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Sprawozdanie podsumowujące ósme posiedzenie zarządu 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy 

sobota 4 grudnia 2021 

godz. 11.00–12.00 (zdalnie) 

Uczestnicy: lista w załączniku 

Streszczenie i wnioski: 
 
W dniu 4 grudnia 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym ósme posiedzenie zarządu Konferencji 
w sprawie przyszłości Europy. Posiedzenie to zostało zwołane z niewielkim wyprzedzeniem 
w reakcji na ewoluującą sytuację epidemiologiczną w Europie i jej wpływ na najbliższe 
działania związane z konferencją. 
 
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. 
 
Zarząd wymienił poglądy w sprawie trzeciej sesji europejskiego panelu obywatelskiego 2 we 
Florencji. Zatwierdził proponowaną decyzję o zwołaniu panelu we Florencji w planowanym 
terminie 10–12 grudnia w trybie hybrydowym – z pełnym poszanowaniem obowiązujących 
środków ochrony zdrowia. 
 
Zarząd wymienił również poglądy na temat trzeciej sesji plenarnej zaplanowanej na  
17–18 grudnia w Strasburgu. Postanowił sesję tę przełożyć w związku z ewoluującą sytuacją 
związaną z COVID-19 w kilku państwach członkowskich, ale umożliwić grupom roboczym sesji 
plenarnej zorganizowanie spotkań w grudniu w trybie zdalnym. 
 
 

1. Zatwierdzenie proponowanej decyzji o trzeciej sesji europejskiego panelu 
obywatelskiego 2 we Florencji 
 
Posiedzenie otworzył współprzewodniczący Gašper Dovžan, który wyjaśnił, że zostało ono 
zwołane, by omówić wpływ sytuacji związanej z COVID-19 na nadchodzący europejski panel 
obywatelski we Florencji oraz na trzecią konferencję plenarną zaplanowaną na grudzień. 
Podkreślił, że względy zdrowotne muszą stanowić priorytet, i wyjaśnił, że zarząd musi 
wspólnie zdecydować, czy potwierdzić zapowiedziane wydarzenia w formacie hybrydowym 
czy je przełożyć. 
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Współprzewodnicząca Dubravka Šuica zwróciła uwagę na szybko zmieniającą się sytuację 
epidemiologiczną w Europie. Przypomniała, że trzecia sesja europejskiego panelu 
obywatelskiego 1, która miała się odbyć w Dublinie w dniach 3–5 grudnia, musiała zostać 
przełożona, zwłaszcza po zasięgnięciu opinii instytutu partnerskiego i władz krajowych. 
Zwróciła uwagę, że sytuacja zdrowotna we Włoszech różni się od sytuacji w Dublinie i że 
instytut partnerski poinformował o możliwości organizacji panelu we Florencji w trybie 
hybrydowym – z poszanowaniem wszystkich obowiązujących środków zdrowotnych 
i sanitarnych. 
 
Współprzewodniczący Guy Verhofstadt był zdania, że panel powinien się odbyć z uwagi na 
pozytywną ocenę władz lokalnych we Florencji i Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego 
będącego jego gospodarzem. Podkreślił, że tryb hybrydowy pozwoli na zdalny udział tych 
uczestników, którzy nie mogliby przyjechać do Florencji, i uznał, że przełożenie panelu bez 
wskazania konkretnej daty zagroziłoby całej konferencji. 
 
Podsumowanie wymiany poglądów: 
 

• Wielu uczestników podzielało pogląd, że panel powinien się odbyć w trybie 
hybrydowym, zgodnie z propozycję, z uwagi na pozytywną ocenę władz lokalnych 
i partnerów oraz zgodnie z lokalnymi środkami zdrowotnymi i sanitarnymi. 

• Niektórzy uczestnicy zwracali uwagę, że należy utrzymać tempo konferencji 
i realizować zaplanowany harmonogram. 

• Część uczestników wyrażała niepokój w związku z pogarszająca się sytuacją zdrowotną 
w różnych państwach członkowskich. 

• Niektórzy uczestnicy zauważyli, że uczestnictwo zdalne nie daje obywatelom takiego 
samego poczucia zaangażowania jak osobiste. 

Na zakończenie dyskusji współprzewodniczący Gašper Dovžan ogłosił, że zarząd zatwierdził 
proponowaną decyzję o zorganizowaniu trzeciej sesji europejskiego panelu obywatelskiego 
2 we Florencji w zaplanowanym terminie 10–12 grudnia w trybie hybrydowym – z pełnym 
poszanowaniem obowiązujących środków ochrony zdrowia. 
 
Wnioski: 
Zarząd zatwierdził proponowaną decyzję o zorganizowaniu trzeciej sesji europejskiego 
panelu obywatelskiego 2 we Florencji w planowanym terminie 10–12 grudnia w trybie 
hybrydowym – z pełnym poszanowaniem obowiązujących środków ochrony zdrowia. 

 

2 Zatwierdzenie proponowanego porządku grudniowej sesji plenarnej 
 
Po decyzji o zorganizowaniu trzeciej sesji panelu 2 we Florencji w dniach 10–12 grudnia 
współprzewodniczący Guy Verhofstadt przedstawił proponowany porządek sesji plenarnej 
zaplanowanej na 17–18 grudnia. Wyjaśnił, że sesja odbędzie się w trybie hybrydowym 
i z pełnym poszanowaniem środków zdrowotnych i sanitarnych obowiązujących we Francji. 
Zwrócił uwagę na to, że ważne jest, by panel 2 przedstawił swoje zalecenia przeznaczone na 
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sesję plenarną zaraz po ich przyjęciu, i uznał, że niezorganizowanie sesji plenarnej zagrozi 
dynamice konferencji. 
 
Podczas wymiany poglądów, która nastąpiła po tym wprowadzeniu, członkowie 
i obserwatorzy zarządu argumentowali za przełożeniem sesji plenarnej (sytuacja związana 
z COVID-19; podczas każdej sesji plenarnej należy rozpatrywać zalecenia dwóch paneli, tak by 
nie ograniczać zakresu dyskusji i nie tworzyć nierównowagi między panelami) albo przeciwko 
jej przełożeniu (konferencja powinna utrzymać dynamikę i kontynuować prace; 
rozpatrywanie zaleceń jednego panelu pozwoliłoby na bardziej ukierunkowaną 
i konstruktywną dyskusję). Niektórzy uczestnicy zwracali uwagę na odmienny odbiór sesji 
planarnej przez łączących się z nią zdalnie. Byli zdania, że fizyczna obecność na sesji plenarnej 
jest istotną częścią konferencji, zwłaszcza dla obywateli. 
 
Po rozważeniu wszystkich argumentów zarząd postanowił przełożyć grudniową sesję 
plenarną. Aby utrzymać tempo konferencji i umożliwić kontynuowanie prac, grupy robocze 
sesji plenarnej mogą zebrać się w grudniu na spotkaniach zdalnych. 
 
Wniosek: 
Zarząd postanowił przełożyć sesję plenarną zaplanowaną na 17–18 grudnia w związku 
z ewoluującą sytuacją związaną z COVID-19 w kilku państwach członkowskich, ale 
umożliwić grupom roboczym sesji plenarnej zorganizowanie spotkań w grudniu w trybie 
zdalnym. 

 

Kontakt: Eva-Maria Poptcheva (wspólny sekretariat)  
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

4 December 2021, 11.00-12.00, virtual access 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
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 Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 
 
Represented by Ms Servane METZGER 

  
MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
OBSERVER Ms Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
 
Represented by Mr Oszkár ÖKRÖS 
State Secretary 

  
OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 

Minister for EU Affairs 
  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
Director General for European Affairs 
Secretary General a.i. 

  
OBSERVER Mr Daniel FREUND 
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Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 
  

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

  
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 

(SGI Europe) 
Invited 

Ms Valeria RONZITTI 
Secretary General of SGI Europe 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 
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EXCUSED 

 

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

  
OBSERVER 

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

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Ms Sabine THILLAYE (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Jean-François RAPIN (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  
OBSERVER 

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

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


