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Szanowna Pani Przewodnicząca, 

Szanowni Panowie Przewodniczący, 

 

Państwa instytucje negocjują właśnie wspólną deklarację w celu uruchomienia Konferencji w sprawie 

przyszłości Europy. Deklarowanym celem tej włączającej konferencji jest sprawić, by głosy obywateli 

były lepiej słyszalne, włączyć obywateli w kształtowanie przyszłości Europy i wzmocnić w ten sposób 

demokratyczną legitymację UE. Wspólna deklaracja zdefiniuje ostateczną koncepcję, strukturę, 

tematykę i harmonogram konferencji. W wielu dziedzinach potrzeba stworzenia forum dla otwartej 

dyskusji w sprawie reorientacji UE stała się jeszcze bardziej widoczna za sprawą pandemii Covid-19. 

COSAC dyskutowała już wielokrotnie projekt Konferencji w sprawie przyszłości Europy i w sposób 

wyraźny aprobowała tę ideę. Parlamenty narodowe przedstawiły klarowne życzenie, aby 

odpowiednio włączyć je w konferencję i jej różne gremia, w tym do grupy sterującej, i wielokrotnie 

zwracały się do unijnych instytucji w tej kwestii. Teraz 34 raport COSAC odnosi się ponownie do tej 

sprawy i dostarcza dalszych obserwacji co do uczestnictwa, wyboru formatu i ewentualnej tematyki 

konferencji. 

W związku z powyższym, potwierdzamy, że byłoby najlepiej, gdyby parlamenty narodowe zostały 

włączone na równi z Parlamentem Europejskim w organizację konferencji, do jej komitetu 

sterującego i w sporządzanie konkluzji. W tym celu można by łatwo wykorzystać struktury COSAC. 

Parlamenty narodowe, jako zgromadzenia bezpośrednio wybieranych przedstawicieli, najlepiej 

odzwierciedlają skład społeczeństwa. Będą one odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu rezultatów 

konferencji; w zakresie komunikowania tych rezultatów są niezbędnymi partnerami jako bezpośredni 

kanał łączności z obywatelami. 

Popieramy zdecentralizowane podejście do konferencji, w tym organizowanie licznych wydarzeń w 

państwach członkowskich i ich regionach. Posiedzenia plenarne powinny uwzględniać wyniki tych 

wydarzeń. Można by przyjmować deklaracje końcowe wydarzeń w państwach członkowskich, aby 

stwarzać impuls dla obrad plenarnych. Organizując takie wydarzenia, należy - w związku z pandemią, 

ale także aby zwiększyć zasięg konferencji - stosować rozwiązania cyfrowe, na przykład 

wideokonferencje czy reprezentatywne badania opinii. Pewne spotkania wymagające fizycznej 
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obecności powinny się jednak również odbywać w miarę możliwości na mniejszą skalę, tak aby 

wzmacniać poczucie bliskości. Odpowiednie do tego celu byłyby moderowane debaty, dialogi z 

obywatelami i ekspertami lub spotkania w ratuszach z politykami i społeczeństwem obywatelskim. 

Jeśli chodzi o tematykę konferencji, sugerujemy podjęcie kwestii instytucjonalnych, na przykład 

perspektywy udziału parlamentów narodowych w procesie legislacyjnym UE, wydłużenie okresu na 

badanie pomocniczości do 12 tygodni. Konferencja mogłaby również zająć się sprawami związanymi z 

zieloną transformacją i praworządnością. Ponadto, powinna ona być w stanie dodawać tematy do 

agendy, w uzupełnieniu ram tematycznych zdefiniowanych we wspólnej deklaracji instytucji 

europejskich.  

Pomimo że konferencja nie jest konwencją, jej zakres powinien pozostawać otwarty dla wszystkich 

możliwych wniosków, w tym propozycji legislacyjnych i, w razie potrzeby, dyskusji o traktatach lub 

innych. 

Apelujemy do państwa o wzięcie pod uwagę wszystkich tych aspektów w dalszej dyskusji nad 

wspólną deklaracją na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy i wzywamy do przyjęcia 

wspólnej deklaracji w odpowiednim czasie, tak aby Konferencja mogła rozpocząć się możliwie jak  

najszybciej. 

 

Z poważaniem, 

 

Gunter Krichbaum      Guido Wolf 

Przewodniczący Komisji      Przewodniczący Komisji  

do spraw Europejskich      Zagadnień Europejskich 

Niemieckiego Bundestagu     Bundesratu   

  

 

Współsygnatariusze: 

[podpisy przewodniczących komisji do spraw europejskich 32 parlamentów lub izb parlamentarnych] 


