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                                        Konferencja w sprawie przyszłości Europy 

 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest projektem Parlamentu Europejskiego, Rady 

Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Jej głównymi prowadzącymi są jednak obywatele. 

Konferencja ta jest cyklem debat, paneli i dyskusji organizowanych przez obywateli, które 

umożliwią mieszkańcom z całej Unii Europejskiej dzielenie się pomysłami i kształtowanie 

naszej wspólnej przyszłości. 

 

Wspólna deklaracja dotycząca konferencji w sprawie przyszłości Europy została podpisana  

w marcu br. przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoli, premiera 

Portugalii António Costa (w imieniu prezydencji Rady) oraz przewodniczącą Komisji 

Ursula von der Leyen. 

 

Celem Konferencji jest dotarcie do wszystkich obywateli UE i wzmacnianie więzi między 

Europejczykami a instytucjami, które im służą. Odbywać się to będzie poprzez liczne 

wydarzenia i debaty organizowane w całej Unii, a także za pośrednictwem interaktywnej oraz 

wielojęzycznej platformy internetowej. Wspólna deklaracja zawiera niewyczerpujący wykaz 

możliwych tematów Konferencji. Są wśród nich zdrowie, zmiana klimatu, sprawiedliwość 

społeczna, transformacja cyfrowa, rola UE na świecie oraz sposoby wzmocnienia procesów 

demokratycznych rządzących UE. Tematy te są zgodne z nadrzędnymi priorytetami UE  

i kwestiami poruszanymi przez obywateli w badaniach opinii publicznej. O tematach, które 

będą omawiane podczas Konferencji, ostatecznie zadecydują uczestniczący obywatele. 

Do udziału, dzielenia się swoimi pomysłami, organizowania wydarzeń i możliwie jak 

najszerszego rozpropagowania uczestnictwa zaproszeni są wszyscy obywatele, a w szcze-

gólności ludzie młodzi oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez udział  

w Konferencji obywatele mają odgrywać większą role w kształtowaniu polityki i ambicji UE, 

zwiększając odporność Unii na kryzysy, zarówno gospodarcze, jak i zdrowotne. Konferencja 

stanowi nowe publiczne forum dla otwartej, sprzyjającej włączeniu społecznemu, przejrzystej  

i zorganizowanej debaty z Europejczykami na temat kwestii, które mają dla nich znaczenie  

i mają wpływ na ich codzienne życie. 

Każdy obywatel UE może powiedzieć, jakiej przyszłości chce dla Unii Europejskiej. 

Wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w Konferencji poprzez zgłaszanie i promowanie  

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/19/PL_-_WSPO%CC%81LNA_DEKLARACJA_DOTYCZA%CC%A8CA_KONFERENCJI_W.pdf
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swoich wydarzenia, dzielenie się pomysłami, udział w wydarzenie organizowanym w okolicy 

i zapoznanie się z opiniami innych Europejczyków. W Konferencji mogą wziąć udział 

obywatele UE ze wszystkich grup społecznych (m.in. władze europejskie, krajowe, 

regionalne i lokalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego). Kluczowa rola  

w kształtowaniu przyszłości projektu europejskiego przypada ludziom młodym. Uczestnicy  

Konferencji są zobowiązani do przestrzegania wartości określonych w Karcie zasad.  

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zobowiązały się wysłuchać Europejczyków 

i w ramach swoich kompetencji zastosować się do otrzymanych zaleceń. Wnioski  

z Konferencji i wskazówki w sprawie przyszłości Europy mają być gotowe wiosną 2022 r. 

Konferencja podlega trzem instytucjom (Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Komisji 

Europejskiej)– reprezentowanym przez ich przewodniczących – odgrywającym wiodącą rolę 

w tym przedsięwzięciu i pełniącym funkcję wspólnego przewodnictwa.  

Wspiera ich zarząd, którym współkierują trzy instytucje (Guy Verhofstadt ‒ poseł do 

Parlamentu Europejskiego, Ana Paula Zacarias ‒ sekretarz stanu do spraw europejskich  

z ramienia portugalskiej prezydencji w Radzie** oraz Dubravka Šuica ‒ wiceprzewodnicząca 

Komisji Europejskiej odpowiedzialna za demokrację i demografię). Zarząd będzie nadzoruje 

prace konferencji i przygotowuje posiedzenia plenarne konferencji, w tym wkład obywateli  

i działania następcze. Zarząd regularnie składa sprawozdania wspólnemu przewodnictwu.  

W pracach zarządu będzie pomagał niewielki wspólny sekretariat składający się z urzędników 

reprezentujących w równym stopniu trzy instytucje. 

Na konferencję składają się: wielojęzyczna platforma cyfrowa, zcentralizowane wydarzenia, 

europejskie panele obywatelskie, sesje plenarne konferencji.  

 

https://futureu.europa.eu/pages/charter
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Centrum Konferencji jest platforma cyfrowa Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

Platforma dostępna jest w 24 językach, dzięki czemu obywatele z całej Unii mogą dzielić się  

i wymieniać pomysłami i poglądami podczas wydarzeń online. Za pomocą platformy można 

kształtować swoją przyszłość.  

 

 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli powiedział: Platforma stanowi 

kluczowe narzędzie umożliwiające obywatelom uczestnictwo w Konferencji i możliwość 

wypowiedzenia się na temat przyszłości Europy. Musimy mieć pewność, że ich głos zostanie 

wysłuchany i że będą mieli swój udział w procesie decyzyjnym, niezależnie od pandemii 

COVID-19.  

 

 

 

https://futureu.europa.eu/


          

4 | S t r o n a  

 

BIULETYN  4/2021  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
  

Platforma zorganizowana jest wokół kluczowych tematów, takich jak zmiana klimatu  

i środowisko, zdrowie, silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i miejsca pracy, 

pozycja UE na świecie, wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo, transformacja 

cyfrowa, demokracja w Europie, migracja, a także edukacja, kultura i sport. Dostępna jest 

również „otwarta skrzynka”, gdzie obywatele mogą zgłaszać inne, ważne dla nich, 

przekrojowe kwestie („Inne pomysły”), co zapewnia prawdziwie oddolne podejście. 

 

Wystarczy wybrać temat z szeregu zaproponowanych zagadnień i podzielić się swoją opinią. 

Pomysły będą gromadzone, analizowane, monitorowane i publikowane podczas całej 

Konferencji. Następnie zostaną uwzględnione podczas dyskusji na forum europejskich paneli  
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obywatelskich i na sesjach plenarnych. Mechanizm przekazywania informacji sprawi, że 

pomysły przedstawione podczas Konferencji zostaną przełożone na konkretne zalecenia dla 

UE do działania. 

Platforma dostarcza również informacji na temat struktury i prac Konferencji. Jest ona 

otwarta dla wszystkich obywateli UE, jak również dla instytucji i organów UE, parlamentów 

narodowych, władz krajowych i lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego.          

Platforma zapewnia pełną przejrzystość – kluczową zasadę Konferencji – ponieważ wszystkie 

zgłoszenia i wyniki wydarzeń będą gromadzone, analizowane, monitorowane oraz podawane 

do wiadomości publicznej. Najważniejsze pomysły i zalecenia z platformy zostaną 

wykorzystane w pracach paneli obywatelskich i sesji plenarnych, podczas których będą one 

omawiane w celu przygotowania wniosków z Konferencji. 

           

Wydarzenia związane z Konferencją, które zostaną zarejestrowane na platformie, będą 

wyświetlane na interaktywnej mapie, co umożliwi obywatelom przeglądanie i zapisywanie się 

online.  

 

https://futureu.europa.eu/meetings
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Wydarzenia organizowane w ramach Konferencji można promować w  mediach 

społecznościowych poprzez użycie: #TheFutureIsYours 

 

 

 

Źródła:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_21_1764 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_1065 

https://futureu.europa.eu/  

https://futureu.europa.eu/pages/charter  

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/19/PL_-

_WSPO%CC%81LNA_DEKLARACJA_DOTYCZA%CC%A8CA_KONFERENCJI_W.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

al. Niepodległości 2,  

61-874 Poznań 

tel. 61 8521670,  

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl,    www. europe-direct.poznan.pl 
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