i podniesiono następujące kwestie: 

 Wśród uczestników panowała zgoda co do tego, że sesje plenarne powinny być 

bardziej interaktywne, umożliwiać rzeczywistą debatę i bardziej koncentrować się na 

meritum;  

 Niektórzy uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób ich wkład w zawartość 

merytoryczną może zostać uwzględniony w procesie konferencji;  

 Podniesiono kwestię zaangażowania krajów Bałkanów Zachodnich. 

Współprzewodniczący Guy Verhofstadt zgodził się z uczestnikami, że debaty podczas 

inauguracyjnej sesji plenarnej w formie serii krótkich wystąpień dawały ograniczone 

możliwości interakcji między mówcami. Zaproponował, by oprócz czasu na wystąpienia 

przydzielonego każdemu komponentowi, przewidzieć określony czas na skomentowanie tych 

wystąpień przez przedstawicieli innych komponentów; czas ten mówcy wykorzystywaliby wg 

uznania. 

Współprzewodniczący podkreślili, że przedmiotowe kwestie zostaną uwzględnione 

w dalszych dyskusjach co do szczegółów przeprowadzania sesji plenarnych. 

Co się tyczy Bałkanów Zachodnich, współprzewodniczący przypomnieli, że kraje tego regionu 

nie uczestniczą formalnie w konferencji, ale ponownie potwierdzili swoją gotowość do 

znalezienia odpowiednich możliwości ich zaangażowania. 
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Ponowiono apel dotyczący regulaminu, a mianowicie by zmienić zawarty w nim przypis 7, tak 

by podczas sesji plenarnej uwzględnić możliwość odnotowania w sprawozdaniu odmiennych 

opinii pochodzących również od partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron.  

Współprzewodniczący odpowiedzieli, że wkrótce zostanie przesłana pisemna odpowiedź 

w tej sprawie.  

Podsumowanie:  

Zarząd zatwierdził projekt porządku obrad sesji plenarnej konferencji, która odbędzie się 

w dniach 22–23 października; tematy tej sesji przyporządkowano do części porannej 

i popołudniowej obrad. 

Zarząd przeprowadził wymianę poglądów na temat inauguracyjnej sesji plenarnej 

konferencji, a współprzewodniczący uwzględnią wyniki tej dyskusji przy omawianiu 

szczegółów kolejnych sesji. 

 

4. Grupy robocze sesji plenarnej: informacje współprzewodniczących 

Obrady nad tym punktem poprowadził współprzewodniczący Gašper Dovžan. Poinformował 

o postępach, jakie poczyniono w lecie po stronie Rady odnośnie do grup roboczych, a także 

o postępach poczynionych przez współprzewodniczących podczas ich ostatniego posiedzenia; 

zapewnił, że kontynuowane będą prace nad ostatnimi nierozstrzygniętymi kwestiami tj. w jaki 

sposób przedstawiać prace grup roboczych na sesji plenarnej konferencji i kto ma tego 

dokonywać. Stwierdził, że sesja plenarna konferencji powinno pozostać miejscem, w którym 

odbywają się debaty, a wyniki prac grup roboczych powinny mieć nadal charakter nieoficjalny; 

wyraził przy tym obawę, że pisemne sprawozdania grup roboczych mogłyby przyćmić prace 

sesji plenarnej. 

Współprzewodnicząca Dubravka Šuica potwierdziła swoją gotowość do wypracowania 

porozumienia odnośnie do tych nierozwiązanych kwestii i podkreśliła, że ważne jest, aby na 

sesji plenarnej wyniki prac danej grupy roboczej przedstawiali w jej imieniu jeden z obywateli 

wraz z przewodniczącym.  

Współprzewodniczący Guy Verhofstadt wezwał do jak najszybszego rozwiązania kwestii grup 

roboczych, aby rozpocząć dyskusje merytoryczne i przestać zajmować się kwestiami 

proceduralnymi. Jego zdaniem, przewodniczący grupy roboczej, który reprezentuje całą taką 

grupę, powinien przedstawiać na sesji plenarnej jej prace, po czym zaraz po nim głos powinien 

zabrać przedstawiciel paneli obywatelskich będący członkiem tej grupy. Stwierdził, że z myślą 

o zapewnieniu przejrzystości i równości wszystkich uczestników pisemne sprawozdania 

podsumowujące przygotowane przez grupy robocze należy przekazywać wszystkim osobom 

uczestniczącym w sesji plenarnej.  

Podsumowanie dyskusji:  

 Niektórzy uczestnicy podkreślali swój sprzeciw wobec wszelkiego rodzaju pisemnych 

sprawozdań grup roboczych, natomiast inni byli zdania, że przedkładanie takich 

sprawozdań na sesję plenarną jest niezbędne;  

 Podniesiono kwestię faktycznego celu działania grup roboczych;  
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 Inni uczestnicy podkreślali ogromne znaczenie tych grup i wskazali, że umożliwiają one 

pogłębione dyskusje w kontekście konferencji; 

 Wieli uczestników apelowało o szybkie wypracowanie porozumienia i zainicjowanie 

prac grup roboczych. 

Współprzewodniczący będą kontynuować dyskusje na temat zasad prac grup roboczych 

wspierających sesje plenarne konferencji.  

Podsumowanie:  

Współprzewodniczący poinformowali zarząd o stanie dyskusji na temat grup roboczych 

mających wspierać sesje plenarne oraz o nierozstrzygniętych kwestiach i omówili je 

z uczestnikami. 

 

Kolejne posiedzenie:  

Nie ustalono terminu następnego posiedzenia zarządu. 

Kontakt:  Susanne Höke, członkini wspólnego sekretariatu 
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POSIEDZENIE ZARZĄDU KONFERENCJI W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY 

20 września 2021 r., 16.15–18.00, budynek EUROPA (sala S7) oraz dostęp wirtualny 

  
LISTA UCZESTNIKÓW 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

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

  

CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

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

  

MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 
State Secretary for EU Affairs 

  

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

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Ms Judit VARGA 
Minister of Justice 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

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

  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
-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 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)  
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mme Sabine Thillaye (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

M. Jean-François Rapin (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 

Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS  
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General of ETUC 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 

EXCUSED 

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

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

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

 

 


