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Sprawozdanie podsumowujące dziewiąte posiedzenie zarządu  

Konferencji w sprawie przyszłości Europy 

wtorek 5 kwietnia 2022 r. 

11.00–12.30, siedziba Parlamentu Europejskiego (sala R3.1, posiedzenie hybrydowe) 

Uczestnicy: lista w załączniku 

Streszczenie i wnioski: 
 
5 kwietnia 2022 r. odbyło się w trybie hybrydowym dziewiąte posiedzenie zarządu Konferencji 
w sprawie przyszłości Europy. Posiedzeniu współprzewodniczyli: poseł do Parlamentu 
Europejskiego Guy VERHOFSTADT, francuski sekretarz stanu do spraw UE Clément BEAUNE 
oraz wiceprzewodnicząca Komisji ds. demokracji i demografii Dubravka ŠUICA. 
 
Zarząd zatwierdził porządek sesji plenarnej zaplanowanej na 8–9 kwietnia.  
 
Zarząd zatwierdził zmieniony kalendarz konferencji, obejmujący dodatkową sesję plenarną 
29–30 kwietnia. Potwierdził też, że jesienią 2022 r. odbędzie się impreza, która posłuży 
przekazaniu obywatelom informacji zwrotnych i w której udział wezmą Parlament Europejski, 
Rada UE i Komisja Europejska.   
 
Na koniec współprzewodniczący sprecyzowali, jak będzie dalej przebiegać konferencja – 
zarówno przed 9 maja (przekształcenie zaleceń paneli obywatelskich w propozycje 
zgromadzenia plenarnego, zwłaszcza rola grup roboczych i sposób weryfikowania konsensusu 
podczas sesji plenarnej), jak i po 9 maja (działania pokonferencyjne podejmowane przez 
instytucje UE w ramach ich własnych kompetencji i zgodnie z traktatami). 
 

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku sesji plenarnej zaplanowanej na 
8–9 kwietnia 2022 r. 

Obrady nad tym punktem poprowadziła Dubravka Šuica (współprzewodnicząca). Podkreśliła 
ona, że sesja plenarna zorganizowana w trybie całkowicie stacjonarnym powinna być znakiem 
wysokiego zaangażowania decydentów, którzy byliby obecni na miejscu w większej liczbie. Na 
wniosek jednego z przewodniczących grup roboczych doprecyzowano, że wyjątkowo mogłoby 
się odbyć więcej spotkań grup roboczych, o ile przewodniczący lub rzecznik podejmą taką 
decyzję.  
 
Zapowiedziano, że harmonogram debat zgromadzenia plenarnego zostanie 
rozdystrybuowany zaraz po posiedzeniu zarządu. 
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Podsumowanie: 

Zarząd zatwierdził porządek sesji plenarnej zaplanowanej na 8–9 kwietnia. 

 
2. Zatwierdzenie zmienionego kalendarza konferencji 

Obrady nad tym punktem poprowadził Guy Verhofstadt (współprzewodniczący). Zwrócił on 
uwagę, że kalendarz przewiduje teraz dodatkową sesję plenarną 29–30 kwietnia. Sesja ta ma 
objąć spotkania komponentów służące ocenie projektów propozycji oraz spotkania plenarne 
służące zweryfikowaniu konsensusu co do propozycji.  

Współprzewodniczący wspomniał też o politycznej uroczystości końcowej zaplanowanej na 
9  maja, podczas której troje przewodniczących ma otrzymać od współprzewodniczących 
sprawozdanie końcowe konferencji. Zdaniem Guya Verhofstadta troje przewodniczących 
ogłosi prawdopodobnie wspólną deklarację. 

Współprzewodniczący wyjaśnił, że impreza, podczas której trzy instytucje przekażą 
obywatelom informacje zwrotne o działaniach następczych, nie ma jeszcze konkretnej daty, 
ale jest planowana na jesień 2022 r.  

Dubravka Šuica (współprzewodnicząca) powiedziała, że wydarzenie takie figuruje 
w  kalendarzu od samego początku, oraz podkreśliła jego znaczenie i cel – poinformowanie 
obywateli o działaniach pokonferencyjnych i o zaangażowaniu instytucji w tym względzie. 
Wyjaśniła też, że sesja plenarna 29–30 kwietnia będzie ważna, gdyż pozwoli ustalić konsensus 
co do propozycji. 

Podczas wymiany poglądów z członkami i obserwatorami:  

• Kilkoro członków zwróciło uwagę (niektórzy dość dobitnie), że od grudnia 2021 r. nie 
było żadnego spotkania zarządu. 

• Omówiono ewentualny program i dalsze szczegóły uroczystości końcowej planowanej 
na 9 maja. 

• Zaznaczono, że należy dopilnować, aby sesje plenarne skłaniały do udziału wszystkich 
członków. Aby zapewnić ich uczestnictwo, należy jasno stwierdzić, że wkład ich 
wszystkich jest ważny. 

• Podkreślono, że pomiędzy ostatnią sesją plenarną a imprezą uroczystością końcową 
powinno się odbyć jeszcze jedno posiedzenie zarządu. 

• Potwierdzono, że bardzo ważne jest, aby trzy instytucje przekazały jesienią informacje 
zwrotne obywatelom. 

• Na wniosek jednego z członków zarządu postanowiono przeredagować wzmiankę 
o  tej imprezie w kalendarzu jako przekazanie przez trzy instytucje obywatelom 
informacji zwrotnych na temat efektów konferencji. 
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Współprzewodniczący potwierdził też, że zorganizowane zostaną dwa dodatkowe 
posiedzenia zarządu: przed ostatnią sesją plenarną oraz przed uroczystością końcową 
planowaną na 9 maja.  

Clément Beaune (współprzewodniczący) powiedział, że szczegóły imprezy 9 maja są obecnie 
omawiane przez Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę i że zarząd pozna je 
w  późniejszym terminie. Ustalenia wymagają jeszcze deklaracja i wystąpienia trojga 
przewodniczących. Zgodził się poinformować zarząd w tej kwestii jeszcze przed uroczystością 
końcową i potwierdził swoje poparcie dla idei zorganizowania jesienią imprezy służącej 
przekazaniu przez instytucje informacji zwrotnych. 

Podsumowanie:  

Zarząd zatwierdził zmieniony kalendarz konferencji, obejmujący dodatkową sesję plenarną 
29–30 kwietnia. Potwierdził też, że jesienią 2022 r. odbędzie się impreza, która posłuży 
przekazaniu obywatelom informacji zwrotnych i w której udział wezmą Parlament 
Europejski, Rada UE i Komisja Europejska.   

 

3. Od zaleceń obywateli do propozycji zgromadzenia plenarnego: stan prac 

Obrady nad tym punktem poprowadził Clément Beaune (współprzewodniczący). Odwołując 
się do kluczowych zasad metodologicznych uzgodnionych przez współprzewodniczących 
konferencji oraz do odnośnych dyskusji Rady, przypomniał, że zalecenia paneli obywatelskich 
będą podstawą propozycji końcowych zgromadzenia plenarnego i że grupy robocze powinny 
w swoich pracach kierować się jednolitą metodologią. Następnie podkreślił, że wszystkie 
komponenty sesji plenarnej powinny móc swobodnie zdecydować, jak będą ustalać swoje 
stanowisko względem propozycji podczas sesji plenarnej 29–30 kwietnia. Rada ze swojej 
strony nie będzie w żaden sposób angażować się w hierarchizowanie propozycji ani 
wypowiadać się na temat ich zawartości merytorycznej, skupi się jedynie na najważniejszych 
tematach i na praktycznej realizowalności propozycji. Natomiast takiej hierarchizacji 
(rankingu) propozycji mogliby dokonać sami obywatele i wyrazić względem nich poparcie lub 
sprzeciw.  

Ponadto współprzewodniczący podkreślił, że należałoby jasno rozróżnić etap sprzed 9 maja 
od etapu po 9 maja. Dopiero po 9 maja instytucje UE będą w stanie skutecznie odnieść się do 
propozycji i podjąć działania następcze, zgodnie z traktatami i ze swoimi procedurami 
wewnętrznymi. Na koniec podkreślił, że potrzebne będzie konsekwentne działań 
pokonferencyjne, tak by móc informować obywateli o efektach ich propozycji.  

Podczas dyskusji:  

• Zwrócono uwagę, że jeżeli grupy robocze mają przekształcić zalecenia paneli 
obywatelskich w propozycje zgromadzenia plenarnego, to ich pole manewru jest 
zbyt ograniczone. 

• Poproszono o wyklarowanie, jak ustalać konsensus co do propozycji, a zwłaszcza 
jak komponenty mają wyrażać swoje poparcie dla konkretnej propozycji lub 
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sprzeciw. Część osób zaproponowała, aby formalny konsensus obejmował więcej 
niż cztery komponenty wspomniane w regulaminie konferencji. 

• Zgłoszono też wątpliwości co do tego, że to zarząd ma podejmować decyzje 
merytoryczne w sprawie propozycji, gdy tymczasem zgromadzenie plenarne 
oferuje większą widoczność i przejrzystość. 

• Zadano pytanie o oczekiwania obywateli dotyczące ich wpływu na instytucjonalny 
układ UE w ramach konferencji, który miał zależeć wyłącznie od samych instytucji 
UE. 

Następnie, w odpowiedzi na wystąpienia członków zarządu, współprzewodniczący udzielili 
wyjaśnień co do uzgodnionej metodologii i samego procesu.  

Dubravka Šuica (współprzewodnicząca) przypomniała, że metodologia zaproponowana przez 
współprzewodniczących była odpowiedzią na prośbę członków i obserwatorów zarządu 
o  jasne wytyczne co do finałowej fazy konferencji i o standardowe wskazówki dla 
zgromadzenia plenarnego i jego grup roboczych. Przypomniała, że grupy robocze nie były 
początkowo ujęte we wspólnej deklaracji, ale zostały ustanowione, by ułatwić prace plenarne, 
gdyż skład zgromadzenia plenarnego rozrósł się bardziej, niż początkowo zakładano. 
Wyjaśniła, jak wspólny sekretariat opracował schematy będące standardowym narzędziem 
dla wszystkich grup roboczych. Schematy te pomogły wszystkim grupom roboczym posuwać 
się w pracach i sporządzić projekty propozycji tak, aby zachować silny związek z zaleceniami 
obywateli. Przypomniała też, że początkowo rozbieżne podejścia niektórych grupach 
roboczych były źródłem pewnych problemów, ale teraz panuje większa jednolitość i system 
działa. Zaapelowała, aby nie zmieniać systemu teraz, tylko pozwolić przewodniczącym 
i  rzecznikom grup roboczych dokończyć prace.  

Dubravka Šuica podkreśliła, że choć grupy robocze opierają się na zaleceniach paneli 
obywatelskich i na wpisach z wielojęzycznej platformy cyfrowej, mogą dodawać pewne 
elementy, o ile przewodniczący i rzecznicy grup roboczych uznają je za konsensualne.   

Guy Verhofstadt (współprzewodniczący) dodał, że wszystkie propozycje zostaną 
przedstawione zgromadzeniu plenarnemu 8–9 kwietnia, aby można było ustalić, czy nie budzą 
żadnych obiekcji. Brak obiekcji ze strony wszystkich czterech komponentów będzie oznaczać, 
że co do danej propozycji panuje konsensus. Ewentualne obiekcje zostaną przeanalizowane 
przez zarząd, który przedstawi swoje ustalenia z pełną przejrzystością na ostatniej sesji 
plenarnej 29–30 kwietnia.  

Ponadto Guy Verhofstadt podkreślił, że proces przekształcania zaleceń w propozycje nie 
polegał na prostym przeklejaniu tekstu i że w myśl art. 17 regulaminu podstawą propozycji 
mają być „zalecenia krajowych i europejskich paneli obywatelskich oraz wkłady zgromadzone 
w ramach wielojęzycznej platformy cyfrowej, pogrupowane według tematów”. 

Clément Beaune (współprzewodniczący) uzupełnił, mówiąc, że grupy robocze odgrywają 
istotną rolę w procesie. Polega ona na przekształceniu zaleceń obywateli w konkretne, 
wykonalne propozycje. Zwrócił uwagę, że każdy komponent zgromadzenia plenarnego zajmie 
w ich sprawie stanowisko w sposób, który uzna za najbardziej stosowny. Rada nie będzie 
formułować stanowiska co do merytorycznej zawartości propozycji i nie będzie sprzeciwiać 
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się żadnej z nich, o ile opierają się one na zaleceniach paneli obywatelskich. Generalnie, jeżeli 
dana propozycja nie zostanie zakwestionowana przez żaden z czterech komponentów, 
wejdzie do sprawozdania końcowego. Na koniec współprzewodniczący przypomniał, że 
konferencja nie jest organem decyzyjnym. Proces decyzyjny rozpocznie się dopiero po 9 maja 
i każda instytucja UE podejmie działania w ramach własnych kompetencji i zgodnie z 
traktatami. 

 

Podsumowanie:  

Na koniec współprzewodniczący wyjaśnili zarządowi, jak będzie dalej przebiegać 
konferencja – zarówno przed 9 maja (przekształcenie zaleceń paneli obywatelskich 
w  propozycje zgromadzenia plenarnego, zwłaszcza rola grup roboczych i sposób 
weryfikowania konsensusu podczas sesji plenarnej), jak i po 9 maja (działania 
pokonferencyjne podejmowane przez instytucje UE w ramach ich własnych kompetencji 
i   zgodnie z traktatami).   

 

Kolejne posiedzenie:  

Zarząd postanowił, że spotka się przed sesją plenarną zaplanowaną na 29–30 kwietnia, 
a  następnie przed imprezą planowaną na 9 maja. 

 

Kontakt: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek i Matteo Riceputi – pracownicy wspólnego 
sekretariatu. 
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

5 Avril 2022, 11:00 – 12:30, seat of the European Parliament (room R3.1, hybrid 
meeting) 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

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

  
OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
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Member of the European Parliament (ECR, PL) 
  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  
OBSERVER 
(COSAC) 

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

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General, ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 
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MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

OBSERVER Judit VARGA (HU) 
Minister of Justice 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary for EU Affairs 

OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 
Director general for EU affairs 

OBSERVER 
COSAC 

David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK,  
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN,  
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 


