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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 
Grupa robocza ds. demokracji europejskiej po przewodnictwem Manfreda Webera (Parlament 

Europejski) 
17 grudnia 2021 r., w godz. 14.00–16.00 

 
 

1. Wstępne uwagi przewodniczącego  
 

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. Dyskusja potoczyła się według punktów ujętych w porządku 
dziennym rozesłanym przed posiedzeniem (patrz załącznik I). Przewodniczący poinformował, że 
europejski panel obywatelski „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność, 
bezpieczeństwo” przyjął zalecenia, co umożliwiło grupie roboczej pracę na ich podstawie. Z 
zadowoleniem stwierdził, że teraz będzie można przejść do dyskusji nad istotą sprawy, i przedstawił 
propozycję organizacji prac w podziale na pięć tematów: demokracja i wybory; podejmowanie decyzji; 
uprawnienia wykonawcze; procedury i pomocniczość; uczestnictwo obywateli i ludzie młodzi. Zwrócił 
uwagę, że jest to tylko orientacyjna struktura debaty, do której będzie można dodać inne elementy.  
 

2. Dyskusja 
 
Debatę rozpoczęto prezentacją zaleceń europejskiego panelu obywatelskiego „Demokracja europejska 
/ Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo” przyjętych przez panel we Florencji dnia 12 
grudnia.  
 
Dwóch przedstawicieli panelu omówiło pokrótce zalecenia, koncentrując się na kwestiach mających 
związek z punktami porządku dziennego posiedzenia grupy roboczej i cytując szereg konkretnych 
zaleceń, które ich zdaniem mogłyby zwiększyć partycypację obywateli oraz usprawnić proces wyborczy 
i proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Podkreślili oni w szczególności takie zalecenia 
panelu jak dalsza harmonizacja prawa wyborczego UE i wzmocnienie ponadnarodowego wymiaru 
wyborów europejskich, a także stworzenie platform cyfrowych, które umożliwiłyby obywatelom 
nawiązywanie kontaktów z decydentami politycznymi, wyrażanie opinii na temat wniosków 
ustawodawczych i dostęp do wiarygodnych informacji na temat Unii Europejskiej. Zwrócili również 
uwagę na zalecenia dotyczące wprowadzenia ogólnoeuropejskiego referendum i rozważenia 
systemów głosowania w instytucjach UE, by uczynić Unię sprawniejszą przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiednich gwarancji mniejszym państwom członkowskim. Stwierdzili, że zalecenia 
przedstawione przez ich panel są w przeważającej mierze zdecydowane, poparte wyraźną większością 
głosów, i podkreślili, że oczekują jasnego harmonogramu działań następczych w związku z zaleceniami.  
 
Podczas debaty, która się następnie wywiązała, współprzewodnicząca zarządu Konferencji 
wiceprzewodnicząca Komisji Dubravka Šuica przypomniała, że zalecenia europejskiego panelu 
obywatelskiego muszą znaleźć się w centrum dyskusji. Wielu mówców podkreśliło znaczenie edukacji 
i zlikwidowania luki informacyjnej w kwestiach europejskich, na co zwrócili uwagę obywatele. 
Nawiązano również do zaleceń dotyczących demokracji uczestniczącej i deliberatywnej, w tym do 
strukturalnego uznania zgromadzeń obywatelskich. Kilku mówców zaznaczyło swoje poparcie dla 
zaleceń dotyczących niezależności mediów. Zgodnie z tematyką, której poświęcono posiedzenie, wiele 
wystąpień dotyczyło kwestii związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego i procesem 
podejmowania decyzji.  
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2.1. Demokracja i wybory 
 
Wielu mówców wypowiedziało się na temat zalecenia europejskiego panelu obywatelskiego 
dotyczącego harmonizacji warunków głosowania w wyborach europejskich oraz przejścia na 
głosowanie na partie europejskie wystawiające kandydatów z różnych państw członkowskich. Ogólna 
idea dążenia do harmonizacji spotkała się z poparciem wielu członków, choć co do ewentualnego 
obniżenia wieku uprawniającego do głosowania do 16 lat zdania już się różniły. W tym kontekście 
przedstawiciele europejskiego panelu obywatelskiego zauważyli, że obywatele uczestniczący w panelu 
nie byli zgodni co do tej propozycji, dlatego też nie wydano żadnych zaleceń w tej kwestii. Propozycja 
przejścia na system list ponadnarodowych w wyborach europejskich spotkała się ze zdecydowanym 
poparciem niektórych członków, podczas gdy inni podkreślili, jak ważne jest uwzględnienie przy 
omawianiu tej kwestii wszystkich konsekwencji takiego kroku, a kilku mówców wyraźnie nie zgodziło 
się z tym pomysłem.  
 
Ponadto niektórzy członkowie opowiedzieli się za zwiększeniem widoczności europejskich partii 
politycznych i za powiązaniem wyników wyborów z mianowaniem przewodniczącego Komisji w 
ramach systemu głównych kandydatów. Inni mówcy wezwali do zapewnienia inkluzywnego charakteru 
wyborów, w tym udziału w nich osób niepełnosprawnych i grup mniejszościowych. Niektórzy 
członkowie podkreślili znaczenie budowania demokracji europejskiej opartej nie tylko na wyborach, w 
tym poprzez większe wpisanie demokracji w codzienne życie obywateli oraz poprzez wspieranie 
aktywności obywatelskiej i aktywnego obywatelstwa. Poruszono również kwestię demokracji 
gospodarczej. Niektórzy poparli też zalecenie dotyczące zmiany nazw instytucji UE, aby ich funkcje stały 
się czytelniejsze. 
 

2.2. Podejmowanie decyzji 
 
Członkowie grupy roboczej przedyskutowali również różne aspekty unijnego procesu decyzyjnego. 
Niektórzy członkowie opowiedzieli się za wzmocnieniem roli Parlamentu Europejskiego w sferze 
gospodarki oraz za przyznaniem mu prawa do inicjatywy ustawodawczej, za dalszym rozszerzeniem 
zakresu stosowania zwykłej procedury ustawodawczej oraz za doprowadzeniem do tego, by Rada 
podejmowała decyzje w drodze głosowania większością kwalifikowaną, a nie na zasadzie 
jednomyślności w większej liczbie dziedzin (np. w kwestiach związanych z podatkami, budżetem, 
zasobami własnymi, sprawami społecznymi i polityką zagraniczną). Inni uznali, że ważne jest 
wzmocnienie roli parlamentów narodowych i regionalnych w kontekście malejącej roli dyrektyw w 
porównaniu z innymi aktami w ciągu ostatnich dwudziestu lat, wskazali na tendencję wzrostową w 
zakresie stosowania aktów delegowanych oraz na potrzebę przemyślenia na nowo procedury żółtej 
kartki wobec jej obecnie ograniczonej roli. Wspomniano o znaczeniu większego zaangażowania 
partnerów społecznych i zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, a także poruszono kwestię 
przejrzystości procesu decyzyjnego UE. 
 

3. Końcowe uwagi przewodniczącego 
 
 
Przewodniczący wyraził zadowolenie z przebiegu debaty, uznając, że pozwoliła zapoznać się w ogólnym 
zarysie z poglądami poszczególnych członków grupy roboczej oraz wyznaczyła kierunek, jaki obierze 
wkład grupy roboczej w prace zgromadzenia plenarnego. Wyraził również wolę transmitowania 
następnej sesji przez internet. Zaproponował, by kontynuować dyskusję na następnym posiedzeniu, i 
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podkreślił potrzebę przedstawienia na kolejnym etapie streszczenia głównych pomysłów, by rozpocząć 
wypracowywanie porozumienia co do kierunku dalszych prac i identyfikowanie potencjalnych punktów 
spornych. Uznał, że będzie to można zrobić na kolejnym posiedzeniu grupy roboczej. 
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ZAŁĄCZNIK I. Porządek dzienny posiedzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. 
 

 

 
 

PORZĄDEK DZIENNY DRUGIEGO POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ DS. 
DEMOKRACJI EUROPEJSKIEJ  

 
 

Piątek 17 grudnia, w godz. 14.00–16.00 
(zdalnie) 

 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego  
 

2. Przedstawienie przez obywateli zaleceń europejskiego panelu obywatelskiego 
dotyczących demokracji europejskiej, a następnie dyskusja  
 

3. Dyskusja nad trzecim sprawozdaniem okresowym wielojęzycznej platformy cyfrowej 
 

4. Wymiana poglądów na temat demokracji europejskiej 
4.1 Demokracja i wybory 
4.2 Proces podejmowania decyzji w UE 
 

5. Sprawy różne 
 
 

6. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącego 
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ZAŁĄCZNIK II. Lista członków grupy roboczej ds. demokracji europejskiej 
 

Przewodniczący:  Manfred WEBER (Parlament Europejski)  

    

Tytuł Imię Nazwisko Komponent 

        

    

p. Chiara ALICANDRO  Europejskie panele obywatelskie 

p. Michalakis ASIMAKIS  Europejskie panele obywatelskie 

p. Zoltán  BALCZÓ Parlamenty narodowe 

p. Olga BAUM Europejskie panele obywatelskie 

p. Matouš BELOHLAVEK  Europejskie panele obywatelskie 

p. Yamina BEN NAOUM 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. Brando BENIFEI Parlament Europejski 

p. Mara BIZZOTTO Parlament Europejski 

p. Damian BOESELAGER Parlament Europejski 

p. Ioannis  BOURNOUS Parlamenty narodowe 

p. Nicolai BOYSEN 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. Martina BRAMBILLA  Europejskie panele obywatelskie 

p. Gari  CAPPELLI Parlamenty narodowe 

p.  Vasco CORDEIRO Komitet Regionów 

p. Annemieke DE CLERCK  Europejskie panele obywatelskie 

p. Bruno  DIAS Parlamenty narodowe 

p. Gašper  DOVŽAN Rada 

p. Aleksandra   DULKIEWICZ  Przedstawiciele lokalni/regionalni 

p. Pascal DURAND Parlament Europejski 

p. Anna ECHTERHOFF Społeczeństwo obywatelskie 

p. Sandro GOZI Parlament Europejski 

p.  Eva Kjer  HANSEN Parlamenty narodowe 

p. Pablo  HISPÁN Parlamenty narodowe 

p. Pat  KELLY Rada 

p. Antonia KIEPER Europejskie panele obywatelskie 

p. Wepke KINGMA Rada 

p. Tomáš KOZÁK Rada 

p. Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlament Europejski 

p. Reinhold  LOPATKA Parlamenty narodowe 

p.  Esther LYNCH Partnerzy społeczni 

p. Evangelos MEIMARAKIS Parlament Europejski 

p. Aleksandar MILISOV  Europejskie panele obywatelskie 

p.  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlamenty narodowe 
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p. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Europejskie panele obywatelskie 

p. Anti  POOLAMETS Parlamenty narodowe 

p. Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Rada 

p. Paulo RANGEL Parlament Europejski 

p. Ariane  RODERT  
Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny 

p. Hans  ROTHENBERG Parlamenty narodowe 

p. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlament Europejski 

p. Hermano  SANCHES RUIVO   Przedstawiciele lokalni/regionalni 

p. Axel  SCHÄFER Parlamenty narodowe 

p. Kaspar SCHULTZ 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. Pedro SILVA PEREIRA Parlament Europejski 

p. Sven SIMON Parlament Europejski 

p. Lucie  STUDNICNA  
Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny 

p. Dubravka SUICA Komisja Europejska 

p. Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Europejskie panele obywatelskie 

p. Apostolos TZITZIKOSTAS Komitet Regionów 

p. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamenty narodowe 

p. Andris VĪTOLS Rada 

 
 


