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Sprawozdanie podsumowujące inauguracyjne posiedzenie zarządu Konferencji 

w sprawie przyszłości Europy 

środa 24 marca 2021 r. 

17.00‒19.00, budynek „Europa” (sala S7, posiedzenie hybrydowe)  

Uczestnicy: lista w załączniku 

Streszczenie i wnioski 
 

W dniu 24 marca 2021 r. w budynku Rady odbyło się (w formie hybrydowej) ‒ na zaproszenie 
trojga przewodniczących unijnych instytucji ‒ inauguracyjne posiedzenie zarządu Konferencji 
w sprawie przyszłości Europy. Zarząd będzie czuwał nad pracami, przebiegiem i organizacją 
konferencji. 

 

Pierwsze posiedzenie odbyło się w konstruktywnej i pozytywnej atmosferze. Przewodniczyli 
mu portugalska sekretarz stanu do spraw europejskich Ana Paula ZACARIAS, 
wiceprzewodnicząca Komisji Dubravka ŠUICA i poseł Guy VERHOFSTADT. Uczestnicy 
potwierdzili, że zależy im na inkluzywnej i przejrzystej współpracy i na sukcesie konferencji, 
i podkreślili, że zarząd musi działać jako jeden podmiot. 

 

Zarząd podjął pierwsze kroki, by obywatele mogli wkrótce włączyć się w prace konferencji, 
zwłaszcza za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej. Platforma spotkała się 
z bardzo dobrym przyjęciem: wszyscy opowiedzieli się za jej szybkim uruchomieniem. Przed 
następnym posiedzeniem zarządu w odpowiedzi na pytania o prezentację tematów 
przedstawione zostaną stosowne sugestie, tak by można było zatwierdzić uruchomienie 
platformy w dniu 19 kwietnia 2021 r. Zarząd postanowił pozostawić wybór projektu 
wizualnego wspólnemu sekretariatowi, dla którego wsparciem będą działy komunikacyjne 
trzech instytucji. 

 

Zarząd omówił możliwość zorganizowania formalnego wydarzenia w Strasburgu w dniu 
9 maja oraz ewentualnej pierwszej sesji plenarnej w dniu 10 maja (zależnie od ograniczeń 
związanych z pandemią COVID-19). Wymienił też poglądy na temat swoich wewnętrznych 
metod pracy oraz metod pracy podczas sesji plenarnej. Opracowany zostanie projekt metod 
pracy konferencji (zarządu i sesji plenarnych), który zostanie omówiony i zatwierdzony na 
następnym posiedzeniu zarządu. 

 

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się 7 kwietnia 2021 r. 
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1. Uwagi wstępne i wymiana poglądów 

Na inauguracyjnym posiedzeniu zarządu wszyscy przedstawiciele i obserwatorzy wygłosili 
krótkie uwagi wstępne. Wszyscy potwierdzili, że zależy im na inkluzywnej i przejrzystej 
współpracy i na sukcesie konferencji. 

Portugalska sekretarz stanu Ana ZACARIAS (współprzewodnicząca), prowadząca obrady nad 
tym punktem, podkreśliła, że potrzebna jest przejrzysta i inkluzywna współpraca. 
Stwierdziła, że prace będą oparte na wspólnej deklaracji. 

Współprzewodniczący zwrócili uwagę, że konferencja ma charakter wyjątkowy: stanowi 
niepowtarzalną okazję wskazania wspólnej drogi na przyszłość, gdyż trzy instytucje UE po raz 
pierwszy dają obywatelom możliwość bezpośredniego zabrania głosu na temat przyszłości 
Europy. 

Podkreślili, że do procesu trzeba podejść innowacyjnie, i przypomnieli, że w centrum 
dyskusji powinni stać obywatele. Za kluczowe uznano rolę zarządu polegającą na kierowaniu 
konferencją i potrzebę działania jako jeden podmiot. 

Przedstawiciele zarządu zaznaczyli, że podstawowym celem jest zaangażowanie obywateli 
w cały proces. Zwrócono uwagę, że potrzebne są interaktywna komunikacja oraz otwarty, 
inkluzywny i przyjazny użytkownikowi system. Zarząd z zadowoleniem przyjął Kartę, która 
ma być respektowana przez wszystkich uczestników konferencji. Podkreślono, że podczas 
konferencji należy słuchać też głosów krytycznych. Należy również zachować czujność wobec 
nielegalnych treści czy mowy nienawiści. Zaakcentowano także znaczenie udziału obywateli 
w sesjach plenarnych. 

Niektórzy zwracali uwagę na napięty harmonogram i konieczność przeprowadzenia 
konsultacji do końca roku, tak by można było przygotować wspólne sprawozdanie dla 
wspólnego przewodnictwa do wiosny 2022 r., podczas prezydencji francuskiej. 

Inni przedstawiciele zarządu z zadowoleniem przyjęli podejście inkluzywne, w tym wszystkie 
grupy polityczne Parlamentu Europejskiego i parlamenty narodowe. Przywoływano również 
duże zainteresowanie państw członkowskich konferencją. 

Inni przedstawiciele z zadowoleniem przyjęli współpracę międzyinstytucjonalną w tym 
innowacyjnym procesie, który można uznać również za rodzaj zdecentralizowanego 
prognozowania strategicznego. Niektórzy podkreślali, że należy przełożyć wyniki na 
konkretne działania, w tym poprzez programy prac instytucji. 

Niektórzy obserwatorzy zaznaczyli, że konferencja nie może polegać wyłącznie na biernym 
słuchaniu obywateli, ale musi stać się miejscem dyskusji i dynamicznej debaty europejskiej 
i że należy wziąć pod uwagę zasadniczo rozbieżne poglądy na temat Unii i jej wartości. 
Podkreślono jednak, że mimo różnych punktów widzenia należy podejść do konferencji 
w sposób otwarty i pozytywny i skoncentrować się na zmniejszeniu dystansu między Unią 
a obywatelami, z uwzględnieniem zasady pomocniczości. Ponadto zaznaczono, że sukces 
konferencji zależy od jej ambitnego, przejrzystego i otwartego przebiegu. 

Inni obserwatorzy wspominali również o pozytywnych doświadczeniach europejskich 
regionów z angażowaniem obywateli w działania i zwracali uwagę na kluczową rolę 
parlamentów narodowych i ich szczególny związek z obywatelami. Podkreślano, że należy 
spojrzeć również poza Europę i że konferencja powinna być procesem otwartym. Ponadto 
zaznaczono, że najbardziej zaangażowane w niego będą przyszłe prezydencje Rady, dlatego 
też ważne jest, by zacieśnić współpracę między rządami krajowymi a parlamentami 
narodowymi. 
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Wnioski: Przedstawiciele i obserwatorzy potwierdzili, że zależy im na inkluzywnej i 

przejrzystej współpracy i na sukcesie Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

Zwrócono uwagę na zainteresowanie ze strony Europejskiego Komitetu Regionów 

i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz na ich gotowość do zatwierdzenia zasad wspólnej 

deklaracji i aktywnego udziału w procesie. Odnotowano, że użyteczne dla konferencji będzie 

doświadczenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w mediacjach między 

pracodawcami, pracownikami i obywatelami. 

Ponadto podkreślano, że w prace konferencji należy zaangażować partnerów społecznych, 

którzy wniosą w działania zarządu perspektywę pozainstytucjonalną. Na koniec 

zaakcentowano wagę dyskusji nad tematami związanymi z gospodarką, rynkiem pracy 

i kwestiami społecznymi. Zaproszeni partnerzy społeczni zaapelowali o włączenie w prace 

zarządu wszystkich uznanych partnerów społecznych. 
 

 

2. Wymiana poglądów na temat wielojęzycznej platformy cyfrowej i jej uruchomienia 

Dyskusje nad platformą cyfrową poprowadziła wiceprzewodnicząca Komisji Dubravka ŠUICA 

(współprzewodnicząca). Zwróciła uwagę, jak ważne jest cyfrowe centrum konferencji, i że 

należy je zatwierdzić, wraz z zestawem podstawowych zasad dla uczestników, tak by 

wkrótce mogła się rozpocząć debata wśród obywateli. Poinformowała, że platforma będzie 

oferowała tłumaczenie na wszystkie urzędowe języki UE, dając tym samym obywatelom 

realną możliwość ponadnarodowej debaty. Obywatele i organizacje będą mogli 

przygotowywać wydarzenia i przekazywać informacje bezpośrednio na platformie. Aby móc 

aktywnie korzystać z platformy i wypowiadać się na niej, obywatele muszą zobowiązać się 

do przestrzegania Karty, w tym zasad zapisanych w traktatach UE i we wspólnej deklaracji. 

Wprowadzony zostanie również system moderacji. Ponadto przewodnicząca podkreśliła, że 

tematy są odzwierciedleniem tematów przewidzianych we wspólnej deklaracji. Ale 

obywatele będą też mogli skorzystać z kategorii „Inne” i zainicjować dyskusję na dowolny 

temat. 

Zarząd poprosił dyrektor generalną ds. komunikacji w Komisji Europejskiej o przedstawienie 

propozycji wielojęzycznej platformy cyfrowej. Platforma ma być jak najbardziej dostępna 

i przejrzysta i ma zapewniać jak największy udział i jak najszerszą debatę. Ma być zarówno 

interaktywnym wielojęzycznym narzędziem, jak i cyfrowym centrum konferencji, 

tzn. pojedynczym miejscem, w którym obywatele będą mogli znaleźć wszystkie informacje 

o konferencji, dzielić się pomysłami i zapoznawać się z postulatami z poszczególnych 

wydarzeń. Pozwoli analizować, monitorować i publikować wszelkie dane. Zaprezentowany 

został także projekt wizualny. 

Uczestnicy późniejszej dyskusji z uznaniem przyjęli platformę i ustalili, że powinna zostać 

uruchomiona jak najszybciej: ewentualną datą byłby 19 kwietnia 2021 r. Niektórzy pytali 

o tematy, a zwłaszcza o to, czy tematyka migracji, bezpieczeństwa, spraw społecznych 

i gospodarki jest wystarczająco wyeksponowana wśród tematów, na które będą się mogli 

wypowiedzieć obywatele. 
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Wnioski: Zarząd dyskutował o wielojęzycznej platformie cyfrowej i opowiedział się za jej jak 

najszybszym uruchomieniem. Odnotował sugestie co do opisu tematów. 

Współprzewodniczący przedstawią stosowne sugestie na kolejnym posiedzeniu, tak by 

platforma mogła zostać uruchomiona 19 kwietnia. Zarząd postanowił pozostawić wybór 

projektu wizualnego wspólnemu sekretariatowi i działom komunikacyjnym trzech instytucji. 

Ma się on opierać na dotychczasowych pracach. 

Wnioski: Współprzewodniczący przygotują na następne posiedzenie projekt metod pracy 

zarządu oraz projekt regulaminu konferencji. 

Współprzewodniczący postanowili przedstawić na kolejnym posiedzeniu (7 kwietnia) 

propozycję uwzględniającą sugestie w tej sprawie. 

Pytano także o potencjał analityczny platformy, możliwość posługiwania się innymi językami 

niż języki urzędowe UE oraz możliwość zabierania głosu przez obywateli spoza UE. 

Potwierdzono, że potencjał analityczny opiera się na sztucznej inteligencji i moderacji i że 

wprowadzono wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa i ochrony danych. Narzędzie to 

działa w pełni w 24 językach urzędowych, a w razie potrzeby zarząd może podejmować 

decyzje w spawie praktycznych rozwiązań z poszczególnymi państwami członkowskimi. Jeżeli 

chodzi o obywateli spoza UE, zauważono, że konferencja jest przeznaczona przede 

wszystkim dla obywateli Unii, ale nie będzie geoblokady. 

Jeżeli chodzi o projekt wizualny, zarząd postanowił pozostawić wybór wspólnemu 

sekretariatowi, dla którego wsparciem byłyby działy komunikacyjne trzech instytucji. Wybór 

miałby się opierać na dotychczasowych pracach, w tym konsultacjach z obywatelami 

w sprawie elementów projektu. 
 

 

3. Wymiana poglądów na temat metod pracy podczas sesji plenarnych i metod pracy 
zarządu 

Obrady nad tym punktem poprowadził poseł Guy VERHOFSTADT (współprzewodniczący). 

Mówił o kluczowych elementach, które należy uwzględnić w metodach pracy konferencji, 

zwłaszcza zarządu i sesji plenarnej, tak by można było w praktyce rozpocząć prace 

konferencji i być gotowym na formalną inaugurację, w ramach określonych we wspólnej 

deklaracji. Zaznaczył zwłaszcza, że w myśl wspólnej deklaracji dziewięcioro przedstawicieli 

zarządu powinno podejmować decyzje w drodze konsensusu. Jeżeli chodzi o zarząd, należy 

zająć się takimi kwestiami, jak rola współprzewodniczących i obserwatorów oraz praktyczne 

aspekty posiedzeń. Wyraził również opinię, że wspólny sekretariat powinien fizycznie 

pracować w jednym miejscu. Jeżeli chodzi o sesję plenarną, należy rozważyć jej wielkość, 

liczebność delegacji, proces decyzyjny oraz strukturę i organizację paneli obywatelskich. 

Odbyła się pierwsza dyskusja, podczas której zarząd podkreślał, że należy szybko uzgodnić 

metody pracy konferencji, zwłaszcza zarządu. Zwracano także uwagę na pilną potrzebę 

omówienia innych kluczowych elementów, takich jak sesje plenarne i panele obywatelskie. 

Współprzewodniczący Guy VERHOFSTADT zaproponował, że przed następnym posiedzeniem 

zarządu zaprezentuje pozostałym współprzewodniczącym projekt regulaminu konferencji. 
 



Wersja ostateczna 
7.4.2021 

 

  PL 

Wnioski: Następne posiedzenie zarządu odbędzie się 7 kwietnia 2021 r. 

4. Dalsze działania i następne posiedzenie 

Przedstawiciele zarządu uzgodnili, że jego następne posiedzenie odbędzie się 

7 kwietnia i będzie poświęcone wszelkim pozostałym kwestiom związanym 

z uruchomieniem platformy, przygotowaniom do wydarzenia zaplanowanego na 9 maja, 

ewentualnej sesji plenarnej, a także metodom pracy zarządu, sesji plenarnych i paneli 

obywatelskich. 
 

 

Kontakt: Susanne Höke, członkini wspólnego sekretariatu 
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Załącznik 

List of participants: 
 

  

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE), 

Member of the European Parliament 

  

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 

Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA, 

Vice-President of the European Commission 

  

Representative Mr Manfred WEBER, (remote participation) 

Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

Representative Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, (remote participation) 

Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

Representative Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation) 

Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation) 

Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation) 

Vice-President of the Commission 

  

Representative Ms Vĕra JOUROVÁ, 

Vice-President of the Commission 
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OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

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

  

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

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (remote participation) 
State Secretary for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr. Hans DAHLGREN (SE), (remote participation) 
Minister for EU Affairs 

  

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

  

OBSERVER Ms Sofie WILMÈS (BE), (excused) 
Minister for Foreign Affairs and Deputy Prime Minister 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation) 
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da República 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Questions of the Bundesrat 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Affairs of the Bundestag 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI), (remote participation) 
Chairman of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation) 
Chairman of the Commission for International Relations and European Affairs of the 

Drzvni Svet 
  

OBSERVER 

(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation) 

President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, (remote participation) 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 

(BusinessEurope) Invited 

Mr Markus BEYRER, (remote participation) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 
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CO-HEAD 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 

CO-HEAD 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

CO-HEAD COMMON 

SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Patricia JIMINEZ 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 


