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Podstawowe informacje: Demokracja europejska / wartości i prawa, praworządność 
i bezpieczeństwo 

 

Panel „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo” 
poświęcony jest kwestiom związanym z demokracją, takim jak wybory, uczestnictwo w niej 
poza okresami wyborczymi, postrzegany dystans między obywatelami a wybieranymi przez 
nich przedstawicielami, wolność mediów i dezinformacja. Na jego forum poruszane są 
również kwestie dotyczące praw podstawowych i podstawowych wartości, praworządności 
i zwalczania wszelkich form dyskryminacji. Równocześnie zajmuje się bezpieczeństwem 
wewnętrznym UE, np. kwestią ochrony Europejczyków przed wszelkimi formami terroryzmu 
i innymi przestępstwami.  

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat poszczególnych tematów 
panelu. Przede wszystkim określono w nim, co UE robi już w tych dziedzinach oraz jakie 
główny obawy i życzenia na przyszłość zgłosili użytkownicy wielojęzycznej platformy cyfrowej 
(https://futureu.europa.eu). Ponadto znajdą tu Państwo również linki do dalszych informacji na 
wiele tematów. 

Państwa zadanie  

W ramach panelu zaprosimy Państwa do rozważenia i sformułowania zestawu zaleceń co do 
dalszych działań instytucji unijnych w odniesieniu do przyszłości Europy w dziedzinach 
demokracji europejskiej / wartości i praw, praworządności i bezpieczeństwa. I tak na przykład 
zalecenia mogą określać ogólny kierunek działań lub sposób rozwiązania konkretnego 
problemu. 

Podczas trzech sesji będą Państwo dyskutować i współpracować bezpośrednio z innymi 
obywatelami z całej Europy, by wspólnie sformułować zalecenia. Podczas trzeciej i ostatniej 

https://futureu.europa.eu/
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sesji będą Państwo wspólnie głosować nad zaleceniami, które zostaną przedstawione 
i omówione z innymi uczestnikami sesji plenarnej konferencji. 

Demokracja europejska 

Przyczynianie się do demokracji europejskiej oznacza wyrażenie własnego zdania, zarówno 
przez udział w wyborach europejskich, w których co pięć lat obywatele bezpośrednio wybierają 
posłów do Parlamentu Europejskiego, jak również poza okresami wyborczymi. Ostatnie 
wybory europejskie, które odbyły się w 2019 r., miały najwyższą frekwencję od 20 lat: wzięło 
w nich udział ponad 200 mln wyborców i odnotowano gwałtowny wzrost liczby młodych 
wyborców. 

Jednocześnie demokracja w UE i jej krajach stoi w obliczu takich wyzwań jak nasilający się 
ekstremizm, dezinformacja oraz postrzegany dystans między ludźmi a ich wybranymi 
przedstawicielami. 

Jakie działania podejmuje UE? 

Wysokie wskaźniki frekwencji są jedną z oznak zdrowych demokracji. Będziemy w dalszym 
ciągu informować obywateli o politykach Unii Europejskiej i zachęcać ich do głosowania. 

Ludzie chcą aktywniej uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityki na 
szczeblu europejskim nie tylko w czasie wyborów. Taki jest cel Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy. Jest również szereg innych inicjatyw UE, które wspierają udział 
społeczeństwa, takich jak dialog obywatelski, europejska inicjatywa obywatelska i petycje 
kierowane do Parlamentu Europejskiego. 

W obliczu nasilającego się ekstremizmu i zalewu fałszywych informacji przyjęliśmy   
Europejski plan działania na rzecz demokracji, by nasze demokracje stały się odporniejsze. 
Plan ten będzie promował wolne i uczciwe wybory, wspierał wolność mediów i intensyfikował 
walkę z dezinformacją. 

Wkład wielojęzycznej platformy cyfrowej (19 kwietnia – 2 sierpnia 2021 r.) 

Do 2 sierpnia 2021 r. przy temacie „Demokracja europejska” na platformie cyfrowej zgłoszono 
łącznie 1 016 pomysłów, 2 296 komentarzy i 329 wydarzeń. Uczestnicy apelują 
o restrukturyzację instytucji europejskich, a nawet o federalizację Unii Europejskiej. 
W poszczególnych sugestiach wzywa się również do zwiększenia uczestnictwa obywateli i ich 
zaangażowania. Ogólnie wymiana na ten temat jest konstruktywna i perspektywiczna, nawet 
jeśli w niektórych przypadkach wyrażana jest obawa co do ryzyka implozji UE z uwagi na 
napięcia, populizm i nacjonalizm. 

Wpisy uczestników obejmują szeroki zakres zagadnień: 

 Federalizacja Unii Europejskiej 

 Reformy instytucjonalne 

 Wybory do Parlamentu Europejskiego 

 Reprezentacja obywateli 

 Uczestnictwo obywateli i konsultacje z obywatelami 

 Media 

 Języki i pielęgnowanie ducha europejskiego 

 Ochrona i wzmacnianie demokracji 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_pl
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Federalizacja Unii Europejskiej 

Wielu uczestników wypowiadających się przy temacie „Demokracja europejska” wzywa do 
federalizacji Unii Europejskiej. Jest to również powtarzający się motyw wydarzeń związanych 
z tym tematem (zob. przykładowe wydarzenie). 

Uczestnicy postrzegają federalizację jako najlepszy sposób postępowania pozwalający UE 
osiągnąć jej pełen potencjał (zob. przykładowy pomysł), a także jako sposób na zwiększenie 
wiarygodności i wpływu UE na światowej scenie politycznej i siły w radzeniu sobie 
z problemami ponadnarodowymi, z którymi mierzymy się obecnie, takimi jak zmiana klimatu 
i pandemia COVID-19 (zob. pomysł). Ponadto, zdaniem uczestników popierających ten 
pomysł, pozwoliłoby to pokonać eurosceptycyzm i nastroje nacjonalistyczne. 

Przykładowo, szeroko popierany i omawiany pomysł dotyczy utworzenia zgromadzenia 
konstytucyjnego, które opracowałoby konstytucję europejską definiującą główne elementy 
i zasady demokratycznej federacji europejskiej (zob. pomysł). Dyskusja obejmuje również 
bardziej konkretne apele o wspólną politykę fiskalną i gospodarczą, wspólną armię 
europejską i federalizację polityki zagranicznej wraz z przeprojektowaniem instytucji UE 
zgodnie z zasadami federalizmu. 

Niektórzy uczestnicy odnoszą się jednak sceptycznie do federalizacji UE i propagują raczej 
decentralizację z większymi uprawnieniami dla państw członkowskich (zob. przykładowy 
pomysł), przy większej swobodzie i poszanowaniu tożsamości państw członkowskich oraz 
dobrowolnej współpracy w obszarach, w których będzie ona przydatna (zob. przykładowy 
pomysł). 

Reformy instytucjonalne 

Wiele pomysłów omawia również bardziej szczegółowo reformę instytucji europejskich, której 
celem byłoby zapewnienie ich większej skuteczności i przejrzystości oraz przybliżenie ich do 
obywateli. Obejmuje to propozycje znaczącego przebudowania struktury instytucjonalnej 
(zob. przykładowy pomysł). 

W odniesieniu do Parlamentu Europejskiego uczestnicy najczęściej apelują o przyznanie mu 
faktycznych uprawnień inicjatywy ustawodawczej (zob. przykładowy pomysł). Pojawiają się 
również apele o przyznanie mu uprawnień budżetowych (zob. pomysł). Omawiana jest też 
kwestia siedziby Parlamentu Europejskiego – uczestnicy apelują o dokonanie wyboru między 
Strasburgiem a Brukselą (zob. przykładowy pomysł). 

W przypadku Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej powtarzającym się na platformie 
pomysłem w ramach tematu „Demokracja europejska” jest przejście na głosowanie 
większością kwalifikowaną, by zakończyć możliwość korzystania z przysługującego 
państwom członkowskim prawa weta (zob. przykładowy pomysł). 

Toczą się również dyskusje na temat roli Rady w strukturze instytucjonalnej UE (zob. 
przykładowy pomysł) oraz pojawiają się propozycje pogłębienia bikameralizmu w UE (zob. 
przykładowy pomysł). 

Jeśli chodzi o Komisję Europejską, omawiane są wybory na stanowisko przewodniczącego 
Komisji i mianowanie komisarzy, w tym system czołowych kandydatów (tzw. 
Spitzenkandidaten) (zob. przykładowy pomysł), a także bezpośrednie wybory na stanowisko 

przewodniczącego Komisji przez obywateli (zob. przykładowy pomysł). Uczestnicy podnoszą 
również kwestię liczby komisarzy (zob. przykładowy pomysł). 

Ponadto wspomina się o reformie Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, dzięki czemu mogłyby np. funkcjonować wydajniej. Obejmuje to 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimité&locale=fr&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
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sugestie, by zreformować Komitet Regionów tak by uwzględnić odpowiednie kanały dialogu 
dla regionów, a także miast i gmin (zob. pomysł), lub nadać mu większą rolę (zob. pomysł). 

Jednym szczegółowo omawianym pomysłem jest idea, by na czele UE stał przewodniczący 
wybierany bezpośrednio, na przykład poprzez połączenie ról przewodniczącego Komisji 
Europejskiej i Rady Europejskiej (zob. przykładowy pomysł). Pojawiają się również apele 
o utworzenie jednego punktu kontaktowego, tak by UE mówiła jednym głosem w stosunkach 
zewnętrznych (zob. przykładowy pomysł). 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Pakiet pomysłów związanych z reformami instytucjonalnymi nawołuje do zmian w sposobie 
przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zmiany te miałyby zwiększyć 
zaangażowanie obywateli w procesy demokratyczne UE. Jedna z szerzej omawianych 
propozycji dotyczy tworzenia ogólnounijnych ponadnarodowych list wyborczych, by zachęcać 
kandydatów do skupienia się raczej na kwestiach europejskich, a nie na kwestiach krajowych 
(zob. pomysł). Omawiane są również inne pomysły na promowanie ogólnoeuropejskiej 
debaty, a także na przybliżanie posłów do Parlamentu Europejskiego do obywateli (zob. 
przykładowy pomysł). 

Niektóre propozycje dotyczą konkretnie sposobów zwiększenia frekwencji wyborczej 
w wyborach europejskich. Apeluje się o wprowadzenie obowiązku głosowania (zob. pomysł), 
a także proponuje sposoby na ułatwienie udziału w nich, na przykład poprzez umożliwienie 
głosowania korespondencyjnego oraz rejestrację wyborców w dniu wyborów lub też 
ogłoszenie dnia wyborów dniem wolnym od pracy (zob. pomysł). Niektórzy uczestnicy 
omawiają również głosowanie elektroniczne, w tym pomysł utworzenia ogólnoeuropejskich 
elektronicznych spisów wyborców (zob. pomysł). Kwestia głosowania elektronicznego jest 
omawiana również w ramach tematu „Transformacja cyfrowa”. 

Są również propozycje ujednolicenia minimalnego wieku uprawniającego do 
głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (zob. przykładowy pomysł) oraz 
ustalenia go na 16 lat (zob. pomysł). 

Uczestnictwo obywateli i konsultacje z obywatelami 

Wpisy na platformie obejmują szereg sugestii dotyczących zwiększenia zaangażowania 
obywatelskiego i poczucia odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w UE. 

Pewna grupa pomysłów i wydarzeń dotyczy opracowania trwalszych mechanizmów opartych 
na demokracji uczestniczącej i interakcji między obywatelami w zakresie wzmocnienia 
i uzupełnienia demokracji przedstawicielskiej, również poprzez wykorzystanie doświadczeń 
zdobytych podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Uczestnicy zaproponowali na 
przykład bardziej systematyczne wykorzystywanie zgromadzeń i paneli obywatelskich przy 
przygotowywaniu najważniejszych i najtrudniejszych decyzji politycznych w UE (zob. 
przykładowy pomysł). Inni uczestnicy proponują internetowe forum cyfrowe, na którym 
obywatele UE mogliby omawiać prawodawstwo UE, korzystając ze stosowanego w mediach 
społecznościowych systemu głosowań i komentarzy (zob. pomysł). Podobny pomysł dotyczy 
platformy lobbingowej dla obywateli jako jednego z alternatywnych sposobów przekazywania 
swojej wiedzy fachowej i wyrażania opinii na temat omawianego w UE prawodawstwa przez 
zwykłych obywateli UE i mniejsze przedsiębiorstwa (zob. pomysł). 

Wpisy obejmują również propozycję utworzenia jednej internetowej platformy kompleksowej 
obsługi gromadzącej cały publiczny wkład w partycypacyjną unijną architekturę 
instytucjonalną, niezależnie od tego, czy będzie miał on formę europejskich inicjatyw 
obywatelskich, skarg lub petycji (zob. pomysł). 

Niektórzy uczestnicy zaproponowali „parlament obywatelski” – zgromadzenie poświęcone 
organizacjom społeczeństwa obywatelskiego (zob. pomysł) lub „zgromadzenie konstytucyjne” 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fi
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
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(zob. pomysł), które doradzałoby Parlamentowi Europejskiemu. Uczestnicy omawiają także 
pomysł ogólnounijnych referendów jako alternatywy dla referendów krajowych dotyczących 
tematów unijnych instytucji i polityki (zob. przykładowy pomysł). 

Reprezentacja obywateli 

W odniesieniu do reprezentacji obywateli na platformie zamieszczono kilka apeli o skupienie 
się na określonych pokoleniach. Obejmuje to sugestie dotyczące powołania komisarza 
europejskiego zajmującego się sprawami osób starszych (zob. pomysł) oraz stworzenia 
młodym ludziom możliwości regularnego przedstawiania swoich poglądów w Parlamencie 
Europejskim (zob. pomysł). Podobny wpis sugeruje ustanowienie określenie liczby posłów do 
Parlamentu Europejskiego, którzy powinni być w wieku poniżej 35 lat (zob. pomysł). 

Pojawia się też pomysł stworzenia listy z parytetem płci w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego (zob. pomysł). 

Jeden z powszechniej popieranych i dyskutowanych pomysłów dotyczy stworzenia 
obywatelstwa europejskiego, które nie byłoby powiązane z obywatelstwem państwa 
członkowskiego (zob. pomysł). Uczestnicy poruszają również kwestię umożliwienia 
obywatelom spoza UE przebywającym długoterminowo w jednym z państw członkowskich 
głosowania w unijnych wyborach w państwie ich pobytu (zob. pomysł). 

Inny pomysł dotyczy apelu, by UE nalegała na ustanowienie parlamentu ONZ, który 
umożliwiłby obywatelom bezpośrednio, niezależnie od ich rządów krajowych, 
ustosunkowywać się do decyzji na szczeblu globalnym (zob. pomysł). 

Media 

Szereg wpisów przy temacie „Demokracja europejska” skupia się na mediach. Związane z nim 
pomysły są także omawiane przez uczestników w ramach tematu „Edukacja, kultura, młodzież 
i sport”. 

Jedną z powtarzających się sugestii jest stworzenie paneuropejskich środków masowego 
przekazu lub sieci (zob. przykładowy pomysł) lub utworzenie jednego publicznego nadawcy 
unijnego (zob. przykładowy pomysł). Proponuje się to przede wszystkim w celu zwiększenia 
wśród obywateli znajomości zagadnień UE, dzięki na przykład transmisjom strumieniowym na 
żywo dyskusji i wydarzeń, a także w celu promowania wspólnego ducha UE, celebrowania 
europejskich wartości i kultur za pomocą filmów dokumentalnych poświęconych krajom UE. 
Niektórzy uczestnicy apelują również o to, by taki unijny kanał telewizyjny i radiowy 
popularyzował wartości UE poza jej granicami (zob. przykładowy pomysł). 

Inni uczestnicy proponują szkolenie dziennikarzy z zakresu relacjonowania tematyki UE lub 
nałożenie na nadawców publicznych obowiązku przeznaczania części czasu antenowego na 
kwestie UE. 

Języki i pielęgnowanie ducha europejskiego 

Inna grupa pomysłów na platformie to zagadnienia związane z językami oraz wspólnym 
europejskim duchem i tożsamością. Jest to również zagadnienie powtarzające się w ramach 
tematu „Edukacja, kultura, młodzież i sport”. 

Wielu uczestników omawia pomysł wyboru wspólnego języka w celu lepszej komunikacji 
i zrozumienia wśród obywateli w całej UE (zob. przykładowy pomysł), w tym propozycję 
wykorzystania w tej roli esperanto (zob. przykładowy pomysł). Obie propozycje mają swoich 
zagorzałych zwolenników i przeciwników w sekcjach komentarzy. Niektórzy uczestnicy 
apelują również o ściślejsze przestrzeganie zasady wielojęzyczności (zob. przykładowy 
pomysł). 

Ponadto istnieją pomysły utworzenia unijnej drużyny sportowej (zob. przykładowy pomysł), 
ustanowienia 9 maja dniem wolnym od pracy we wszystkich państwach członkowskich (zob. 
pomysł) lub stworzenia paszportu UE (zob. pomysł), aby pielęgnować ducha europejskiego. 

Ochrona i wzmacnianie demokracji 

Kilka pomysłów w ramach tego tematu dotyczy ochrony demokracji w UE i wzywa do 
zdecydowanego działania przeciwko rządom, które naruszają zasady demokracji, nawiązuje 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
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się tu w szczególności do Węgier i Polski (zob. przykładowy pomysł). Zagadnienie to 
szczegółowo omówiono w ramach tematu „Wartości i prawa, praworządność, 
bezpieczeństwo”. 

Uczestnicy przyznają również, że dezinformacja i nieprawdziwe informacje są zagrożeniem 
dla demokracji. Obecne są apele o wzmocnione podejście do przeciwdziałania 
rozpowszechnianiu wprowadzających w błąd informacji, w tym propozycje utworzenia 
mobilnej aplikacji do weryfikacji informacji (zob. pomysł) lub niezależnego unijnego instytutu 
weryfikacji informacji medialnych (zob. pomysł). 

Kilka pomysłów i komentarzy dotyczy potrzeby uregulowania lobbingu i zawiera apele 
o opracowanie kodeksu postępowania dla polityków lub ustanowienie niezależnego 
europejskiego organu, który dysponowałby środkami do walki z korupcją i niepożądanym 
wpływem lobbystów (zob. przykładowy pomysł). W tym względzie apeluje się również 
o wprowadzenie ogólnych środków w celu zwalczania korupcji, na przykład przy udzielaniu 
zamówień publicznych na szczeblu lokalnym. 

Więcej na ten temat: 

Nowy impuls dla demokracji europejskiej 
Europejski plan działania na rzecz demokracji 
Prawa podstawowe w UE 
Demokracja i prawa człowieka 

Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo 

Praworządność pozwala nam gwarantować podstawowe prawa i wartości oraz wspierać 
otoczenie biznesowe sprzyjające inwestycjom. Jest to jest to jedna z podstawowych wartości, 
na których opiera się Unia Europejska. 

UE zapewnia przestrzeganie prawa i wspiera równość wszystkich obywateli. Oznacza to, że 
aktywnie chronimy prawa człowieka, prawa ofiar i dzieci oraz zwalczamy rasizm 
i dyskryminację religijną. Oznacza to promowanie sprawiedliwości i równości płci, praw 
społeczności LGBTIQ+ i osób z niepełnosprawnościami. 

Jednocześnie musimy pomóc chronić Europejczyków przed aktami terroryzmu 
i przestępczością. 

Jakie działania podejmuje UE? 

Unia Europejska wprowadziła konkretne środki służące wzmocnieniu naszej zdolności do 
propagowania i ochrony praworządności. Monitorujemy praworządność we wszystkich 
państwach UE i przyjęliśmy nowe ramy na rzecz praworządności. 

UE stale pracuje nad zwalczaniem nierówności w naszej Unii, na przykład za pomocą   
strategii na rzecz równouprawnienia płci,  unijnego planu działania przeciwko rasizmowi lub  
strategii na rzecz równości osób LGBTIQ. Działania te opierają się na prawach 
antydyskryminacyjnych ustanowionych w Karcie praw podstawowych, która zakazuje 
wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na rasę, płeć, religię, orientację 
seksualną, niepełnosprawność, a także pochodzenie etniczne lub społeczne. 

W ciągu ostatnich pięciu dekad UE wprowadziła solidny zestaw polityk i przepisów, by 
zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów i ich praw.  Nowy program na rzecz 
konsumentów stoi na straży tych praw, jednocześnie chroniąc konsumentów i wzmacniając 
ich pozycję. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_pl
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pl/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pl/democracy-and-human-rights
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_pl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_pl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_pl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_pl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_pl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_pl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_pl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2069
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 Nowa strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa daje narzędzia i środki, by zapewnić 
bezpieczeństwo w naszym środowisku fizycznym i cyfrowym. Jej cztery strategiczne 
priorytety działania to: środowisko bezpieczeństwa, które wytrzyma próbę czasu, działanie 
w obliczu zmieniających się zagrożeń, ochrona Europejczyków przed terroryzmem 
i przestępczością zorganizowaną oraz silny europejski ekosystem bezpieczeństwa. 

Wkład wielojęzycznej platformy cyfrowej (19 kwietnia – 2 sierpnia 2021 r.) 

Temat „Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo” zgromadził od momentu 

uruchomienia platformy ogółem 1635 wpisów (547 pomysłów, 949 komentarzy 

i 139 wydarzeń). Znaczna część interakcji w ramach tego tematu dotyczy tego, co określa się 

mianem „niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą pojawienie się demokracji nieliberalnych” 

w UE, w których nie przestrzega się wartości unijnych i które skłaniają się ku rządom 

autokratycznym. Są one postrzegane jako zagrożenie. Uczestnicy apelują o podjęcie działań 

w celu zapewnienia poszanowania praworządności. 

Wpisy można pogrupować w ramach następujących zagadnień: 

● Wartości 

● Prawa i swobody 

● Ochrona praworządności i praw człowieka 

● Bezpieczeństwo 

● Lobbing i korupcja 

 

Wartości 

Pewna grupy pomysłów na platformie dotyczy pytania „Co to znaczy być Europejczykiem” 

oraz wartości, które UE powinna ucieleśniać i promować (zob. przykładowy pomysł). 

Mianowicie, wielu obywateli jako wartości budujące unijny system wartości wymienia na 

przykład zasady godności ludzkiej, wolności, równości, demokrację, praworządność, prawa 

człowieka, pluralizm, sprawiedliwość, solidarność i parytet płci, i uważa, że powinny one 

przyświecać prowadzonej przez UE polityce. 

Najliczniejsza grupa pomysłów to apele o większą równość płci (zob. przykładowy pomysł). 

Pojawiają się sugestie dotyczące zwiększenia liczby kobiet wśród decydentów politycznych 

i gospodarczych (zob. przykładowy pomysł), a także propozycje dotyczące zachęcania do 

dobrych praktyk. Wśród konkretnych propozycji pojawił się apel o położenie kresu 

dyskryminacji ze względu na płeć w ramach swobody przemieszczania się w UE – 

w odniesieniu do półwyspu Athos, będącego obiektem światowego dziedzictwa UNESCO, 

gdzie z uwagi na zasady prawosławia zabrania się wstępu kobietom (zob. pomysł). 

Inna grupa pomysłów dotyczy roli wartości chrześcijańskich i potrzeby ich ochrony (zob. 

pomysł). Jeden z takich pomysłów to wezwanie UE do zajęcia zdecydowanego stanowiska 

przeciwko ludobójstwu Ormian i innych mniejszości chrześcijańskich (zob. pomysł). 

Niektórzy uczestnicy omawiają również potrzebę opracowania konstytucji europejskiej w celu 

jasnego zdefiniowania zbioru europejskich wartości podstawowych, które muszą być 

przestrzegane w UE (zob. przykładowy pomysł). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1379
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=fr
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Prawa i swobody 

Jeśli chodzi o prawa i swobody, szereg wpisów dotyczy kwestii związanych z ochroną 
prywatności. Jeden z popularnych pomysłów to apel o zakaz stosowania systemów 
wiarygodności społecznej opartych na rozpoznawaniu twarzy (zob. pomysł). Pojawiają się 
również inne apele o ograniczenie wykorzystywania danych biometrycznych do celów 
nadzoru (zob. pomysł) lub bardziej ogólnie o ograniczenie gromadzenia i udostępniania 
danych osobowych (zob. przykładowy pomysł). Są też obywatele, którzy sugerują, że 
możliwość dokonywania płatności gotówkowych należy uznać za prawo demokratyczne (zob. 
przykładowy pomysł). Obywatele podnoszą również potrzebę lepszego prawodawstwa 
i narzędzi w celu przeciwdziałania problemom związanym z prywatnością w internecie 
i mediach społecznościowych oraz tych związanych z wszystkimi nowymi technologiami (zob. 
pomysł). 

Inna grupa wpisów podkreśla potrzebę zniesienia środków związanych z COVID-19, gdy tylko 
pozwolą na to warunki pandemiczne, w celu zapewnienia powrotu do normalności 
i przywrócenia swobód obywatelskich. Obejmuje to apel o zapobieganie dyskryminacji 
obywateli, którzy zdecydowali się nie zaszczepić lub którzy przechodzą regularne testy, by 
uzyskać dostęp do podstawowej infrastruktury (zob. przykładowy pomysł). Kwestie związane 
ze szczepieniami omówiono bardziej szczegółowo w ramach tematu „Zdrowie”. 

Inna dyskusja dotyczy fundamentalnego znaczenia praw człowieka i swobód w zachodnim 
systemie wartości. W jej ramach wielu uczestników apeluje o ochronę osób LGBTI i o 
uznawanie małżeństw osób tej samej płci we wszystkich państwach członkowskich UE (zob. 
przykładowy pomysł). 

Niektórzy uczestnicy apelują o prawo do samodzielnego leczenia marihuaną (zob. 
przykładowy pomysł) i bardziej ogólnie omawiają też pomysł depenalizacji zażywania 
narkotyków i ich legalizacji (zob. przykładowy pomysł). Kwestia ta jest także 
poruszana w ramach tematu „Zdrowie”. 

Szeroko komentowanym i popieranym pomysłem jest apel, by UE przyjęła wiodącą rolę 
w ochronie praw zwierząt (zob. pomysł). Uczestnicy uważają, że choć w traktatach UE uznaje 
się zwierzęta za istoty zdolne do odczuwania, w sektorze rolnym i mięsnym nadal dochodzi 
do ich niewłaściwego i okrutnego traktowania (zob. przykładowy pomysł). 
 

Ochrona praworządności i praw człowieka 

Duża grupa uczestników wyraża obawy dotyczące demokracji i praworządności na świecie, 
a w szczególności w niektórych częściach UE. Obywatele, którzy przesłali wpisy w ramach 
tego zagadnienia, domagają się bardziej zdecydowanej postawy, by bronić unijnych wartości 
UE wobec krajów takich jak Rosja i Chiny, ale także wobec rosnącej liczby demokracji 
nieliberalnych, odnosząc się głównie, choć nie tylko, do Węgier i Polski (zob. przykładowy 
pomysł). Uczestnicy obawiają się również, że kobiety, mniejszości LGBTI i prawa człowieka 
stanowią cel ataków, szczególnie w świetle ostatnich wydarzeń w Polsce i na Węgrzech (zob. 
przykładowy pomysł). Niektórzy uczestnicy krytykują rząd Węgier i wzywają Komisję do 
podjęcia w odnośnym zakresie większej liczby działań (zob. pomysł). 

Aby zapewnić przestrzeganie praworządności, niektórzy uczestnicy proponują, by zmniejszyć 
dotacje dla państw, które naruszają jej zasady, odebrać im prawa głosu w Radzie lub nawet 
zakończyć ich członkostwo w UE (zob. przykładowy pomysł). Pojawiają się apele 
o wykorzystanie mechanizmu ochrony budżetowej w nowym długoterminowym budżecie UE 
(zob. pomysł), a także sugestie, by dokonać przeglądu procedury przewidzianej w art. 7 TUE, 
aby ułatwić nakładanie sankcji na rządy, które naruszają wartości UE (zob. pomysł). Jeden 
z uczestników zasugerował, by Europejski Trybunał Sprawiedliwości stał się organizacją 
strażniczą demokracji i praworządności w UE (zob. przykładowy pomysł). Wielu uczestników 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
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poparło propozycję wprowadzenia mechanizmu przeglądu w zakresie demokracji, 
praworządności i praw podstawowych w UE (zob. pomysł). 

Na platformie umieszczono też apel, by znieść zasadę jednomyślności w celu odebrania 
państwom członkowskim, które nie przestrzegają praworządności, możliwości blokowania 
procesu decyzyjnego w UE (zob. pomysł). 

Jeśli chodzi o ogólną ochronę praw człowieka, jeden z szeroko popieranych pomysłów 
sugeruje wzmocnienie egzekwowalności różnych instrumentów dotyczących praw człowieka 
istniejących w porządku prawnym UE (zob. pomysł). 

 

Bezpieczeństwo 

Obecnie na platformie jednym z najpowszechniej popieranych i komentowanych pomysłów 

jest propozycja utworzenia armii UE, tak by lepiej chronić państwa członkowskie przed 

wrogimi podmiotami zagranicznymi w kontekście niepewnego stanowiska USA (zob. pomysł). 

Pewna liczba uczestników krytykuje tę propozycję, odnosząc się głównie do politycznych 

skutków i relacji między obronnością UE a obroną narodową. Pomysł ten jest również 

omawiany w ramach tematu „EU w świecie”. 

Z uwagi na swobodę przemieszczania się w obrębie UE niektórzy obywatele popierają 

utworzenie europejskiej agencji, która miałaby wzmocnić współpracę między państwami 

członkowskimi w walce z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną (zob. pomysł). 

 

Lobbing i korupcja 

Tak jak w przypadku tematu „Demokracja europejska”, niektórzy uczestnicy koncentrują się 

na kwestiach związanych z lobbingiem i korupcją. Platforma zawiera apele, by UE 

przeciwdziałała unikaniu opodatkowania i korupcji w państwach członkowskich (zob. 

przykładowy pomysł), a także sugestie, by usprawnić przepisy i przejrzystość lobbingu 

prowadzonego na rzecz interesów prywatnych i by ograniczyć jego wpływ na politykę UE (zob. 

pomysł). Inni uczestnicy dyskutują o tym, jak zwalczać korupcję dotyczącą UE i związaną 

z korzystaniem z funduszy UE oraz jak chronić sygnalistów (zob. przykładowy pomysł). 

Więcej na ten temat: 

Promowanie naszego europejskiego stylu życia 
Terroryzm 
Europejskie prawa i wartości:Ochrona i propagowanie praw człowieka 
Bezpieczeństwo – reagowanie na zagrożenie terrorystyczne 
 

Więcej informacji na temat wszystkich polityk i działań UE: 
 
Strona internetowa Parlamentu Europejskiego 
Strona internetowa Rady UE 
Strona internetowa Komisji Europejskiej 
  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/terrorism
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/
https://www.europarl.europa.eu/portal/pl
https://www.consilium.europa.eu/pl/
https://ec.europa.eu/info/index_pl
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Niniejszy dokument został przygotowany przez wspólny sekretariat Konferencji w sprawie 
Przyszłości Europy.  

Zachęcamy do korzystania z platformy cyfrowej na temat Konferencji w sprawie Przyszłości 
Europy (www.futureu.europa.eu), gdzie można uzyskać więcej informacji i zapoznać się ze 
stanowiskami innych obywateli, którzy już zaprezentowali swoje pomysły i przemyślenia. 
Więcej informacji na temat przedstawionych dotychczas pomysłów można również 
znaleźć w pierwszym sprawozdaniu okresowym dotyczącym platformy.  

 

http://www.futureu.europa.eu/
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