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19 lipca Zarząd Konferencji zgodził się na przydzielenie większej
ilości miejsc podczas Konferencji Plenarnej dla przedstawicieli
wybieralnych władz regionalnych i lokalnych i partnerów społecznych.
Szóste posiedzenie Zarządu Konferencji było pierwszym podczas
Słoweńskiej Prezydencji w Radzie.
Zarząd zmienił regulamin dodając do Konferencji Plenarnej sześć
miejsc dla wybieralnych przedstawicieli władz regionalnych i 6 dla
przedstawicieli władz lokalnych. Zgodzono się również na powiększenie
liczby przedstawicieli partnerów społecznych o cztery, do łącznej
liczby dwunastu.
Zarząd
wymienił
też
poglądy
na
temat
planu
komunikacji
opracowanego
wspólnie
przez
Parlament
Europejski,
Radę
i
Komisję. Wszystkie trzy instytucje dążyć będą do tego, aby kontynuować
koordynację swoich działań w celu zwiększenia publicznego udziału w
cyfrowej, wielojęzycznej platformie i zachęcać będą inne organy,
szczególnie te, które są uczestnikami Zarządu Konferencji i jej
plenarnego, aby postępowały w sposób podobny.
Zarząd
otrzymał
uaktualnione
informacje
na
temat
organizacji
Europejskich Paneli Obywatelskich. Przedyskutowano również metody
pracy
roboczych
grup
plenarnych,
w
których
udział
wezmą
przedstawiciele poszczególnych Paneli.
Podczas dyskusji, współprzewodniczący Zarządu ze strony Parlamentu
Europejskiego Guy Verhofstadt powiedział: „Dzisiejsze dyskusje i
zmiany w regulaminie oznaczają to, że jesteśmy coraz bliżej końca
fazy projektowej Konferencji. Teraz spoglądamy na fazę merytoryczną
wraz z trwającym zbieraniem pomysłów obywatelskich na cyfrowej
platformie i z propozycjami paneli obywatelskich rozpoczynających
pracę we wrześniu. To wszystko zostanie uwzględnione na posiedzeniu
plenarnym,
abyśmy
byli
w
stanie
tworzyć
bardziej
efektywną,
responsywną i demokratyczną Unię, której domagają się i na którą
zasługują nasi obywatele”.
Konktekst
Konferencja w sprawie przyszłości Europy łączy w sobie wydarzenia
online, offline, lokalne i regionalne, krajowe i ogólnoeuropejskie
organizowane
przez
organizacje
społeczeństwa
obywatelskiego
i
obywateli, instytucje europejskie i władze krajowe, lokalne i
regionalne.
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Wyniki tych wydarzeń, tak samo jak pomysły powiązane z przyszłością
Europy, opublikowane zostaną na wielojęzycznej platformie cyfrowej.
Posłużą jako baza pod dalsze dyskusje na 4 Europejskich Panelach
Obywatelskich, składających się z głównych tematów Konferencji. Około
800
wybranych
losowo
obywateli,
odzwierciedlających
społeczno-ekonomiczną, demograficzną i edukacyjną różnorodność, będzie
brało
udział
w
poszczególnych
sesjach
dyskusyjnych
czterech
Europejskich Paneli Obywatelskich, po 200 uczestników na każdy. Będą
proponowali pomysły i rekomendacje, które uwzględnione zostaną podczas
Konferencji
Plenarnych,
a
ostatecznie
w
Raporcie
Końcowym
z
Konferencji.
Wielojęzyczna platforma cyfrowa jest w pełni interaktywna: obywatele
mogą się przez nią komunikować ze sobą i dyskutować na temat swoich
propozycji ze współobywatelami ze wszystkich państw członkowskich w
każdym z 24 języków urzędowych UE.
Zachęcamy osoby ze wszystkich środowisk do wnoszenia wkładu do
Konferencji poprzez platformę, jak i do promowania platformy na
mediach społecznościowych pod hashtagiem #TheFutureIsYours (ang.
Przyszłość jest twoja).
Kolejne kroki
We wrześniu odbędą się pierwsze sesje Europejskich Paneli
Obywatelskich.
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