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Czym jest?
• Główne miejsce, gdzie obywatele mogą dzielić się pomysłami i przedstawiać swoje wizje
• Repozytorium pomysłów i dokumentów obywateli
• Wkład z wydarzeń odbywających się pod auspicjami Konferencji
• Publikacja wniosków z Konferencji

Karta Konferencji
Obywatele i organizatorzy wydarzeń muszą przestrzegać Karty Konferencji:
• Przestrzegać wartości UE takich jak: godność ludzka, wolność, demokracja, równość, 

praworządność i poszanowanie praw człowieka
• Propagować różnorodność w debatach i poszanowanie wolności słowa
• Wystrzegać się mowy nienawiści i treści, które są nielegalne lub celowo fałszywe czy 

wprowadzające w błąd
• Umożliwiać transgraniczne uczestnictwo i używanie różnych języków

Zgromadzenie plenarne 
Konferencji
449 przedstawicieli

Przedstawiciele

Debatuje i dyskutuje
O zaleceniach paneli obywatelskich
O treściach umieszczonych na platformie wielojęzycznej

Nad przygotowaniem prac czuwa
9 tematycznych grup roboczych

Przedstawia
Propozycje Zarządowi (na zasadzie konsensusu)

Konsensus
Muszą znaleźć co najmniej Parlament Europejski, Rada, 
Komisja Europejska i parlamenty narodowe

Europejskie panele obywatelskie
Fora, na których obywatele omawiają konkretne tematy i przedstawiają zalecenia na sesję 
plenarną Konferencji, aby instytucje UE mogły podjąć działania następcze

Cztery panele obywatelskie zajmują się dziewięcioma tematami przedstawionymi powyżej

W każdym panelu 200 obywateli wybranych losowo
Co najmniej 1 mężczyzna i 1 kobieta na państwo członkowskie, zasada degresywnej proporcjonalności jak w 
Parlamencie | 1/3 powinna mieć 16–25 lat

Szeroka reprezentacja obywateli
Pochodzenie geograficzne | Płeć | Wiek | Status społeczno-ekonomiczny | Poziom wykształcenia

Przedstawiciele każdego panelu biorą udział w posiedzeniu plenarnym
Co najmniej 1/3 w wieku 16–25 lat | Przedstawiają swoje zalecenia

Wspólne przewodnictwo
Parlament Europejski Roberta Metsola
Rada UE Emmanuel Macron*
Komisja Europejska Ursula von der Leyen

Zarząd
9 przedstawicieli

3 z Parlamentu Europejskiego
3 z Rady UE
3 z Komisji Europejskiej

Obserwatorzy z ramienia Parlamentu Europejskiego, Rady, parlamentów narodowych, Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, innych instytucji UE i europejskich partnerów społecznych

Decydują o pracach Konferencji
Przygotowują posiedzenia zgromadzenia plenarnego
Informują wspólne przewodnictwo o wnioskach zgromadzenia plenarnego

Współprzewodniczący
Guy Verhofstadt (Parlament)
Clément Beaune (Rada)
Dubravka Šuica (Komisja)

Konsensus
dziewięciu przedstawicieli

Wspólny sekretariat
Równa liczba przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej

Zapewnia funkcjonowanie Konferencji i wspiera zarząd oraz zgromadzenie plenarne

Wielojęzyczna platforma cyfrowa
Wielojęzyczne centrum wymiany pomysłów i debaty

• Gwarantować pełną przejrzystość, w tym analizę i publikowanie uwag obywateli na 
platformie cyfrowej

• W miarę możliwości transmitować wydarzenia, np. w internecie
• Przestrzegać przepisów o ochronie danych i tożsamości wizualnej Konferencji

Nad moderowaniem platformy czuwa Zarząd

Na państwo 
członkowskie

Parlament Europejski 108
Parlamenty narodowe 108 (4)
Europejskie panele obywatelskie 80
Rada 54 (2)
Wydarzenia lub panele krajowe 27 (1)
Komitet Regionów 18
Komitet Ekonomiczno-Społeczny 18
Partnerzy społeczni 12
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego 8
Wybrani przedstawiciele władz lokalnych 6
Wybrani przedstawiciele samorządów 
regionalnych 6

Komisja Europejska 3
Przewodniczący Europejskiego Forum 
Młodzieży 1

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to oddolna inicjatywa umożliwiająca Europejczykom wyrażenie opinii o polityce i funkcjonowaniu Unii w przyszłości. Dyskusję na 
tematy, które mają dla nich znaczenie, ułatwiają narzędzia takie jak platforma cyfrowa i panele obywatelskie.

*Przedstawiciele Rady zmieniają się wraz z rotacyjną prezydencją.

Tematy

Migracja

UE w świecie

Edukacja, kultura, 
młodzież i sport

Transformacja cyfrowa

Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 
społeczna i zatrudnienie

Demokracja obywatelska
Wartości i prawa, praworządność, 
bezpieczeństwo

Zmiana klimatu i środowisko

Zdrowie

Inne tematy zaproponowane przez 
obywateli

Niniejszy dokument jest kolejną aktualizacją infografiki opublikowanej pierwotnie w czerwcu 2021 
r.

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj


Dodatkowe informacje

Wielojęzyczna platforma
Na wielojęzycznej platformie Konferencji Europejczycy i europejskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą dzielić 
się pomysłami dotyczącymi przyszłości Europy oraz organizować i odwiedzać wydarzenia. Pełni ona funkcję repozytorium 
pomysłów i dokumentów oraz umożliwi interaktywne dzielenie się pomysłami obywateli i omawianie ich. Platforma jest 
otwarta dla obywateli, społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych, innych zainteresowanych stron oraz organów 
publicznych na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Europejskie panele obywatelskie
Te kluczowe organy Konferencji omawiają kwestie, które mają znaczenie dla obywateli. Skład europejskich paneli obywatelskich 
(±200 wybranych losowo obywateli) jest międzynarodowy i reprezentatywny dla ludności całej UE, nie tylko pod względem 
płci, ale i wieku, statusu społeczno-ekonomicznego, pochodzenia geograficznego i poziomu wykształcenia, a 1/3 uczestników 
będzie w wieku 16–25 lat. Europejskie panele obywatelskie prowadzą debaty, w tym na podstawie treści platformy cyfrowej, 
i wnoszą wkład w dyskusje zgromadzenia plenarnego Konferencji przez zalecenia dla instytucji UE, aby mogły one podjąć 
działania następcze. Utworzono cztery tematyczne panele obywatelskie: i) demokracja europejska/wartości europejskie, 
prawa, praworządność i bezpieczeństwo; ii) zmiana klimatu i środowisko/zdrowie; iii) silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 
społeczna, zatrudnienie/edukacja, młodzież, kultura, sport/transformacja cyfrowa; iv) UE w świecie/migracja.
Europejskie panele obywatelskie obradują w różnych miejscach i zajmują się konkretnymi zagadnieniami. Państwa 
członkowskie (na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym) i inne zainteresowane strony (społeczeństwo obywatelskie, 
partnerzy społeczni lub obywatele) mogą zorganizować dodatkowe panele obywatelskie pod auspicjami Konferencji pod 
warunkiem pełnego poszanowania Karty Konferencji.

Wspólne przewodnictwo
Na czele Konferencji stoi trójstronna władza. Składają się na nią przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola 
(która objęła to stanowisko po zmarłym Davidzie Sassolim), przedstawiciel prezydencji Rady (obecnie jest nim Emmanuel  
Macron reprezentujący Francję która przewodniczy Radzie do 30 czerwca 2022 r.) oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej 
Ursula von der Leyen. Zgodnie z kalendarzem prezydencji ustalonym w decyzji Rady Radzie przewodniczyła wcześniej 
Portugalia (od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.), a następnie Słowenia (od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.). Trójstronne 
przewodnictwo Konferencji jest najwyższym organem, któremu zostaną przedstawione jej końcowe wyniki. W ten sposób 
każda instytucja będzie mogła podjąć odpowiednie działania zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Zgromadzenie plenarne Konferencji
Zgromadzenie plenarne składa się z 449 członków:przedstawicieli trzech instytucji unijnych (Komisji, Rady UE i Parlamentu), 
parlamentów narodowych, paneli obywatelskich, Komitetu Regionów (KR), Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (EKES), uczestników krajowych wydarzeń lub paneli, partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego. Od lipca w skład zgromadzenia wchodzą też wybrani przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych. 
Do rozmów o międzynarodowej roli UE zostaje zaproszony wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa. Zaproszeni mogą zostać także eksperci oraz inne zainteresowane strony.
Podczas sesji plenarnej omawiane są kwestie i zalecenia wskazane przez krajowe i europejskie panele obywatelskie, a także 
treści zgromadzone na platformie cyfrowej, pogrupowane według tematów. Debaty są otwarte, bez z góry określonego 
wyniku i bez ograniczania tematów do wcześniej określonych obszarów polityki. Zgromadzenie plenarne podejmuje 
decyzje na zasadzie konsensusu (przynajmniej między Parlamentem, Radą, Komisją i parlamentami narodowymi) w sprawie 
wniosków, które mają zostać przedłożone Zarządowi. Ten ostatni odpowiada za sporządzenie sprawozdania końcowego z 
Konferencji, w pełnej współpracy ze zgromadzeniem plenarnym i przy zachowaniu pełnej przejrzystości. Sprawozdanie to 
zostanie opublikowane na platformie cyfrowej i przesłane wspólnemu przewodnictwu w celu podjęcia konkretnych działań 
następczych. 

Zarząd
Zarząd kieruje pracami Konferencji (posiedzeniami plenarnymi, panelami obywatelskimi i platformą cyfrową). Nadzoruje też 
wszystkie działania i przygotowuje posiedzenia plenarne, w tym uwagi obywateli, a także podejmowane przez nich działania. 
Parlament, Komisja i Rada są równo reprezentowane w Zarządzie. Zasiada w nim po trzech członków i maksymalnie czterech 
obserwatorów z każdej z tych instytucji. Zarządowi współprzewodniczą przedstawiciele wszystkich trzech instytucji – po 
jednym z każdej. W przypadku Rady jest to przedstawiciel rotacyjnej prezydencji. Troje przewodniczących Konferencji Komisji 
do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) ma status stałego obserwatora. Status obserwatora mają również 
EKES i KR. Na wniosek współprzewodniczących zgromadzenie plenarne zatwierdziło utworzenie dziewięciu tematycznych 
grup roboczych, po jednej do każdego z dziewięciu tematów omawianych podczas Konferencji. Do udziału w wydarzeniach 
Konferencji zarząd może zaprosić ekspertów.

Sekretariat
Wspólny sekretariat składający się z równej liczby pracowników Parlamentu Europejskiego, Sekretariatu Generalnego Rady i 
Komisji wspiera zarząd w organizacji sesji plenarnej Konferencji i europejskich paneli obywatelskich.

Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o posłach do Parlamentu Europejskiego i pracownikach Parlamentu Europejskiego i zawiera informacje, 
które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych. Za treść dokumentu odpowiadają jedynie jego autorzy, a wyrażonych w nim opinii nie należy 
uznawać za oficjalne stanowisko Parlamentu. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła oraz 
wcześniejszego poinformowania Parlamentu Europejskiego i wysłania mu egzemplarza. © Unia Europejska 2022

eprs@ep.europa.eu (kontakt)  http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)  https://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)  http://epthinktank.eu (blog)  http://epthinktank.eu

Źródła: Wspólna deklaracja dotycząca Konferencji w sprawie przyszłości Europy, Regulamin Konferencji, Sprawozdania zarządu.

Konferencja w sprawie przyszłości EuropyEPRS

https://futureu.europa.eu/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/pages/directory?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=pl
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1316
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=pl
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=pl
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf
http://www.cosac.eu
http://www.cosac.eu
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=pl
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=pl
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/home.html
http://epthinktank.eu
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210304IPR99242/future-of-europe-engaging-with-citizens-to-build-a-more-resilient-europe
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/9340/sn02700.en21.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board

