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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. demokracji europejskiej. Przewodniczy jej Manfred Weber, Parlament 

Europejski 

22 października 2021, w godz. 14.00–16.00 

 
 

1. Uwagi wstępne przewodniczącego  
 

Posiedzenie odbyło się w formacie hybrydowym. Dyskusja dotyczyła punktów przedstawionych w 
porządku obrad rozesłanym przed posiedzeniem (załączonym tytułem informacji). Przewodniczący 
rozpoczął od podkreślenia innowacyjnego charakteru Konferencji w sprawie przyszłości Europy i 
powitał w szczególności obywateli obecnych na posiedzeniu grupy roboczej. Wyjaśnił, że udzieli głosu 
wszystkim uczestnikom w porządku alfabetycznym, aby mogli się przedstawić i powiedzieć, czego 
oczekują od grupy roboczej.  
 
Przewodniczący przedstawił również swoje osobiste oczekiwania co do tej grupy. Uważa ją za 
najbardziej interesującą ze względu na jej horyzontalny temat i cel, jakim jest przybliżenie Europy 
obywatelom. Wśród tematów do dyskusji wymienił: zwiększenie atrakcyjności wyborów europejskich 
i zwiększenie frekwencji wyborczej; zapewnienie szerszego uczestnictwa młodych obywateli; jak 
najlepsze wykorzystanie potencjału demokracji bezpośredniej, a także poprawę funkcjonowania 
instytucji UE. Przypomniał, jak ważne jest zapewnienie poszanowania podstawowych wartości Unii i 
praworządności, a także dobrego funkcjonowania mediów w coraz bardziej cyfrowym świecie. 
 

2. Dyskusja 
 
Podczas dyskusji przedstawiciele europejskiego panelu obywatelskiego pt. „Demokracja europejska / 
Wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo” przedstawili wyniki pierwszej sesji tego panelu. 
Wśród tematów do dyskusji podkreślili między innymi następujące kwestie:  

 zwiększenie zainteresowanie Unią i wiedzy o niej, w tym wśród młodych ludzi;  

 rola komunikacji, mediów i dezinformacji oraz edukacja;  

 udział obywateli w wyborach, w tym na szczeblu europejskim;  

 zwiększenie zainteresowania polityką poprzez bardziej bezpośrednie zaangażowanie 
obywateli, np. dzięki mechanizmom uczestnictwa i referendom;  

 przejrzystość, rozliczalność i zrozumiałość procesu decyzyjnego UE; 

 ochrona wartości UE i praworządności;  

 zapewnienie poszanowania praw i niedyskryminacji; a także 

 położenie kresu blokadom i zapewnienie skuteczności procesu decyzyjnego UE. 
 
Inni członkowie grupy roboczej poruszyli podobne kwestie, a kilku mówców zwróciło uwagę na 
potrzebę zwiększenia udziału w wyborach europejskich i większego zaangażowania obywateli w 
okresie między wyborami. Podkreślono znaczenie lepszej komunikacji i edukacji na temat demokracji, 
a także potrzebę zapewnienia przejrzystości procesu decyzyjnego UE. Niektórzy mówcy wezwali do 
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przeglądu systemu głosowania na zasadzie jednomyślności. Inni podkreślili, że trzeba zapewnić 
poszanowanie wartości UE, praworządności, różnorodności, a także wolności i pluralizmu mediów. 
 
Poruszono również szereg innych tematów, takich jak: 

 potrzeba porównania różnych modeli integracji i współpracy na przyszłość, przy czym 
niektórzy przedstawiciele opowiedzieli się za dalszą integracją, a niektórzy ostrzegli przed 
ryzykiem dalszej centralizacji władzy; 

 podział kompetencji między UE a państwami członkowskimi oraz to, czy obywatele chcą, aby 
UE robiła więcej czy mniej; 

 wyzwania związane z rozwojem prawdziwie europejskiej przestrzeni politycznej i 
prowadzeniem transnarodowej debaty na temat kwestii unijnych;  

 znaczenie zwiększenia zainteresowania obywateli wyborami europejskimi i umożliwienia im 
dokonywania istotnych wyborów politycznych;  

 rola, jaką władze regionalne i lokalne oraz zorganizowane społeczeństwo obywatelskie i 
partnerzy społeczni mogą odgrywać w procesie decyzyjnym UE i w zbliżaniu UE do 
obywateli; 

 znaczenie solidarności i wspólnej tożsamości europejskiej; 

 znaczenie wzmocnienia demokracji w gospodarce, społeczeństwie i miejscu pracy;  

 kwestia ewentualnej potrzeby zmiany traktatów. 
 

Niektórzy mówcy podkreślili, jak ważne jest uwzględnienie priorytetów i zaleceń obywateli w grupie 
roboczej, a także wysłuchanie wszystkich głosów. 
 

3. Uwagi końcowe przewodniczącego 
 
W uwagach końcowych przewodniczący podkreślił, że uważne słuchanie się nawzajem jest pierwszym 
krokiem w kierunku lepszego zrozumienia. Zauważył, że to pierwsze posiedzenie otwiera drogę do 
bardziej dogłębnych dyskusji i prac. Zalecenia europejskich paneli obywatelskich będą dostępne 
przed następnym posiedzeniem grupy roboczej w grudniu i będą punktem wyjścia do bardziej 
konkretnych dyskusji. Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie posiedzenia, zwrócił się do 
członków grupy roboczej o zastanowienie się nad wykazem konkretnych inicjatyw i zaproponował, 
aby rzecznik każdego z komponentów przedstawił wyniki tych rozważań.  
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ZAŁĄCZNIK I Porządek dzienny posiedzenia w dniu 22 października 2021 r. 
 

 
Strasburg, 22 października 2021 r.  

  
  
  

  
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO  

  
POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ DS. DEMOKRACJI EUROPEJSKIEJ   

  
KONFERENCJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY  

  
Piątek 22 października 2021 r. w godz. 14.00–16.00  

  
Sala: WEISS S1.4 oraz udział zdalny  

  
STRASBURG  

  
  
  
  

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego  
  

2. Powitanie i wprowadzenie Manfreda WEBERA, 

przewodniczącego grupy roboczej i grupy PPE w Parlamencie 

Europejskim   
  

3. Sprawozdanie przedstawicieli panelu obywatelskiego i na 

temat platformy cyfrowej   
  

4. Otwarta wymiana poglądów na temat oczekiwań dotyczących 

wyników prac grupy roboczej  
  

5. Otwarta wymiana informacji na temat warunków pracy i 

harmonogramu  
  

6. Sprawy różne  
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ZAŁĄCZNIK II Lista członków grupy roboczej ds. demokracji europejskiej 
 

Przewodnicząc
y:  

Manfred WEBER (Parlament Europejski) 
 

    
Tytuł Imię Nazwisko Komponent 

        

p. Lenise AGIUS Europejskie panele obywatelskie 

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. 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. Samuel DENEFFE 
Krajowe panele/wydarzenia 

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. Pippa  HACKETT Rada 

p.  Eva Kjer  HANSEN Parlamenty narodowe 

p. Pablo  HISPÁN Parlamenty narodowe 

p. Wepke KINGMA Rada 

p. Tomáš KOZÁK Rada 

p. Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlament Europejski 

p.  Ilona KRONBERGA Rada 

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 

p. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Europejskie panele obywatelskie 

p. Anti  POOLAMETS Parlamenty narodowe 
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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 
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