
 

Sprawozdanie podsumowujące szóste posiedzenie zarządu 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy

poniedziałek 19 lipca 2021 r.

16:00–18:00, budynek Europa (sala S7, posiedzenie hybrydowe)

Uczestnicy: lista w załączniku

Streszczenie i wnioski: 

19 lipca 2021 r. odbyło się w budynku Rady (w trybie hybrydowym) szóste posiedzenie
zarządu Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Szóstemu 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.

Zarząd zatwierdził zmianę art. 16 regulaminu konferencji dotyczącą zwiększonej
reprezentacji władz lokalnych i regionalnych oraz partnerów społecznych na sesji
plenarnej konferencji.

Współprzewodniczący poinformowali zarząd o zaktualizowanych praktycznych zasadach
organizacji europejskich paneli obywatelskich, w szczególności w odniesieniu do
kolejności i miejsca organizowania paneli, a także o metodyce określania tematów. 

Współprzewodniczący poinformowali również zarząd o stanie tworzenia grup roboczych
mających wspierać posiedzenia plenarne konferencji. 

Współprzewodniczący poinformowali zarząd o wspólnym planie komunikacyjnym
dotyczącym Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 
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Posiedzenie otworzył Gašper Dovžan (współprzewodniczący).



 

1. Zmiana w regulaminie konferencji dotycząca zwiększonej reprezentacji władz 
lokalnych i regionalnych oraz partnerów społecznych na sesjach plenarnych 
konferencji 

Współprzewodnicząca Dubravka Šuica prowadziła ten punkt porządku obrad
i przedstawiła wniosek współprzewodniczących dotyczący zmiany art. 16, która ma na
celu zwiększenie liczby przedstawicieli partnerów społecznych oraz przedstawicieli
samorządów lokalnych i regionalnych na sesjach plenarnych. Zarządowi zaproponowano
następującą zmianę art. 16:

- Zwiększenie liczby mandatów partnerów społecznych z ośmiu do dwunastu
przedstawicieli

- Dodanie sześciu wybranych przedstawicieli władz regionalnych i sześciu wybranych
przedstawicieli władz lokalnych.

Podczas dyskusji uczestnicy wyrazili szerokie poparcie dla proponowanej zmiany. 

Partnerzy społeczni zostali poproszeni o mianowanie dodatkowych czterech uczestników
sesj i plenarnych, a Komitet Regionów został poproszony o koordynowanie
zapewniającego równą reprezentację mianowania sześciu wybranych przedstawicieli
regionalnych i sześciu wybranych przedstawicieli lokalnych, przy czym przedstawiciele ci
mieliby nie zasiadać w Komitecie Regionów. 

Zgłoszono kilka wniosków dotyczących możliwości dopuszczenia zastępców do udziału
w posiedzeniach zarządu i sesjach plenarnych. Współprzewodniczący odnieśli się do
wcześniej uzgodnionego stanowiska, które nie pozwala na to. W razie potrzeby i po
poinformowaniu współprzewodniczących można dokonać zmian w składach delegacji, ale
nie ma możliwości, by w posiedzeniach brali udział zastępcy. Ponadto w tym punkcie
porządku dziennego zajęto się również wnioskiem o dopuszczenie Bałkanów Zachodnich
do udziału w konferencji.

Przewodnicząca stwierdziła, że zarząd zatwierdził zmianę art. 16 regulaminu. 

Wnioski: 

Zarząd zatwierdził zmianę art. 16 regulaminu konferencji dotyczącą zwiększonej
reprezentacji władz lokalnych i regionalnych oraz partnerów społecznych na
sesjach plenarnych konferencji.
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2. Uaktualnione zasady organizacji europejskich paneli obywatelskich: informacje 
przekazane przez współprzewodniczących  

Współprzewodnicząca Dubravka Šuica przewodniczyła temu punktowi porządku obrad
i przedstawiła uaktualnione zasady, które rozesłano przed posiedzeniem, a mianowicie
nowe elementy dotyczące kolejności posiedzeń paneli, miejsc, w których będą
organizowane, i metodyki organizacji dyskusji. Przewodnicząca poinformowała również
zarząd o stanie procesu wyboru, wyjaśniając, że wybrano już około 500 obywateli spośród
800, a proces wyboru zostanie zakończony do połowy sierpnia. Chociaż należy uważnie
śledzić sytuację epidemiologiczną, współprzewodnicząca podkreśliła znaczenie
przeprowadzania obrad paneli z fizycznym udziałem. Ponadto zaleciła, aby uczestnicy
krajowych paneli obywatelskich byli również losowo wybierani i by panele działały zgodnie
z przedstawionymi wytycznymi.

Podczas późniejszej dyskusji uczestnicy zasadniczo z aprobatą odnieśli się do
uaktualnionych zasad. 

Zgłoszono pytania i uwagi dotyczące między innymi procesu wyboru, wnioskowano
o większą przejrzystość oraz o uzasadnienia dotyczące reprezentatywności wybranych
obywateli. Współprzewodnicząca Dubravka Šuica wyjaśniła, że usługodawca zewnętrzny
odpowiedzialny za wybór dostarczy na koniec procesu informacje dotyczące spełniania
przez wybranych obywateli kryteriów wyboru.

Poruszono również kilka kwestii dotyczących metody wyboru przez obywateli tematów, na
których należy się skupić, w szczególności biorąc pod uwagę ograniczony czas, jakim
dysponują panele na dyskusje, oraz szeroki zakres tematów. Współprzewodniczący
wyjaśnili, że dostawca usług przygotuje sprawozdanie okresowe opisujące i analizujące
wkład wielojęzycznej platformy cyfrowej, które będzie dostępne na początku września.
Zauważyli, że takie sprawozdanie okresowe będzie dobrą podstawą do wyboru tematów
przez członków panelu oraz że będą oni mogli swobodnie określać swoje priorytety lub
omawiać wszelkie dodatkowe kwestie. Współprzewodniczący zaznaczyli również, że
w europejskich panelach obywatelskich będą brali udział niezależni eksperci. 

Wnioski: 

Współprzewodniczący poinformowali zarząd o uaktualnionych praktycznych

zasadach organizacji europejskich paneli obywatelskich, w szczególności

w odniesieniu do kolejności i miejsca organizowania paneli, a także o metodyce

określania tematów. 



 

3. Grupy robocze mające wspierać posiedzenia plenarne konferencji: informacje 
przekazane przez współprzewodniczących

Współprzewodniczący Gašper Dovžan prowadził obrady dotyczące tego punktu porządku
i opisał aktualny stan dyskusji na temat grup roboczych, podkreślając, że grupy robocze
nie zostały przewidziane we wspólnej deklaracji, ale zostały wprowadzone do regulaminu
jako organ przygotowawczy, który ma ułatwić dyskusje na sesji plenarnej. Zauważył, że
nie osiągnięto jeszcze kompromisu w kilku kwestiach, takich jak rola grup roboczych,
częstotliwość posiedzeń, sprawozdawczość itp. Zaznaczył, że nadal potrzebne są
dyskusje w Radzie, by ustalić jej stanowisko, ale osiągnięcie kompromisu powinno być
możliwe we wrześniu.

Współprzewodnicząca Dubravka Šuica argumentowała, że grupy robocze powinny
ograniczać się do przygotowywania sesji plenarnej w oparciu o zalecenia paneli
obywatelskich i z udziałem obywateli, a sprawozdawcą każdej grupy roboczej powinien
być przedstawiciel europejskich paneli obywatelskich, ewentualnie wraz
z przewodniczącym, aby zapewnić powiązania między panelami a sesjami plenarnymi.
Wezwała również do tego, by grupy robocze odbywały się w terminach przydzielonych na
sesję plenarną, aby ułatwić obywatelom uczestnictwo. Grupy robocze powinny być
wspierane przez wspólny sekretariat, a przewodniczący mogliby mieć pewną
elastyczność, jeżeli chodzi o czas wystąpień. Współprzewodnicząca Dubravka Šuica
podkreśliła, że wkrótce po okresie letnim należy osiągnąć porozumienie, aby nie
poświęcać więcej czasu na kwestie proceduralne. 

Współprzewodniczący Guy Verhofstadt wezwał do jak najszybszego osiągnięcia
porozumienia w sprawie grup roboczych, tak aby prace konferencji mogły się posuwać
naprzód. Zaapelował, by grupy robocze rozpoczęły prace podczas październikowej sesji
plenarnej, wykorzystując sprawozdania wielojęzycznej platformy cyfrowej i zalecenia
krajowych paneli obywatelskich i spotkań obywateli, odwołując się w tym względzie do
regulaminu, oraz by grupy robocze przygotowały w formie pisemnej propozycje dla sesji
plenarnych. Zaapelował o to, by zaufać przewodniczącym grup roboczych i pozostawić im
pewną elastyczność w organizowaniu prac. Zaznaczył, że przewodniczący każdej grupy
roboczej powinien przedstawić wyniki prac na sesji plenarnej, po czym przedstawiciel
europejskich paneli obywatelskich z grupy roboczej powinien niezwłocznie przedstawić
swoją opinię. 

Podczas dyskusji, która się wywiązała:

- Kilku uczestników wyraziło obawy, przypominając o celu, jakim jest prosta struktura,
z udziałem obywateli, podkreślając nieformalny charakter grup roboczych oraz
znaczenie, jakie ma to, by grupy robocze odbywały się w czasie wyznaczonym na
sesję plenarną.

- Niektórzy uczestnicy zwrócili uwagę na znaczenie grup roboczych w przygotowaniu
sesji plenarnej, poprzez analizę propozycji, i zaapelowali o szybkie rozpoczęcie prac
grup roboczych.
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- Podniesiono również potrzebę zorganizowania posiedzeń grup roboczych przed
październikową sesją plenarną, w oparciu o wkład w wielojęzyczną platformę cyfrową. 

Współprzewodniczący Gašper Dovžan przyjął do wiadomości wszystkie uwagi i stwierdził,
że dyskusje będą kontynuowane z myślą o osiągnięciu porozumienia we wrześniu.

Wnioski: 

Współprzewodniczący poinformowali zarząd o stanie tworzenia grup roboczych
mających wspierać posiedzenia plenarne konferencji.



 

4. Wspólny plan komunikacyjny dotyczący Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy: informacje przekazane przez współprzewodniczących

Współprzewodniczący Guy Verhofstadt przewodniczył temu punktowi porządku obrad
i poinformował zarząd o wspólnym planie komunikacyjnym opracowanym przez dyrekcje
generalne ds. komunikacji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, na wniosek zarządu
z 26 maja, i zachęcił do przedstawiania ewentualnych dalszych sugestii. Poinformował, że
wspólny plan komunikacyjny przyniósł już rezultaty, a liczba wizyt na wielojęzycznej
platformie cyfrowej wzrosła.

Współprzewodniczący Guy Verhofstadt wspomniał o możliwości wykorzystania znanych
osobistości, takich jak sportowcy, do promowania wielojęzycznej platformy cyfrowej za
pomocą odpowiedniego kodu QR i zwrócił się do wspólnego sekretariatu i dyrekcji
generalnych ds. komunikacji trzech instytucji, by zastanowiły się nad bardziej kreatywnymi
rozwiązaniami. Poinformował również, że zgodnie z ustaleniami współprzewodniczących
dziennikarze powinni mieć możliwość śledzenia obrad europejskich paneli obywatelskich
a dyrekcje generalne ds. komunikacji trzech instytucji – pośredniczyć w kontaktach między
zainteresowanymi obywatelami a dziennikarzami.

Współprzewodniczący Gašper Dovžan zaznaczył, że zbliżające się forum strategiczne
w Bledzie będzie poświęcone konferencji i w związku z tym będzie wzbudzać większe
zainteresowanie. Zwrócił się do wszystkich tworzących zarząd, by zaangażowali w prace
swoje sieci.

Współprzewodnicząca Dubravka Šuica przedstawiła statystyki dotyczące wielojęzycznej
platformy cyfrowej i wskazała, że na platformie zarejestrowano ponad 20 000 uczestników,
1500 wydarzeń i około 5 600 pomysłów. Podkreśliła również, że ważna jest lepsza
komunikacja.

W dyskusji, która się następnie wywiązała, niektórzy uczestnicy zaproponowali, by na
platformie wskazano tendencje w zakresie każdego z dziewięciu tematów. Inni
zaproponowali, by parlamenty narodowe również odgrywały ważną rolę w mobilizowaniu
obywateli, organizując wydarzenia w swoich okręgach wyborczych.

Współprzewodniczący Guy Verhofstadt stwierdził, że kwestia ta znajdzie się w porządku
obrad następnego posiedzenia zarządu, tak by można było uważnie śledzić i  oceniać
udział w platformie.

Wnioski: 

Współprzewodniczący poinformowali zarząd o wspólnym planie komunikacyjnym
dotyczącym Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Kolejne posiedzenie: 

Data następnego posiedzenia zarządu zostanie ustalona później.

Posiedzenie zamknął Gašper Dovžan (współprzewodniczący).
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Kontakt: Rebecca Rhlalou, członkini wspólnego sekretariatu


