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1. Uwagi wstępne przewodniczącej 

 

Przewodnicząca Věra JOUROVÁ otworzyła posiedzenie i powitała wszystkich uczestników. Posiedzenie 
odbyło się w formie hybrydowej. 40 z 52 członków grupy roboczej było obecnych fizycznie, a 5 uczestniczyło 
w posiedzeniu zdalnie; w dyskusji wzięło udział 27 osób, w tym większość obywateli obecnych na posiedzeniu. 
 
Następnie przewodnicząca przedstawiła niektóre z wielu tematów wchodzących w zakres kompetencji grupy 
roboczej (np. prawa podstawowe i wolności, tożsamość europejska, równość płci, walka z terroryzmem itp.). 
Odniosła się do pomysłów przedstawionych do tej pory na wielojęzycznej platformie cyfrowej i dotyczących 
wartości i praw, praworządności i bezpieczeństwa, a także do najważniejszych tematów, które wskazano 
podczas pierwszej sesji drugiego europejskiego panelu obywatelskiego (zob. sprawozdanie z pierwszej sesji 
drugiego panelu tutaj).  
 
Zauważyła, że grupa robocza będzie mogła omówić zalecenia drugiego europejskiego panelu obywatelskiego 
w grudniu.  
 
Przewodnicząca oddała następnie głos wszystkim chętnym; ograniczyła czas poszczególnych wystąpień do 
dwóch minut. 
 

 
2. Dyskusja 
 
Niektórzy uczestnicy poruszyli temat wstępnej procedury, w tym sposobu organizacji dyskusji grupy roboczej 
(np. ustalenie porządku obrad wokół konkretnych tematów), sposobu przedstawienia prac grupy na sesji 
plenarnej oraz tego, czy grupa powinna się zbierać również między sesjami plenarnymi. Niektórzy uczestnicy 
zaapelowali również o większą przejrzystość posiedzeń grupy roboczej, na przykład poprzez publiczne 
transmisje internetowe oraz publiczne udostępnianie całej dokumentacji.  
 
Przewodnicząca przypomniała, że grupa robocza weźmie pod uwagę wyniki europejskich paneli 
obywatelskich oraz wpisy na platformie. Zgodziła się również, że ważna jest przejrzystość prac grupy roboczej.  
 
Co do meritum, większość uczestników podkreśliła, że praworządność oraz wartości i prawa to zasadnicze 
elementy UE. Trzeba je umacniać i potwierdzać ich znaczenie. 
 
Niektórzy zastanawiali się, czy Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest przedsięwzięciem 
teoretycznym, które ma służyć poprawie dobrze funkcjonującego systemu praworządności oraz wartości i 
praw, czy też konieczna jest rzeczywista reforma. Wielu z nich zaapelowało, by pokazać namacalne wyniki 
Konferencji. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=pl


 

 

 
Niektórzy członkowie grupy roboczej domagali się, aby jaśniej określić unijne wartości i wspólną unijną normę 
w zakresie praworządności. Wiele osób podkreślało, że UE jest czymś więcej niż tylko jednolitym rynkiem. 
Inni uczestnicy zaznaczyli jednak, że Traktaty UE i Trybunał Sprawiedliwości już wystarczająco dobrze 
definiują praworządność i wartości UE.   
 
W związku z tym uczestnicy omówili również sprawę równowagi między wspólnymi normami a specyfiką 
poszczególnych państw. Wielu członków grupy określiło UE jako system oparty na zasadach. Praworządność 
powinna w nim funkcjonować jako zasada niepodlegająca negocjacjom. Niektórzy uczestnicy zwrócili jednak 
uwagę na potrzebę poszanowania specyfiki poszczególnych krajów. 
 
Ponadto wielu uczestników podkreślało, że trzeba usprawnić wdrażanie obowiązujących praw i wartości UE 
w praktyce, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla wiarygodności i legitymacji UE wobec obywateli.  
W ramach tych postulatów kilku uczestników zaznaczyło, że UE powinna jak najszybciej przystąpić do 
europejskiej konwencji praw człowieka.  
 
Niektórzy uczestnicy zwrócili uwagę na wpisy na wielojęzycznej platformie cyfrowej oraz na wyniki pierwszej 
sesji drugiego europejskiego panelu obywatelskiego na temat praw wynikających z obywatelstwa UE. 
Zaproponowali oni, by dalej pracować nad statutem obywatelstwa UE zamiast skupiać się na tożsamości. 
Członkowie grupy roboczej zauważyli w tym względzie, że panele mają realną szansę, aby wytyczyć program 
polityczny UE. 
 
Kilku uczestników podkreśliło również fundamentalny charakter praw socjalnych. Uznali oni godne warunki 
pracy i życia za kluczowy element systemu praw i wartości UE.  
 
Inni uczestnicy poruszyli również kwestie dezinformacji, wolności mediów, rodziny, demografii i praw 
dziecka.   
 
 
3. Uwagi końcowe przewodniczącej 
 
Na zakończenie obrad przewodnicząca JOUROVÁ podsumowała główne kwestie poruszone przez 
uczestników.  
 
W odniesieniu do procedury przewodnicząca poinformowała w podsumowaniu, że: 

 przekaże zarządowi postulat, by transmitować obrady grupy roboczej na żywo.  

 Porządek obrad grupy roboczej będzie przekazywany z wyprzedzeniem na każde posiedzenie, jednak 
nie wyklucza to rozmów na inne tematy wchodzące w szeroki zakres prac grupy roboczej. 

 Trzeba rozważyć kwestię interakcji z innymi grupami roboczymi. 

 Uwzględnione zostaną wszelkie dalsze potrzeby w zakresie tłumaczenia ustnego. 

 Przewodnicząca przypomniała, że wybory rzecznika obywatelskiego grupy roboczej odbędą się na 
późniejszym etapie. 

 
W odniesieniu do spraw merytorycznych przewodnicząca podsumowała następujące główne kwestie:  

 Praworządność nie podlega negocjacjom, ale potrzebne są ściślejszy dialog i wzajemne zrozumienie. 
Trzeba uznać wartość różnorodności, ale na podstawie wspólnych norm.  

 UE powinna przejść od słów do czynów. Trzeba dopilnować, aby obowiązujące przepisy i zasady były 
w pełni stosowane w praktyce. Dotyczy to w szczególności Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. 

 Konieczność potwierdzenia zasad, które stanowią podstawę Unii, postrzeganej nie jako jednolity 
rynek, lecz jako Unia wartości. Jednocześnie trzeba sprostać wyzwaniom, które wynikają z brexitu i 
kryzysu związanego z COVID-19.  



 

 

 Stanowcza obrona wartości UE – potwierdzenie i dalsze doprecyzowane już istniejących definicji 
praworządności, wartości i praw.  

 Potrzeba szerzej zakrojonej dyskusji na temat wartości, a także korupcji i zagrożeń dla 
bezpieczeństwa. 

 Konieczność powiązania omawianych kwestii z prawami socjalnymi, prawami dziecka, prawem do 
prywatności i pluralizmem mediów. 

 Potrzeba dalszego rozwijania obywatelstwa UE bez wkraczania w prywatną sferę tożsamości.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK: Lista członków grupy roboczej ds. wartości, praw, praworządności i bezpieczeństwa 
 
 

p. Ilse  AIGNER  Komitet Regionów 

p. Daniel  ANDERSSON Parlamenty narodowe 

p. Valentina BALZANI  Europejskie panele obywatelskie 

p. Katarina BARLEY Parlament Europejski 

p. Paolo BARONE  Europejskie panele obywatelskie 

p. Nicolas BAY Parlament Europejski 

p. Ondřej  BENEŠÍK Parlamenty narodowe 

p. Laurent BERGER Partnerzy społeczni 

p. Elsa BESTARD  Europejskie panele obywatelskie 

p. Vladimír BILČÍK Parlament Europejski 

p.  Yves  CRUCHTEN Parlamenty narodowe 

p. Katalin CSEH Parlament Europejski 

p. Gwendoline DELBOS-CORFIELD Parlament Europejski 

p. Klára DOBREV Parlament Europejski 

p. Mandy FALZON Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 

p. Petros  FASSOULAS Społeczeństwo obywatelskie 

p. Paula  FERNANDEZ VIANA   Komitet Regionów 

p. Daniel FREUND Parlament Europejski 

p. Esteban GONZALEZ PONS Parlament Europejski 

p. Branko  GRIMS Parlamenty narodowe 



 

 

p.  Alice-Mary  HIGGINS Parlamenty narodowe 

p. Richárd  HÖRCSIK Parlamenty narodowe 

p.  Gerhard HUEMER Partnerzy społeczni 

p. Věra JOUROVÁ Komisja Europejska  

p.  Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA Rada 

p.  Martin KLUS Rada 

p.  Jeppe KOFOD Rada 

p.  Georgios KOTSIRAS Rada 

p. Hajnalka KOZMANE GOMBKOTO  Europejskie panele obywatelskie 

p. Karl-Heinz   LAMBERTZ Przedstawiciele lokalni/regionalni 

p. Tommy Kofoed LARSEN  Europejskie panele obywatelskie 

p. Normunds LEGZDINS  Europejskie panele obywatelskie 

p. Christian  MOOS Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

p. Rasmus  NORDQVIST Parlamenty narodowe 

p. Ninni NORRA Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 

p. Maria Teresa PAGAZAURTUNDUA RUIZ Parlament Europejski 

p.  Kacper  PŁAŻYŃSKI Parlamenty narodowe 

p.  Pere Joan  PONS Parlamenty narodowe 

p.  Michael ROTH Rada 

p. Jacek SARYUSZ-WOLSKI Parlament Europejski 

p. Joy Clara SCHAEFLEIN  Europejskie panele obywatelskie 

p. Helmuth Franz SCHLAGOWSKI  Europejskie panele obywatelskie 

p. Helmut SCHOLZ Parlament Europejski 

p. Sjoerd  SJOERDSMA Parlamenty narodowe 

p. Romana TOMC Parlament Europejski 

p.  Tytti TUPPURAINEN Rada 

p. Štefan URBANEK  Europejskie panele obywatelskie 

p. Karl  VANLOUWE Parlamenty narodowe 

p. Claudiu Marian VATAU  Europejskie panele obywatelskie 

p. Ozlem  YILDIRIM  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

p. Kristīne ZONBERGA Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 

 
 
 
 


