
Europejskie panele obywatelskie są jednym z głównych elementów Konferencji 
w sprawie przyszłości Europy – przełomowej inicjatywy na rzecz demokracji 
deliberatywnej w Unii Europejskiej.

Panele umożliwiają obywatelom odegranie większej roli w kształtowaniu przyszłej polityki 
i ambitnych celów Unii. Reprezentatywna próba 800 obywateli weźmie udział w spotkaniu 
i dyskusji na temat przyszłości Europy oraz sformułuje zalecenia polityczne dotyczące 
głównych tematów poruszonych na cyfrowej, wielojęzycznej platformie konferencji.

Zalecenia te zostaną uwzględnione w dyskusjach podsumowujących konferencję, po 
których zostaną podjęte działania następcze.

Kim będą członkowie paneli?

• W skład czterech paneli będzie wchodzić 200 losowo wybranych 
obywateli z 27 państw członkowskich.

• Będą oni odzwierciedlali różnorodność Unii pod względem: 
pochodzenia geograficznego, płci, wieku, pochodzenia społeczno-
ekonomicznego i wykształcenia.

• Jedną trzecią każdego panelu będą stanowić młodzi ludzie  
(16–25 lat).

Zabierz głos https://futureu.europa.eu

Europejskie panele obywatelskie

Przyszłość jest w 
Twoich rękach
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http://online multilingual digital platform
https://futureu.europa.eu/?locale=pl


wartości, praw, 
praworządności, 
demokracji, 
bezpieczeństwa  
(24-26/09; 12-14/11;  
10-12/12)

zmiany klimatu, 
środowiska i zdrowia 
(1-3/10; 19-21/11; 
7-9/01/2022)

• Członkowie tych czterech paneli będą omawiać różne tematy, dzięki czemu 
możliwa będzie oddolna dyskusja dotycząca:

pozycji UE na świecie 
i migracji. (15-17/10;  
26-28/11; 14-16/01/2022)

Co będzie przedmiotem dyskusji?

W jaki sposób i kiedy odbędą się dyskusje w ramach paneli?

Dyskusje każdego 
z paneli będą mieć 

formę trzech co najmniej 
dwudniowych sesji, które 

odbędą się w okresie 
od września 2021 r. do 

stycznia 2022 r.

Będą to sesje 
stacjonarne lub zdalne, 

w zależności od sytuacji 
związanej z COVID-19.

Dyskusje będą 
wielojęzyczne 

(posiedzenia plenarne 
będą prowadzone 

we wszystkich 
24 językach UE).

silniejszej gospodarki, 
sprawiedliwości 
społecznej, zatrudnienia 
i edukacji, młodzieży, 
kultury, sportu 
i transformacji cyfrowej 
(17-19/09; 5-7/11; 3-5/12)



Zabierz głos

 Jaki będzie rezultat pracy paneli?

• W panelach omówione zostaną opinie zgromadzone za pośrednictwem platformy 
cyfrowej. Następnie sformułowany zostanie szereg zaleceń dotyczących działań 
następczych, jakie powinna podjąć Unia. Zalecenia te zostaną przedyskutowane 
podczas sesji plenarnej konferencji.

• 80 przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich, spośród których co 
najmniej jedna trzecia będzie w wieku poniżej 25 lat, przedstawi wyniki odbytych 
dyskusji i omówi je z pozostałymi uczestnikami sesji plenarnej.

• Członkowie paneli będą na bieżąco informowani o działaniach podejmowanych 
w związku z przedstawionymi przez nich zaleceniami. Na koniec zorganizowane 
zostanie wydarzenie poświęcone opiniom zwrotnym.  

Postępy w pracach paneli można obserwować na platformie cyfrowej:  
https://futureu.europa.eu.
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