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Konferencja w sprawie przyszłości Europy
Konferencja w sprawie przyszłości Europy, zapowiedziana przez Ursulę von der Leyen i poparta przez Parlament,
miała stanowić okazję do pogłębionej refleksji nad kierunkiem działań UE i jej strukturą instytucjonalną. Jednak
z powodu pandemii Covid-19 wstrzymano proces przygotowań, w wyniku czego trzy instytucje nie uzgodniły
jeszcze formy, składu i struktury konferencji. Tym niemniej Parlament jest w pełni zdeterminowany, by wznowić
tę inicjatywę tak szybko, jak to możliwe po zakończeniu pandemii koronawirusa, i omówi tę kwestię z Radą i
Komisją podczas czerwcowej sesji plenarnej.

Kontekst
Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała w swoim przemówieniu inauguracyjnym w lipcu 2019 r.
i w swoich wytycznych politycznych zamiar zwołania konferencji w sprawie przyszłości Europy. Następnie powierzyła
wiceprzewodniczącej Dubravce Šuicy zadanie współpracy z wiceprzewodniczącym Marošem Šefčovičem w zakresie
kontaktów z parlamentami narodowymi oraz z wiceprzewodniczącą Věrą Jourovą w kwestiach związanych z
głównymi kandydatami (Spitzenkandidaten), listami międzynarodowymi oraz europejskim prawem wyborczym.
Konferencja powinna być okazją do podjęcia bardziej usystematyzowanej debaty w celu poprawy funkcjonowania UE
nie tylko pod względem dynamiki instytucjonalnej, ale również pod względem obszarów polityki. Na obecnym etapie
trzy instytucje nie uzgodniły jeszcze perspektyw konferencji i zarządzania jej przebiegiem, a jej rozpoczęcie,
planowane początkowo na 9 maja 2020 r. w Dubrowniku, zostało odroczone z powodu pandemii Covid-19. Parlament
Europejski i Komisja przedstawiły oficjalnie swoje stanowiska, jednak Rada nie ustaliła jeszcze ostatecznego
stanowiska pomimo kilku rund dyskusji. Spodziewano się, że wspólna deklaracja trzech instytucji będzie
zwieńczeniem tego „wstępnego” etapu, po którym miała się rozpocząć konferencja.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament przedstawił bardzo precyzyjne i ambitne zalecenia co do celu, zakresu i uczestników konferencji w rezolucji
z dnia 15 stycznia 2020 r., dla której inspiracją była opinia Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO). Parlament
zdecydowanie popiera aktywne uczestnictwo obywateli i przewidział, że będą oni debatować nad kwestiami
politycznymi UE w agorach tematycznych liczących 200–300 obywateli, z udziałem przedstawicieli z każdego państwa
członkowskiego wyznaczonych w oparciu o zasadę degresywnej proporcjonalności (co najmniej trzy osoby z każdego
państwa) i wybranych losowo przez niezależne organy krajowe. Parlament określił siedem obszarów polityki lub
obszarów tematycznych, które zasadniczo odzwierciedlają sześć priorytetów politycznych przewodniczącej Komisji
U. von der Leyen. Przedstawił także szczegółowe propozycje dotyczące uczestników: duża delegacja Parlamentu
Europejskiego (135 posłów), członkowie Rady (tylko na szczeblu ministerialnym, 27 przedstawicieli), parlamenty
narodowe (od dwóch do czterech przedstawicieli z każdego państwa członkowskiego), Komisja Europejska (trzech
komisarzy), Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów (po czterech członków), partnerzy
społeczni na szczeblu UE (dwóch przedstawicieli organizacji pracodawców i dwóch przedstawicieli związków
zawodowych). Łącznie daje to w przybliżeniu liczbę 227 uczestników konferencji (podczas gdy w Konwencie w
sprawie przyszłości Europy z 2002 r. uczestniczyło 105 pełnoprawnych członków, nie licząc zastępców). Komitet
sterujący przygotowywałby posiedzenia, a rada wykonawcza kierowałaby pracami prowadzonymi podczas tych
posiedzeń. Agory obywatelskie prowadziłyby niezależne debaty w każdej dziedzinie tematycznej i wniosły wkład do
dyskusji instytucjonalnej w ramach konferencji, reprezentując podejście oddolne. Parlament pragnie, aby proces ten
prowadził do konkretnych zaleceń, które mogą zostać przekształcone w działania, i zobowiązuje się do podjęcia w
wyniku konferencji działań następczych w postaci inicjatyw ustawodawczych lub zmiany Traktatu, a także zwraca się
do innych instytucji, by uczyniły to samo.

Stanowisko Komisji Europejskiej
W komunikacie przyjętym w dniu 22 stycznia 2020 r. Komisja przedstawiła nieco mniej ambitne propozycje, chociaż w
kilku aspektach zbieżne z propozycjami Parlamentu. Poparto w nim podejście oddolne do omówienia zagadnień
dotyczących sześciu obszarów polityki odpowiadających priorytetom przewodniczącej U. von der Leyen, a także
uwzględniono strategiczny program przyjęty przez Radę Europejską. Komisja podkreśla również inkluzywny charakter
konferencji oraz zastosowanie w niej przejrzystego i konstruktywnego podejścia. Dobór uczestników jest jednak
przedstawiony w mniej szczegółowy sposób, choć wymieniono wszystkie instytucje i organy UE oraz przedstawicieli
krajowych i regionalnych. Jeśli chodzi o udział obywateli, Komisja proponuje jednak, by wykorzystać istniejące dialogi
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obywatelskie, zwiększając ich zasięg. Komisja proponuje, by wykorzystać istniejące sieci lub organizować specjalne
wydarzenia w celu poznania opinii obywateli, udoskonalając istniejące technologie i narzędzia oraz przedstawiając
propozycje nowych form uczestnictwa za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej, hakatonów i wydarzeń
powiązanych z konferencją. W celu poszerzenia zasięgu tych działań należy skoncentrować się, choć nie wyłącznie, na
młodych ludziach oraz posłużyć się istniejącymi sieciami krajowymi lub lokalnymi i mediami społecznościowymi.
Komisja uważa za niezwykle istotne, by w ślad za konferencją nastąpiły rzeczywiste i wymierne działania, a także
zobowiązuje się do podjęcia najodpowiedniejszych działań zaproponowanych w debatach toczących się w ramach
konferencji, zarówno w postaci inicjatyw ustawodawczych, jak i propozycji zmian w Traktacie. Komisja zasugerowała,
by konferencja trwała dwa lata, skupiła się wokół dwóch głównych osi: pierwszej – dotyczącej kwestii
instytucjonalnych, drugiej – dotyczącej konkretnych polityk, i zakończyła się prezentacją wyników i zaleceń podczas
francuskiej prezydencji Rady w pierwszej połowie 2022 r.

Stanowisko Rady i państw członkowskich
Rada omówiła swoje podejście do konferencji na posiedzeniach Rady do Spraw Ogólnych w styczniu 2020 r., w lutym
2020 r., a ostatnio w dniu 26 maja 2020 r., lecz nie zajęła określonego stanowiska. W dyskusjach poruszono jednak kilka
kwestii, w tym potrzebę uzyskania w wyniku konferencji konkretnych rezultatów oraz szansę na to, by konferencja
stała się momentem, w którym projekt europejski zyska legitymację demokratyczną. Podstawą zasad przewodnich
powinna być inkluzywność, zgodnie z którą wszystkie państwa członkowskie będą zaangażowane w równym stopniu
i współodpowiedzialne za wyniki na równi z instytucjami UE i parlamentami krajowymi. Konferencja powinna opierać
się na dialogu i licznych konsultacjach z obywatelami, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, a istotą jej
procesu powinna być szeroka debata z obywatelami. Konferencja powinna zostać zorganizowana w duchu równości
między instytucjami, poszanowania uprawnień każdej z instytucji oraz unikania zbędnej biurokracji. Podobnie do
tego, co zaproponowały dwie pozostałe instytucje, Rada przedyskutowała również możliwość zaangażowania, oprócz
trzech instytucji, parlamentów narodowych, obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Jednym z czynników, które uniemożliwiły Radzie osiągnięcie
porozumienia w sprawie ostatecznego stanowiska, była, jak się okazuje, dyskusja nad tym, kto będzie przewodził
konferencji. W odpowiedzi na wkład instytucji UE, w grudniu 2019 r. Francja i Niemcy przedstawiły w dokumencie
roboczym swoje wytyczne na konferencję. Ich najistotniejsze elementy to podejście oddolne, zamiar uczynienia UE
bardziej ustrukturyzowaną i suwerenną, a także dwutorowy tryb prac: z jednej strony – instytucjonalne i
demokratyczne funkcjonowanie UE, a z drugiej – priorytety polityczne.

Co nas czeka w najbliższym czasie
W związku z pandemią wywołaną przez koronawirusa prace przygotowawcze zostały siłą rzeczy wstrzymane.
Parlament Europejski podjął jednak wysiłki na rzecz ożywienia debaty i w rezolucji z dnia 17 kwietnia wezwał do jak
najszybszego wznowienia prac związanych z konferencją. W piśmie do przewodniczącego Sassolego przewodniczący
komisji AFCO Antonio Tajani podkreślił istotną potencjalną rolę konferencji w wychodzeniu z kryzysu
spowodowanego pandemią i zwrócił się do przewodniczącego Parlamentu, by wezwał prezydencję chorwacką do
wznowienia prac. Prezydencja ta wyraziła wolę jak najszybszego sfinalizowania debaty w Radzie, aby zakończyć etap
przygotowań do konferencji. W dokumencie roboczym w sprawie 70. rocznicy ogłoszenia deklaracji Schumana
komisja AFCO podkreśliła znaczenie konferencji, a francusko-niemiecka inicjatywa z dnia 18 maja 2020 r. dotycząca
powrotu do normy po pandemii uznaje konferencję za okazję do otwarcia szeroko zakrojonej debaty demokratycznej
na temat projektu europejskiego, jego reformy i priorytetów. Kolejne trio prezydencji Rady UE (Niemcy, Portugalia i
Słowenia), które mają trwać od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., twierdzi, że zamierza nadal traktować tę
konferencję jako jeden z priorytetów europejskiej agendzie politycznej. Komisja AFCO wróciła do kwestii konferencji
na posiedzeniu w dniu 26 maja, podczas którego wielu jej członków podkreśliło potrzebę jak najszybszego
wznowienia debaty nad przyszłością Europy, która jest tym bardziej konieczna ze względu na obecny kryzys. Kolejna
dyskusja odbyła się na posiedzeniu komisji AFCO w dniu 8 czerwca, kiedy to wielu członków komisji AFCO wezwało
prezydencję chorwacką do zakończenia procesu w łonie Rady. Wielu członków komisji AFCO uznało za godne
ubolewania, że Rada nie była w stanie zakończyć tego wstępnego etapu i wyraziło życzenie, by wspólna deklaracja
wszystkich trzech instytucji została uzgodniona przed latem, co umożliwi rozpoczęcie konferencji w drugiej połowie
2020 r. Tymczasem według wiceprzewodniczącego Maroša Šefčoviča Komisja pracuje nad wielojęzyczną platformą
cyfrową dostępną dla wszystkich instytucji UE i umożliwiającą organizację debat online, chociaż rozwiązanie oparte
wyłącznie na technologiach cyfrowych nie będzie miało takiego zasięgu, by dotrzeć do wszystkich, i nie może zastąpić
bezpośrednich dyskusji.
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