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Sprawozdanie 

Drugi europejski panel obywatelski: „Demokracja europejska / 
Wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo” 

Sesja 3: 10–12 grudnia 2021 r., Florencja, Włochy 

Europejskie panele obywatelskie są organizowane przez Parlament Europejski, Radę UE i Komisję 
Europejską w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

Niniejszy dokument1 został przygotowany przez grupę, w skład której wchodzą Missions Publiques, 
Duńska Rada ds. Technologii, Deliberativa, Ifok i Kantar Public, odpowiedzialną za metodykę i 
realizację prac paneli. Sesję 3 panelu 2: „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność i 
bezpieczeństwo” prowadziła Deliberativa przy udziale Missions Publiques i Ifok. 

Spis treści 

1. Podsumowanie sesji 3 

2. Kontekst sesji 3 w procesie europejskich paneli obywatelskich 

3. Główne wyniki sesji: Zalecenia przyjęte przez panel  

 

 

⚫ Załącznik I: W jaki sposób opracowano zalecenia? 

⚫ Załącznik II: Wkład ekspertów / Udział weryfikatorów informacji w celu wsparcia procesu 

weryfikacji faktów 

⚫ Załącznik III: Inne zalecenia, rozważane przez panel, ale nieprzyjęte 

⚫ Załącznik IV: Wskazówki w podziale na grupy 

 

1. Podsumowanie sesji 3 

W dniach 10–12 grudnia 162 losowo wybranych obywateli europejskich w różnym wieku, z różnych 

środowisk, pochodzących z całej Unii Europejskiej spotkało się po raz trzeci, aby rozmawiać na tematy 

„Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo” i kontynuować 

dyskusje prowadzone podczas sesji 1 i 2. Uczestnicy ostatniej sesji drugiego panelu zgromadzili się w 

Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Możliwe było także uczestnictwo online. Na 

podstawie wskazówek wypracowanych podczas sesji 2 obywatele opracowali i zatwierdzili 39 zaleceń 

końcowych, które zostaną przedstawione i omówione na sesji plenarnej Konferencji. 26 ze 162 

uczestników wzięło udział i wypowiadało się zdalnie. 

Dyskusje i prace grupowe prowadzono w trzech formatach: 

⚫ W podgrupach. W skład każdej z 15 podgrup wchodziło od dziesięciu do trzynastu obywateli. 

W każdej podgrupie posługiwano się czterema lub pięcioma językami, przy czym każdy 

obywatel mógł wypowiadać się w swoim własnym języku lub w języku, w którym czuł się 

 
1Zastrzeżenie prawne: odpowiedzialność za niniejsze sprawozdanie ponoszą wyłącznie jego autorzy i nie odzwierciedla ono 
poglądów instytucji UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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swobodnie. Dla każdej z podgrup wyznaczono profesjonalnego facylitatora z grupy 

organizacyjnej lub innych usługodawców zewnętrznych. Aby wesprzeć facylitatorów, EUI 

wyznaczył dla każdej podgrupy jedną osobę sporządzającą notatki. 

⚫ W ramach sesji plenarnej z udziałem wszystkich uczestników. Sesje plenarne prowadziło 

dwóch głównych moderatorów z grupy organizacyjnej, z tłumaczeniem na 24 języki urzędowe 

UE. 

Przy wsparciu ekspertów i weryfikatorów faktów, wykorzystując własną wiedzę i doświadczenie, a 

także w ramach dyskusji, obywatele rozpoczęli analizę wszystkich wskazówek opracowanych przez 

panel podczas sesji 22 w formie „otwartego forum”. Uczestnicy panelu otrzymali wsparcie 

merytoryczne oraz pomoc facylitatorów prac w podgrupach. Każdy obywatel miał do dyspozycji 

pięćdziesiąt naklejek (dziesięć zielonych służących wskazaniu dziedziny 1, dziesięć czerwonych 

służących wskazaniu dziedziny 2, dziesięć niebieskich służących wskazaniu dziedziny 3, dziesięć żółtych 

służących wskazaniu dziedziny 4, dziesięć fioletowych służących wskazaniu dziedziny 5) i przystąpił do 

określenia kolejności ważności dziesięciu wskazówek w ramach każdej dziedziny. Każdemu 

obywatelowi przydzielono ponadto pięć czarnych naklejek, aby ustalić priorytety wskazówek 

opracowanych przez jego własną podgrupę. Po ustaleniu priorytetów na poziomie panelu obywatele 

zostali przypisani do tych samych podgrup, w których pracowali podczas sesji 2, i wspólnie określili, 

które spośród wskazówek opracowanych przez ich grupy zostały uznane za priorytetowe przez resztę 

panelu oraz przez członków ich własnej podgrupy.  

Każdą z podgrup poinformowano, że liczba zaleceń, które należy opracować, powinna wynosić od 

jednego do trzech, a maksymalna liczba zaleceń może wynosić pięć. Aby określić priorytet ważności 

wskazówek na poziomie podgrupy, obywatele zastosowali system oceniania. W pierwszej kolejności 

rozpoczęli prace dotyczące tej wskazówki w ramach przypisanej poddziedziny, która uzyskała 

największe poparcie panelu. Następnie odnieśli się do tej wskazówki, która uzyskała największe 

poparcie w ich własnej podgrupie, itd. 

W dalszej kolejności podgrupy skupiły się na opracowaniu zaleceń na podstawie wskazówek. W tym 

celu obywatele posłużyli się formularzem dotyczącym zaleceń:  

 Opis Maksymalna liczba 
znaków w języku 
angielskim 

Zalecenie końcowe Zalecamy, aby …. 1000 

Ostateczne uzasadnienie Zalecamy to, ponieważ ….  300 

Elementy/pytania, na które grupa musiała odpowiedzieć (nie był to bezwzględny obowiązek, lecz 
zdecydowane zalecenie) przy formułowaniu uzasadnień rekomendacji:   
 

1. Dlaczego to zalecenie jest ważne i istotne z punktu widzenia tematyki panelu? 
2. Dlaczego ważne jest podjęcie działań na szczeblu UE? 
3. Jakie są niepożądane skutki/kompromisy związane z tym zaleceniem i dlaczego mimo to 

uważamy, że jest ono ważne? 
 

 
2 Sprawozdanie z sesji 2 panelu 1 jest dostępne na stronie: Panel 2 – Sesja 2 – Sprawozdanie 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf
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W toku pracy w podgrupach zorganizowano cztery sesje informacyjne z udziałem różnych podgrup, 

trwające około 30 minut, aby dać uczestnikom możliwość zapoznania się z pracami prowadzonymi w 

innych podgrupach i uzupełnienia zaleceń własnej podgrupy. W celu przeprowadzenia takich sesji 

informacyjnych jeden uczestnik z każdej podgrupy przenosił się do innego pomieszczenia. Uczestnik 

ten przedstawiał dotychczasowe propozycje zaleceń przygotowane przez jego grupę i notował 

komentarze pozostałych uczestników. Osoba sporządzająca notatki wpisywała informacje zwrotne do 

arkusza online, aby podgrupa, która opracowała projekt zaleceń, mogła się z nimi zapoznać, w 

uzupełnieniu informacji przekazanych ustnie przez przedstawiciela grupy. 

Następnie, w niedzielę 12 grudnia, odbyło się głosowanie nad zaleceniami każdej z podgrup. Przed 

głosowaniem wszyscy uczestnicy otrzymali dokument zawierający wszystkie projekty zaleceń 

opracowane dzień wcześniej, aby mogli zapoznać się z nimi we własnym języku (tłumaczenie 

automatyczne z języka angielskiego). Głosowanie odbywało się za pośrednictwem formularza 

internetowego. Głosowanie zostało podzielone na pięć części odpowiadających pięciu dziedzinom, 

których dotyczył panel. Zalecenia prezentowano odrębnie dla każdej dziedziny. Każda część trwała 30 

minut. Na początku uczestnik z każdej podgrupy przedstawiał prace swojej podgrupy. Główny 

facylitator odczytywał każde z zaleceń dla danej dziedziny w języku angielskim, aby umożliwić 

obywatelom wysłuchanie tłumaczenia symultanicznego. Wszyscy uczestnicy głosowali kolejno nad 

poszczególnymi zaleceniami. Wszyscy tłumacze ustni otrzymali z wyprzedzeniem pisemny projekt 

zaleceń w języku angielskim, aby zapewnić możliwie najwyższą jakość tłumaczenia podczas 

głosowania. 

Na podstawie wyników końcowych głosowań zalecenia uszeregowano w następujący sposób:  

- Zalecenia, które otrzymały co najmniej 70 % oddanych głosów, zostały przyjęte przez panel.  
- Zalecenia, które nie uzyskały wymaganego progu, zostały uznane za niezatwierdzone przez 

panel i zostały przedstawione w załączniku III do niniejszego sprawozdania. 

Nagrania wideo z sesji plenarnych panelu można obejrzeć pod adresem: 

⚫ Sesja plenarna panelu w dniu 10 grudnia 

⚫ Sesja plenarna panelu w dniu 12 grudnia 

 

2. Kontekst sesji 3 w procesie europejskich paneli obywatelskich 

Europejskie panele obywatelskie stanowią jeden z głównych elementów Konferencji w sprawie 

przyszłości Europy. Organizowane są cztery europejskie panele obywatelskie, aby umożliwić 

obywatelom wspólne zastanowienie się nad przyszłością, jakiej chcą dla Unii Europejskiej. 

⚫ 4 panele liczą po około 200 losowo wybranych obywateli europejskich pochodzących z 27 

państw członkowskich. 

⚫ Odzwierciedlają różnorodność UE pod względem pochodzenia geograficznego (narodowość 

oraz miasto/wieś), płci, wieku, statusu ekonomiczno-społecznego i poziomu wykształcenia. 

⚫ W każdym panelu zasiada przynajmniej jedna kobieta i przynajmniej jeden mężczyzna z 

każdego państwa członkowskiego. 

⚫ Jedną trzecią każdego panelu stanowią ludzie młodzi (w wieku od 16 do 25 lat). Utworzono 

specjalne powiązania pomiędzy tą grupą a Europejskim Spotkaniem Młodzieży. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Każdy panel spotyka się trzy razy w okresie od września 2021 r. do lutego 2022 r. Sesja 1 odbyła się w 

Strasburgu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Sesja 2 została przeprowadzona online, za 

pośrednictwem Interactio, tj. narzędzia online umożliwiającego wielojęzyczne spotkania z 

tłumaczeniem symultanicznym w 24 językach. Sesja 3 odbędzie się w czterech różnych państwach 

członkowskich: panel 1 w Dublinie w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Europejskich oraz na 

Zamku Dublińskim, panel 2 we Florencji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, panel 3 w Natolinie 

w Kolegium Europejskim a panel 4 w Maastricht w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej, na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Maastricht oraz w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w 

Maastricht. 

Pierwsza sesja miała charakter wprowadzający, a jej celem było opracowanie wizji, określenie planu 

działania i uszeregowanie tematów, na których obywatele zamierzają się skupić. Podczas sesji 2 

przeprowadzono pogłębioną analizę tematów i opracowano wskazówki. Celem sesji 3 było 

przygotowanie wkładu na sesję plenarną konferencji przez sformułowanie szeregu zaleceń dla 

instytucji Unii, które powinny podjąć dalsze działania. 

 

3. Główne wyniki sesji: zalecenia przyjęte przez panel (do przekazania zgromadzeniu 

plenarnemu) 

 
Dziedzina 1 Poszanowanie praw i niedyskryminacja  
 
Poddziedzina 1.1 Niedyskryminacja / Poddziedzina 1.2 Równość płci  
 
1. Zalecamy, aby UE określiła kryteria dotyczące niedyskryminacji na rynku pracy (progi dotyczące 
młodzieży, osób starszych, kobiet, mniejszości). Jeżeli przedsiębiorstwa spełnią kryteria, otrzymają 
dotacje lub ulgi podatkowe. 
Zalecamy uświadomienie pracowników o istnieniu: 

• instytucji międzynarodowych i krajowych (np. związków zawodowych), 

• mechanizmów zapewniających przestrzeganie przez przedsiębiorstwa obowiązujących 
przepisów dotyczących niedyskryminacji w miejscu pracy, 

• programów kwalifikacji dla grup społecznych dyskryminowanych na rynku pracy (młodzieży, 
osób starszych, kobiet, mniejszości).  

 
Zalecamy przyjęcie dwustopniowych przepisów UE. Po pierwsze, należy udzielać dotacji na 
zatrudnianie pracowników niektórych kategorii podatnych na dyskryminację. Po drugie, przepisy te 
powinny określać minimalny okres, na jaki pracodawcy muszą zatrudniać osoby z takich grup. 
 
Wynika to z faktu, że UE jest odpowiedzialna za utrzymanie równowagi między interesami wolnego 
rynku a ochroną grup szczególnie wrażliwych. Równowagę tę należy zapisać w prawie. 
Przedsiębiorstwa potrzebują różnorodnych grup, ponieważ zapewniają one zróżnicowane 
kwalifikacje. Dotacje stanowią dodatkową zachętę dla przedsiębiorstw. 
 
2. Zalecamy, aby UE wprowadziła program zachęt ułatwiający tworzenie przystępnych cenowo 
przedszkoli i placów zabaw w dużych i małych przedsiębiorstwach. Mniejsze firmy mogą tworzyć 
takie obiekty wspólnie, by łatwiej uzyskać na nie dotacje.  
Zalecamy, aby UE zmuszała przedsiębiorstwa do tworzenia przedszkoli proporcjonalnie do liczby 
pracowników.  
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Zalecamy to, ponieważ łączenie życia rodzinnego z życiem zawodowym poprawia wyniki w pracy, 
zmniejsza bezrobocie i zapewnia rodzicom, zwłaszcza kobietom, możliwość kontynuowania kariery 
zawodowej. Z uwagi na wymiar społeczny proponowane rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo 
dzieci i zmniejsza obawy rodziców. 
 
Poddziedzina 1.3 Ochrona praw człowieka, przyrody i zwierząt  
 
3. Zalecamy zmianę dyrektywy 98/58/WE dotyczącej ochrony zwierząt hodowlanych dla dobra 
zwierząt i zrównoważoności w rolnictwie. Należy określić bardziej szczegółowe kryteria minimalne. 
Powinny być one konkretne, wymierne i wymagane w konkretnych terminach. Kryteria minimalne 
powinny przyczynić się do podniesienia standardów dobrostanu zwierząt oraz do przejścia na 
zrównoważenie klimatyczne i środowiskowe oraz rolnictwo ekologiczne. 
 
Jako obywatele uważamy, że w UE potrzebne są surowsze i zharmonizowane minimalne standardy 
hodowli zwierząt. Zdajemy sobie sprawę, że transformacja może spowodować problemy w niektórych 
sektorach rolnictwa, które otrzymują dotacje, oraz w tych, które przechodzą na ekologiczne i 
zrównoważone rolnictwo. Mimo to trzeba dopilnować, by do tej transformacji faktycznie doszło. 
 
4. Zalecamy, aby w celu promowania w Europie i na całym świecie rolnictwa, które będzie bardziej 
przyjazne dla środowiska i klimatu, opodatkować wszystkie szkodliwe emisje, pestycydy, 
ekstremalne zużycie wody itp., odpowiednio do ich wpływu na środowisko. Nałożenie ceł na 
wszystkie towary rolne przywożone do UE musi spowodować wyeliminowanie przewagi 
konkurencyjnej państw trzecich, które nie spełniają tych samych norm co UE. W celu promowania 
rolnictwa przyjaznego zwierzętom zalecamy opodatkowanie emisji powodowanych przez transport 
zwierząt na duże odległości. 
 
Uważamy, że taki system sprzyjałby przejściu na rolnictwo przyjazne dla klimatu i środowiska. 
 
5. W związku z licznymi fałszywymi informacjami zalecamy promowanie bardziej niezależnych, 
obiektywnych i wyważonych relacji medialnych. W tym celu należy: 1. opracować unijną dyrektywę 
w sprawie minimalnych norm niezależności mediów i 2. promować na szczeblu UE rozwój 
kompetencji medialnych każdego obywatela. 
 
UE musi opracować dyrektywę zapewniającą niezależność mediów i wolność słowa. 
 
6. Zalecamy zaprzestanie dotowania masowej produkcji rolnej, jeżeli nie przyczynia się ono do 
przejścia na rolnictwo przyjazne dla klimatu, zrównoważone środowiskowo i ekologiczne. Zamiast 
tego zalecamy przekierowanie dotacji na wspieranie zrównoważonej transformacji. 
 
Zamiast dotować masową hodowlę rolną należy przekierować dotacje na gospodarstwa, które 
rozpoczęły już transformację w kierunku spełnienia nowych minimalnych norm w zakresie dobrostanu 
zwierząt. 
 
Poddziedzina 1.4 Prawo do prywatności  
 
7. Zalecamy, aby podmioty przetwarzające dane osobowe musiały otrzymać licencję unijną. 
Podmioty te powinny też podlegać co rok niezależnemu audytowi zewnętrznemu w zakresie 
ochrony danych. Podmioty te należy karać za naruszenia ochrony danych proporcjonalnie do ich 
rocznego obrotu surowiej niż na mocy obecnego rozporządzenia.  Licencję należy cofnąć po dwóch 
kolejnych naruszeniach albo natychmiast po jednym poważnym naruszeniu. 
  



 

 Panel 2 sesja 3 - 7 
 

Drugi europejski panel obywatelski: „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo” 

Zalecamy to wszystko, ponieważ obecne przepisy (RODO) są niewystarczające. Aby mieć pewność, że 
podmioty te nie naruszają zasady ochrony danych i prawa do prywatności, należy usprawnić ich 
monitorowanie i system sankcji. 
 
8. Zalecamy wzmocnienie kompetencji UE w zakresie: 1) edukacji o ochronie danych; 2) zwiększania 
świadomości ochrony danych oraz 3) ochrony danych osobowych małoletnich. Zalecamy 
wprowadzenie w RODO jaśniejszych i surowszych przepisów dotyczących przetwarzania danych 
małoletnich, w tym zasad udzielania zgody, weryfikacji wieku i kontroli sprawowanej przez 
opiekunów prawnych. Zalecamy również wprowadzenie w RODO specjalnej kategorii danych 
wrażliwych dotyczących małoletnich (np. rejestr karny, informacje zdrowotne, nagość), aby chronić 
małoletnich przed wszelkimi formami nadużyć i dyskryminacji.  
 
Zalecenie to jest potrzebne, ponieważ małoletni są szczególnie narażeni na naruszenia zasad ochrony 
danych i prywatności, a obecnie obywatele, zwłaszcza małoletni, nauczyciele i opiekunowie prawni, 
nie mają wystarczającej wiedzy o ochronie danych. Muszą się oni nauczyć, jak korzystać z usług 
związanych z danymi online i offline oraz jak chronić prawa dzieci do prywatności. Ponadto 
opiekunowie prawni często mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dzieci bez pełnej 
świadomości lub wiedzy, a dzieci mogą sfałszować zgodę rodziców. Zalecenie to jest potrzebne 
również z tego powodu, że nie ma odpowiedniej ogólnounijnej kampanii uświadamiającej kwestie 
ochrony danych, skierowanej konkretnie do małoletnich, opiekunów prawnych i nauczycieli, mimo że 
kampania taka byłaby bardzo ważna.  
 
9. Zalecamy znormalizowanie polityki ochrony prywatności oraz wprowadzenie zrozumiałych, 
zwięzłych i przyjaznych dla użytkownika formularzy zgody, z których jasno wynika, jakie dane 
muszą, a jakie mogą zostać przetworzone. Zalecamy, aby wycofanie zgody było łatwe, szybkie i 
trwałe. Zalecamy, aby w przypadku braku zgody na opcjonalne przetwarzanie danych podmiot nie 
mógł ograniczyć swoich usług ponad to, co jest konieczne.  
 
Zalecamy to, ponieważ obecne przepisy UE nie są wystarczająco precyzyjne, wycofanie zgody trwa 
długo, jest tymczasowe i złożone, a podmioty nie są zainteresowane oferowaniem usług osobom, 
które domagają się ochrony swoich danych. 
 

Dziedzina 2: Ochrona demokracji i praworządności  

 
Poddziedzina 2.1 Ochrona praworządności  
 
10. Zalecamy zmianę rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości (2020/2092 z 16 
grudnia 2020 r.), tak aby miało ono zastosowanie do wszystkich naruszeń praworządności, a nie 
tylko do naruszeń mających wpływ na budżet UE. 
  
Rozporządzenie w sprawie warunkowości umożliwia zawieszenie funduszy UE dla państw 
członkowskich naruszających zasady praworządności. W obecnej postaci ma ono jednak zastosowanie 
wyłącznie do naruszeń, które mają lub mogą mieć wpływ na budżet UE. Ponadto rozporządzenie w 
sprawie warunkowości w obecnym brzmieniu stoi raczej na straży budżetu UE i jej instytucji, a nie 
interesów obywateli zainteresowanych państw członkowskich. Dlatego zalecamy zmianę obecnego 
tekstu rozporządzenia, tak aby obejmowało ono wszystkie naruszenia praworządności.  
 
11. Zalecamy, by co roku po opublikowaniu przez Komisję rocznego sprawozdania na temat 
praworządności (w ramach mechanizmu monitorowania przestrzegania praworządności przez 
państwa członkowskie) UE organizowała konferencję poświęconą praworządności. Państwa 
członkowskie powinny mieć obowiązek wysyłania na konferencję delegacji krajowych o składzie 
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zróżnicowanym pod względem społecznym, zarówno obywateli, jak i urzędników.  
 
Konferencja ta sprzyjałaby dialogowi o praworządności między obywatelami UE, a także dialogowi 
między obywatelami a ekspertami sporządzającymi roczne sprawozdania o praworządności. 
Wierzymy, że w atmosferze wzajemnego uznania i wymiany poglądów uczestnicy mogą powrócić do 
swoich krajów bogatsi o nowe pomysły i wiedzę o najlepszych praktykach. Ponadto konferencja 
przyczyniłaby się do lepszego poznania i zrozumienia zasady praworządności oraz procesu 
opracowywania rocznego sprawozdania na temat praworządności i przedstawionych w nim ustaleń. 
Przyciągnęłoby to również uwagę mediów, a obywatelom umożliwiłoby dzielenie się doświadczeniami 
i porównywanie ich z ustaleniami zawartymi w sprawozdaniu.  
 
Poddziedzina 2.2 Ochrona i wzmacnianie demokracji / Poddziedzina 2.4 Media i dezinformacja  
 
12. Zalecamy, aby UE bardziej rygorystycznie egzekwowała reguły konkurencji w sektorze mediów 
w celu skutecznej ochrony pluralizmu mediów we wszystkich państwach członkowskich. UE 
powinna zapobiegać powstawaniu wielkich monopoli medialnych i upolitycznieniu procesu 
powoływania członków zarządów mediów. Zalecamy również, aby przyszły unijny akt o wolności 
mediów zawierał przepisy uniemożliwiające politykom posiadanie udziałów w mediach i 
wywieranie silnego wpływu na przekazywane w nich treści.  
 
Zalecamy to, ponieważ egzekwowanie unijnych reguł konkurencji sprzyja pluralizmowi mediów, dzięki 
czemu obywatele mają wybór. Komisja pracuje obecnie nad aktem o wolności mediów mającym 
zapewnić integralność unijnego rynku medialnego. W akcie tym należy zapisać również, że politycy 
nie powinni być właścicielami mediów ani mieć na nie wpływu. 
 
Poddziedzina 2.3 Bezpieczeństwo 
 
13. Zalecamy, aby instytucje UE odgrywały większą rolę i korzystały przy tym z wszystkich 
dostępnych narzędzi, w tym z usług krajowych ośrodków cyberbezpieczeństwa i Agencji Unii 
Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), aby chronić osoby, organizacje i instytucje przed 
nowymi zagrożeniami wynikającymi z naruszania cyberbezpieczeństwa i wykorzystywania sztucznej 
inteligencji do celów przestępczych. Ponadto zalecamy, aby wytyczne UE i jej agencji były 
prawidłowo wdrażane i rozpowszechniane we wszystkich państwach członkowskich.  
 
Zalecamy to, ponieważ obywatele czują się bezradni i nie są świadomi działań podejmowanych przez 
Unię Europejską w walce z tymi zagrożeniami. Zalecamy to, ponieważ zagrożenia te dają poważne 
powody do zaniepokojenia o bezpieczeństwo narodowe i europejskie. Zalecamy to, ponieważ Europa 
powinna być prawdziwym liderem innowacji w tej dziedzinie. 
 
14. Zalecamy, aby w odniesieniu do państw trzecich Unia Europejska najpierw umocniła wspólne 
wartości demokratyczne we własnych granicach. Zalecamy, aby dopiero po osiągnięciu tego celu 
Unia Europejska dążyła – przez dyplomację i dialog – do bycia ambasadorem naszego modelu 
demokratycznego w krajach, które są gotowe i chętne do jego wdrożenia. 
 
Zalecamy to, ponieważ zanim spojrzymy na zewnątrz, musimy spojrzeć do wewnątrz, ponieważ 
Europa może i powinna wspierać państwa członkowskie we wzmacnianiu demokracji, a także 
ponieważ dając przykład państwom trzecim i wspierając ich wysiłki na rzecz demokracji, chronimy 
siebie samych. 
 
 

Dziedzina 3: Reforma UE  
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Poddziedzina 3.1 Reforma instytucjonalna  
 
15. Zalecamy zmianę nazw instytucji UE, aby jasno wskazywały na ich funkcje. Na przykład Rada Unii 
Europejskiej mogłaby nosić nazwę Senat Unii Europejskiej, a Komisja Europejska – Komisja 
Wykonawcza Unii Europejskiej.  
 
Zalecamy to, ponieważ obecnie obywatelom trudno jest zrozumieć role i funkcje każdej instytucji Unii 
Europejskiej. Ich nazwy nie odzwierciedlają ich funkcji. Nie można oczekiwać, że obywatele będą w 
stanie rozróżnić Radę Unii Europejskiej, Radę Europejską i Radę Europy. Należy unikać powtarzania 
tych samych członów nazw.  
 
16. Zalecamy przyjęcie prawa wyborczego Parlamentu Europejskiego, w którym ujednolicono by 
wymogi dotyczące wyborów (wiek uprawniający do głosowania, termin wyborów, okręgi wyborcze, 
kandydaci, partie polityczne i ich finansowanie). Obywatele europejscy powinni mieć prawo do 
głosowania na różne partie na szczeblu Unii Europejskiej, w których skład wchodzą kandydaci z 
różnych państw członkowskich. W dostatecznie długim okresie przejściowym obywatele mogliby 
nadal głosować zarówno na partie krajowe, jak i międzynarodowe.  
 
Zalecamy to, ponieważ Unia Europejska musi budować poczucie jedności, które można osiągnąć dzięki 
prawdziwie jednolitym wyborom do Parlamentu Europejskiego. Takie wspólne wybory wiązałyby się z 
rozliczalnością posłów do Parlamentu Europejskiego, a w kampanii wyborczej dominowałyby wspólne 
tematy europejskie.  
 
Poddziedzina 3.2 Proces decyzyjny  
 
17. Zalecamy stworzenie platformy internetowej, na której obywatele będą mogli znaleźć 
zweryfikowane informacje lub poprosić o takie informacje. Platforma taka powinna być wyraźnie 
powiązana z instytucjami UE, zorganizowana według tematów i łatwo dostępna (np. powiązana z 
infolinią telefoniczną). Obywatele powinni móc zadawać ważne pytania ekspertom (np. 
naukowcom, dziennikarzom) i uzyskiwać oparte na faktach odpowiedzi ze wskazaniem źródła. 
 
Swobodny dostęp do rzetelnych informacji stanowi wielką wartość dla naszego społeczeństwa, 
ponieważ dzięki temu obywatele są dobrze poinformowani i chronieni przed nieprawdziwymi 
informacjami i dezinformacją. Potrzebujemy wiarygodnego i niezależnego źródła informacji, wolnego 
od wpływów politycznych, gospodarczych i krajowych. Ponadto dzięki takiej platformie może powstać 
most (tj. bezpośrednia więź) między obywatelami a UE. 
 
18. Zalecamy, aby w wyjątkowych sytuacjach przeprowadzać ogólnounijne referendum w sprawach 
niezwykle ważnych dla wszystkich obywateli europejskich. Referendum powinien inicjować 
Parlament Europejski i powinno ono być prawnie wiążące.  
 
Obywatele UE powinni mieć bardziej bezpośredni wpływ na ważne decyzje w sprawach 
ogólnounijnych. Referenda powinny jednak odbywać się jedynie w wyjątkowych okolicznościach, 
ponieważ koszty ich regularnego przeprowadzania byłyby zbyt wysokie. Zdajemy sobie sprawę, że 
zalecenie to może wymagać zmiany traktatów i dostosowania konstytucji krajowych. 
 
19. Zalecamy stworzenie wielofunkcyjnej platformy cyfrowej, na której obywatele będą mogli 
głosować online w wyborach i ankietach. Obywatele powinni mieć możliwość uzasadnienia swojego 
wyboru w głosowaniu nad ważnymi kwestiami i wnioskami ustawodawczymi instytucji 
europejskich. Taka platforma powinna być bezpieczna, rozpropagowana i powszechnie dostępna 
dla każdego obywatela. 
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Celem tej platformy jest zwiększenie udziału obywateli w polityce europejskiej oraz ułatwienie im 
dostępu do konsultacji i głosowania. Istniejące narzędzia i procesy nie są wystarczająco 
rozpropagowane, dlatego potrzebujemy nowego narzędzia, w którym te różne funkcje zostałyby 
zintegrowane. Większe uczestnictwo prowadzi do lepszych decyzji, większego zaufania obywateli 
europejskich i do ogólnej poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej. 
 
20. Zalecamy analizę systemów głosowania w instytucjach UE i skoncentrowanie się na kwestii 
jednomyślności. Głosy należy ważyć sprawiedliwie, tak aby chronić interesy małych krajów.  
 
Wymóg jednomyślności w głosowaniu stanowi poważne wyzwanie dla procesu decyzyjnego w UE. Ze 
względu na dużą liczbę państw członkowskich bardzo trudno jest osiągnąć porozumienie. Rozwiązanie 
kwestii jednomyślności może wymagać zmian w traktatach. 
 
Poddziedzina 3.3 Bliższa integracja  
 
21. Zalecamy, aby UE czyniła inwestycje publiczne, które prowadzą do tworzenia odpowiednich 
miejsc pracy oraz do poprawy i ujednolicenia jakości życia w całej UE, między państwami 
członkowskimi oraz w państwach członkowskich (tj. na szczeblu regionalnym). Trzeba zapewnić 
nadzór nad realizacją inwestycji publicznych, ich przejrzystość i skuteczne informowanie o nich 
obywateli, którzy powinni móc śledzić cały proces inwestycji. Inwestycje w jakość życia obejmują 
edukację, zdrowie, mieszkalnictwo, infrastrukturę fizyczną, opiekę nad osobami starszymi i 
osobami z niepełnosprawnością oraz uwzględniają potrzeby każdego państwa członkowskiego. 
Dodatkowe inwestycje powinny sprzyjać zapewnieniu stosownej równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, aby umożliwić zdrowy styl życia.  
 
Zalecamy to, ponieważ ujednolicenie poziomu życia we wszystkich państwach członkowskich 
przyspieszy postęp gospodarczy w całej UE, co doprowadzi do unifikacji UE. Jest to jeden z 
podstawowych wskaźników dalszej integracji UE. Chociaż niektóre z tych mechanizmów już 
funkcjonują, uważamy, że nadal istnieje pole do poprawy. 
 
22. Zalecamy, aby dla wszystkich państw członkowskich ustanowić w oparciu o zestaw wskaźników 
dotyczących gospodarki i jakości życia wspólną podstawę zapewniającą wszystkim takie same 
możliwości i taką samą pozycję wyjściową na drodze do osiągnięcia wspólnej struktury 
gospodarczej. Ważne jest, aby instytucje, na podstawie zaleceń ekspertów, określiły jasny i 
realistyczny harmonogram tworzenia takiej wspólnej podstawy. Z ekspertami należy konsultować 
się też na temat tego, jak powinna wyglądać taka wspólna struktura gospodarcza. Ważne jest 
również, aby eksperci pomagali w dalszych pracach nad wskaźnikami określającymi wspólną 
podstawę. 
 
Zalecamy to, ponieważ jeśli UE będzie sprawiedliwa, będziemy mieli bardziej zjednoczoną Europę. Z 
kolei sprawiedliwość możemy osiągnąć tylko wówczas, gdy stworzymy wszystkim w UE równe szanse 
i wspólną podstawę. Wspólną strukturę gospodarczą można osiągnąć dopiero po ustanowieniu 
wspólnej podstawy. 
 
23. Zalecamy opodatkowanie dużych korporacji i ich dochodów oraz wykorzystywanie zysków z tych 
podatków na inwestycje publiczne, inwestycje w edukację i rozwój każdego kraju (badania i rozwój, 
stypendia – Erasmus itp.). Trzeba też zlikwidować raje podatkowe w UE.  
 
Zalecamy to, ponieważ pomoże to zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania i tworzeniu rajów 
podatkowych oraz ułatwi przestrzeganie przepisów. 
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Dziedzina 4: Budowanie tożsamości europejskiej  
 
Poddziedzina 4.1 Edukacja o demokracji  
 
24. Zalecamy, aby edukacja o demokracji w Unii Europejskiej sprzyjała poprawie stanu wiedzy i 
osiągnięciu co najmniej jej minimalnego poziomu we wszystkich państwach członkowskich. 
Edukacja o demokracji powinna obejmować co najmniej procesy demokratyczne i ogólne informacje 
o UE i znaleźć się w programach nauczania we wszystkich państwach członkowskich UE. Ponadto 
należy ją wzbogacić szeregiem różnorodnych koncepcji, tak aby nauczanie o procesie 
demokratycznym było interesujące i dostosowane do wieku.  
 
Zalecenie to, podobnie jak uzasadniające je powody, jest ważne, ponieważ dzięki jego wdrożeniu życie 
w Unii Europejskiej będzie bardziej harmonijne i demokratyczne. Za tym zaleceniem przemawia to, że 
młodzi ludzie uczyliby się o procesach demokratycznych, nauka o demokracji mogłaby przyczynić się 
do ograniczenia populizmu i dezinformacji w debacie publicznej oraz pomóc w walce z dyskryminacją, 
a obywatele zdobywaliby wiedzę i angażowali się w demokrację w wymiarze wykraczającym poza 
samo spełnienie obowiązku głosowania w wyborach. 
 
25. Zalecamy dalsze rozwijanie, usprawnianie i udostępnianie istniejących i powstających 
technologii tłumaczeniowych, np. wykorzystujących sztuczną inteligencję, w celu zmniejszenia 
barier językowych oraz wzmocnienia wspólnej tożsamości i demokracji w Unii Europejskiej.  
 
Zalecenie to, podobnie jak uzasadniające je powody, jest ważne, ponieważ jego wdrożenie pomoże 
zbudować wspólną europejską tożsamość dzięki usprawnieniu komunikacji między obywatelami 
wszystkich państw członkowskich. 
 
26. Zalecamy, aby obywatelom dano łatwy dostęp do zrozumiałych, możliwych do zweryfikowania 
informacji w aplikacji na urządzenia mobilne, co zwiększy przejrzystość, poprawi debatę publiczną 
i umocni demokrację. W aplikacji tej można by rozpowszechniać np. informacje o przepisach, 
dyskusjach toczących się w UE, zmianach w traktatach itp.  
 
Zalecenie to oraz powody, dla których je przedstawiamy, są ważne, ponieważ jeśli zostanie wykonane, 
ułatwi komunikację w postaci bardziej świadomych dyskusji między obywatelami poszczególnych 
państw członkowskich za pośrednictwem aplikacji, która może pełnić wiele różnych funkcji. Aplikacja 
powinna być zaprojektowana tak, aby korzystali z niej wszyscy, a także by pobudzała zainteresowanie 
oraz zwiększała dostępność i atrakcyjność informacji technicznych. Powinna być dodatkowym 
źródłem informacji oficjalnie zweryfikowanych bezpośrednio przez UE, by zwiększać zaufanie i 
przejrzystość debaty publicznej oraz pomóc tworzyć wspólną tożsamość europejską.  
 
Poddziedzina 4.2 Europejskie wartości i tożsamość  
 
27. Zalecamy, aby UE utworzyła specjalny fundusz służący do wspierania krótko- i długotrwałych 
kontaktów online i offline między obywatelami UE (programy wymiany, panele, spotkania), co 
będzie umacniać tożsamość europejską. Skład uczestników powinien być reprezentatywny dla 
społeczeństwa UE i obejmować grupy docelowe wskazane na podstawie różnych kryteriów: 
demograficznych, społeczno-gospodarczych i zawodowych. Należy jasno określić cele funduszu, aby 
sprzyjać powstawaniu tożsamości europejskiej, a sam fundusz należy regularnie oceniać.  
 
Zalecamy to, ponieważ takie kontakty pozwalają obywatelom dzielić się pomysłami, a dłuższe 
wymiany umożliwiają im zrozumienie różnych kultur i wymianę doświadczeń, w tym praktyk 



 

 Panel 2 sesja 3 - 12 
 

Drugi europejski panel obywatelski: „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo” 

zawodowych. Potrzebny jest fundusz UE, by każdy mógł uczestniczyć w kontaktach, również ci, którzy 
na ogół nie biorą udziału. 
 
28. Zalecamy, aby UE szybko zaczęła inwestować w przeciwdziałanie dezinformacji, wspierając 
istniejące organizacje i inicjatywy, np. kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji i 
Europejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych, oraz podobne inicjatywy w państwach 
członkowskich. Przeciwdziałanie może obejmować weryfikację faktów, podnoszenie świadomości 
na temat dezinformacji, dostarczanie łatwo dostępnych danych statystycznych, odpowiednie 
karanie – zgodnie z przepisami – osób rozpowszechniających dezinformację oraz zwalczanie źródeł 
dezinformacji.  
 
Zalecenie to jest ważne, ponieważ informacje wprowadzające w błąd i dezinformacja, pochodzące z 
UE i spoza niej, powodują konflikty między obywatelami UE, polaryzują społeczeństwo, zagrażają 
demokracji i szkodzą gospodarce. Złożoność tego tematu wymaga znacznych zasobów ludzkich i 
finansowych. 
 
29. Zalecamy, aby: 1) zwiększyć częstotliwość kontaktów online i offline między UE a jej 
obywatelami (bezpośrednie pytanie obywateli o sprawy UE oraz stworzenie przyjaznej dla 
użytkownika platformy pozwalającej każdemu obywatelowi na interakcję z instytucjami i 
urzędnikami UE); 2) opracować kartę, kodeks postępowania lub wytyczne dla urzędników UE, które 
pozwolą obywatelom na udział w kształtowaniu polityki UE, wyrażanie opinii i uzyskiwanie 
informacji zwrotnych. Powinny istnieć różne sposoby interakcji, aby każdy obywatel mógł w nich 
uczestniczyć.  
 
Zalecamy to, ponieważ z instytucjami UE można się skontaktować na różne sposoby (platformy 
internetowe, organy przedstawicielskie), ale sposoby te są mało znane, nieskuteczne i nieprzejrzyste. 
W różnych krajach istnieją ogromne różnice w dostępności. Częstsze i lepsze interakcje dadzą 
obywatelom UE poczucie podmiotowości. 
 
30. Zalecamy, aby europejska tożsamość i europejskie wartości (praworządność, demokracja i 
solidarność) znalazły szczególne miejsce w procesie integracji migrantów. Może to obejmować 
tworzenie – lub wspieranie już istniejących (lokalnych) – programów zachęcających do kontaktów 
społecznych między migrantami a obywatelami UE albo włączanie przedsiębiorstw w programy 
wspierające integrację migrantów. Jednocześnie należy zainicjować podobne programy zwiększania 
świadomości obywateli UE na tematy związane z migracją.  
 
Zalecenie to jest ważne, ponieważ programy interakcji społecznych mogą wspierać migrantów w ich 
nowym życiu i pokazywać niemigrantom, jak wygląda codzienne życie migrantów. Jeżeli migranci 
mieszkają w gettach, nie mogą zintegrować się ze społeczeństwem kraju i UE. Potrzebna jest wspólna 
polityka, ponieważ po wjeździe na terytorium UE migranci mogą udać się do każdego kraju UE. Należy 
wspierać inicjatywy lokalne, ponieważ samorządy będą wykorzystywać fundusze efektywniej niż na 
szczeblu krajowym. 
 
Poddziedzina 4.3 Informowanie o UE  
 
31. Zalecamy, aby UE przekazywała obywatelom europejskim więcej informacji i wiadomości. 
Powinna wykorzystywać wszelkie niezbędne środki, a jednocześnie szanować wolność i 
niezależność mediów. Powinna dawać mediom zasoby, a także obszerne i wiarygodne informacje o 
działaniach i polityce UE. UE powinna zagwarantować jednolite przekazywanie informacji we 
wszystkich państwach członkowskich przez media krajowe i europejskie oraz dopilnować, by 
państwa członkowskie zachęcały nadawców publicznych i publiczne agencje informacyjne do 
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relacjonowania spraw europejskich. 
 
Zalecamy to, ponieważ wiemy z własnego doświadczenia i z danych Eurobarometru, że większość 
obywateli europejskich szuka informacji w mediach tradycyjnych (prasa, radio i telewizja), a kanały te 
oferują obecnie bardzo niewiele informacji o UE. Media, zwłaszcza publiczne, powinny wypełniać 
funkcje publiczne, a relacjonowanie spraw UE, które mają wpływ na mieszkańców Europy, ma 
zasadnicze znaczenie i jest niezbędne do wypełniania tych funkcji. Zalecamy, aby informacje o UE w 
poszczególnych państwach członkowskich były takie same, co wspierałoby integrację i pozwoliło 
uniknąć odmiennego informowania o danych sprawach w poszczególnych krajach. Bardziej wykonalne 
i tańsze byłoby korzystanie z już istniejących kanałów medialnych niż tworzenie nowego kanału, a 
przyniosłoby ten sam rezultat. Już istniejące kanały mają też tę zaletę, że są już znane obywatelom. 
Żaden obywatel nie powinien musieć wybierać spośród różnych kanałów, by mieć dostęp do różnych 
treści (krajowych lub europejskich). 
 
32. Zalecamy UE, aby tworzyła i reklamowała wielojęzyczne fora internetowe i spotkania offline, na 
których obywatele mogliby rozmawiać z przedstawicielami UE na każdy temat, niezależnie od 
zasięgu geograficznego danej sprawy. Na tych forach internetowych i spotkaniach offline 
odpowiedzi na pytania powinny być udzielane w określonym, krótkim terminie. Wszystkie 
informacje o tych forach i spotkaniach powinny być scentralizowane na zintegrowanej oficjalnej 
stronie internetowej z różnymi funkcjami: lista najczęściej zadawanych pytań, możliwość dzielenia 
się z innymi obywatelami pomysłami, propozycjami lub obawami, mechanizm wskazywania 
pomysłów najbardziej popieranych. Dostęp do tej strony internetowej powinien być łatwy, nie 
należy używać na niej języka biurokratycznego. 
 
Zalecamy to, by stworzyć bezpośredni kanał komunikacji między obywatelami europejskimi a 
przedstawicielami Unii, pozwalający rozmawiać i współdziałać, dający obywatelom łatwy dostęp do 
informacji o UE i przybliżający im istniejące informacje. Dzięki temu UE będzie przejrzystsza i bardziej 
otwarta, a obywatele będą mogli dzielić się problemami i przemyśleniami, dostawać odpowiedzi i 
rozwiązania polityczne oraz angażować się i wymieniać poglądy i doświadczenia z innymi 
obywatelami. 
 
33. Zalecamy instytucjom i przedstawicielom UE, aby używali bardziej dostępnego języka i unikali 
terminów biurokratycznych w komunikacji, bez szkody dla jakości informacji i przekazywanej 
wiedzy fachowej. UE powinna również dostosowywać informacje dostarczane obywatelom do 
różnych kanałów komunikacji i różnych profili odbiorców (np. gazety, telewizja, media 
społecznościowe). UE powinna dołożyć szczególnych starań, aby dostosować komunikację do 
mediów cyfrowych i w ten sposób lepiej docierać do ludzi młodych. 
 
Zalecamy to, ponieważ dzięki zrozumiałym informacjom UE dotrze do większej liczby obywateli, nie 
tylko tych, którzy już się angażują. Dzięki specjalnym nowym i nowoczesnym narzędziom skierowanym 
do konkretnych odbiorców obywatele będą lepiej rozumieć działania i politykę UE; dotyczy to 
zwłaszcza młodzieży, która nie czuje się bliska UE ani przywiązana do niej.  

 
Dziedzina 5: Zwiększenie udziału obywateli 

 
Poddziedzina 5.1 Udział obywateli  
 
34. Zalecamy włączenie niezależnych obserwatorów obywatelskich do wszystkich procesów 
decyzyjnych UE. Powinno istnieć forum lub stały organ składający się z przedstawicieli definiujących 
się jako obywatele UE, upowszechniający istotne i ważne informacje wśród wszystkich obywateli 
UE. Współpracowaliby oni z pozostałymi obywatelami europejskimi w kontaktach 
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dwukierunkowych (zarówno odgórnych, jak i oddolnych), co pozwoliłoby dalej rozwijać dialog 
między obywatelami a instytucjami UE. 
 
Jest oczywiste, że obywatele zasługują, by dostawać na bieżąco informacje na wszelkie tematy; trzeba 
też zadbać, by politycy nie mogli ukrywać przed obywatelami spraw, których woleliby im nie ujawniać. 
Pozwoliłoby to zasypać przepaść między obywatelami a wybieranymi przedstawicielami przez 
stworzenie nowych kanałów komunikacji bazującej na zaufaniu. 
 
35. Zalecamy, by UE wznowiła dyskusję o konstytucji dla Europy, mając na celu stworzenie 
konstytucji na podstawie wkładu obywateli UE. Obywatele powinni móc głosować w sprawie 
wprowadzenia takiej konstytucji.  Aby uniknąć konfliktów z państwami członkowskimi, należy 
priorytetowo potraktować włączenie do tej konstytucji praw człowieka i wartości 
demokratycznych. Przy jej tworzeniu należy uwzględnić wcześniejsze starania, które nigdy się nie 
zmaterializowały w formie konstytucji.     
 
Konstytucja taka przyciągnęłaby młodych ludzi do polityki na szczeblu UE i przeciwdziałałaby 
rosnącemu w siłę nacjonalizmowi. Dałaby wspólną definicję demokracji w Europie i zapewniła jej 
jednakową realizację we wszystkich państwach członkowskich. UE ma wspólne wartości dotyczące 
demokracji i praw człowieka. Obywatele mogliby włączyć się w proces decyzyjny i bardziej 
identyfikować się z UE, gdyby uczestniczyli w jej kształtowaniu.  
 
36. Zalecamy, aby politycy wykazywali się większą odpowiedzialnością, reprezentując obywateli, 
którzy ich wybrali. Zwłaszcza młodzi ludzie są szczególnie wyobcowani z polityki, a kiedy są w nią 
włączani, nie są traktowani poważnie. Wyobcowanie to jest jednak powszechne, a ludzie w każdym 
wieku powinni być angażowani bardziej niż obecnie.  
 
Należy odświeżyć definicję demokracji. Musimy sobie przypomnieć, czym naprawdę jest demokracja. 
Demokracja to reprezentowanie ludzi (obywateli UE). Ponieważ młodzi ludzie są zmęczeni i 
rozczarowani politykami, których postrzegają jako elity niepodzielające ich poglądów. Dlatego ludzie 
powinni być włączani bardziej niż dotychczas, nowatorskimi i angażującymi metodami. System 
edukacji, a także media społecznościowe i wszelkie inne formy mediów mogłyby pełnić tę rolę w całym 
cyklu życia i we wszystkich językach. 
 
Poddziedzina 5.2 Udział obywateli  
 
37. Zalecamy, aby Unię przybliżano obywatelom bardziej asertywnie, co oznacza zaangażowanie 
państw członkowskich we wspieranie udziału obywateli w UE. UE powinna wspierać wykorzystanie 
mechanizmów uczestnictwa obywateli, opracowując kampanie marketingowe i promocyjne. 
Władze krajowe i lokalne powinny być zobowiązane do udziału w tym procesie. UE powinna 
gwarantować skuteczność platform demokracji uczestniczącej.  
 
Zalecamy to, ponieważ dotychczasowa platforma musi być silniejsza i skuteczna: UE musi dostawać 
więcej informacji zwrotnych od obywateli, a obywatele – więcej informacji zwrotnych od UE. W UE 
nie ma wystarczającej debaty, ani między obywatelami, ani między rządami.  Obywatele nie składają 
petycji, ponieważ albo nie wiedzą, że mają taką możliwość, albo nie wierzą w ich skuteczność. 
 
38. Zalecamy, by UE stworzyła i wdrożyła programy szkolne przybliżające uczniom istniejące 
mechanizmy uczestnictwa w UE. Programy te należy włączyć do zajęć dotyczących obywatelstwa i 
etyki europejskiej, a ich treść powinna być dostosowana do wieku uczniów. Należy również 
opracować programy dla dorosłych. Obywatele powinni mieć dostęp do programów uczenia się 
przez całe życie, poszerzających wiedzę o możliwościach udziału w życiu UE.  
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Zalecamy to, ponieważ jest to ważne dla przyszłości naszych dzieci. Obywatele chcą wiedzieć, jak mogą 
wyrażać swoje opinie. Powinni znać konkretne mechanizmy i wiedzieć, jak z nich korzystać, by ich głos 
był słyszany w UE. Jest to ważne dla równego włączenia wszystkich obywateli europejskich. Jako 
obywatele europejscy musimy wiedzieć, jak korzystać z naszych praw. Ponieważ jesteśmy 
obywatelami europejskimi, mamy prawo do tej wiedzy. 
 
Poddziedzina 5.3 Udział obywateli  
 
39. Zalecamy, aby Unia Europejska organizowała zgromadzenia obywateli. Zdecydowanie zalecamy, 
aby wprowadzono je w prawnie wiążących i obowiązkowo wykonywanych przepisach ustawowych 
lub wykonawczych. Zgromadzenia obywatelskie powinny odbywać się co 12–18 miesięcy. Udział w 
nich nie powinien być obowiązkowy, ale powinno się do niego zachęcać, a liczba mandatów 
powinna być ograniczona. Uczestnicy muszą być wybierani losowo, zgodnie z kryteriami 
reprezentatywności; jako członkowie zgromadzenia nie mogą reprezentować żadnej organizacji ani 
być powołani ze względu na wykonywany zawód. W razie potrzeby członkowie zgromadzenia 
otrzymają wsparcie ekspertów, by mieli wystarczające informacje do przeprowadzenia debaty. 
Decyzje będą podejmować obywatele. UE musi zapewnić zobowiązanie polityków do realizacji 
decyzji zgromadzeń obywatelskich. Instytucje UE muszą być rozliczane, jeśli zignorują lub odrzucą 
propozycje obywateli, i muszą przedstawić powody takiej decyzji. 
 
Zalecamy stworzenie zgromadzeń obywatelskich, ponieważ chcemy, by obywatele czuli się bliżej 
instytucji UE i by mieli – na równi z politykami – bezpośredni wkład w podejmowanie decyzji, co 
zwiększy poczucie przynależności i bezpośrednią skuteczność. Chcemy też, aby partie polityczne 
rozliczały się przed obywatelami, w tym ze swoich programów wyborczych. 
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Załącznik I: W jaki sposób opracowano zalecenia? 

A. Podsumowanie sesji 3  

· Powitanie i porządek obrad
· Wkład z platformy

· Wyjaśnienie celów i procedury

Przekształcenie wskazówek w 
zalecenia

· Praca nad głównymi postulatami 
na sesję plenarną Konferencji

· Obywatele czytają i szeregują 
wskazówki

· Eksperci i weryfikatorzy faktów 
odpowiadają na pytania

Informacje zwrotne od pozostałych 
grup i finalizacja zaleceń

· Głosowanie nad zaleceniami
· Uwagi końcowe

· Finalizacja głównych postulatów
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wskazówki w zalecenia
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B. Sposób opracowywania zaleceń 
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C. Szczegółowa procedura opracowywania zaleceń 

Sesja plenarna 1 

Cel: Odnowienie kontaktów w panelu i przygotowanie do sesji 3 

Powitanie; Oddanie głosu obywatelom; Aktualizacja platformy; Plan działania przez weekend; 
Wprowadzenie do metodyki sesji 

Otwarte forum 1 

Cel: Uszeregowanie wskazówek 

Odczytanie wskazówek i nieformalne dyskusje w salach (bez tłumaczenia symultanicznego); 
uszeregowanie wskazówek pod względem ważności z użyciem naklejek. Każdy obywatel miał do 
dyspozycji pięćdziesiąt naklejek (dziesięć zielonych służących wskazaniu dziedziny 1, dziesięć 
czerwonych służących wskazaniu dziedziny 2, dziesięć niebieskich służących wskazaniu dziedziny 3, 
dziesięć żółtych służących wskazaniu dziedziny 4, dziesięć fioletowych służących wskazaniu dziedziny 
5) i przystąpił do określania kolejności ważności dziesięciu wskazówek w ramach każdej dziedziny. 
Każdemu obywatelowi przydzielono ponadto pięć czarnych naklejek, aby ustalić priorytety wskazówek 
opracowanych przez jego własną podgrupę.  

Dziedzina 1
Poszanowanie 

praw i 
niedyskryminacj

a

Poddziedzina 
1.1

Niedyskryminacja

 

Dziedzina 2
Ochrona 
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Poddziedzina 
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Ochrona i
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Dziedzina 3
Reforma UE

Poddziedzina 
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Dziedzina 4
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europejskiej

Poddziedzina 
4.3
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Dziedzina 5
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obywateli

Poddziedzina 
5.1
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1.1.1.1
Jednolite zasady należy stosować jednakowo 

we wszystkich państwach UE, a UE ma to 
monitorować. To właśnie osoby szczególnie 
narażone potrzebują zwiększonej ochrony.

.
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2.3.4.1
UE powinna wzmocnić zaangażowanie w 

rozpowszechnianie swojego modelu 
demokracji i swoich wartości poza własnymi 

granicami. Nie za pomocą broni, ale 
dyplomacji, przez wymianę najlepszych 
praktyk na arenie międzynarodowej i 

podnoszenie świadomości.

044

 

3.1.1.2
Odnośnie do kryteriów przystąpienia do UE, 

kryterium wartości i demokracji należy 
traktować priorytetowo (w stosunku do 

rozwoju gospodarczego).

054

 

4.2.4.1
Usprawnienie procesu ściągania podatków 

od dużych przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Dodatkowo, rozwiązanie 

problemu rajów podatkowych.

095

 

5.2.3.1
Zaangażowanie gmin, podmiotów lokalnych i 
regionalnych w celu zachęcania obywateli i 
promowania ich udziału w mechanizmach 

decyzyjnych UE. Szczególne zaangażowanie 
szkół i młodzieży. Nie zapominając o 

dorosłych.

116
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Praca podgrupy 1 

Cel: Rozpoczęcie procesu opracowania zaleceń w oparciu o wskazówki 

Sobota, 11 grudnia 2021 r. 

Praca podgrupy 2 

Cel 1: Opracowanie zaleceń w oparciu o wskazówki 

Zastosowano taką samą metodykę jak w przypadku pracy podgrupy 1. 

Cel 2: Przekazywanie informacji zwrotnych innym podgrupom zajmującym się tą samą dziedziną i 
wysłuchanie informacji zwrotnych tych podgrup. 

Cel 3: Przekazywanie informacji zwrotnych innym podgrupom zajmującym się innymi dziedzinami i 
wysłuchanie informacji zwrotnych tych podgrup. 

W dalszym ciągu stosowano tę samą metodykę. 

Cel 4: Opracowanie ostatecznej wersji zaleceń 

Na tym ostatnim etapie podjęto próbę uwzględnienia informacji zwrotnych otrzymanych od 
pozostałych podgrup oraz ustalonych w ramach weryfikacji faktów. Podgrupy sformułowały swoje 
zalecenia końcowe. 

Niedziela, 12 grudnia 2021 r. 

Otwarte forum 2 

Cel: Opracowanie głównych postulatów na sesję plenarną Konferencji 

Grupa 20 przedstawicieli panelu na sesję plenarną Konferencji poświęciła również czas pomiędzy 
sesjami na opracowanie głównych postulatów. W tym celu prowadzili oni rozmowy z innymi 
uczestnikami, aby spróbować określić takie postulaty i móc w prosty sposób przekazać ustalenia 
panelu. Główne postulaty powinny odzwierciedlać zalecenia wraz z uzasadnieniem. 
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Sesja plenarna 2 

Cel: Głosowanie nad zaleceniami 

Instrukcje dla uczestników: 

 

1. Naciśnij przycisk na tablecie 

 

2. Zeskanuj kod QR, aby 

uzyskać link do formularza z 

zaleceniami z danej dziedziny 

 

3. Sprawdź swój osobisty 

numer identyfikacyjny (PIN), 

który znajduje się z tyłu tabletu 

PIN: Personal Identification Number

Your answer

STREAM 1 – Ensuring rights and non-discrimination
Conference on the Future of Europe
European Citizens’ Panel 2: “European democracy/values and rights, rule of law, security”

1.1 Non-discrimination / 1.2 Gender Equality
1.3 Protecting human rights and the rights of nature and animals
1.4 Right to privacy

 

 

4. Wpisz PIN w formularzu 

 

 

5. Zagłosuj kciukiem w górę 

lub w dół nad każdym z 

zaleceń w poszczególnych 

dziedzinach i prześlij swój 

głos 

 
 
 
 
 
 
6. Zalecenia, które uzyskały 70 
% lub więcej głosów 
popierających, zostają 
przyjęte. 
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Załącznik II: Wkład ekspertów i weryfikatorów informacji w celu wsparcia procesu weryfikacji 

faktów 

Wkład ekspertów i weryfikatorów informacji koordynowało tzw. Centrum Wiedzy i Informacji 
[Knowledge and Information Centre – KICK], w skład którego weszli członkowie wspólnego 
sekretariatu i grupy organizacyjnej, przy wsparciu doktorantów EUI. Jeśli uczestnicy, facylitatorzy, 
obserwatorzy lub obecni eksperci zauważyli potrzebę wyjaśnienia faktów, informowano o tym KICK, 
który przekierowywał pytanie do odpowiedniego eksperta i/lub weryfikatora faktów. 

Kilku ekspertów obecnych na miejscu i online śledziło obrady podgrup, aby móc inicjować weryfikację 
faktów. Ponadto eksperci z trzech instytucji zostali wezwani do udzielenia odpowiedzi na pytania 
dotyczące weryfikacji faktów w dziedzinach, w których się specjalizują, w szczególności w odniesieniu 
do już istniejących instrumentów regulacyjnych i innych instrumentów polityki.  

Eksperci i weryfikatorzy faktów zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi w bardzo krótkim czasie i 
przesłanie jak najbardziej przejrzystego tekstu, który po zatwierdzeniu przez KICK mógłby zostać 
przekazany uczestnikom przez facylitatora. 

Lista ekspertów obecnych na miejscu i online: 

Eksperci do spraw dziedziny 1 – Poszanowanie praw i niedyskryminacja 

 

• Costanza Hermanin, profesor w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji 

• Hielke Hijmans, prezes Izby Sporów / członek Zarządu belgijskiego Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  

 

Eksperci ds. dziedziny 2 – Ochrona demokracji i praworządności 

 

• Carlos Closa Montero, profesor, Wydział Zarządzania Transnarodowego EUI/IPP-CSIC, 

Hiszpania 

• Paul Blokker, profesor nadzwyczajny socjologii, Uniwersytet Boloński 
• Raphael Bossong, niemiecki Instytut Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa 

• Elda Brogi, profesor w Ośrodku Polityki Medialnej i Wolności Mediów EUI. Członkini Rady 

EDMO, Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych 

 

Eksperci ds. dziedziny 3 – Reforma UE 

 

• Katrin Auel, kierowniczka grupy badawczej ds. zarządzania europejskiego, finansów 

publicznych i rynków pracy w Instytucie Badań Zaawansowanych w Wiedniu 

• Corinna Stratulat, European Policy Centre, Kierowniczka Programu Strategii Politycznych i 

Instytucji Europejskich oraz Starszy Analityk ds. Strategii Politycznych 

• Ariadna Ripoll Servent, profesor nauk politycznych Unii Europejskiej w Salzburskim Centrum 

Studiów nad Unią Europejską (SCEUS) oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Socjologii 

Uniwersytetu w Salzburgu 

• Diane Fromage, stypendystka programu im. Marii Skłodowskiej–Curie Wydziału Prawa 

Sciences Po, Paryż  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
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• Kalypso Nicolaïdis, profesor na Wydziale Zarządzania Transnarodowego i profesor stosunków 

międzynarodowych na Uniwersytecie Oksfordzkim 

• Ulrike Liebert, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Uniwersytet w Bremie 

 

Eksperci ds. dziedziny 4 – Budowanie tożsamości europejskiej 

 

• Hans-Jörg Trenz, profesor socjologii kultury i komunikacji w Scuola Normale Superiore w 

Pizie/Florencji, Włochy 

• Antoine Godbert, były szef Agencji Erasmusa w Bordeaux, członek Cercle Erasmus 

 

Eksperci ds. dziedziny 5 – Zwiększenie udziału obywateli 

 

• Alberto Alemanno, profesor prawa i polityki Unii Europejskiej, HEC w Paryżu 

• Dominik Hierlemann, Fundacja Bertelsmanna  

 

 

Załącznik III: Inne zalecenia, rozważane przez panel, ale nieprzyjęte 

Dziedzina 1 Poszanowanie praw i niedyskryminacja  
 

Poddziedzina 1.1 Niedyskryminacja / Poddziedzina 1.2 Równość płci  
 
Zalecamy, aby UE aktywnie włączała mniejszości w kształtowanie polityki dotyczącej kluczowych 
aspektów instytucji państwowych (np. policji i organizacji pozarządowych). Zalecamy, aby UE 
powołała radę doradczą wybieraną bezpośrednio przez mniejszości. W skład rady powinni wchodzić 
głównie przedstawiciele mniejszości, a także organizacje pozarządowe.  Powinna odgrywać rolę 
kształcącą, prowadząc szkolenia mające uwrażliwić urzędników służby cywilnej na potrzeby 
mniejszości. Organ ten powinien mieć prawo weta w sprawach mniejszości. 
 
Zalecamy to, ponieważ głos mniejszości nie jest wystarczająco słyszalny. Powinny one wypowiadać się 
we własnym imieniu, na zasadzie samostanowienia i na profesjonalnym poziomie, dlatego łączymy 
udział reprezentantów wybieranych w głosowaniu z udziałem specjalistów. 
 
Dziedzina 2: Ochrona demokracji i praworządności  
 
Poddziedzina 2.2 Ochrona i wzmacnianie demokracji / Poddziedzina 2.4 Media i dezinformacja  
 
Zalecamy utworzenie agencji ds. monitorowania mediów audiowizualnych, drukowanych i 
cyfrowych na szczeblu europejskim. Agencja ta powinna sprawdzać, czy media krajowe tworzą 
treści bezstronnie i obiektywnie. Aby zapobiegać dezinformacji, agencja powinna opracować 
system punktowej oceny wiarygodności mediów krajowych. Ten system punktacji powinien być 
łatwy do zrozumienia dla obywateli.  
 
Zalecamy to, ponieważ potrzebujemy oceny mediów i ich wiarygodności, a także różnorodności 
mediów w krajach UE. Agencja UE byłaby najobiektywniejsza w takich działaniach. Ponadto system 
punktacji umożliwiłby obywatelom świadomy wybór i zachęciłby media do przekazywania 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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wiarygodnych wiadomości. Jeżeli system punktacji okaże się niewystarczający do zapewnienia 
wiarygodności mediów, agencja powinna również uzyskać uprawnienia do nakładania sankcji. 
 
Dziedzina 5: Zwiększenie udziału obywateli 
 
Poddziedzina 5.1 Udział obywateli  
 
Zalecamy utworzenie organu przedstawicielskiego obywateli, który prowadziłby merytoryczne 
dyskusje i przedstawiał informacje potrzebne do podjęcia decyzji, zawsze gdy na szczeblu UE 
miałaby zapaść decyzja o dużym znaczeniu dla obywateli europejskich (zgodnie z decyzją obywateli, 
ewentualnie w drodze ankiety). Powinna to być zróżnicowana grupa około 100 obywateli ze 
wszystkich krajów UE, a każdy kraj powinien mieć taką samą reprezentację. Powinien to być organ 
rotacyjny, a jej członkowie powinni być okresowo wymieniani.  
 
Ponieważ trzeba unikać problemów takich jak korupcja, które mogą pojawić się w stałym organie 
przedstawicielskim, oraz ponieważ w takim organie każdy kraj powinien być reprezentowany po 
równo, aby uniknąć niesprawiedliwych uprawnień decyzyjnych. Ponieważ takie działanie pozwoliłoby 
uniknąć problemów związanych ze stałym odbywaniem zgromadzeń lub wykorzystywaniem 
technologii zdalnych. 
 
 
 
 

Załącznik IV: Wskazówki w podziale na grupy3 

Dziedzina 1 Poszanowanie praw i niedyskryminacja 

Poddziedzina 1.1 Niedyskryminacja 

1. 1.1.1.1 wskazówka: Jednolite zasady należy stosować jednakowo we wszystkich państwach UE, a UE 
ma to monitorować. To właśnie osoby szczególnie narażone potrzebują zwiększonej ochrony. 

 
2. 1.1.1.2 wskazówka: Mniejszości muszą być bardziej zaangażowane i lepiej reprezentowane. Muszą 

uczestniczyć w formułowaniu prawa, a społeczeństwo musi ich uważniej słuchać.  
1.1.1.3 wskazówka: Przedstawiciele mniejszości powinni mieć solidną, niezależną reprezentację w 
instytucjach UE 
1.1.2.4 wskazówka: Potrzebne są lepsze struktury, aby umożliwić mniejszościom aktywne 
uczestnictwo. 
2.3.2.3 wskazówka: UE powinna poprawić integrację, różnorodność oraz zwiększyć przestrzeń 
widoczności i głos osób należących do mniejszości, ponieważ nie są one wystarczająco reprezentowane 
w instytucjach publicznych i prywatnych oraz podczas wydarzeń na szczeblu krajowym i europejskim. 
Obecnie organizacje publiczne i prywatne są nadal zbyt jednorodne i wykazują się zbyt niskim 
poziomem różnorodności i włączenia.  
 

3. 1.1.1.4 wskazówka: W szkołach należy ukazywać realistyczny obraz mniejszości, rozwiewać obawy, 
dostarczać informacji opartych na faktach i nawiązywać dialog z mniejszościami. Ma to również 
zastosowanie w odniesieniu do miejsc pracy. Konieczne są przepisy prawne w tym zakresie.   
2.3.2.2 wskazówka: UE powinna naciskać na rządy krajowe, aby wprowadziły w szkołach edukację 
przeciwko przemocy, np. lekcje o poszanowaniu mniejszości etnicznych i religijnych, a także edukację 

 
3  W procesie grupowania omyłkowo nie uwzględniono na liście trzech wskazówek: 5.3.1.1 wskazówka: 
Promowanie edukacji w zakresie uczestnictwa (na szczeblu UE). 1.2.2.4 wskazówka: UE musi wspierać ponowne 
przemyślenie koncepcji męskości i kobiecości. 1.2.2.1 wskazówka: Walka kulturowa, uznanie i zrozumienie przywileju bycia 
„mężczyzną”, aby podnieść świadomość na temat konsekwencji bycia kobietą. Obywatele zostali odpowiednio 
poinformowani.  
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seksualną i dotyczącą płci, ponieważ jest ona bezpośrednio związana z problemem wykorzystywania 
seksualnego, przemocy i homofobii.   
2.3.2.4 wskazówka: UE powinna przeznaczać środki na wspieranie istniejących w państwach 
członkowskich dobrych praktyk w zakresie zwalczania przemocy. Na przykład poprzez wspieranie 
publicznych i prywatnych ośrodków wsparcia, które istnieją w różnych krajach. 
2.3.2.1 wskazówka: UE powinna odgrywać poważniejszą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa osób 
należących do społeczności LGBTI+ przed przemocą i dyskryminacją.  
2.3.2.5 wskazówka: W edukacji i świadomości na temat przemocy nie możemy skupiać się tylko na 
dzieciach, ale także na całej populacji. 

 
4. 1.1.2.3 wskazówka: W państwach członkowskich należy gromadzić więcej danych o dyskryminacji. 

Wymaga to również skutecznej sprawozdawczości, w ramach której państwa są zobowiązane do 
gromadzenia i przekazywania danych dotyczących dyskryminacji. Dane powinny być anonimizowane i 
podawane do publicznej wiadomości. Ponadto powinien istnieć dostęp do pomocy. Należy także 
uwzględniać dyskryminację z wielu przyczyn (Musi istnieć kontrola przed nadużyciami).  
1.2.3.3 wskazówka: Przypadki dyskryminacji powinny podlegać karom.  
 

5. 1.1.3.1 wskazówka: UE powinna poprawiać dostęp do rynku pracy dla osób młodszych i starszych oraz 
ograniczać dyskryminację. 
 

6. 1.1.3.2 wskazówka: Obniżenie wieku uprawniającego do głosowania do 16 lat 
 

Poddziedzina 1.2 Równość płci 

7. 1.2.1.1 wskazówka: Potrzeba szkoleń dla kobiet po powrocie z urlopu rodzicielskiego.  
 

8. 1.2.1.2 wskazówka: Telepraca ułatwia kobietom rozwój zawodowy, szczególnie gdy muszą opiekować 
się dziećmi.  
 

9. 1.2.1.3 wskazówka: Rodzice samotnie wychowujący dzieci powinni mieć możliwość pracy w mniejszym 
wymiarze godzin, aby móc poświęcić czas rodzinie.  
 

10. 1.2.1.4 wskazówka: Przedsiębiorstwa potrzebują więcej przedszkoli, aby ułatwić pracownikom 
zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. 1.2.1.5 wskazówka: Urlop 
rodzicielski dla ojców powinien być bardziej atrakcyjny  
1.2.5.2 wskazówka: Mężczyźni powinni dzielić obowiązki, które tradycyjnie zawsze były przypisywane 
kobietom.  
 

11. 1.2.3.1 wskazówka: Potrzeba uznania także innych zmagań, z którymi borykają się ludzie, takich jak 
warunki niepełnosprawności.  
 

12. 1.2.3.2 wskazówka: Stworzenie unijnej platformy, dzięki której obywatele będą mieli łatwiejszy dostęp 
do sądu i będą mogli uzyskać poradę, np. od rzecznika praw obywatelskich. 
 

13. 1.2.4.1 wskazówka: Wspomniana powyżej walka kulturowa powinna również dotyczyć zwalczania 
nadużyć i gróźb, których kobiety doświadczają ze strony bliskich krewnych lub partnerów.  
 

14. 1.2.5.1 wskazówka: Rozmowy kwalifikacyjne o pracę powinny być przeprowadzane anonimowo, aby 
płeć nie była czynnikiem decydującym o wyborze. Rozmowy mogłyby być również rejestrowane, aby 
można było sprawdzić, czy są one prowadzone skutecznie.  
1.2.5.4 wskazówka: Odpowiedzialność za zatrudnianie powinna spoczywać na agencjach pracy, aby 
uniknąć dyskryminacji. 
 

15. 1.2.5.3 wskazówka: Europejskie ramy prawne w zakresie przeciwdziałania naruszeniom praw 
pracowniczych. UE powinna zapewnić wdrożenie przez państwa członkowskie przepisów przeciwko 
dyskryminacji, abyśmy mogli osiągnąć równouprawnienie płci. Doradztwo prawne ze strony UE w celu 
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pomocy w zakresie doradztwa prawnego w walce z dyskryminacją. 
 

16. 1.2.5.5 wskazówka: Zapewnienie bardziej elastycznych godzin pracy.  
 

Poddziedzina 1.3 Ochrona praw człowieka, przyrody i zwierząt 

17. 1.3.1.2 wskazówka: Edukacja i komunikacja mogłyby być kolejną, bardziej zrównoważoną wskazówką, 
umożliwiającą wymianę poglądów na temat praw i wolności oraz utrzymanie jedności UE.  
2.1.2.4 wskazówka: Ciągłe i konsekwentne włączanie informacji o 
wartościach/obywatelstwie/strukturze UE itp. do szkolnych programów nauczania na wszystkich 
poziomach edukacji. Inwestowanie w europejską edukację obywatelską.  
 

18. 1.3.2.1 wskazówka: Wzmocnienie mandatu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez 
wyposażenie jej w narzędzia służące ochronie osób szczególnie wrażliwych i mniejszości we wszystkich 
państwach członkowskich. 
 

19. 1.3.2.2 wskazówka: Niezależność mediów i dziennikarzy oraz budowanie ich zdolności mogłoby pomóc 
w zapewnieniu wyważonego informowania np. o mniejszościach i migrantach, o pozytywach i 
ograniczeniu wyolbrzymiania stereotypów dotyczących migrantów i uchodźców.  
 

20. 1.3.3.1 wskazówka: UE powinna ustanowić wspólne przepisy w zakresie ochrony dobrostanu zwierząt 
hodowlanych 
1.3.3.3 wskazówka: Na szczeblu UE można by zaprzestać dotowania dużej części rynku rolnego, która 
produkuje i hoduje zwierzęta w ramach produkcji masowej w złych warunkach.  
 

21. 1.3.3.2 wskazówka: Prawa zwierząt są drugorzędne w stosunku do kwestii związanych z prawami 
człowieka i ochroną środowiska. 
 

22. 1.3.3.4 wskazówka: Opodatkowanie czynników negatywnie wpływających na klimat, takich jak emisje 
metanu i CO2 z rolnictwa oraz harmonizacja podatków w celu zachęcenia do lokalnej produkcji mięsa, 
jako kolejna wskazówka, przyczyniłoby się do poprawy klimatu i ograniczenia transportu zwierząt na 
duże odległości. 

 

Poddziedzina 1.4 Prawo do prywatności 

23. 1.4.1.1 wskazówka: Regularne kontrole usług online w celu zapobiegania naruszeniom i/lub 
nadużyciom prawa do prywatności i ochrony danych oraz ich kontrolowania.  
1.4.1.2 wskazówka: Nakładanie kar pieniężnych na przedsiębiorstwa, które naruszają prawa do 
prywatności i ochrony danych; kara powinna być proporcjonalna do wartości rynkowej 
przedsiębiorstwa.  
 

24. 1.4.2.1 wskazówka: Wprowadzenie przepisów zobowiązujących dostawców do udostępniania 
użytkownikom przyjaznej dla użytkownika i łatwej do zrozumienia dokumentacji dotyczącej ochrony 
danych i próśb o wyrażenie zgody. 
1.4.2.2 wskazówka: Podnoszenie świadomości istnienia krajowych i unijnych organów 
odpowiedzialnych za ochronę danych. 
2.3.3.4 wskazówka: UE powinna oferować mechanizmy ochrony danych osobowych, które będą łatwo 
dostępne dla wszystkich obywateli.  
 

25. 1.4.3.1 wskazówka: Uniemożliwienie witrynom udostępniania osobom trzecim informacji zawartych w 
plikach cookies.  
 

26. 1.4.3.2 wskazówka: Dokonanie przeglądu i aktualizacji obowiązujących przepisów, aby wykorzystanie 
danych było proporcjonalne do rzeczywistych potrzeb. 
1.4.3.3 wskazówka: Zainicjowanie specjalnego procesu decyzyjnego na poziomie UE w celu uzyskania 
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jasności co do kompromisu między udostępnianiem danych a zapobieganiem nadużyciom (z 
odpowiednim rozróżnieniem dla każdego konkretnego sektora, np. zdrowia, bezpieczeństwa itp.)  

 
27. 1.4.4.1 wskazówka: Umożliwienie przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w celu 

zagwarantowania, że wszystkie państwa członkowskie UE będą w równym stopniu przestrzegać prawa 
do prywatności i ochrony danych 
 

28. 1.4.5.1 wskazówka: Zapewnienie wyraźniejszych i bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących 
korzystania z mediów społecznościowych przez osoby niepełnoletnie w celu zapobiegania zagrożeniom 
dla ich prywatności. 
1.4.5.2 wskazówka: Specjalne programy dla szkół. 
2.3.3.2 wskazówka: Edukacja i zapobieganie są priorytetami. UE powinna przeznaczyć środki w 
państwach członkowskich na edukację i podnoszenie świadomości dzieci w szkołach w zakresie ochrony 
ich danych osobowych. 
2.3.3.3 wskazówka: UE powinna promować świadomość obywateli i wykorzystywać kampanie 
uświadamiające na temat ochrony danych osobowych. 
 
 

Dziedzina 2: Ochrona demokracji i praworządności 

Poddziedzina 2.1 Ochrona praworządności 

29. 2.1.1.1 wskazówka: UE powinna wezwać państwa członkowskie do aktywnego zajęcia się tą kwestią w 
ramach ich krajowych jurysdykcji. 
 

30. 2.1.1.2 wskazówka: UE powinna podjąć działania mające na celu zwalczanie anonimowości 
wykorzystywanej jako broni (anonimowość wykorzystywana w celu umożliwienia stosowania 
nieetycznych praktyk w publikacjach). 
 

31. 2.1.2.1 wskazówka: UE powinna inwestować w oddolne wysiłki na rzecz wzmocnienia wartości 
demokratycznych w państwach członkowskich. 
 

32. 2.1.2.2 wskazówka: UE powinna inwestować w działania (projekty), które sprzyjają współpracy i 
wymianie między różnymi grupami, regionami i narodami. 
 

33. 2.1.2.3 wskazówka: Tworzenie przestrzeni wolnych od osądów, w których państwa mogą uczyć się od 
siebie nawzajem w celu poprawy własnych praktyk demokratycznych. 
 

34. 2.1.3.1 wskazówka: Utworzenie ponadnarodowych, europejskich partii politycznych, do których 
mogliby przystąpić wszyscy europejscy politycy.  
 

35. 1.1.2.1 wskazówka: Potrzebne są jasne sankcje UE wobec państw członkowskich, które będą skutecznie 
egzekwowane i będą miały skutek odstraszający. Jedną z możliwości jest cofnięcie funduszy UE. 
1.3.1.1 wskazówka: Połączenie systemów sankcji i premii oraz zdefiniowanie grup państw 
członkowskich w zależności od poziomu wdrożenia praw człowieka, wolności i równości.  
2.1.4.1 wskazówka: UE powinna w pierwszej kolejności prowadzić polubowny dialog z państwami, 
które nie stosują się do przepisów. Jako kolejny krok należy zastosować art. 7 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Wreszcie, należy wycofać fundusze UE z państw, które nie przestrzegają zasad. 
2.2.2.2 wskazówka: Musimy mieć wspólne ramy regulacyjne. W przypadku braku ich przestrzegania 
można zastosować sankcje.  
4.2.1.4 wskazówka: Sankcje należy egzekwować tylko w ostateczności. Jeśli wszystko inne – w tym 
dialog – zawiedzie. Należy określić ramy i kolejność stosowania sankcji. 
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Poddziedzina 2.2 Ochrona i wzmacnianie demokracji 

36. 2.2.1.1 wskazówka: Potrzebna jest wspólna podstawa w zakresie rozumienia i identyfikowania 
przypadków korupcji. Kiedy lobbing jest właściwy, a kiedy staje się korupcją?  
2.2.1.2 wskazówka: Należy chronić tych, którzy walczą z korupcją. Niezbędna jest ochrona tych osób, a 
następnie ochrona procesu, dzięki któremu możemy tego dokonać. Musimy wskazać, jak możemy to 
zrobić. 
4.2.4.3 wskazówka: Lepsze przepisy dotyczące lobbingu w UE w celu ograniczenia strat finansowych 
spowodowanych korupcją. 
 

37. 2.2.3.1 wskazówka: Wszystkie państwa UE powinny zostać zobowiązane do wprowadzenia 
minimalnego europejskiego dochodu, a także minimalnej europejskiej płacy, aby zapewnić godne życie. 
Wsparcie dla osób pragnących powrócić na rynek pracy.  
2.3.5.2 wskazówka: UE powinna wprowadzić płacę minimalną dla całej Europy.  

 

Poddziedzina 2.3 Bezpieczeństwo 

38. 2.3.1.1 wskazówka: Kwestia równowagi między bezpieczeństwem a prawami, w szczególności 
wolnością wypowiedzi, stanowi główny problem z punktu widzenia bezpieczeństwa, a także bardzo 
skomplikowany problem do rozwiązania. Jak obywatele mamy problem z zajęciem stanowiska. 
 

39. 2.3.1.2 wskazówka: Wiemy, że zagrożenia dla bezpieczeństwa są poważne, ale uważamy, że Europa 
powinna unikać podejmowania działań autorytarnych, a raczej prowadzić działania o charakterze 
prewencyjnym i zniechęcającym. 
 

40. 2.3.1.3 wskazówka: UE powinna współpracować z wielkimi korporacjami internetowymi i portalami 
społecznościowymi (Facebook, Google i Twitter), a także ze służbami policyjnymi poszczególnych 
krajów członkowskich, aby zniechęcać tych, którzy publikują niebezpieczne treści, i prowadzić 
dochodzenia policyjne dotyczące pochodzenia takich niebezpiecznych treści i poziomu zagrożenia.  
 

41. 2.3.2.6 wskazówka: UE powinna zachęcać ministerstwa edukacji państw członkowskich do 
zagwarantowania pomocy psychologicznej w szkołach dla wszystkich dzieci i rodzin, a nie tylko dla tych, 
które jej wymagają lub które są objęte opieką pracowników socjalnych. 
 

42. 2.3.3.1 wskazówka: Stosowanie i przestrzeganie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu 
zapewnienia ochrony danych.  

 
43. 2.3.3.5 wskazówka: Instytucje UE i państwa członkowskie powinny działać sposób bardziej 

skoordynowany, aby chronić swoich obywateli, demokrację i wartości przed nowymi zagrożeniami 
pochodzącymi z zewnątrz, takimi jak zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa i przestępcze wykorzystanie 
sztucznej inteligencji.  
 

44. 2.3.4.1 wskazówka:  UE powinna wzmocnić zaangażowanie w rozpowszechnianie swojego modelu 
demokracji i swoich wartości poza własnymi granicami. Nie za pomocą broni, ale dyplomacji, przez 
wymianę najlepszych praktyk na arenie międzynarodowej i podnoszenie świadomości. 
 

45. 2.3.4.3 wskazówka: UE powinna wzmocnić koordynację, aby zwiększyć skuteczność dialogu, mediacji i 
negocjacji z krajami sąsiednimi w kwestiach dotyczących granic. 
 

46. 2.3.5.1 wskazówka: Ochrona obywateli europejskich przed wypadkami przy pracy i zapobieganie 
niezdrowemu lub niebezpiecznemu środowisku pracy.  
 

47. 2.3.6.1 wskazówka: UE powinna podejmować więcej działań w celu nałożenia obowiązków w zakresie 
przejrzystości transakcji bankowych i finansowych. 
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48. 2.3.7.1 wskazówka: Instytucje UE muszą podejmować więcej działań w celu kontrolowania i 
powstrzymywania zjawisk strukturalnych takich jak terroryzm i przestępczość zorganizowana.  
 

49. 2.3.7.2 wskazówka: Proponujemy utworzenie europejskiej agencji do spraw walki z terroryzmem i 
przestępczością zorganizowaną (w tym z mafiami i nowymi formami przestępczości zorganizowanej 
takimi jak gangi międzynarodowe). 
 

50. 2.3.7.3 wskazówka: Ustanowienie rzeczywistej policji europejskiej. 
 

Poddziedzina 2.4 Media i dezinformacja 

51. 2.4.1.1 wskazówka: Politycy nie powinni mieć możliwości posiadania udziałów w mediach.  
2.4.1.2 wskazówka: Potrzebny jest europejski proces weryfikacji, aby udowodnić bezstronność 
przedsiębiorstw medialnych finansowanych przez polityków.  
2.4.1.3 wskazówka: Musimy stworzyć przestrzeń neutralnych wiadomości. Wiadomości, które nie są 
powiązane z emocjami.  
2.4.2.1 wskazówka: Potrzebny jest europejski proces weryfikacji, aby udowodnić bezstronność i 
obiektywności wiadomości. Musimy stworzyć przestrzeń neutralnych wiadomości.  
3.2.2.1 wskazówka: Można by ustanowić system punktacji lub miernik służący ocenie wiarygodności 
dostawców wiadomości i informacji publikowanych przez UE (artykuły, które okazały się nieprawdziwe 
itp. jako miernik). 5.1.2.6 wskazówka: Rozdzielenie polityki i mediów oraz kontrola nad tym rozdziałem, 
między innymi: partie nie powinny być właścicielami platform medialnych. 
 

52. 2.4.2.2 wskazówka: Konieczna jest lepsza edukacja nowych użytkowników, aby mogli lepiej zrozumieć 
tę przestrzeń informacyjną. Musimy przygotowywać dzieci już na etapie szkolnym i uświadamiać im, jak 
tworzy się wiadomości. Mamy do czynienia z analfabetyzmem informacyjnym i musimy pracować nad 
tym problemem. Potrzebujemy edukacji medialnej.  
2.4.3.1 wskazówka: Należy organizować szkolenia na ten temat w szkołach i uczyć młodych ludzi, jak 
odpowiednio zdobywać informacje. 
2.4.3.2 wskazówka: Potrzebujemy więcej wydarzeń o charakterze szkoleniowym – szczególnie 
wydarzeń przeznaczonych dla mieszkańców obszarów wiejskich, umożliwiających zrozumienie 
przepływu informacji.  

 
 

Dziedzina 3: Reforma UE 

Poddziedzina 3.1 Reforma instytucjonalna 

 
53. 3.1.1.1 wskazówka: Zwiększenie przejrzystości przyczyn, dla których niektóre kraje kandydujące są 

przyjmowane do UE, a inne nie. 
 

54. 3.1.1.2 wskazówka: Odnośnie do kryteriów przystąpienia do UE, kryterium wartości i demokracji należy 
traktować priorytetowo (w stosunku do rozwoju gospodarczego). 
 

55. 3.1.2.1 wskazówka: Zwiększenie wsparcia UE dla państw kandydujących, tak aby mogły one wzmocnić 
swoje instytucje i gospodarki (w sposób ściśle nadzorowany przez Unię Europejską). 
 

56. 3.1.3.1 wskazówka: Obywatele Unii Europejskiej powinni mieć prawo do głosowania na 
ponadnarodowe listy partyjne w wyborach do Parlamentu Europejskiego (albo na jedną 
ponadnarodową listę wyborczą, albo na dwie listy - jedną krajową i jedną ponadnarodową). 
 

57. 3.1.5.1 wskazówka: Należy dokonać szeroko zakrojonego przeglądu kompetencji Unii Europejskiej i 
instytucji unijnych. 
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58. 3.1.5.2 wskazówka: Należy przyznać więcej uprawnień tym instytucjom UE, które są wybierane 
bezpośrednio przez obywateli UE. 
 

59. 3.1.6.1 wskazówka: Należy zmienić nazwy instytucji UE, aby były mniej mylące dla obywateli.  
3.1.6.2 wskazówka: Unia Europejska powinna mieć bardziej wyraziste symbole (np. logo), które nie 
byłyby tak podobne do innych organizacji międzynarodowych (np. Rady Europy).  
3.1.6.3 wskazówka: Unia Europejska powinna być precyzyjna w swoich komunikatach – powinna 
używać frazy „Unia Europejska”, a nie „Europa”, ponieważ Europa to nie tylko Unia Europejska, to 
szerszy termin. 
 

Poddziedzina 3.2 Proces decyzyjny 

60. 3.2.2.2 wskazówka: Stworzenie platformy internetowej, na której obywatele mogliby publikować 
informacje, których nie są pewni, a eksperci mogliby je weryfikować. 
 

61. 3.2.3.1 wskazówka: W sprawach o ogromnym znaczeniu dla wszystkich obywateli Europy powinno się 
przeprowadzać ogólnoeuropejskie referendum. 
 

62. 3.2.3.2 wskazówka: Należy w większym stopniu zastanowić się nad głosowaniem online i wkładem 
obywateli w proces decyzyjny. 
 

63. 3.2.3.3 wskazówka: Powinien istnieć system większej lub całkowitej kontroli i odpowiedzialności 
parlamentarnej w odniesieniu do decyzji dotyczących pomocy finansowej, opieki społecznej oraz 
sposobu wydatkowania funduszy wspólnotowych w UE.  
 

64. 3.2.4.1 wskazówka: Należy wprowadzić alternatywny system głosowania. Głosy należy ważyć 
sprawiedliwie, aby chronić interesy małych krajów.  
 

65. 3.2.4.2 wskazówka: Konieczne są zmiany strukturalne w obowiązujących traktatach lub ewentualnie 
nowa konstytucja uzgodniona przez państwa członkowskie. 
 

66. 3.2.4.3 wskazówka: Bardzo ważne jest, aby jakikolwiek system, który zostanie opracowany, zapewniał 
mniejszym krajom stosunkowo sprawiedliwą siłę czy „wagę” głosu w procesie decyzyjnym. 
 

67. 3.2.5.1 wskazówka: Powinien istnieć mechanizm, w którym Parlament jest tymczasowo pomijany, a 
decyzje są podejmowane od razu przez Radę UE. 
 

68. 3.2.5.2 wskazówka: Powinien istnieć organ przedstawicielski złożony z obywateli będących ekspertami, 
który udzielałby Parlamentowi Europejskiemu informacji i wytycznych w sytuacjach nadzwyczajnych. 

 

Poddziedzina 3.3 Bliższa integracja 

69. 3.3.1.1 wskazówka: Grupa ekspertów zaproponuje, jak taka wspólna struktura gospodarcza mogłaby 
wyglądać i jakie miałaby konsekwencje, zanim zaczniemy dyskutować, czy w ogóle chcemy mieć 
wspólną strukturę gospodarczą. 
 

70. 3.3.1.2 wskazówka: Ważne jest, aby ustanowić wspólną podstawę dla wszystkich państw 
członkowskich (te same możliwości, ten sam poziom) w celu osiągnięcia wspólnej struktury 
gospodarczej. 
 

71. 3.3.2.1 wskazówka: Sugerujemy więcej inwestycji publicznych w celu poprawy jakości życia ludzi 
(infrastruktura, drogi, ale moglibyśmy również wziąć pod uwagę mieszkalnictwo i socjalne 
budownictwo mieszkaniowe). 
 

72. 3.3.2.2 wskazówka: Opodatkowanie dużych korporacji i ich dochodów oraz wykorzystywanie zysków z 
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tych podatków na inwestycje publiczne, inwestycje w edukację i rozwój każdego kraju (badania i rozwój, 
stypendia – Erasmus itp.). 
 

73. 3.3.2.3 wskazówka: Progresywne opodatkowanie transakcji finansowych i banków w celu uzyskania 
dochodów z dużych transakcji finansowych.  
 

74. 3.3.3.2 wskazówka: Ogólnounijne badanie przeprowadzone na losowo wybranej próbie świadomych 
obywateli na temat kierunku, w jakim należy podążać, ogólnounijna kampania informacyjna o 
możliwych skutkach takich zmian przed ich wprowadzeniem. 
 

75. 3.3.3.3 wskazówka: Opracowanie scenariusza przewidującego zwiększenie uprawnień UE w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowej. 
 

76. 3.3.4.1 wskazówka: Najpierw musimy ustalić, czym jesteśmy jako Europa, a dopiero potem możemy 
powiedzieć, czym nie jesteśmy (sugestia: można to zrobić za pomocą ankiety przeprowadzonej wśród 
obywateli). 
 

Dziedzina 4: Budowanie tożsamości europejskiej 

Poddziedzina 4.1 Edukacja o demokracji 

77. 4.1.1.1 wskazówka: Wykorzystywanie sztucznej inteligencji do wspomagania procesu tłumaczenia. 
78. 4.1.1.2 wskazówka: Posługiwanie się językiem głównym (np. angielskim) w celu komunikowania się. 

 
79. 4.1.1.3 wskazówka: Stworzenie aplikacji rozpowszechniającej informacje o kwestiach 

demokratycznych wraz z tłumaczeniem na język użytkownika. 
 

80. 4.1.2.1 wskazówka: Wspieranie procesów demokratycznych w szkołach – takich jak rady uczniowskie, 
które głosują nad podstawowymi sprawami administracyjnymi w szkole. Wykorzystywanie internetu i 
technologii komputerowej (ankiety online) do zgłaszania problemów.  

 
81. 4.1.2.2 wskazówka: Włączenie nauki o UE do programów nauczania we wszystkich państwach 

członkowskich UE.  
4.1.3.1 wskazówka: Im wcześniej ten proces edukacyjny się rozpocznie, tym lepiej. Sugeruje się, by 
rozpoczynać od wieku 10–12 lat +. Koncepcję rady uczniowskiej należy wprowadzać w wieku 12 lat. 
Poniżej tego wieku należy angażować uczniów odpowiednio do wieku.  
4.1.4.1 wskazówka: Nie powinniśmy nauczać poglądów politycznych, ale uczyć o procesach 
demokratycznych i funkcjonowaniu UE. Różnica powinna być wyraźna zarówno dla nauczycieli, jak i dla 
uczniów.  
4.1.4.2 wskazówka: Nie wszyscy obywatele zgodzili się, że państwa członkowskie mogą uzgodnić 
między sobą ogólnoeuropejski program nauczania.  
4.1.4.3 wskazówka: Powinniśmy opracować prosty i zrozumiały dla wszystkich proces wyjaśniający, 
czym jest UE. 
4.1.5.1 wskazówka: Systemy edukacji w UE nie powinny być jednolite. 
4.2.2.3 wskazówka: Jednolity program nauczania o UE już w szkołach podstawowych.  
4.3.8.1 wskazówka: Stworzenie nowego przedmiotu w szkole średniej, wprowadzającego treści 
dotyczące bieżącego funkcjonowania UE, podejmowanych przez nią działań oraz ich wpływu na 
obywateli.  
5.1.2.1 wskazówka: Konieczne jest szersze informowanie o UE i lepsza komunikacja z obywatelami jako 
podstawa dla uczestnictwa obywateli. Ludzie muszą dowiedzieć się więcej o UE i polityce europejskiej 
(pedagogika, edukacja i szkolenia). 
 

82. 4.1.2.3 wskazówka: Można by zachęcać szkoły do nauczania o demokracji w UE za pomocą dotacji lub 
przekazywanego wyposażenia.  
4.1.3.2 wskazówka: Szkoły, które wprowadzają praktyki demokratyczne jako część życia szkolnego, 
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powinny otrzymywać dotacje. Nie powinno to być obowiązkowe, ale szkoły powinny być zachęcane do 
takich działań. 

 

Poddziedzina 4.2 Europejskie wartości i tożsamość 

83. 4.2.1.1 wskazówka: Poszukiwanie przyczyn nacjonalizmu i protekcjonizmu niektórych państw 
członkowskich, zwłaszcza przez dialog na temat wartości i właściwe rozumienie związanych z nimi pojęć. 
 

84. 4.2.1.2 wskazówka: Należy zająć się kwestią ekstremizmu politycznego, który często wykorzystuje 
nastroje antyeuropejskie do własnych celów. 
 

85. 4.2.1.3 wskazówka: Usprawnienie stałej komunikacji z obywatelami państw członkowskich. Większe 
zaangażowanie obywateli w ten proces. Obywatele powinni mieć możliwość uczestniczenia w nim w 
jak największym stopniu. 
 

86. 4.2.1.5 wskazówka: Koordynacja przestrzegania przepisów europejskich na wszystkich poziomach, 
również na poziomie krajowym i lokalnym. 
 

87. 4.2.2.2 wskazówka: Dostosowywanie informacji dla określonych grup. Zmiana i uproszczenie 
terminologii. 
 

88. 4.2.2.4 wskazówka: Angażowanie wszystkich grup obywateli z wykorzystaniem różnych innowacyjnych 
metod. 
 

89. 4.2.2.5 wskazówka: Umożliwienie ludziom odbywania większej liczby podróży, spotykania się i 
omawiania różnych kwestii w UE. Nawet tym, którzy nie są dobrze sytuowani finansowo. Stworzenie w 
tym celu specjalnego funduszu (jak w przypadku programu Erasmus).  
4.3.3.1 wskazówka: Stworzenie większej liczby europejskich programów wymiany lub działań, takich 
jak program Erasmus lub Konferencja, aby ludzie mogli podróżować do innych krajów, spotykać się z 
mieszkańcami innych krajów i prowadzić dialog o ich życiu i związkach z Europą. 
 

90. 4.2.3.1 wskazówka: Zajęcie się problemem dezinformacji. Zwrócenie większej uwagi na źródło 
informacji wprowadzających w błąd. 
 

91. 4.2.3.2 wskazówka: Aktywne wspieranie państw członkowskich w ich lokalnych problemach 
związanych z kampaniami dezinformacyjnymi. 
 

92. 4.2.3.3 wskazówka: Rozwiązywanie kryzysów migracyjnych. 
 

93. 4.2.3.4 wskazówka: Zwiększenie bezpieczeństwa w internecie – ochrona przed atakami hakerskimi. 
 

94. 4.2.3.5 wskazówka: Stworzenie wspólnej polityki zagranicznej UE. Koordynowanie działań w zakresie 
polityki zagranicznej między UE a państwami członkowskimi. 
 

95. 4.2.4.1 wskazówka: Usprawnienie procesu ściągania podatków od dużych przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Dodatkowo, rozwiązanie problemu rajów podatkowych. 
 

96. 4.2.4.2 wskazówka: Zwiększenie przejrzystości funduszy UE – w państwach członkowskich i instytucjach 
UE. 

 

Poddziedzina 4.3 Informowanie o UE 

97. 4.3.3.2 wskazówka: Tworzenie forów internetowych i miejsc spotkań, w których obywatele mogą 
słuchać, zadawać pytania i angażować się w dialog z przedstawicielami UE, z tłumaczeniem na wiele 
języków. 
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98. 4.3.5.1 wskazówka: Stosowanie strategii komunikacyjnych, które przekazują informacje prostszym i 

bardziej przystępnym językiem, uzupełnionych bardziej szczegółowymi, bardziej technicznymi 
raportami, tak aby każdy zainteresowany mógł dodatkowo zgłębić temat.  
4.3.7.2 wskazówka: Lepsze wykorzystanie kluczowej roli, jaką w dzisiejszych czasach odgrywają media 
społecznościowe.  
4.3.7.3 wskazówka: Analizowanie, kto wchodzi w skład grupy docelowej i jakich kanałów używa do 
komunikacji, oraz dostosowywanie komunikacji do tych kanałów (dodawanie linków dla osób 
zainteresowanych dogłębnym zapoznaniem się z tematem). 
 

99. 4.3.5.3 wskazówka: Emitowanie spotów reklamowych UE podczas ważnych wydarzeń (Eurowizja, 
imprezy sportowe itp.) oraz w programach nadawanych w paśmie największej oglądalności 
 

100.  4.3.6.1 wskazówka: Skłonienie władz UE do większej otwartości na obywateli. 
 

101. 2.1.3.2 wskazówka: Zachęcanie mediów krajowych do szerszego relacjonowania wydarzeń na szczeblu 
UE.  
3.2.1.1 wskazówka: Należy zdecydowanie zachęcać media do poświęcania więcej czasu antenowego 
kwestiom europejskim i działaniom w Unii Europejskiej.  
4.3.1.1 wskazówka: W programach informacyjnych telewizji publicznej powinien być blok informacyjny 
o Europie, na wzór bloków poświęconych sportowi lub innym zagadnieniom.  
4.3.5.2 wskazówka: W mediach powinny pojawiać się programy, informujące konkretnie o UE.  
4.3.7.4 wskazówka: Wprowadzenie do wiadomości telewizyjnych bloku informacyjnego na temat UE, 
podobnie jak w przypadku sportu i innych zagadnień. 
3.2.1.2 wskazówka: Należy rozszerzyć zasięg istniejącego europejskiego kanału telewizyjnego lub 
agencji informacyjnej, które poruszają kwestie związane z działalnością UE (Rada, Parlament, decyzje 
itp.), z obecnej około jednej trzeciej obywateli UE na wszystkich zainteresowanych obywateli UE. 
Wszystkie informacje publikowane przez UE powinny być rzeczowe i bezstronne.  
3.2.3.4 wskazówka: Potencjalnym rozwiązaniem mogłyby być debaty publiczne transmitowane przez 
UE. Mogłyby istnieć gazety i agencje informacyjne, które przekazywałyby te informacje ludziom.  
3.3.3.1 wskazówka: Lepsze informowanie obywateli o UE: kanał, w którym znajdziemy wszystkie 
informacje o UE, zespół PR UE informujący o działaniach UE za pomocą różnych kanałów, aby dotrzeć 
do różnych grup docelowych, a także możliwość zaangażowania państw członkowskich w aktywne 
informowanie o działaniach UE, uwzględnienie w programach nauczania w szkołach, łatwy i przyjemny 
format.  
4.3.2.1 wskazówka: Stworzenie niezależnego europejskiego kanału informacyjnego lub agencji 
informacyjnej w celu przekazywania prawdziwych informacji i przeciwdziałania wiadomościom 
nieprawdziwym i nieobiektywnym. 
4.3.7.1 wskazówka: Potrzebujemy kanału informacyjnego, który mógłby przekazywać takie informacje 
(czym zajmuje się UE i dlaczego).  
5.2.3.2 wskazówka: Zaangażowanie mediów w promowanie unijnych mechanizmów przejrzystości. 

 
 

Dziedzina 5: Zwiększenie udziału obywateli 

Poddziedzina 5.1 Udział obywateli  

102. 5.1.1.1 wskazówka: Potrzebujemy przejrzystości w zakresie tego, o czym dyskutowano w ramach 
procesów uczestnictwa obywatelskiego. 
 

103. 5.1.1.2 wskazówka: Wszystkie decyzje UE powinny być przejrzyste, aby obywatele czuli się 
zaangażowani. 
5.1.1.3 wskazówka:  Decydenci polityczni muszą aktywnie zapewniać przejrzystość, a obywatele muszą 
być aktywnie informowani. 
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104. 5.1.2.5 wskazówka: Powiązanie wiedzy eksperckiej i polityki powinno zostać zinstytucjonalizowane. 
Powinno być określone i przejrzyste, na przykład w zakresie konsultacji lub sposobu wyboru ekspertów 
rządowych. 
 

105. 5.1.2.3 wskazówka: Musimy sprawić, by głosowanie stało się atrakcyjne. Nie chcemy obowiązku 
głosowania. 
 

106. 5.1.2.4 wskazówka: Stała reprezentacja obywateli w Parlamencie UE i Komisji Europejskiej; obywatele 
powinni uczestniczyć w procesie decyzyjnym. 
5.2.1.1 wskazówka: Większe zaangażowanie posłów w prace nad wnioskami i uczestnictwo obywateli 
dzięki wydzieleniu w programie prac Parlamentu specjalnego czasu dla obywateli. 

 
107. 5.1.3.1 wskazówka: Demokracja bezpośrednia: należy wskazać konkretne tematy, w odniesieniu do 

których zastosowanie powinna mieć demokracja bezpośrednia. 
 

108. 5.1.3.2 wskazówka: Wszyscy obywatele powinni mieć możliwość zagłosowania nad konstytucją 
europejską. 
 

109. 5.1.4.1 wskazówka: W niektórych obszarach polityki należałoby usprawnić współpracę między 
państwami członkowskimi a UE. Obszary działania / kompetencje UE nie powinny być rozszerzane bez 
powodu („nie na oślep”). 
 

110. 5.1.4.2 wskazówka: Należy przeanalizować, dlaczego dochodzi do utraty zaufania między politykami a 
obywatelami. 
 

111. 5.1.5.1 wskazówka: Platforma informacyjna dotycząca naruszeń lub niezgodności z dyrektywami i 
rozporządzeniami UE. 
 

Poddziedzina 5.2 Udział obywateli  

112. 2.1.3.3 wskazówka: UE powinna być otwarta na pomysły pochodzące bezpośrednio od obywateli, a nie 
tylko od rządów krajowych. Przykładowo: stworzenie ogólnoeuropejskiej platformy służącej do 
składania petycji i podejmowania inicjatyw obywatelskich.  
5.2.1.3 wskazówka: Platforma wymiany pomiędzy obywatelami i wybranymi przedstawicielami. 
Wyposażona w mechanizmy informacji zwrotnej i rejestrowania interakcji. 

 
113. 5.2.1.4 wskazówka: Rozszerzenie zakresu konsultacji z obywatelami przed podjęciem decyzji.  

5.2.3.4 wskazówka: Obowiązkowe mechanizmy konsultacji z obywatelami w przypadku wniosków 
dotyczących ograniczenia praw obywatelskich. 
 

114. 5.2.1.5 wskazówka: Usprawnienie mechanizmów sprawozdawczości polityków wobec obywateli, a nie 
tylko ich partii. Trzeba wyjść poza sprawozdania roczne. W ramach przygotowań do wyborów każdy 
przedstawiciel powinien zdać relację z wykonanej pracy. 
 

115. 5.2.2.1 wskazówka: Programy dla szkół i przedsiębiorstw na temat działań podejmowanych w 
odniesieniu do mechanizmów uczestnictwa i istniejących instrumentów.  
5.3.1.4 wskazówka: Opracowanie europejskiego programu nauczania (w zakresie uczestnictwa 
obywatelskiego w ramach wychowania obywatelskiego lub etyki, a także w ramach ogólnego programu 
nauczania). 

 
116. 5.2.3.1 wskazówka: Zaangażowanie gmin, podmiotów lokalnych i regionalnych w celu zachęcania 

obywateli i promowania ich udziału w mechanizmach decyzyjnych UE. Szczególne zaangażowanie szkół 
i młodzieży. Nie zapominając o dorosłych. 
 

117. 5.2.3.3 wskazówka: Skrócenie czasu i wymogów związanych z zastosowaniem mechanizmów 
przejrzystości i uczestnictwa w procesie decyzyjnym 



 

Panel 2 sesja 3 - 35 

Drugi europejski panel obywatelski: „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo” 

 
 

Poddziedzina 5.3 Udział obywateli  

118. 5.3.3.4 wskazówka: UE musi promować lokalne biura w gminach, aby zapewnić szkolenia w celu 
uzyskania informacji i cyfrowego dostępu do informacji i procesów decyzyjnych UE. 
 

119. 5.3.4.1 wskazówka: Rozpowszechnianie informacji (również w środkach masowego przekazu) o 
istniejących w UE mechanizmach uczestnictwa (zwłaszcza o tym, kiedy prowadzone są konsultacje).  
 

120. 5.3.4.2 wskazówka: Weryfikacja kryteriów dotyczących dokumentów, które nie mogą być 
upubliczniane.  
 

121. 5.3.4.3 wskazówka: Informacje dostępne w różnych językach UE (nie tylko w angielskim, niemieckim i 
francuskim). 
 

122. 4.2.2.1 wskazówka: Zapewnienie każdemu obywatelowi dostępu do informacji (smartfon, internet) 
5.3.3.5 wskazówka: Zapewnienie wszystkim obywatelom Europy dostępu do internetu (w celu 
zagwarantowania cyfrowej informacji i uczestnictwa obywateli).  
 

123. 5.3.2.1 wskazówka: Zaangażowanie polityków na rzecz uczestnictwa obywateli.  
5.3.2.2 wskazówka: W przypadku odrzucenia propozycji obywatelskich należy zwrócić się do 
odpowiedzialnych za to polityków, aby uzasadnili powody, dla których propozycja nie została przyjęta. 

 
124. 3.2.3.5 wskazówka: Udział obywateli i debaty, takie jak zgromadzenie obywatelskie, powinny odbywać 

się na szczeblu lokalnym.  
5.1.2.2 wskazówka: Korzystanie z paneli obywatelskich! Warunek konieczny: politycy muszą udzielać 
szczegółowych informacji zwrotnych na temat wyników prac paneli.  
5.2.1.2 wskazówka:  Utworzenie panelu obywatelskiego z siedzibą w Parlamencie. Określenie praw i 
obowiązków obywateli uczestniczących w panelach, w szczególności rotacji miejsc i wyboru obywateli 
w oparciu o mechanizmy losowe. Panele obywatelskie należy wspierać za pomocą struktury 
wspierającej dialog między obywatelami a przedstawicielami wybranymi w wyborach.  
5.3.3.1 wskazówka: Określenie, w przypadku których tematów politycznych konieczne jest 
zaangażowanie panelu obywatelskiego (tematy priorytetowe), na przykład, że bez zgody panelu 
obywatelskiego prawa obywatelskie nie powinny być ograniczane (jak stało się w przypadku pandemii).  
5.3.3.2 wskazówka: Organizowanie paneli obywatelskich w celu wzbogacenia opinii politycznych.  
5.3.3.3 wskazówka: Zapewnienie, że obywatele wybrani do udziału w dyskusji obywatelskiej są 
reprezentatywni dla populacji (różnorodność społeczno-demograficzna, a także udział mniejszości). 


