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W dniu 9 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie Komisji Spraw Konstytucyjnych  

z przedstawicielami parlamentów narodowych pt. „Oczekiwania parlamentów 

narodowych wobec konferencji w sprawie przyszłości Europy”, w którym wzięło 

udział 58 parlamentarzystów krajowych. Celem debaty było przedstawienie 

aktualnego stanu prac Konferencji oraz omówienie roli parlamentów narodowych  

w promowaniu jej rezultatów. Spotkanie składało się z trzech części: wystąpień 

przedstawicieli zarządu Konferencji, wystąpień prelegentów ze Słowenii  

i Francji oraz debaty. Moderatorem spotkania pod nieobecność przewodniczącego 

Komisji Antonio Tajaniego, był jej wiceprzewodniczący luksemburski poseł Charles 

Goerens.  

Rozpoczynając spotkanie, powiedział on, że Konferencja jest wyjątkową okazją do 

dyskusji o tym, jak Europa powinna rozwijać się w przyszłości, do określenia 

aktualnych wyzwań i do wskazania tych obszarów działania Unii, które wymagają 

wzmocnienia. Jego zdaniem zarówno posłowie do PE, jak i posłowie do parlamentów 

narodowych mają obowiązek włączyć obywateli państw członkowskich do udziału  

w konferencji, aby mogli się wypowiedzieć, a ich głos został usłyszany i wzięty pod 

uwagę. Obywatela mają możliwość wpłynięcia na priorytety UE oraz skomentowania 

kwestii, które instytucje UE powinny przełożyć na konkretne działania. 

Guy VERHOFSTADT, współprzewodniczący Zarządu Konferencji, powiedział, że jest 

ona „ćwiczeniem z demokracji” organizowanym przez trzy instytucje. Dodał, że 

nowością jest połączenie demokracji przedstawicielskiej, czyli udziału wybranych  

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/241912/List%20of%20participants%20AFCO%20ICM%209%20Nov%20CoFE%20v8nov%201815.pdf
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w wyborach posłów i demokracji partycypacyjnej, oraz udziału 800 wybranych losowo 

członków paneli obywatelskich. Zaznaczył, że Parlament Europejski musi zobaczyć, jak 

Komisja Europejska i Rada UE podejdą do wyników Konferencji, dodając, że to na 

parlamentach narodowych spoczywać będzie duża odpowiedzialność za ich 

wdrożenie. Jego zdaniem cztery dotychczasowe panele obywatelskie pokazały, że 

obywatele chcą dawać bezpośrednie sugestie i wskazówki na temat tego, jak powinna 

działać Unia i oczekują odpowiedzi na swoje zalecenia. Dodał, że Konferencja nie może 

się ograniczyć jedynie do wysłuchania obywateli, ale ich opinie muszą zostać 

omówione, a instytucje powinny na nie zareagować. Kontynuując wątek, 

poinformował, że wszystkie cztery panele odbyły już pierwszą rundę dyskusji. 

Podkreślał, że obywatele nakreślili tematy, których nikt im nie dyktował. Są one 

dostępne na platformie cyfrowej www.futureu.europa.eu, którą odwiedziło około pół 

miliona osób, a prawie 26 tys. Europejczyków założyło na niej swoje konto, aby wziąć 

udział w dyskusji. Zaznaczył, że 800 losowo wybranych obywateli zidentyfikowało 

tematy i wyzwania, które powinny być dalej rozwijane. Zostaną one przedstawione 

bezpośrednio uczestnikom Konferencji przez członków paneli w grudniu (pierwszy  

i drugi panel) oraz styczniu (panel trzeci i czwarty). Powiedział, że jednym  

z pierwszych wniosków płynących z paneli jest sugestia, aby Konferencja była 

organizowana periodycznie co kilka lat. 

Gašper DOVŽAN, słoweński wiceminister spraw zagranicznych i współprzewodniczący 

zarządu, podkreślił, że parlamenty narodowe mają ważną rolę do odegrania  

w Konferencji, która daje możliwość wytłumaczenia obywatelom, jak działa Unia. 

Przypomniał, że rolą parlamentów jest transpozycja prawodawstwa wtórnego  

i podejmowanie decyzji ws. umów międzynarodowych. Przywołując ewolucję 

architektury instytucjonalnej Unii, powiedział, że po wprowadzeniu bezpośrednich 

wyborów do Parlamentu Europejskiego, parlamenty narodowe straciły bezpośredni 

wpływ na sprawy europejskie, ale dalsze zmiany doprowadziły przy okazji Traktatu  

z Lizbony do wprowadzenia protokołu dot. roli parlamentów narodowych, 

poruszającego kwestie proporcjonalności i subsydiarności. Konkludując, zaznaczył, że 

10 lat funkcjonowania Traktatu i Protokołu daje możliwość debaty na ten temat  

http://www.futureu.europa.eu/
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w ramach Konferencji. Dodał, że Rada liczy na merytoryczną debatę nt. procesów 

decyzyjnych w Unii, która sprostałaby aktualnym wyzwaniom.  

Komisarz Dubravka ŠUICA, wiceprzewodnicząca  Komisji ds. demokracji i demografii, 

współprzewodnicząca Konferencji, podkreśliła, że wynik Konferencji, której struktura 

jest skomplikowana,  zależy od zaangażowania wszystkich uczestników. Dodała, że 

Unia potrzebuje jakościowego skoku do przodu w kwestiach cyberbezpieczeństwa, 

klimatycznych i w kwestii swojego znaczenia międzynarodowego. Musi go dokonać  

z udziałem i za zgodą obywateli. Jej zdaniem parlamentarzyści krajowi powinni 

rozmawiać o sprawach bliskich obywatelom, powinni również stać się filarem 

Konferencji  i szerzyć wiedzę na jej temat w każdej wsi i mieście swojego regionu. 

Stworzy to niezbędny łącznik między „daleką” Unią a obywatelami, bo to 

parlamentarzyści krajowi  są „kluczem do Konferencji” i najlepiej wiedzą, jakie kwestie 

interesują obywateli.  

Branko GRIMS, przewodniczący komisji spraw wewnętrznych, administracji  

i samorządu słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego, stwierdził, że Konferencja daje 

możliwość, jakiej do tej pory nie było, tworząc wizję i wskazując oczekiwania 

Europejczyków. Jego zdaniem Unia musi odnieść sukces gospodarczy, aby sprostać 

wszystkim wyzwaniom. Musi też być bezpieczna, co oznacza unikanie masowej 

nielegalnej migracji i ochronę pierwotnych wartości UE. Dodał, że Słowenia widzi Unię 

jako związek suwerennych państw tworzących wspólnotę, posiadających prawa  

i obowiązki. Zwrócił uwagę na tematykę dzieci, których interesy powinny znaleźć  

się w centrum uwagi.   

Sabine THILLAY, przewodnicząca komisji spraw europejskich francuskiego 

Zgromadzenia Narodowego, uznała zaangażowanie obywateli w Konferencję za nowy 

sposób uprawiania polityki. Pozytywnie oceniła panele europejskie, będące okazją do 

wymiany zdań między obywatelami z różnych państw. Powiedziała, że posłowie 

powinni bardziej angażować się w wydarzenia w ramach Konferencji we własnych 

okręgach wyborczych, aby zmobilizować do udziału większą liczbę wyborców, 

zwłaszcza ludzi młodych i mieszkańców wsi. Dodała, że parlamentarzyści narodowi 

powinni uniknąć powtórki błędów Konwentu Europejskiego i nie skupiać się nie na 

kwestiach instytucjonalnych, lecz na konkretnych politykach. Poruszyła też sprawę 

równomiernego zaangażowania wszystkich grup społecznych w Konferencję, 
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zwracając uwagę, że we Francji 66% wypowiedzi na platformie pochodzi od osób  

z wykształceniem wyższym a tylko 15% od ludzi młodych, co grozi zamknięciem debaty 

o przyszłości Europy w „brukselskiej bańce”.  

 

W trakcie debaty zabrało głos 31 mówców. Podkreślali oni, że Konferencja jest 

narzędziem, dzięki któremu obywatele mogą wpływać na kształtowanie przyszłej 

polityki Unii. Zwracali uwagę, że jest mało czasu na zebranie i przeanalizowanie całego 

dorobku Konferencji. Wielu uważało, że z tego powodu Konferencja jako forma 

dialogu z obywatelami, w tym jego platforma cyfrowa, powinna dalej funkcjonować 

po ogłoszeniu jej wyników na wiosnę 2022 r. Około połowy zabierających głos 

domagało się zmian organizacyjnych w pracach Konferencji, w tym wprowadzenia 

pisemnych sprawozdań z prac paneli obywatelskich i grup roboczych oraz głosowań 

nad poprawkami.  Kilku posłów apelowało, aby Konferencja poświęciła więcej uwagi 

dzieciom i młodzieży. Posłowie z Chorwacji, Słowenii, Rumunii oraz Węgier 

proponowali włączenie do prac Konferencji parlamentarzystów z Bałkanów 

Zachodnich. 

Hiszpańska eurodeputowana Maite PAGAZAURTUNDÚA z grupy Renew powiedziała, 

że w panelach pojawiły się pomysły dotyczące obywatelstwa europejskiego, takie jak 

europejski paszport i europejski dowód cyfrowy, a także postulaty ograniczenia 

biurokracji. Włoski senator Dario STEFANO powiedział, że Konferencja powinna 

podjąć temat jednego przewodniczącego Unii (Rady I Komisji) przemawiającego  

w imieniu całej Unii. Dodał, że Unia musi bardziej bronić swoich interesów na świecie, 

zwłaszcza wobec potęg azjatyckich i naciskać na wprowadzenie podatku węglowego 

(CBAM). Opowiedział się również za wzmocnieniem pozycji Parlamentu  

w egzekwowaniu prawa, co jest prerogatywą Komisji Europejskiej oraz wzmocnieniem 

COSAC. Lórant VINCZE (z węgierskiej mniejszości w Rumunii, EPL) oczekiwał większego 

zaangażowania parlamentów narodowych w prace Konferencji. Za jej priorytetowy 

temat uznał malejące wpływy UE w wielobiegunowym świecie, a także rozbieżność 

poglądów na takie tematy, jak migracja, praworządność i polityka rozszerzenia wśród 

jej członków. Doménec RUIZ DEVESA z grupy socjalistów powiedział, że inicjatywy 

obywatelskie w ramach Konferencji dają politykom możliwość spojrzenia na wiele 

spraw „nowym okiem”. Zaznaczył, że poza tak „europejskimi” sprawami, jak zmiana 
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sposobu głosowania w Radzie UE, ludzie interesują się przede wszystkim skutkami 

zmian klimatycznych, sprawami zdrowia (unia zdrowia) zwłaszcza obecnie i kwestiami 

społecznymi (europejski filar praw społecznych). Zaproponował wprowadzenia do 

Traktatu protokołu klimatycznego na wzór protokołu o parlamentach narodowych. 

Przewodniczący portugalskiej komisji spraw UE Luis CAPOULAS SANTOS był ostrożny, 

jakie mogą być ostateczne korzyści z Konferencji dla obywateli. Dodał, że 

wysłuchiwanie ludzi jest trudne, ale ich zrozumienie może przyczynić się do lepszej 

przyszłość Europy. Ubolewał nad niskim zainteresowaniem mediów pracami 

Konferencji. Richárd HÖRCSIK z węgierskiego parlamentu wyraził nadzieję, że podczas 

konferencji poruszone zostaną również takie tematy jak rodzina, tożsamość narodowa 

i ubóstwo. Oczekiwał, że uda się uniknąć obwiniania i poniżania innych państw 

członkowskich na szczeblu europejskim. Chciał również bardziej aktywnego udziału 

parlamentów z krajów Bałkanów Zachodnich. Również Marko PAVIĆ z Chorwacji chciał 

większego zaangażowania parlamentarzystów z Bałkanów Zachodnich w prace 

Konferencji, dodając, że Chorwacja będzie wspierała swoich pozaunijnych sąsiadów  

w regionie. W kontekście COP26 chciał poświęcenia większej uwagi kwestiom 

klimatycznym. Ria OOMEN-RUIJTEN z holenderskiego senatu powiedziała, że dla 

sukcesu konferencji potrzebne są pewne zmiany w jej organizacji. Negatywnie oceniła 

brak sprawozdań z paneli obywatelskich i grup roboczych w formie pisemnej. 

Proponowała również, aby politycy zajęli się uwagami składanymi przez obywateli na 

platformie cyfrowej www.futureu.europa.eu. Wprowadzenie sprawozdań pisemnych 

poparły też grecka posłanka Marietta GIANNAKOU oraz Birgit HONÉ z niemieckiego 

Bundesratu. Również Daniel FREUND (Zieloni, Niemcy) domagał się zmiany procedur 

i wprowadzenia sprawozdań pisemnych. Ponadto chciał, aby głosować nad wyborem 

propozycji i nad poprawkami. Zaznaczył, że chociaż jest zwolennikiem Konferencji, to 

nie uważa, że posłowie powinni zostać w pracach Konferencji zastąpieni. Helmut 

SCHOLZ (Lewica, Niemcy) chciał, aby owocami prac Konferencji były konkretne 

konkluzje. Za konieczne uznał zmianę sposobu prac i wprowadzenie głosowań nad 

poprawkami. Stanowisko to poparł Paolo MONIZ z portugalskiego parlamentu  

i Alessandro ALFIERI z włoskiego senatu. Za ważny, a pomijany temat uznał sprawy 

dzieci i młodzieży. Duński poseł Kim VALENTIN proponował, aby w pracach Konferencji 

zaczęto stosować „niebieską kartę”, co uczyniłoby obrady żywszymi. Słoweński poseł 

http://www.futureu.europa.eu/
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Nik PREBIL apelował o włączenie do prac Konferencji parlamentarzystów z państw 

kandydujących oraz poświecenie większej uwagi sprawom młodzieży, bez której 

udziału Konferencja nie zakończy się sukcesem. Co do kwestii proceduralnych, 

zaproponował, aby parlamenty narodowe mogły składać pisemne uwagi. Kacper 

PŁAŻYŃSKI powiedział, że wyniki dyskusji panelowych i grup roboczych powinny być 

nagrywane i upubliczniane. Proponował również, aby posłowie mogli uczestniczyć  

w obradach paneli. Konferencja powinna zająć się również się kwestiami dzielącymi 

Europejczyków, takimi jak polityka UE wobec Rosji i Białorusi, aby wspólna polityka 

europejska nie pozostała tylko na papierze.  Jego zdaniem Europa powinna pociągnąć 

do odpowiedzialności nie tylko Łukaszenkę, ale również jego mocodawcę, czyli Putina. 

Według hiszpańskiej senator Cristiny AYALI błędem jest to, że media poświęcają 

niewiele uwagi Konferencji, która przez to nie oddziałuje młodych ludzi. Domagała się 

również sprawozdań pisemnych z prac paneli i grup roboczych. Rumuńska senator 

Gabriela CREȚU nazwała konferencję populistycznym przedsięwzięciem, mówiąc, że 

jak dotąd brakuje w niej „diagnozy unijnej rzeczywistości” i propozycji zmian, które 

uczynią Unię  bardziej funkcjonalną. Axel SCHÄFER z Bundestagu krytykował rządy za 

brak zainteresowania Konferencją. Apelował również o zaangażowanie w jej prace 

szczebla samorządowego.  

Podsumowując obrady, D. ŠUICA powiedziała, że grupy robocze nie były przewidziane, 

a dopiero potem Zarząd dostrzegł konieczność ich stworzenia. Dodała, że 

kontynuowanie prac Konferencji byłoby wskazane, a jej trwanie nie jest zamachem na 

demokrację przedstawicielską, lecz ma ją wzmocnić. Co do udziału Bałkanów 

Zachodnich poinformowała, że są zaproszone do udziału w Konferencji. G. 

VERHOFSTADT powiedział, że każda grupa robocza przygotuje podsumowanie 

pisemne swoich prac na sesję plenarną, podczas której zostaną one przedstawione 

ustnie.  W odpowiedzi na sugestię posła Freunda zasugerował, że na sesji lutowej 

Konferencji można by zorganizować wspólne spotkanie posłów do parlamentów 

narodowych i posłów do Parlamentu Europejskiego. Dodał, że jeśli parlamenty 

narodowe chciałyby odgrywać większą rolę w kwestiach europejskich, wykraczając 

poza zasadę subsydiarności, warto przypomnieć propozycję powołania europejskiego 

senatu zastępującego kompetencje Rady. Za inny temat godny wspólnej debaty uznał 

listy ponadnarodowe. Sceptycznie ocenił głosy domagające się przedłużenia trwania 
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Konferencji, podkreślając, że konkluzje Konferencji są potrzebne już na wiosnę 2022 

r.   

 

 
Oprac. W. Kuźma 
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