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Obrady Konferencji w sprawie przyszłości Europy są w pełnym toku. Po 
inauguracyjnej sesji plenarnej, która odbyła się w Strasburgu 19 czerwca 
2021 r., do pracy przystąpiły europejskie panele obywatelskie – ich pierwsze 
posiedzenie miało miejsce w połowie września. Utworzono cztery panele z 
udziałem około 800 losowo wybranych obywatelek i obywateli UE 
odzwierciedlających różnorodność Unii, którzy dyskutują o najistotniejszych 
tematach w kluczowych obszarach polityki. Europejskie panele obywatelskie 
oraz ich krajowe odpowiedniki mają do odegrania zasadniczą rolę, ponieważ 
sformułowane przez nie zalecenia, a także wpisy zamieszczane na 
wielojęzycznej platformie cyfrowej, zostaną omówione przez zgromadzenie 
plenarne Konferencji, które zaproponuje zarządowi treść końcowych 
konkluzji z Konferencji.  

Nadal zamieszczane są wpisy na wielojęzycznej platformie cyfrowej 
Konferencji, dzięki której każda obywatelka i każdy obywatel UE może się 
wypowiedzieć we wszystkich 24 językach urzędowych UE. Do końca 
października udostępniono ponad 9 000 pomysłów. Pierwsze sprawozdania 
na temat zgromadzonych wpisów pokazują różnorodność zgłaszanych 
pomysłów i informują o związanych z Konferencją wydarzeniach 
organizowanych w całej UE.   

Europejskie Spotkanie Młodzieży 2021, które odbyło się w dniach 8–9 
października, było okazją do wysłuchania opinii osób w wieku od 16 do 30 
lat. Niektórzy młodzi ludzie przyjechali na to spotkanie do Strasburga, inni 

I. WPROWADZENIE  
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uczestniczyli w nim zdalnie, ale wszystkim przyświecała chęć kształtowania 
przyszłości Europy i dzielenia się pomysłami na jej temat.  

Ważnym kamieniem milowym była druga sesja plenarna Konferencji, która 
odbyła się w Strasburgu 22 i 23 października 2021 r. Po raz pierwszy 
obradowano w pełnym składzie, z udziałem 80 przedstawicieli europejskich 
paneli obywatelskich. Uczestnicy sesji, reprezentujący wyjątkowo szerokie 
spektrum społeczne, wysłuchali pierwszych sprawozdań z bieżących 
dyskusji panelowych i omówili opinie obywatelek i obywateli zgłoszone na 
platformie cyfrowej oraz podczas wydarzeń i debat konferencyjnych. Obrady 
poprowadziło troje współprzewodniczących Konferencji: poseł do 
Parlamentu Europejskiego Guy Verhofstadt, sekretarz stanu Gašper Dovžan 
występujący z ramienia Rady i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej 
Dubravka Šuica. 
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A. Wielojęzyczna platforma cyfrowa 

Wielojęzyczna platforma cyfrowa (https://futureu.europa.eu/?locale=pl) jest 
trzonem ponadnarodowej i demokratycznej debaty w ramach Konferencji 
w sprawie przyszłości Europy, dzięki któremu każda obywatelka i każdy 
obywatel UE może zabrać głos w jednym z 24 unijnych języków 
urzędowych, przedstawić własne pomysły oraz popierać pomysły innych 
osób i je komentować, a także dzielić się informacjami o wydarzeniach 
konferencyjnych i płynących z nich wnioskach. Wpisy są publicznie 
dostępne, podobnie jak otwarte pliki danych związane z platformą cyfrową. 

Do końca października na wielojęzycznej platformie cyfrowej zarejestrowano 
ponad 3,6 mln pojedynczych użytkowników i 33 213 aktywnych uczestników; 
omówiono 9 111 pomysłów i zarejestrowano prawie 3 500 wydarzeń, a w 
ostatnich miesiącach liczba uczestników stale rośnie. Należy kontynuować 
wysiłki na rzecz jej promowania i udostępniania jak największej liczbie 
obywatelek i obywateli. 

Co się dzieje w ramach Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy? 

33 213 
Uczestnicy platformy 

160 301 
Uczestnicy wydarzenia 

9 111 
Pomysły 

   

15 387 
Komentarze 

3 456 
Wydarzenia 

45 470 
Wyrazy poparcia 

   

Rysunek 1 Aktywność uczestników, stan na 29 października  
(źródło: futureu.europa.eu)  

Wpisy na platformie są gromadzone i analizowane, a wykonawca 
przygotowuje sprawozdania i publikuje je na tej samej stronie. Pierwsze 
okresowe sprawozdanie, opublikowane we wrześniu, obejmuje wpisy 
zebrane od 19 kwietnia do 2 sierpnia 2021 r. W dniu 15 października 2021 r. 
ukazało się drugie okresowe sprawozdanie obejmujące wpisy zgromadzone 
do 7 września 2021 r. W tym samym czasie udostępniono dodatkowe 
sprawozdanie na temat wkładów w podziale na państwa członkowskie. 

II. DZIAŁANIA NA POZIOMIE 
EUROPEJSKIM  

https://futureu.europa.eu/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=pl
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=pl
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=pl
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/v64hsccr6w9ihdawj8umt9m9lup1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf%22;%20filename*=UTF-8''COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211110T080450Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ca6e0771a65ec1436603a59f20c25b573df55fb8bf480c1574a8ee009f7e8943
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Sprawozdania te pokazują, że do tej pory najpopularniejszymi tematami 
dyskusji są demokracja europejska oraz zmiana klimatu i środowisko. 
Obywatelki i obywatele ze wszystkich krajów UE zgłosili również wiele 
innych pomysłów i omówili szeroki wachlarz tematów podczas wydarzeń 
konferencyjnych. 

 

Sprawozdania, w tym tzw. mapy myśli, były cennym przyczynkiem do 
pierwszej rundy europejskich paneli obywatelskich i pomogły wyznaczyć 
kierunki ich prac. Omówiono je także na sesji plenarnej Konferencji w dniu 
23 października 2021 r. oraz na wcześniejszych posiedzeniach grup 
roboczych. 

Trzecie sprawozdanie okresowe, opublikowane w grudniu 2021 r., zostanie 
uwzględnione na końcowych sesjach europejskich paneli obywatelskich i na 
kolejnych posiedzeniach plenarnych Konferencji. Ostatnie zawarte w niej 
wpisy pochodzą z początku listopada. Sprawozdanie końcowe zostanie 
opracowane w 2022 r. i opublikowane przed końcowym posiedzeniem 
plenarnym, które odbędzie się na wiosnę tego samego roku. Ponadto 
udostępni się kolejne sprawozdania dla poszczególnych państw 
członkowskich. 

Dzięki moderatorom platforma jest bezpieczną przestrzenią, w której 
obywatelki i obywatele ze wszystkich środowisk i zakątków Europy czują się 
swobodnie i są zachęcani do udziału w debacie. Zespół moderatorów pod 
nadzorem wspólnego sekretariatu zapewnia w imieniu zarządu 
przestrzeganie Karty Konferencji i Zasad uczestnictwa. W ostatnich 
miesiącach tylko niewielka część wkładów wymagała moderacji ze względu 
na ich obraźliwą treść. 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=pl
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation
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B. Europejskie panele obywatelskie 

Europejskie panele obywatelskie stanowią trzon Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy i skupiają około 800 obywatelek i obywateli ze 
wszystkich środowisk i zakątków UE. Zostały zorganizowane przez trzy 
instytucje unijne pod nadzorem zarządu oraz przy wsparciu konsorcjum, na 
zasadach określonych przez współprzewodniczących. Uczestników 
europejskich paneli obywatelskich wybrano losowo latem 2021 r. zgodnie z 
pięcioma kryteriami określonymi we wspólnej deklaracji w sprawie 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy (płeć, wiek, pochodzenie 
geograficzne – obywatelstwo oraz pochodzenie miejskie/wiejskie, status 
społeczno-ekonomiczny i wykształcenie). Każdy panel spotyka się przez trzy 
weekendy: pierwsze sesje zaplanowano w Strasburgu, drugie w trybie 
online, a trzecie odbędą się w czterech miastach (Dublinie, Florencji, na 
warszawskim Natolinie i w Maastricht) – ich gospodarzami są instytucje 
szkolnictwa wyższego. 

We wrześniu 2021 r. obrady rozpoczęły cztery panele tematyczne. W 
każdym z nich uczestniczy maksymalnie 200 losowo wybranych obywatelek 
i obywateli odzwierciedlających demograficzną i społeczną różnorodność 
UE, z których co najmniej jedna trzecia ma od 16 do 25 lat.  

Pierwsza sesja każdego panelu odbyła się w trybie fizycznym w Strasburgu. 
Określono na nich porządek obrad, przeprowadzono pogłębioną refleksję 
nad wizją Europy i w ramach tematyki panelu wyłoniono główne punkty do 
dyskusji. Następnie paneliści ustalili zagadnienia – wedle ich ważności –na 
których chcieliby się głębiej skupić, by sformułować konkretne zalecenia dla 
instytucji Unii Europejskiej, z myślą o podjęciu dalszych działań przez Unię. 
Dyskusje i prace zbiorowe miały miejsce w dwóch formatach: 

 W podgrupach liczących od dwanaściorga do czternaściorga 
obywateli. W każdej podgrupie posługiwano się 4-5 językami, by każdy 
mógł wypowiedzieć się w języku ojczystym. Pracami podgrup kierowali 
profesjonalni mediatorzy wybrani przez konsorcjum zewnętrznych 
usługodawców; 

 w ramach sesji plenarnych, z udziałem wszystkich uczestników i 
dwóch głównych moderatorów. 

Najważniejsze tematy wyłonione w trakcie dyskusji pogrupowano w wątki 
tematyczne (tematy główne) i podpunkty, które służyły za punkt wyjścia 
drugiej rundy sesji. Dzięki pierwszemu okresowemu sprawozdaniu 
wielojęzycznej platformy cyfrowej oraz prezentacjom zewnętrznych 
ekspertów wysokiego szczebla uczestnicy mogli zapoznać się z 
podstawowymi informacjami dotyczącymi tematów oraz z wpisami, w tym z 
analizami i mapami myśli. Podczas pierwszych sesji wybrano w drodze 
losowania 20 przedstawicieli każdego panelu, którzy uczestniczą 
w zgromadzeniu plenarnym Konferencji.  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=pl
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Pierwsza sesja panelu „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, 
zatrudnienie/ Edukacja, kultura, młodzież, sport/ Transformacja cyfrowa” 
odbyła się w dniach 17–19 września. Panel poświęcony jest przyszłości 
naszej gospodarki i miejsc pracy, zwłaszcza po pandemii, i zwraca się w nim 
należytą uwagę na powiązane kwestie dotyczące sprawiedliwości 
społecznej. Jego uczestnicy zajmują się również możliwościami i 
wyzwaniami związanymi z transformacją cyfrową – jednym z najobszerniej 
dyskutowanych obecnie tematów dotyczących przyszłości. Jego członkowie 
rozważają także przyszłość Europy w odniesieniu do młodzieży, sportu, 
kultury i edukacji. Uczestników panelu powitał współprzewodniczący Guy 
Verhofstadt, poseł do Parlamentu Europejskiego. Prace pierwszej sesji 
zakończyły się zatwierdzeniem pięciu wątków: „Praca w Europie”; 
„Gospodarka dla przyszłości”; „Sprawiedliwe społeczeństwo”; „Uczenie się 
w Europie” oraz „Etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa”. 
Sprawozdanie końcowe z tej sesji udostępniono na wielojęzycznej platformie 
cyfrowej.  

Pierwsza sesja panelu „Demokracja europejska/Wartości i prawa, 
praworządność, bezpieczeństwo” miała miejsce w dniach 24–26 września. 
Poświęcona była zagadnieniom związanym z demokracją, takimi jak wybory, 
uczestnictwo obywateli poza okresami wyborczymi, postrzegany dystans 
między obywatelami a wybieranymi przez nich przedstawicielami, wolność 
mediów i dezinformacja. Panel zajmuje się też kwestiami dotyczącymi 
podstawowych praw i wartości, praworządnością, zwalczaniem wszelkich 
form dyskryminacji, bezpieczeństwem wewnętrznym UE, np. ochroną 
Europejczyków przed wszelkimi formami terroryzmu i innymi rodzajami 
przestępstw. W imieniu słoweńskiej prezydencji w Radzie UE uczestników 
panelu powitał współprzewodniczący Gašper Dovžan, słoweński sekretarz 
stanu ds. UE. Pierwsze sesje zakończyły się zatwierdzeniem pięciu wątków: 
„Zapewnienie praw i niedyskryminacji”; „Ochrona demokracji i 
praworządności”; „Reforma UE”; „Budowanie tożsamości europejskiej”; 
„Zwiększenie uczestnictwa obywateli”. Sprawozdanie końcowe z tej sesji 
dostępne jest na wielojęzycznej platformie cyfrowej.  

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=pl
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Pierwsza sesja panelu „Zmiana klimatu i środowisko/Zdrowie” odbyła się w 
dniach 1–3 października. Panel zajmuje się skutkami zmiany klimatu, 
środowiskiem i nowymi wyzwaniami w zakresie zdrowia stojącymi przed 
Unią Europejską. Tematy te łączą się z celami i strategiami UE w obszarach 
takich jak rolnictwo, transport i mobilność, energia i budowa społeczeństw 
postemisyjnych, badania naukowe, systemy opieki zdrowotnej, reakcje na 
kryzysy zdrowotne, profilaktyka i zdrowy styl życia. Pierwsze sesje 
zakończyły się zatwierdzeniem pięciu wątków: „Lepsze modele życia”; 
„Ochrona naszego środowiska i naszego zdrowia”; „Przekierowanie naszej 
gospodarki i konsumpcji”; „W kierunku zrównoważonego społeczeństwa” i 
„Opieka dla wszystkich”. Sprawozdanie końcowe z pierwszej sesji dostępne 
jest na wielojęzycznej platformie cyfrowej.  

Uczestnicy czwartego panelu „UE na świecie/Migracja” spotkali się po raz 
pierwszy w dniach 15–17 października. Omówili w szczególności rolę UE w 
świecie, w tym cele i strategie dotyczące bezpieczeństwa, obrony, polityki 
handlowej, pomocy humanitarnej i współpracy na rzecz rozwoju, polityki 
zagranicznej, polityki sąsiedztwa, rozszerzenia UE i migracji. Uczestników 
panelu powitała Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej 
do spraw demokracji i demografii. Pierwsze sesje zakończyły się 
zatwierdzeniem pięciu wątków: „Samowystarczalność i stabilność”; „UE jako 
partner międzynarodowy”; „Silna UE w świecie, w którym panuje pokój”; 
„Ludzki wymiar migracji” oraz „Odpowiedzialność i solidarność w całej UE”. 
Sprawozdanie końcowe z tej sesji dostępne jest na wielojęzycznej platformie 
cyfrowej.  

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=pl


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI | KONFERENCJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY | 9 

 

C. Europejskie Spotkanie Młodzieży  
(8–9 października) 

Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE2021) odbyło się 8 i 9 października z 
udziałem 10 000 młodych ludzi pragnących kształtować przyszłość Europy i 
dzielić się pomysłami na ten temat. Niektórzy przybyli w tym celu do 
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, inni uczestniczyli w spotkaniu 
zdalnie. Była to wyjątkowa okazja dla osób w wieku od 16 do 30 lat do 
interakcji osobistej i online, a także do inspirowania się nawzajem i wymiany 
poglądów z ekspertami, aktywistami, influencerami i decydentami w samym 
sercu europejskiej demokracji. 

Od maja 2021 r. zebrano w trybie online – we współpracy 
z ogólnoeuropejskimi organizacjami młodzieżowymi – ponad 2 000 
propozycji od młodych ludzi z całej Unii Europejskiej. Zorganizowano też 
kilka sesji poświęconych Konferencji w sprawie przyszłości Europy, zarówno 
w internecie, przed samym wydarzeniem, jak i podczas fizycznego spotkania 
EYE w Strasburgu. 

20 najważniejszych propozycji – po dwie na każdy temat Konferencji – 
zebrano po wydarzeniu w Sprawozdaniu z pomysłami młodzieży na 
Konferencję w sprawie przyszłości Europy, dostępnym w 23 językach. 
Zostało ono przedstawione na sesji plenarnej Konferencji 23 października 
przez młodych uczestników europejskich paneli obywatelskich, którzy wzięli 
również udział w EYE2021. Wszystkie pomysły dostępne są na stronie 
search.youthideas.eu. 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/pl/
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=pl
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=pl
http://search.youthideas.eu/
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D. Druga sesja plenarna Konferencji  
(22–23 października)  

Druga sesja plenarna Konferencji odbyła się w dniach 22 i 23 października 
2021 r. Wzięło w niej udział ponad 400 uczestników – zarówno na miejscu, 
jak i w trybie zdalnym. 

 

Guy Verhofstadt powitał uczestników drugiej sesji plenarnej w imieniu 
współprzewodniczących Konferencji, nie zgłaszając przy tym zastrzeżeń do 
porządku obrad. Szczególnie ciepło pozdrowił 80 uczestników czterech 
europejskich paneli obywatelskich, którzy po raz pierwszy wzięli udział w 
sesji plenarnej Konferencji, i wyraził satysfakcję z tego, że zgromadzenie 
plenarne obraduje w pełnym składzie. Uczestników powitała też 
współprzewodnicząca Dubravka Šuica, która szczególnie serdecznie 
zwróciła się do przedstawicieli Bałkanów Zachodnich i podkreśliła, że 
obywatelki i obywatele muszą znaleźć się w centrum Konferencji. Również 
współprzewodniczący Gašper Dovžan podkreślił, że Konferencja jest 
projektem kierowanym przez obywatelki i obywateli i dodał, że drugie 
posiedzenie plenarne ustosunkuje się do opinii wyrażanych przez 
uczestników europejskich i krajowych paneli obywatelskich, Europejskiego 
Spotkania Młodzieży i wydarzeń organizowanych w państwach 
członkowskich, jak również do wpisów umieszczanych na wielojęzycznej 
platformie cyfrowej.  

Następnie współprzewodnicząca Dubravka Šuica zaprezentowała 
europejskie panele obywatelskie i stwierdziła, że sama była świadkiem 
imponującego zaangażowania bardzo zróżnicowanej grupy osób w prace 
paneli. 800 uczestników czterech paneli spotkało się już na pierwszych 
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sesjach i przystąpiło do omawiania poszczególnych tematów. Dyskusje będą 
kontynuowane w nadchodzących miesiącach, a sformułowane zalecenia 
omówione na posiedzeniu plenarnym.  Następnie głos zabrało po dwóch 
przedstawicieli każdego z czterech europejskich paneli obywatelskich, którzy 
podkreślili, że skupiono się na kształtowaniu wizji przyszłości w różnych 
obszarach oraz na określeniu kierunku prac1 i związanych z tym 
podtematów, które zostaną omówione bardziej szczegółowo na kolejnych 
sesjach  

W trakcie dyskusji, która się wywiązała:  

 odnotowano z zadowoleniem informacje zwrotne z pierwszych sesji 
paneli obywatelskich, podczas których poruszono bardzo istotne 
tematy. Zaznaczono też, że należy wsłuchiwać się w pomysły 
obywatelek i obywateli oraz skupić na nich całą uwagę Konferencji; 

 podkreślono konieczność osiągnięcia przez Konferencję konkretnych i 
wymiernych rezultatów; 

 zaapelowano o podjęcie skutecznych i ustrukturyzowanych działań po 
zakończeniu Konferencji, uwzględniających jej wnioski końcowe; 

 zaznaczono, że instytucje UE i państwa członkowskie powinny 
odegrać istotną rolę we wdrażaniu wyników Konferencji; 

 zwrócono uwagę na istotną rolę władz lokalnych i regionalnych w tym 
procesie; 

 uznano panele obywatelskie za innowacyjny przejaw demokracji 
uczestniczącej, który mógłby być kontynuowany jako bardziej trwała i 
zorganizowana forma obywatelskiego zaangażowania. 

                                                
1. Aby zapoznać się z wątkami, podpunktami oraz sprawozdaniami z prac paneli zobacz: 
Europejskie panele obywatelskie – Konferencja w sprawie przyszłości Europy. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=pl
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Niektórzy dyskutanci podkreślili potrzebę wysłuchania i angażowania 
obywatelek i obywateli ze wszystkich środowisk i zapewnienia inkluzywnego 
i różnorodnego składu Konferencji. Inni uznali, że trzeba będzie poświecić 
więcej czasu na sesji plenarnej na omówienie tematów podjętych w ramach 
paneli i wielojęzycznej platformy cyfrowej. 

Niektórzy rozmówcy byli zdania, że Konferencja powinna skupić się bardziej 
na różnych obszarach polityki, a mniej na reformach instytucjonalnych i 
kwestiach kompetencyjnych, i że UE musi wykazać się skutecznością w 
osiąganiu celów w wybranych obszarach polityki. 

Następnie ośmiu przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich 
poruszyło wiele różnych tematów i wątków, takich jak: 

 budowa sprawniejszych i silniejszych gospodarek i dbanie o spójność 
społeczną i sprawiedliwość, w tym o dostęp do usług zdrowotnych, 
edukacji, dochodu minimalnego i mieszkań dla wszystkich; 

 przeciwdziałanie zmianie klimatu w połączeniu ze sprawiedliwą 
transformacją; 

 sprawiedliwe i wspólne podejście do migracji;  
 sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami demograficznymi;  
 rozwój technologii cyfrowych i ochrona praw cyfrowych (bezpieczne i 

przejrzyste społeczeństwo cyfrowe); 
 potrzeba uzyskania autonomii strategicznej; 
 jednolite stanowisko w polityce zagranicznej. 

Omówiono także następujące zagadnienia: 
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 przestrzeganie praworządności i wolności mediów jako podstawowych 
zasad UE; 

 poszanowanie tożsamości konstytucyjnej wszystkich państw 
członkowskich; 

 wspólne wartości i prawa podstawowe;  
 rozwój demokracji uczestniczącej, bezpośredniego uczestnictwa i 

zwiększanie przejrzystości unijnego procesu decyzyjnego.  

Następnie współprzewodniczący Gašper Dovžan oddał głos uczestnikom 
paneli i wydarzeń krajowych, którzy omówili bieżące i planowane działania 
realizowane przez podmioty różnych szczebli oraz wyłonili wstępne tematy 
do kolejnych dyskusji.  

Zaznaczono, że ważne jest angażowanie młodzieży, w tym osób 
studiujących, i poinformowano o niektórych wydarzeniach z ich udziałem. 
Zwrócono też uwagę na szereg wyzwań stojących przed młodymi ludźmi i 
omówiono wnioski płynące ze spotkań z nimi. 

Wielu uczestników podkreśliło ważną rolę społeczeństwa obywatelskiego w 
organizowaniu krajowych, regionalnych i lokalnych wydarzeń i angażowaniu 
obywatelek i obywateli z całej Unii Europejskiej – w tym grup 
zmarginalizowanych. 

Szereg osób wyraziło zaniepokojenie tym, że punkt porządku obrad 
poświęcony tej kwestii cieszył się mniejszym zainteresowaniem. Zaznaczono 
też, że uczestnicy zgromadzenia plenarnego muszą wsłuchiwać się w głosy 
obywatelek i obywateli i skutecznie realizować ich zalecenia.    

Po południu współprzewodniczący Guy Verhofstadt wznowił obrady i oddał 
głos trzem osobom, które uczestniczyły w Europejskim Spotkaniu 
Młodzieży (EYE), a obecnie biorą udział w europejskich panelach 
obywatelskich. Przedstawiły one 20 najlepszych pomysłów wybranych przez 
młodzież uczestniczącą w EYE i zebranych w Sprawozdaniu z pomysłami 
młodzieży, zaznaczając, że młodzi ludzie mają konkretną wizję wspólnej 
Europy. Guy Verhofstadt zauważył, że przedstawione propozycje są bardzo 
ambitne, a realizacja niektórych z nich wymagać będzie gruntownych 
reform. Zaproponował więc, by omówić je wraz ze sprawozdaniami 
okresowymi zamieszczonymi na wielojęzycznej platformy cyfrowej. 

Następnie otworzył debatę na temat wielojęzycznej platformy cyfrowej i 
skomentował najważniejsze dane statystyczne. Zaznaczył, ze liczba osób 
odwiedzających tę stronę rośnie, ale można by ją jeszcze zwiększyć, i 
zwrócił uwagę na najszerzej popierane i komentowane pomysły 
zamieszczane na platformie, które opublikowano w drugim sprawozdaniu 
okresowym. Stwierdził przy tym, że obywatele są krytyczni, ale również 
bardzo konstruktywni, a ich celem jest ulepszenie Unii.  

Podczas debaty szereg osób podkreśliło wyjątkowy i innowacyjny charakter 
platformy, która umożliwia obywatelkom i obywatelom zabranie głosu w 
dowolnym języku urzędowym UE. Zwrócono także uwagę na znaczną liczbę 
zamieszczonych na niej wpisów i osób odwiedzających. Zablokowano 

https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=pl
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=pl
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=pl
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=pl
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jedynie kilku użytkowników, pomimo początkowych obaw dotyczących 
cenzury. Jednak zdaniem niektórych dyskutantów liczba osób 
odwiedzających platformę powinna być większa, a sama platforma nie jest 
jeszcze ani wystarczająco znana, ani nie angażuje pożądanej liczby osób 
(w szczególności ludzi młodych i kobiet) i należy ją bardziej energicznie 
promować. Wezwano też do zapewnienia powszechnego i przyjaznego 
dostępu do platformy, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Padła też 
propozycja, by platforma była aktywna po zakończeniu Konferencji – być 
może również w kontekście bardziej formalnego angażowania obywatelek 
i obywateli.  

 

Podkreślono, że wiele zamieszczanych na platformie pomysłów znalazło już 
odbicie w dyskusjach panelowych i w kolejnych wystąpieniach. Prelegenci 
przedstawili szeroki wachlarz priorytetów w następujących obszarach 
polityki: transformacja cyfrowa, gospodarka i konkurencyjność, rola 
regionów, usługi finansowe, sprawiedliwość społeczna, zdrowie, 
praworządność, demokracja, zaangażowanie obywatelek i obywateli, 
środowisko i klimat, migracja, energia, prawa podstawowe, wartości, polityka 
zagraniczna, wspólna obrona, bezpieczeństwo, edukacja i kultura. 

Szereg osób odniosło się do samego sposobu organizacji Konferencji, inni 
zaznaczyli, że płynące z niej wnioski muszą przełożyć się na konkretne 
działania i że ważne jest angażowania partnerów z Bałkanów Zachodnich. 
Zaapelowano o zapewnienie obywatelkom i obywatelom większych 
możliwości interakcji z innymi uczestnikami sesji plenarnych, zwłaszcza z 
wybranymi przedstawicielami społeczeństwa. Współprzewodniczący Guy 
Verhofstadt odniósł się do obaw dotyczących niewystarczającego 
zaangażowania obywatelek i obywateli oraz podkreślił, że kolejne sesje 
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plenarne będą miały inny format, gdyż skupią się na wnioskach płynących z 
europejskich paneli obywatelskich, dzięki czemu głos społeczeństwa 
znajdzie się w centrum uwagi.  

Następnie troje współprzewodniczących podziękowało obecnym za ich 
wkład i zakończyło drugą sesję plenarną Konferencji. 

W piątek 22 października po raz pierwszy spotkało się dziewięć grup 
roboczych posiedzenia plenarnego Konferencji. Każda grupa, licząca około 
50 członków, zajmuje się wszystkimi tematami omawianymi w ramach 
platformy i europejskich paneli obywatelskich. Każdy przedstawiciel 
Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady UE i parlamentów 
narodowych przewodzi dwóm grupom roboczym, a przewodniczący 
Europejskiego Forum Młodzieży kieruje pracami jednej z nich. Na pierwszym 
posiedzeniu grupy robocze dyskutowały o wrażeniach z posiedzeń 
krajowych i europejskich paneli obywatelskich oraz o wpisach na 
wielojęzycznej platformie cyfrowej dotyczących przypisanej im tematyki.  

E. Zarząd  

W okresie od lipca do października 2021 r. zarząd Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy spotkał się dwukrotnie – 19 lipca i 20 września. 
Szczegółowe sprawozdanie z każdego posiedzenia dostępne jest we 
wszystkich unijnych językach urzędowych na wielojęzycznej platformie 
cyfrowej w zakładce zarząd.  

 

Na spotkaniu w dniu 19 lipca zarząd zatwierdził zmianę art. 16 regulaminu 
Konferencji dotyczącą zwiększenia reprezentacji władz lokalnych 

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=pl
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i regionalnych oraz partnerów społecznych w zgromadzeniu plenarnym 
Konferencji. Poinformowano zarząd o zaktualizowanych praktycznych 
zasadach organizacji europejskich paneli obywatelskich, w szczególności 
dotyczących porządku obrad i miejsca odbywania paneli, a także o 
metodologii określania tematów, przygotowaniach do posiedzeń plenarnych 
grup roboczych Konferencji oraz o wspólnym planie komunikacji na temat 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy.  

Na posiedzeniu w dniu 20 września zarząd omówił prace europejskich paneli 
obywatelskich, zwłaszcza pozytywne doświadczenia związane z 
inauguracyjną sesją panelu 1, a także funkcjonowanie wielojęzycznej 
platformy cyfrowej, sprawozdania okresowe i moderowanie wpisów na 
platformie. Zatwierdził też projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego 
Konferencji z dnia 22 i 23 października, zgodnie z którym pogrupowano 
tematy w podziale na sesję poranną i popołudniową, i wymienił poglądy na 
temat inauguracyjnej sesji plenarnej Konferencji. Omówił też przygotowania 
do posiedzeń plenarnych grup roboczych Konferencji i różne inne kwestie.  

F. Inne działania  

Instytucje Unii Europejskiej: Parlament Europejski, Rada i Komisja 
Europejska – wraz z państwami członkowskimi – wspólnie odpowiadają za 
informowanie o Konferencji w sprawie przyszłości Europy, którą promuje się 
przede wszystkim za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej 
będącej swoistym centrum komunikacji. Instytucje unijne koordynują 
działania nagłaśniające Konferencję oraz jej poszczególne filary 
i wydarzenia, czemu służą ukierunkowane kampanie w mediach 
społecznościowych, w tym reklamy płatne. Przedstawiciele unijnych 
instytucji zorganizowali już kilkaset imprez informacyjnych i sami wzięli w 
nich udział (a ich liczba ma jeszcze wzrosnąć). UE wspiera też media 
tradycyjne w zamieszczaniu wysokiej jakości relacji z Konferencji.  

Od września 2021 r. UE podejmuje też szeroko zakrojone działania 
komunikacyjne służące nagłaśnianiu europejskich paneli obywatelskich, 
które obejmują: 

 dostarczanie informacji prasowych i pakietów dla mediów (komunikaty 
prasowe, doradztwo dla mediów, dokumenty źródłowe, transmisje 
internetowe itp.); 

 zapraszanie dziennikarzy do udziału w pierwszych sesjach plenarnych 
w Strasburgu (łącznie ponad 100 obecności); 

 zorganizowanie czterech briefingów technicznych dla mediów (trzech 
w Strasburgu i jednego w Brukseli); 

 promowanie uczestników paneli jako ambasadorów Konferencji i 
ułatwianie im współpracy z mediami tradycyjnymi i społecznościowymi; 

 nagrywanie filmów wideo z osobistymi narracjami obywatelek i 
obywateli, do wykorzystania w celach komunikacyjnych.   

https://futureu.europa.eu/?locale=pl
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Działania te zapewniły szerokie nagłośnienie Konferencji w całej UE, także 
w mediach społecznościowych. Wielu uczestników paneli podzieliło się 
własnymi doświadczeniami oraz pomysłami dotyczącymi przyszłości Europy. 
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Europejski Komitet Regionów stale podejmuje działania informacyjne i 
popularyzatorskie – zorganizował już ponad 120 wydarzeń lokalnych, w tym 
transgraniczne i transnarodowe panele obywatelskie i kilka wydarzeń 
wysokiego szczebla. Tegoroczny Europejski Tydzień Regionów i Miast – 
najważniejsze wydarzenie UE z udziałem podmiotów regionalnych i 
lokalnych – zgromadziło 17 600 osób, wpisując się w demokratyczną 
narrację Konferencji.  

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny również stara się umożliwić 
swoim członkiniom i członkom oraz reprezentowanym podmiotom pełne 
uczestnictwo w tej pierwszej ogólnoeuropejskiej i bezpośredniej debacie 
społecznej na temat przyszłych wyzwań i priorytetów Unii Europejskiej. 
Wypromował już szereg wydarzeń lokalnych, w tym krajowe konsultacje i 
imprezy organizowane na szczeblu centralnym przez Grupy lub sekcje 
EKES-u, a także sesje informacyjne i szkoleniowe dla zainteresowanych 
podmiotów, w tym partnerów społecznych i zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego, aby zachęcić do zaangażowania się i wskazać, w jaki 
sposób to zrobić.  

Porozumienie Burmistrzów – Europa również zachęciło wszystkich 
sygnatariuszy do aktywnego zaangażowania się w Konferencję i do jej 
promowania. Szereg wydarzeń organizowanych w ramach trwającej 
kampanii na rzecz odnowionego zobowiązania do budowania bardziej 
sprawiedliwej i neutralnej klimatycznie Europy zostało powiązanych z 
Konferencją. Konwent społeczeństwa obywatelskiego w sprawie przyszłości 
Europy oraz inne organizacje i platformy społeczeństwa obywatelskiego 
działające na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym poparły ten wspólny 
cel i przyłączyły się do zbiorowych wysiłków.  

 

  

https://cor.europa.eu/pl/Pages/default.aspx
https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/future-of-europe.aspx#Wydarzenia
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/pl
https://www.eesc.europa.eu/pl/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.porozumienieburmistrzow.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Jak głosi wspólna deklaracja, Konferencja jest kolektywnym 
przedsięwzięciem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, 
działających jako równoprawni partnerzy wraz z państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej. Te ostatnie współuczestniczą w Konferencji poprzez 
organizowanie dodatkowych imprez, zgodnie z własną specyfiką krajową. 

Przybiera to formę różnorakich wydarzeń i inicjatyw realizowanych na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, a niekiedy także 
transnarodowym, i przyciąga wiele tysięcy uczestników.  Ich głównym celem 
jest wysłuchanie obywatelek i obywateli i jak największe zaangażowanie ich 
w debatę o Unii Europejskiej. Innym ważnym celem jest zapewnienie 
inkluzywności i dotarcie do obywatelek i obywateli – przy czym podjęto 
wysiłki, by włączyć te osoby, które zazwyczaj nie angażują się w sprawy UE.  

Aby dotrzeć do jak najszerszych grup społecznych, państwa członkowskie 
angażują się w różne kampanie i inicjatywy na temat Konferencji i jej 
platformy cyfrowej i zachęcają do udziału w niej. W wielu krajach stworzono 
dedykowane strony internetowe, aby scentralizować informacje o 
Konferencji na szczeblu krajowym. 

Wydarzenia organizuje się zarówno w sposób scentralizowany, jak i 
oddolny; ponadto wspiera się w różny sposób inicjatywy w terenie.  

Angażują się w to różne instytucje i zainteresowane podmioty, w tym władze 
krajowe, regionalne i lokalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 
partnerzy społeczni, stowarzyszenia oraz osoby indywidualne, a czasem 
również organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, ośrodki analityczne, 
uniwersytety i instytuty badawcze. Przedstawicielstwa Komisji w państwach 
członkowskich i biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego także wykazują 
tu dużą aktywność. 

Organizuje się też konsultacje internetowe, debaty, warsztaty, seminaria, 
sondaże i grupy dyskusyjne.  

Szczególną wagę przywiązuje się do angażowania młodszego pokolenia, na 
przykład poprzez udział osób studiujących lub uczących się i ścisłą 
współpracę ze szkołami, instytucjami edukacyjnymi i uniwersytetami. 

Wydarzenia rejestrowane są na platformie cyfrowej, a ich organizatorów 
zachęca się do zamieszczania na niej sprawozdań, aby uwzględnić płynące 

III. DZIAŁANIA NA SZCZEBLU 
KRAJOWYM/REGIONALNYM/ 
LOKALNYM 
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z nich wnioski, które z kolei – tak jak wszystkie zamieszczone na platformie 
wkłady – zostaną ujęte w sprawozdaniach platformy.  

Wiele państw członkowskich organizuje krajowe panele obywatelskie, by 
przedstawiciele ogółu społeczeństwa mogli dyskutować o najważniejszych 
dla przyszłości Europy sprawach. Zgodnie ze wspólną deklaracją, na 
sesjach plenarnych Konferencji omawia się zalecenia krajowych i 
europejskich paneli obywatelskich, pogrupowane według tematów, bez 
określonego z góry wyniku i bez ograniczania ich zakresu do wcześniej 
zdefiniowanych obszarów polityki.  

Aby pomóc państwom członkowskim w organizacji krajowych paneli 
obywatelskich, 26 maja 2021 r. opublikowano przewodniki zawierające 
zasady konstruktywnej debaty2. 

 

  

                                                
2. Przewodniki dostępne są na wielojęzycznej platformie cyfrowej: 
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=pl
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
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Członkowie europejskich paneli obywatelskich spotkają się na trzeciej już 
sesji, by przedstawić swoje zalecenia. Na wielojęzycznej platformie cyfrowej 
nadal zbierane będą wpisy i kontynuowane dyskusje, a na początku 2022 r. 
opracowane zostanie sprawozdanie końcowe. Na następnej sesji plenarnej 
Konferencji zaplanowanej na 21 i 22 stycznia 2022 r. rozpocznie się debata 
na temat zaleceń sformułowanych przez krajowe i europejskie panele 
obywatelskie.  

Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć na stronie: 
https://futureu.europa.eu/?locale=pl 

 

 

 

 

IV. CO DALEJ 

https://futureu.europa.eu/?locale=pl
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