
Europejskie panele obywatelskie – pytania i odpowiedzi

1. Czym są europejskie panele obywatelskie?

Europejskie panele obywatelskie to kluczowy element Konferencji w sprawie
przyszłości Europy. Przewidziano je we wspólnej deklaracji1, a ich organizacją
zajmuje się Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska.
Zorganizowano cztery europejskie panele obywatelskie, aby obywatele mogli
wspólnie zastanowić się nad tym, jakiej przyszłości chcą dla Unii Europejskiej.
W procesie deliberatywnym zorganizowanym w formie trzech sesji uczestniczy
łącznie 800 losowo wybranych obywateli, którzy reprezentują socjologiczno-
geograficzną różnorodność UE, i których celem jest udział w kształtowaniu
przyszłości wspólnej Europy. W panelach uwzględnione zostaną uwagi i komentarze
gromadzone w ramach konferencji. Zostaną one wykorzystane podczas sesji
plenarnej konferencji jako zestaw zaleceń dla trzech instytucji Unii, w następstwie
których instytucje te podejmą działania.

2. Czym jest proces deliberatywny?

Proces deliberatywny ma miejsce, gdy – na wniosek organu publicznego – grupa
losowo wybranych obywateli spotyka się przez kilka dni, aby wypracować uzgodnione
stanowisko w kwestii leżącej w interesie ogólnym. Dana grupa (np. zgromadzenie
obywatelskie, jury obywatelskie lub panel obywatelski) ma dostęp do technik pracy
grupowej i do informacji, a także wystarczająco dużo czasu na obrady na temat danej
kwestii. Proces ten stosuje się na całym świecie coraz częściej.

3. Ile europejskich paneli obywatelskich zostanie zorganizowanych, gdzie i kiedy 
się one odbędą i jakimi tematami będą się zajmować? 

Odbędą się cztery europejskie panele obywatelskie, a każdy z nich spotka się na
trzech sesjach deliberatywnych trwających trzy dni. Przewidziano w tym dwie sesje
z udziałem bezpośrednim, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. 

Pierwsze sesje w ramach czterech europejskich paneli obywatelskich zaplanowano
przy udziale bezpośrednim, w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego
w Strasburgu. Drugi etap sesji w ramach paneli odbędzie się w sposób zdalny,
podczas weekendu. Trzecia i ostatni etap sesji w ramach panelu odbędzie się przy
udziale bezpośrednim, w następujących instytucjach oświatowych: w Instytucie
Spraw Międzynarodowych i Europejskich w Dublinie, w Europejskim Instytucie

1� https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-
_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf 
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Uniwersyteckim we Florencji, w Kolegium Europejskim w Natolinie (w Warszawie)
oraz w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej w Maastricht. 

Wszystkie europejskie panele obywatelskie odbędą się w tym samym okresie: od 
jesieni 2021 r. do wiosny 2022 r.

Tematy do dyskusji w ramach poszczególnych paneli skupiają się wokół zagadnień 
wielojęzycznej platformy cyfrowej i pogrupowano w następujących sposób:

 silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, miejsca pracy/edukacja, 
młodzież, kultura, sport/transformacja cyfrowa; 

 demokracja europejska/wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo; 

 zmiana klimatu, środowisko/zdrowie; 

 pozycja UE na świecie/migracja.

4. Kim są uczestnicy europejskich paneli obywatelskich i w jaki sposób ich 
wybrano? 

W skład europejskich paneli obywatelskich wchodzi 800 obywateli europejskich,
każdy z czterech paneli liczy 200 obywateli. Liczba ta gwarantuje równowagę między
różnorodnością (tym większa, im wyższa jest liczba uczestników) a skutecznością
procesu deliberatywnego. Wyboru dokonano, losowo wyłaniając obywateli
reprezentujących różnorodność socjologiczną UE (różne grupy reprezentowane na
podstawie pięciu kryteriów: pochodzenie geograficzne – obywatelstwo, obszary
miejskie/wiejskie, pochodzenie społeczno-ekonomiczne, poziom wykształcenia, płeć
i wiek). Proces ten opiera się na wiarygodnej metodologii mającej na celu
zapewnienie różnorodności i uwzględnienie licznych doświadczeń zgromadzeń
obywatelskich na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim. Jedna trzecia każdego
panelu to ludzie młodzi (w wieku 16-25 lat). Podziału uczestników między państwami
członkowskimi dokonano na zasadzie degresywnej proporcjonalności, jaka ma
zastosowanie w przypadku ustalania składu Parlamentu Europejskiego. Wyboru
dokonano w okresie od maja do sierpnia 2021 r., obejmując całą ludność
(ograniczoną do obywateli UE). W większości przypadków kontaktowano się
z obywatelami telefonicznie (przypadkowe generowanie numerów telefonu –
stacjonarnego i komórkowego), kilkakrotnie, w celu wyjaśnienia założeń i uzyskania
zgody obywateli. Po uzyskaniu zgody obywateli przesyłano im zaproszenia, w których
dokładnie wyjaśniono, czego się od nich oczekuje oraz zapewniono profesjonalne
wsparcie i doradztwo w trakcie całego procesu. 

https://futureu.europa.eu/


5. Jak zagwarantować zaangażowanie obywateli? 

Obywatele uczestniczący w europejskich panelach obywatelskich zostaną poproszeni
o zobowiązanie się do udziału we wszystkich sesjach. Mając na uwadze znaczenie
tego przedsięwzięcia oraz wkład obywateli – zarówno pod względem czasu, jak
i wysiłku – przewidziano dla obywateli opłatę wyrównawczą. Wszystkie sesje będą
odbywać się podczas weekendów, aby zapewnić jak największą dyspozycyjność
obywateli oraz aby sesje w jak najmniejszym stopniu kolidowały z życiem
zawodowym i prywatnym. 

6. Jakich wyników prac w ramach paneli należy się spodziewać i jak zostaną one 
uwzględnione w konferencji? 

W ramach europejskich paneli obywatelskich przedstawiony zostanie szereg
wspólnie opracowanych i popieranych przez wszystkich zaleceń, które zostaną
uwzględnione w ogólnych obradach konferencji (w szczególności podczas sesji
plenarnych konferencji), a następnie zawarte w sprawozdaniu z ostatecznych
rezultatów konferencji.

Każdy panel wyznaczy 20 przedstawicieli na sesję plenarną konferencji, którzy
przedstawią i omówią przyjęte zalecenia z pozostałymi przedstawicielami. Pierwsze
dwa panele przedstawią wyniki swoich prac podczas sesji plenarnej konferencji
w grudniu 2021 r., a pozostałe dwa panele – w styczniu 2022 r. Dzięki plenarnej
formie konferencji debaty nad pogrupowanymi tematycznie zaleceniami krajowych
i europejskich paneli obywatelskich odbędą się bez określonego z góry wyniku oraz
nie będą zawężane do zdefiniowanych wstępnie dziedzin polityki. W następstwie
konferencji plenarnej zarządowi zostaną przekazane propozycje, które ten – we
współpracy z konferencją plenarną i w przejrzysty sposób – ujmie w sprawozdaniu
opublikowanym na wielojęzycznej platformie cyfrowej.

7. W jaki sposób zorganizowany zostanie proces deliberatywny? 

W oparciu o bogate doświadczenia zgromadzeń obywatelskich, przy udziale
ekspertów, koordynatorów i weryfikatorów faktów wdrożona zostanie rygorystyczna
metodologia i określony zostanie jasny przebieg procesu deliberatywnego. Umożliwi
to prawdziwie oddolną i obywatelską debatę.



Odbędą się trzy różne etapy prac. Podczas pierwszej sesji („określenie porządku
obrad”) obywatele sami zadecydują o kwestiach, które będą przedmiotem debaty
w ramach głównych tematów panelu, kształtując tym samym własną wizję Europy.
Uczestnicy skupią się przede wszystkim na kwestiach, którymi jako grupa będą
chcieli się zająć i które będą chcieli pogłębić, aby wypracować konkretne zalecenia
dla Unii Europejskiej. Rozważenie tych kwestii nastąpi w drugim etapie („pogłębienie
tematyczne”), który będzie miał miejsce podczas drugiej sesji prowadzącej do trzeciej
sesji, na której zalecenia zostaną zatwierdzone.

Po przedstawieniu ostatecznych zaleceń na konferencji plenarnej nastąpi ostatni etap
(„wydarzenie poświęcone prezentacji informacji zwrotnych”). Pozwoli on na
przeprowadzenie procesu rozliczalności, podczas którego obywatele będą śledzić
reakcję na ich zalecenia oraz ich ewentualne praktyczne wdrożenie. 

Sesje panelowe będą obejmować posiedzenia plenarne, podczas których odbędą się
ogólne prezentacje oraz dyskusje z udziałem wszystkich uczestników, a także mniej
formalne sesje lub prace grup roboczych, podczas których prace będą realizowane
w mniejszej grupie i będą skupiać się na konkretnych aspektach lub bardziej
szczegółowych tematach. W skład każdego panelu wchodzić będzie 15 grup
roboczych. 

Europejskie panele obywatelskie będą również informowane o wszelkich zaleceniach
sformułowanych przez krajowe panele obywatelskie.

8. Jakimi językami będą posługiwać się obywatele podczas obrad europejskich
paneli obywatelskich? 

Aby zapewnić jak największą różnorodność obrad, panele będą wielojęzyczne (24
języki urzędowe UE podczas sesji plenarnych oraz co najmniej cztery języki na
każdej sesji roboczej, co pozwoli ująć wszystkie języki urzędowe UE).

9. Jaka jest rola ekspertów zewnętrznych? 

Podczas deliberacji obywatele uczestniczący w europejskich panelach obywatelskich
będą mieli dostęp do zasobów informacyjnych oraz do wiedzy eksperckiej.



Obywatelom udostępniona zostanie lista ekspertów i zainteresowanych stron. Będą
mogli korzystać z tej listy stosownie do tematów i konkretnych potrzeb, natomiast
podczas pierwszej sesji każdego panelu obecni będą eksperci, którzy przedstawią
temat. 

10. Jaka jest rola obserwatorów? 

Przewiduje się, że europejskie panele obywatelskie – prawdziwa innowacja
demokratyczna – przyciągną dużą uwagę środowiska naukowego. Naukowcy mogą
być obecni podczas spotkań europejskich paneli obywatelskich i mogą obserwować
postępowanie, przestrzegając pewnych zasad oraz szanując pracę i prywatność
uczestników. W miarę możliwości i po uzyskaniu zgody uczestników będą mogli
przeprowadzać z nimi wywiady z do celów naukowych.

11. Czy deliberacje w ramach paneli będą jawne?

Posiedzenia plenarne w ramach europejskich paneli obywatelskich będą
transmitowane na żywo w internecie, zaś dokumenty z dyskusji i deliberacji zostaną
u d o s t ę p n i o n e p u b l i c z n i e n a w i e l o j ę z y c z n e j p l a t f o r m i e c y f r o w e j
https://futureu.europa.eu . Obrady poszczególnych grup roboczych nie będą
transmitowane, aby chronić swobodę obywateli w zakresie dyskutowania
i opracowywania zaleceń. 

https://futureu.europa.eu/

