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Sprawozdanie podsumowujące trzecie posiedzenie zarządu 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy 

czwartek 22 kwietnia 2021 r. 

16.00‒19.00, budynek „Europa” (sala S7, posiedzenie hybrydowe)  

Uczestnicy: lista w załączniku 

Podsumowanie i wnioski: 
 

W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbyło się w budynku Rady (w trybie hybrydowym) trzecie 
posiedzenie zarządu Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

 

Posiedzeniu współprzewodniczyli: poseł do Parlamentu Europejskiego Guy VERHOFSTADT, 
portugalska sekretarz stanu do spraw UE Ana Paula ZACARIAS oraz wiceprzewodnicząca 
Komisji ds. demokracji i demografii Dubravka ŠUICA. Posiedzenie otworzyła i zamknęła Ana 
Paula ZACARIAS. 

 

Zarząd zatwierdził program i zasady przebiegu wydarzenia zaplanowanego na 9 maja. 
 

Opierając się na uwagach otrzymanych od przedstawicieli i obserwatorów oraz na dyskusji 
przeprowadzonej podczas posiedzenia, zarząd zatwierdził z niewielkimi zmianami 
zaproponowany przez współprzewodniczących projekt regulaminu w sprawie wspólnych 
zasad konferencji, jej zakresu oraz uczestnictwa obywateli. 

 

Zarząd dyskutował o proponowanym regulaminie sesji plenarnych, a zwłaszcza o ich roli 
i składzie. W świetle wymiany poglądów zarząd powierzył wspólnemu sekretariatowi zadanie 
opracowania projektu tego regulaminu, tak by można było go zatwierdzić w całości 
najpóźniej do 9 maja. 

 

Współprzewodniczący poinformowali zarząd o praktycznych zasadach organizacji 
europejskich paneli obywatelskich. Zasady te zostaną uaktualnione i opracowane w formie 
szczegółowego podręcznika. 
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Wnioski: 

Zarząd zatwierdził program i zasady przebiegu wydarzenia zaplanowanego na 9 maja. 

Sprawozdanie podsumowujące z 22.4.2021 
 
 

Posiedzenie otworzyła Ana Paula Zacarias (współprzewodnicząca). 
 

1. Zatwierdzenie programu i zasad przebiegu wydarzenia zaplanowanego na 9 maja 

Obrady nad tym punktem poprowadził Guy Verhofstadt (współprzewodniczący). Zaznaczył, 
że zgodnie z postanowieniami z ostatniego posiedzenia zarządu z 7 kwietnia działy 
komunikacyjne trzech instytucji przedłożyły współprzewodniczącym wspólną propozycję 
wydarzenia inauguracyjnego zaplanowanego na 9 maja 2021 r. Jego założenia są 
następujące: 

- odbędzie się ono w trybie hybrydowym w budynku Parlamentu Europejskiego 
w Strasburgu; 

- na początku głos zabierze prezydent Francji, jako głowa państwa przyjmującego; 
- później wystąpią przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji: 

przedstawią cel i oczekiwania co do konferencji, najlepiej w rozmowie z obywatelami; 
- współprzewodniczący udzielą krótkich wywiadów na temat celu 

wydarzenia i oczekiwań co do konferencji. 

Przewodniczący poinformował, że na wydarzenie zaproszeni są wszyscy członkowie zarządu. 
Ana Paula Zacarias (współprzewodnicząca) zaznaczyła, że w wydarzeniu mogą wziąć udział 
zdalnie przedstawiciele państw członkowskich. 

Przewodniczący stwierdził, że zarząd jest gotowy zatwierdzić program. 
 

 
 

2. Projekt regulaminu konferencji 
‒ uczestnictwo obywateli: zatwierdzenie 
‒ sesja plenarna konferencji: dyskusja 

Obrady nad tym punktem poprowadziła Ana Paula Zacarias (współprzewodnicząca). 
Zaapelowała o szybkie porozumienie co do regulaminu: zatwierdzenie rozdziału na temat 
wspólnych zasad i zakresu konferencji oraz uczestnictwa obywateli oraz o wymianę 
poglądów w sprawie rozdziału na temat sesji plenarnych, tak by całość regulaminu 
zaaprobować najpóźniej do 9 maja. 

Przewodnicząca przedstawiła najważniejsze elementy rozdziałów na temat wspólnych zasad 
konferencji, jej zakresu i uczestnictwa obywateli (wielojęzyczna platforma cyfrowa, 
wydarzenia konferencyjne, europejskie panele obywatelskie). 

Razem z niniejszym punktem omówiony został punkt 3 poświęcony praktycznym zasadom 
europejskich paneli obywatelskich, przedstawiony przez współprzewodniczącą Dubravkę 
Šuicę. Pytania i uwagi dotyczące punktu 3 przedstawiono w części 3 poniżej. 
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Wnioski: 

Opierając się na uwagach otrzymanych od przedstawicieli i obserwatorów oraz na dyskusji 
przeprowadzonej podczas posiedzenia, zarząd zatwierdził z niewielkimi zmianami 
zaproponowany przez współprzewodniczących projekt regulaminu w sprawie wspólnych 
zasad konferencji, jej zakresu oraz uczestnictwa obywateli. 

Wnioski: 

W świetle wymiany poglądów zarząd powierzył wspólnemu sekretariatowi zadanie 
opracowania projektu regulaminu sesji plenarnych, tak by można go było zatwierdzić w 
całości najpóźniej do 9 maja. 

Sprawozdanie podsumowujące z 22.4.2021 
 

Podczas dyskusji dotyczącej wspólnych zasad, zakresu konferencji i uczestnictwa obywateli 
uzgodniono, że pojawią się wyraźne wzmianki o partnerach społecznych i że 
współprzewodniczący zarządu z wyprzedzeniem poinformują zarząd o praktycznych 
zasadach organizacji paneli obywatelskich. 

 

 

 

Odnośnie do punktu porządku obrad dotyczącego regulaminu sesji plenarnych 
przewodnicząca Ana Paula Zacarias wyjaśniła, że z uwagi na brak porozumienia między 
współprzewodniczącymi w pewnych kluczowych kwestiach zarządowi nie został jeszcze 
przedstawiony wspólny projekt. Przypomniała o konieczności przestrzegania wspólnej 
deklaracji i zwróciła uwagę na dwie najważniejsze otwarte kwestie: 
rolę i skład sesji plenarnych. 

Następnie uczestnicy zostali poproszeni o przedstawienie uwag. Podczas dyskusji zgłaszano 
pytania i komentarze, m.in.: 

- wyrażano różne opinie na temat roli sesji plenarnej, jej praktycznego przebiegu i procesu 
mającego prowadzić do opracowania wniosków. Niektórzy podkreślali również, że należy 
respektować równowagę międzyinstytucjonalną, i zwracali uwagę na przejrzystość 
procesu; 

- wielkość i skład sesji plenarnej. Pojawiły się apele o zapewnienie odpowiedniej 
reprezentacji wszystkich uczestników sesji plenarnej. Kilka osób powołało się na wspólną 
deklarację, która przewiduje sprawną strukturę zarządzania. Wielu uczestników 
przypominało o celu, którym jest obecność obywateli w centrum konferencji; 

- niektórzy obserwatorzy apelowali o odpowiednią reprezentację i pełne członkostwo w sesji 
plenarnej. 

Odpowiadając, przewodnicząca powołała się na wspólną deklarację jako podstawę 
regulaminu. Stwierdziła, że porozumienie w niektórych kwestiach jest już bliskie, natomiast 
rola i skład sesji plenarnej wciąż wymagają dyskusji. Zaapelowała też o podejście 
pragmatyczne, tak by można było zatwierdzić regulamin najpóźniej do 9 maja. 

 

 

 
3 



Wnioski: 

Współprzewodniczący poinformowali zarząd o praktycznych zasadach organizacji 
europejskich paneli obywatelskich. Zasady te zostaną uaktualnione i opracowane w 
formie szczegółowego podręcznika. 

Kolejne posiedzenie: 

Posiedzenie zarządu zostało zaplanowane na 9 maja. 
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3. Praktyczne zasady organizacji europejskich paneli obywatelskich: informacje od 
współprzewodniczących 

Obradom nad tym punktem przewodniczyła Dubravka Šuica (współprzewodnicząca). 
Podkreśliła ona, że europejskie panele obywatelskie są jednym filarów konferencji. Nota 
techniczna przekazana zarządowi zawiera m.in. następujące założenia: 

- zasadę losowego wyboru obywateli na podstawie kilku kryteriów; 
- 200 uczestników w panelu, w tym jedna trzecia ludzi młodych; 
- organizacja czterech paneli wielojęzycznych w różnych miejscach Unii, w tym co najmniej 

trzy sesje dyskusyjne podczas każdego z nich; 
- przedstawiciele każdego z paneli wezmą udział w sesji plenarnej. 

Podczas późniejszej dyskusji zarząd zasadniczo z aprobatą odniósł się do wspomnianych 
zasad. Pojawiły się pytania i komentarze dotyczące m.in. procedury wyboru, uczestnictwa 
młodzieży, wkładu finansowego na rzecz uczestników, wyboru tematów paneli oraz 
zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w przekazywanie 
wiedzy eksperckiej. 

W odpowiedzi przewodnicząca i członkini wspólnego sekretariatu podkreśliły, że wybór 
uczestników będzie losowy, tak by panele były reprezentatywne dla zróżnicowanej 
społeczności UE i obejmowały szerokie grono obywateli z różnych grup społecznych. 

Nota techniczna dotycząca praktycznych zasad zostanie uaktualniona i opracowana w formie 
podręcznika dla organizatorów paneli. Wspólny sekretariat będzie regularnie przekazywał 
informacje zarządowi. 

 

 

 
 

 
 

Ana Paula Zacarias (współprzewodnicząca) zamknęła posiedzenie. 
 
 
 

Kontakt: Rebecca Rhlalou, Marie-Charlotte van Lamsweerde 
(wspólny sekretariat) 
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