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Sprawozdanie podsumowujące z drugiego posiedzenia zarządu Konferencji w sprawie 

przyszłości Europy 

środa 7 kwietnia 2021 r. 

17:00–20:00, Parlament Europejski – budynek „Spinelli” (sala 5G3, posiedzenie 

hybrydowe) 

Uczestnicy: lista w załączniku 

Podsumowanie i wnioski: 
 
Zarząd Konferencji w sprawie przyszłości Europy odbył swoje drugie posiedzenie w dniu 7 
kwietnia 2021 r. w budynku „Spinelli” Parlamentu Europejskiego (w trybie hybrydowym). 
 

Drugiemu posiedzeniu współprzewodniczyli: wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej 
odpowiedzialna za demokrację i demografię Dubravka Šuica, portugalska sekretarz stanu do 
spraw europejskich Ana Paula Zacarias oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Guy 
Verhofstadt. Posiedzenie otworzył i zamknął Guy Verhofstadt. 
 

Po dokonaniu modyfikacji postulowanych przez przedstawicieli na poprzednim posiedzeniu 
oraz po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi od Komisji Europejskiej zarząd 
zatwierdził wielojęzyczną platformę cyfrową (w tym Kartę i projekt wizualny uzgodniony przez 
działy komunikacji wszystkich trzech instytucji i zatwierdzony przez wspólny sekretariat) 
z myślą o jej oficjalnym uruchomieniu 19 kwietnia 2021 r. 
 

Zarząd zatwierdził bez zmian projekt swoich metod pracy zaproponowany przez 
współprzewodniczących. 
 

Jeżeli chodzi o regulamin konferencji, współprzewodniczący Guy Verhofstadt przedstawił swój 
projekt. Na podstawie wynikłej dyskusji oraz spodziewanych pisemnych opinii przedstawicieli 
i obserwatorów zarządu wspólny sekretariat przygotuje projekt regulaminu konferencji 
i przekaże go współprzewodniczącym, tak by na najbliższym posiedzeniu zarządu przedstawili 
oni swoją wspólną propozycję i by regulamin został przyjęty do 9 maja. 
 

Działy komunikacji wszystkich trzech instytucji mają przygotować wspólną propozycję 
inauguracji (zaplanowanej na 9 maja) i przekazać ją za pośrednictwem wspólnego 
sekretariatu współprzewodniczącym, tak by zarząd mógł na najbliższym spotkaniu zatwierdzić 
projekt programu. 
 

Najbliższe posiedzenie zarządu odbędzie się 22 kwietnia. 
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Posiedzenie otworzył poseł Guy Verhofstadt (współprzewodniczący). 

 

1. Zatwierdzenie wielojęzycznej platformy cyfrowej (w tym Karty) 

Obrady nad tym punktem poprowadziła wiceprzewodnicząca Komisji Dubravka Šuica 

(współprzewodnicząca). Podkreśliła, że postulaty zgłoszone na poprzednim posiedzeniu są 

realizowane, tak by platformę można było uruchomić 19 kwietnia i zacząć rejestrację – trzy 

tygodnie przed inauguracją konferencji zaplanowaną na 9 maja. Przewodnicząca zwróciła 

uwagę na następujące sprawy: 

 do platformy dodano 2 nowe tematy (migracja oraz edukacja, kultura, młodzież 

i sport), przez co ich lista wzrosła do 10; niektóre tematy zostały zmodyfikowane, tak 

by jednoznacznie odnosiły się do praworządności i bezpieczeństwa oraz do 

sprawiedliwości społecznej i zatrudnienia; 

 jedna z sekcji platformy będzie zawierać informacje i dokumenty organizacyjne, np. 

zasady funkcjonowania konferencji, główne dokumenty oraz wskazówki dla 

użytkowników; 

 jeżeli chodzi o uczestnictwo obywateli spoza UE, platforma nie będzie mieć 

geoblokady – moderatorzy zastosują pragmatyczne podejście. Ważne, aby obywatele 

spoza UE też mogli uczestniczyć. Niemniej moderatorzy będą uważnie obserwować, 

czy dyskusje trzymają się ram konferencji, i w razie potrzeby będą wykluczać 

nieodpowiednie treści z analizy; ewentualnie można rozważyć dodatkowe działania; 

 jeżeli chodzi o stosowanie języków innych niż urzędowe języki UE, to platforma działa 

w językach urzędowych, ale zawiera odpowiednie rozwiązania techniczne, tak by 

odnośne państwa członkowskie mogły szybko wykrywać, tłumaczyć i ponownie 

zamieszczać na niej wpisy innojęzyczne. 

 

Dyrektor generalna działu komunikacji Komisji Europejskiej i jej zastępczyni zostały 

zaproszone, by mogły udzielić dodatkowych odpowiedzi na poprzednio zgłoszone pytania 

oraz na nowe uwagi sformułowane przez członków zarządu podczas dyskusji. Udzieliły 

następujących informacji: 

 jeżeli chodzi o nieodpowiednie korzystanie z platformy: przewidziano kilka 

zabezpieczeń. Wielojęzyczny zespół moderatorski będzie monitorował platformę pod 

kątem troli, fake newsów i mowy nienawiści. Moderatorzy będą działać następczo, 

w sposób przejrzysty. Użytkownicy będą mogli sami oflagowywać nieodpowiednie 

treści, a kwotowy system dziennych wpisów będzie zapobiegać destabilizowaniu 

platformy przez boty czy zorganizowane akcje. Co się tyczy szybkości usuwania treści, 

celem jest usuwanie ich w ciągu kilku godzin, nie dłużej niż w ciągu jednego dnia; 

 jeżeli chodzi o analizowanie wkładów zamieszczanych na platformie: pomagać będzie 

sztuczna inteligencja do eksploracji tekstów stworzona przez Wspólne Centrum 

Badawcze Komisji Europejskiej. Nie ma ona zastąpić człowieka, ale tylko pomóc we 

wstępnym identyfikowaniu, sortowaniu i kategoryzowaniu pomysłów i propozycji. 

Dlatego wszystkie wydarzenia należy rejestrować i podsumowywać na platformie. Ich 

organizatorzy muszą przekładać wyniki dyskusji na konkretne pomysły. Te będą z kolei 
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ujmowane w formie dostępnych sprawozdań, finalizowanych przez wspólny 

sekretariat pod okiem zarządu. Sprawozdania wynikające z analizy pomysłów 

i wydarzeń będą materiałem do dyskusji podczas paneli obywatelskich i sesji 

plenarnej; 

 jeżeli chodzi o wydarzenia krajowe: będą one jasno oznaczone i rozpoznawalne, 

będzie też specjalny punkt kontaktowy pozwalający tworzyć wydarzenia; 

 jeżeli chodzi ranking wyświetlonych wkładów: będzie widać liczbę osób 

komentujących i popierających, regularnie dostępne będą także rzeczywiste 

statystyki. Użytkownicy będą mogli też innymi kanałami śledzić swoje wpisy i reakcje 

na nie, m.in. poprzez powiadomienia i newslettery; 

 jeżeli chodzi o eksponowanie wydarzeń krajowych i instytucjonalnych: będzie kod 

kolorystyczny oraz punkt kontaktowy umożliwiający tworzenie wydarzeń; 

 wszystkie wydarzenia, także organizowane przez innych partnerów i organizacje 

pozarządowe, będą mieć do pomocy helpdesk, wszyscy organizatorzy będą też mieć 

do dyspozycji niezbędniki i instrukcje. Własne logo organizatorów może widnieć obok 

logo konferencji, pod warunkiem że od strony wizualnej konferencja będzie zawsze 

reprezentowana jej oficjalnie zatwierdzonym logo; 

 jeżeli chodzi o prawo do odwołania się od decyzji moderatorów: przypadki szczególnie 

delikatne będą zgłaszane wspólnemu sekretariatowi. 

 

Współprzewodniczący Guy Verhofstadt zwrócił uwagę, że większość wcześniej zgłoszonych 

uwag została uwzględniona i platformę można zatwierdzić. Nie wykluczył, że w przyszłości 

zarząd będzie musiał jeszcze rozstrzygać problematyczne kwestie, gdyż platforma to 

pionierski trzon konferencji. 

Współprzewodnicząca Ana Paula Zacarias zgodziła się z opinią, że modyfikacje spełniły 

większość ze zgłoszonych postulatów, i podziękowała Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji za 

odpowiedzi i pracę włożoną w przygotowanie platformy. Podkreśliła też, że ważne jest 

uruchomienie platformy 19 kwietnia i że w razie potrzeby także później będzie można 

wprowadzać ewentualne modyfikacje i zmiany. 

Przewodnicząca obradom Dubravka Šuica stwierdziła, że zarząd jest gotów do zatwierdzenia 

platformy. Dodała, że uruchomieniu będzie towarzyszyć konferencja prasowa prezentująca 

platformę, a wcześniej – wspólny artykuł w prasie i kampania medialna. 

 

Wnioski: 

Po dokonaniu modyfikacji postulowanych przez przedstawicieli na poprzednim posiedzeniu 

oraz po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi od Komisji Europejskiej zarząd 

zatwierdził wielojęzyczną platformę cyfrową (w tym Kartę i projekt wizualny uzgodniony 

przez działy komunikacji wszystkich trzech instytucji i zatwierdzony przez wspólny 

sekretariat) z myślą o jej oficjalnym uruchomieniu 19 kwietnia 2021 r. 
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2. Zatwierdzenie metod pracy zarządu oraz prezentacja regulaminu sesji plenarnych 

konferencji, w tym unijnych paneli obywatelskich 

Obrady nad tym punktem poprowadziła portugalska sekretarz stanu Ana Paula Zacarias 

(współprzewodnicząca). Podkreśliła, że regulamin konferencji opiera się na wspólnej 

deklaracji i będzie mieć trzy bloki: metody pracy zarządu, udział obywateli (wielojęzyczna 

platforma cyfrowa i europejskie panele obywatelskie) oraz sesja plenarna. 

Przewodnicząca obrad zaprezentowała główne elementy rozdziału o metodach pracy zarządu 

(skład, tryb działania, wspólny sekretariat, możliwość angażowania ekspertów, anonsowanie 

posiedzeń, kalendarz i porządek obrad, dokumenty, przebieg posiedzeń, przejrzystość 

i miejsce posiedzeń). 

Zaapelowała o szybką decyzję co do regulaminu: zatwierdzenie metod pracy zarządu na 

dzisiejszym posiedzeniu oraz przeanalizowanie dwóch pozostałych bloków w najbliższych 

tygodniach, tak by całość regulaminu zaaprobować do 9 maja. 

Podczas dyskusji padły pytania m.in. o następujące kwestie: 

 udział i rola obserwatorów w zarządzie, zwłaszcza partnerów społecznych, oraz 

ewentualne zapraszanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego na 

posiedzenia zarządu; 

 ewentualny udział obserwatorów w przygotowawczych pracach zarządu; 

 możliwość zastępowania przedstawicieli czy obserwatorów; 

 redagowanie przez zarząd podstawy dla wniosków z sesji plenarnej; 

 terminy przesyłania dokumentów przeznaczonych na posiedzenia zarządu; 

 rola ekspertów. 

W odpowiedzi przewodnicząca posiedzenia udzieliła następujących wyjaśnień: 

 jeżeli chodzi o udział zaproszonych obserwatorów, przewodnicząca powołała się na 

brzmienie wspólnej deklaracji, którego nie można zmienić w tekście o metodach 

pracy. Zaznaczyła jednak, że w praktyce zarząd będzie dbał o maksymalną 

przejrzystość i inkluzywność i będzie zasadniczo kontynuował dotychczasową praktykę 

zapraszania na wszystkie swoje posiedzenia obserwatorów z Komitetu Regionów, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz partnerów społecznych; 

 posiedzenia zarządu są przygotowywane przez współprzewodniczących. W razie 

potrzeby będą oni się zwracać do stałych i doraźnych obserwatorów o opinię lub 

zapraszać ich do dyskusji; 

 jak głosi zaproszenie trojga przewodniczących na pierwsze posiedzenie zarządu, ani 

przedstawicieli, ani obserwatorów nie można zastępować. W ramach kompromisu: 

jeżeli nie mogą oni uczestniczyć w posiedzeniu, ktoś inny może być obecny zamiast 

nich, ale tylko w charakterze słuchacza; 
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 udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zarządzie nie jest przewidziany we 

wspólnej deklaracji. Mogą one być jednak reprezentowane na sesji plenarnej; 

 dokumenty będą wysyłane dwa dni robocze wcześniej; 

 tekst o metodach pracy przewiduje możliwość angażowania i zapraszania ekspertów. 

Kwestia ta będzie przedyskutowana zwłaszcza w kontekście organizowania paneli 

obywatelskich; 

 kwestie dotyczące wniosków z sesji plenarnych należy rozstrzygnąć w rozdziale 

o zasadach rządzących sesją plenarną. 

 

Wnioski: 

Zarząd zatwierdził bez zmian projekt swoich metod pracy zaproponowany przez 

współprzewodniczących. 

 

W następnym punkcie porządku obrad współprzewodniczący Guy Verhofstadt przedstawił 

swój projekt pozostałych części regulaminu: rozdziału o sesji plenarnej oraz rozdziału 

o uczestnictwie obywateli (panele obywatelskie i platforma cyfrowa). Zarysował główne 

elementy projektu: zasady przebiegu konferencji, wydarzenia obywatelskie, panele 

obywatelskie, mechanizm przekazywania informacji, udział młodzieży, platforma cyfrowa, 

skład i organizacja sesji plenarnych, przejrzystość oraz prezentacja wniosków. 

Co do paneli obywatelskich zaproponował, aby w regulaminie ująć tylko główne zasady, 

a praktyczne technikalia zawrzeć ewentualnie w osobnym dokumencie. 

Współprzewodniczące Ana Paula Zacarias and Dubravka Šuica podziękowały 

współprzewodniczącemu Guyowi Verhofstadtowi za projekt. Dokument będzie jeszcze 

wymagał dyskusji i analizy wraz z innymi propozycjami przedstawicieli i obserwatorów. 

Ponadto Ana Paula Zacarias przypomniała, że podstawą regulaminu jest wspólna deklaracja, 

i zwróciła uwagę na postulat „sprawnej struktury zarządczej”. Uczestników zaproszono do 

zgłaszania uwag, komentarzy i pomysłów – od razu w dyskusji albo na piśmie w ciągu 

najbliższych dni, tak by współprzewodniczący mogli opracować wspólną propozycję do 

przedstawienia na kolejnym posiedzeniu zarządu. 

Podczas dyskusji padły pytania m.in. o następujące kwestie: 

 wielkość i skład sesji plenarnej i jej komponentów 

 rola sesji plenarnej i wnioski z niej; 

 skład i dobór europejskich paneli obywatelskich; 

 związek między wpisami na platformie cyfrowej a porządkiem obrad panelu 

obywatelskiego i porządkiem sesji plenarnej; 

 udział państw kandydujących i innych, które są w bliskich relacjach UE; 
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 czas trwania konferencji, biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną. 

W odpowiedzi przewodnicząca obradom Ana Paula Zacarias zaapelowała o pragmatyzm, tak 

by regulamin można było zatwierdzić do 9 maja. Przypomniała też, że obywatele stoją 

w centrum konferencji. 

 

Wnioski: 

Jeżeli chodzi o regulamin konferencji, współprzewodniczący Guy Verhofstadt przedstawił 

swój projekt. Na podstawie wynikłej dyskusji oraz spodziewanych pisemnych opinii 

przedstawicieli i obserwatorów zarządu wspólny sekretariat przygotuje projekt regulaminu 

konferencji i przekaże go współprzewodniczącym, tak by na najbliższym posiedzeniu 

zarządu przedstawili oni swoją wspólną propozycję i by regulamin został przyjęty do 9 maja. 

 

 

3. Wydarzenie 9 maja 

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

Podkreślił on główne aspekty inauguracji zaplanowanej na 9 maja: 

 odbędzie się w budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu; 

 będzie mieć format hybrydowy (i trwać około 2 godzin), przez co będzie dla widzów 

nowoczesnym, dynamicznym i oryginalnym wydarzeniem; 

 działy komunikacyjne wszystkich trzech instytucji przedstawią, za pośrednictwem 

wspólnego sekretariatu, propozycję na najbliższym posiedzeniu zarządu. 

 

 

Wnioski: 

Działy komunikacji wszystkich trzech instytucji mają przygotować wspólną propozycję 

inauguracji (zaplanowanej na 9 maja) i przekazać ją za pośrednictwem wspólnego 

sekretariatu współprzewodniczącym, tak by zarząd mógł na najbliższym spotkaniu 

zatwierdzić projekt programu. 
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Przewodniczący obrad zaznaczył, że posiedzenie zarządu należy zaplanować przed 

rozpoczęciem konferencji, tak by mógł on przyjąć regulamin i kalendarz posiedzeń. Najbliższe 

posiedzenie zarządu odbędzie się 22 kwietnia1. 

 

Wnioski: Najbliższe posiedzenie zarządu odbędzie się 22 kwietnia. 

 

Posiedzenie zamknął poseł Guy Verhofstadt (współprzewodniczący). 

 

 

Kontakt: Eva-Maria Poptcheva (wspólny sekretariat) 

  

                                                           
1 Jak uzgodnili współprzewodniczący. 
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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), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

CO-CHAIR  Ms Dubravka ŠUICA, (remote participation) 
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, (remote participation) 
Vice-President of the Commission  

  

  

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 
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OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), (remote participation) 
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 EU Affairs Committee of the German 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, (excused) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI, (remote participation) 
Secretary General of ETUC 
 

 
 

 

  

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 
 

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 
 

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 

 


