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Poniżej znajdują się zalecenia opracowane przez 50 obywateli uczestniczących w panelu obywatelskim zorganizowanym pod auspicjami 
wicepremier i minister spraw zagranicznych Sophie Wilmès. Stanowią one wkład belgijskiego rządu federalnego w Konferencję w sprawie 
przyszłości Europy. Temat panelu brzmiał „Jak bardziej zaangażować obywateli w demokrację europejską”. Organizatorzy mieli świadomość, że 
konferencja nie jest poświęcona wyłącznie sprawom UE, jednak temat panelu tłumaczy, skąd bierze się tak wiele bezpośrednich odniesień do UE 
i jej instytucji. W stosownych przypadkach mowa jest o Europie ogółem. 

 

Aby odzwierciedlić całość uwag obywateli, w sprawozdaniu zamieszczono wszystkie zalecenia – także te, które podczas końcowej sesji głosowań 
nie uzyskały zwykłej większości. Są one dobrze widoczne, ponieważ wielkość procentową oznaczono kolorem czerwonym i tłustym drukiem. 
Niektóre zalecenia są też wzajemnie sprzeczne, gdyż nawet podczas końcowych dyskusji obywatele nie byli w stanie zająć co do nich ostatecznego 
stanowiska. Są one oznaczone kursywą. W stosunku do jednego z zaleceń zdania były tak wyraźnie podzielone, że głosowanie zakończyło się 
wynikiem ex aequo; oznaczono je kolorem pomarańczowym i tłustym drukiem. Obywatele zgadzają się z faktem, że opinie na temat tych zaleceń 
były rozbieżne. Proponują więc, by organy konferencji i instytucje UE wdrażały te zalecenia z namysłem, gdyż jak wynika z głosowania, nie ma co 
do nich konsensusu. 
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1. Komunikacja 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 
 

1. Komunikacja na temat UE jest 
niezadowalająca. 

1.1 Proponujemy, by od piątej klasy szkoły podstawowej do programu nauczania zostały 
włączone lekcje o Unii Europejskiej. Dzięki temu można by dotrzeć do wszystkich 
obywateli i poszerzyć ich wiedzę o Unii Europejskiej. 

88,4%  

1.2 Unia Europejska, a zwłaszcza Komisja, powinna zapewnić ministrom edukacji państw 
członkowskich materiały edukacyjne poświęcone funkcjonowaniu Europy. Poza opisem 
funkcjonowania, składu i uprawnień instytucji materiały te powinny zawierać krótki 
przegląd historii integracji europejskiej. Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie 
jasnego, zrozumiałego i przystępnego języka oraz na narzędzia edukacyjne, takie jak filmy 
dokumentalne, wideoklipy czy szkolne programy telewizyjne we wszystkich 24 językach. 

95,0%  
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2. Obywatele nie orientują się 
w projekcie europejskim. 

2.1 Proponujemy, by instytucje europejskie zadbały o komunikację, która lepiej 
tłumaczyłaby, co leży w kompetencjach UE, a co nie. 97,6%  

2.2 Unia Europejska powinna uwzględnić w swojej komunikacji przykłady wzięte 
z codziennego życia Europejczyków. Objaśnienia te powinny być rozpowszechniane 
w państwach członkowskich na mocy porozumień między instytucjami europejskimi 
a krajowymi kanałami telewizji publicznej, tak by dotarły do szerokiego grona odbiorców. 

80,5%  

2.3 Ponadto obywatele wszystkich państw członkowskich powinni być regularnie 
informowani o roli Unii Europejskiej w pozostałych państwach członkowskich – na 
przykład za pomocą wideoklipów. W debatach na temat przyszłości Europy jej zalety 
i wady zyskałyby wtedy szersze tło. 

85,7%  

2.4 Proponujemy, by w celu wzmocnienia tożsamości europejskiej udostępniane 
i regularnie przekazywane były informacje o tym, jak wyglądałoby życie Europejczyków 
bez UE i jej konkretnych zdobyczy. 

92,7%  

2.5 Proponujemy też, żeby ustanowić Dzień Europy (9 maja) europejskim świętem 
publicznym dla wszystkich obywateli UE. 81,4%  

2.6 Zalecamy, by instytucje europejskie zwróciły jeszcze większą uwagę na uproszczenie, 
zrozumiałość i dostępność informacji o priorytetowych tematach poruszanych na szczeblu 
europejskim. 

97,6%  

2.7 Zalecamy, by Unia Europejska utworzyła tabelę porównawczą, w której przedstawione 
zostałyby przydzielone przez nią zasoby w podziale na kraje i priorytety. Informacje 
powinny być dostępne na stronach internetowych UE. 

93,0%  

2.8 Zalecamy, by UE w jasny sposób informowała o toczących się pracach legislacyjnych. 
Informacje powinny być dostępne na stronach internetowych UE. 90,7%  
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2.9 Chcemy, by instytucje europejskie były bardziej dostępne dla Europejczyków. Należy 
ułatwić obywatelom udział w debatach prowadzonych podczas sesji Parlamentu 
Europejskiego. 

79,0%  

2.10 Zalecamy, by uczestnikami programu Erasmus mogli być wszyscy studenci bez 
względu na rodzaj wykształcenia (zawodowe, techniczne, naprzemienne). Każdy powinien 
móc wziąć udział w wymianach europejskich. 

79,5%  

2.11 Zalecamy, by osoby pracujące mogły korzystać z europejskich programów wymiany, 
niezależnie od sektora działalności (także lokalni przedsiębiorcy). Każdy powinien móc 
wziąć udział w wymianach europejskich. 

83,7%  

2.12 Zalecamy utworzenie kursów obywatelstwa europejskiego dla wszystkich obywateli 
UE. 83,7%  
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3. Przepisy europejskie nie są 
stosowane w ten sam sposób we 
wszystkich państwach 
członkowskich. 

3.1 Zalecamy, by Unia Europejska częściej korzystała z przepisów mających bezpośrednie 
zastosowanie do państw członkowskich. Zmniejszyłoby to różnice we wdrażaniu 
przepisów w poszczególnych krajach, co osłabia projekt europejski. Tym sposobem UE 
mogłaby lepiej chronić i promować integralność swoich zdobyczy, takich jak rynek 
wewnętrzny, euro i strefa Schengen. 

81,4%  

4. Demokracja europejska jest 
zagrożona. 

4.1 Zalecamy, by komunikacja ze strony UE o demokracji europejskiej stale i jednoznacznie 
przypominała, co oznacza Europa dla Europejczyków. 78,0%  

4.2 Wartości i zasady zapisane w traktatach UE, do których przystąpiły państwa 
członkowskie w momencie akcesji, są nieodwracalne. Należy nadal zapewniać ich 
ochronę. 

81,0%  

4.3 Ochronę wartości i zasad zapisanych w traktatach zapewnia Trybunał Europejski; nie 
może ona być kwestionowana przez państwa członkowskie. 81,0%  

5. Informacje o UE nie są łatwo 
dostępne i zrozumiałe. 

5.1 Zalecamy, by lepiej weryfikować opinie o sprawach europejskich. Informacje 
faktograficzne, rozpowszechniane i weryfikowane przez instytucje, powinny być łatwo 
dostępne dla europejskiej opinii publicznej i krajowych mediów w każdym z państw 
członkowskich. 83,3% 

 

6. Krajowe media często 
przedstawiają negatywny obraz 
UE. 

6.1 UE musi być również bardziej obecna w codziennym życiu Europejczyków poprzez 
bardziej proaktywną komunikację (np. sponsorowanie wydarzeń – zwłaszcza kulturalnych 
– gromadzących obywateli i sprzyjających dumie z bycia obywatelem UE. Opracowywane 
reportaże i filmy promocyjne dałyby Europejczykom także dostęp do 
skontekstualizowanych informacji o UE). 

85,7%  
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7. Obywatele nie znają osób, które 
reprezentują ich w Parlamencie 
Europejskim. 

7.1 Zalecamy, by europosłowie częściej prezentowali się w kraju, zwłaszcza poza okresami 
wyborczymi. Muszą być bardziej dostępni. Uzasadnienia ich głosowań w Parlamencie 
Europejskim powinny być łatwiej dostępne dla obywateli UE na portalu Parlamentu 
Europejskiego. 

92,7%  

7.2 Zalecamy, by krajowe partie polityczne zadbały także o obecność młodszych 
kandydatów na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Taki mandat nie 
powinien być nagrodą za dobrą i lojalną służbę w polityce krajowej. 

74,4%  

8. Komunikacja ze strony UE jest 
zbyt jednolita, nie uwzględnia 
zróżnicowania ludności. 

8.1 Zalecamy, by w celu dotarcia do dostatecznie szerokiej i zróżnicowanej grupy 
odbiorców Unia już na etapie koncepcyjnym uwzględniła (za pomocą inkluzywnej 
komunikacji) poziom wykształcenia grupy docelowej i wszelkie ewentualne 
niepełnosprawności. Ponadto zalecamy, by w komunikację tę zaangażowane zostały 
osoby i organizacje takie jak edukatorzy uliczni, pracownicy dzielnicowi, pracownicy 
socjalni czy społeczeństwo obywatelskie. 

73,2%  

8.2 Zalecamy, by w celu dotarcia do osób pracujących bardziej zainwestować 
w korzystanie z istniejących kanałów komunikacji w celu regularnego dostarczania 
odpowiednich informacji o UE, na przykład za pomocą programów publicystycznych. 
Ponadto zalecamy korzystanie z pomocy ambasadorów (osób indywidualnych 
i organizacji), którzy promowaliby unijny projekt. 

83,7%  

Zalecamy, by w celu dotarcia do młodzieży i studentów korzystać nie tylko z istniejących 
kanałów, takich jak edukacja i odpowiednie ruchy młodzieżowe, lecz także ambasadorów, 
zwłaszcza by oddziaływać na influencerów, którzy komunikują się z młodymi ludźmi za 
pomocą mediów społecznościowych. Można by też zorganizować ogólnoeuropejski 
konkurs na stworzenie bohatera komiksowego, atrakcyjnego dla młodych ludzi 
i dostarczającego im informacji o UE. 

69,8%  
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8.4 Jeżeli chodzi o seniorów, zalecamy, by skorzystać z tych samych kanałów co 
proponowane dla osób pracujących. Ponadto zalecamy zastosowanie właściwych 
proporcji między komunikacją cyfrową a niecyfrową (drukowaną, radiową, osobistą), by 
zaspokoić potrzeby wszystkich, w tym osób czujących się mniej komfortowo w otoczeniu 
cyfrowym oraz osób mniej mobilnych. 

85,7%  

8.5 Zalecamy, by poprzez istniejące w wielu państwach członkowskich kursy integracyjne 
Unia starała się uwzględnić „nowych Europejczyków” (osoby zamieszkujące w UE 
w wyniku legalnej procedury imigracyjnej) i informowała ich o innych tradycyjnych 
kanałach, za pomocą których się komunikuje. Zalecamy też, by zaangażować 
stowarzyszenia lokalne. 

76,7%  

8.6 Ponadto zalecamy, by UE wyszła z inkluzywną komunikacją na ulice. Może na przykład 
korzystać z billboardów (cyfrowych) oraz tradycyjnych i nowych środków komunikacji, 
takich jak kody QR. 

62,8%  

8.7 Innym zaleceniem byłyby: lepsza wizualizacja UE (krótkie filmy lub infografiki), 
stworzenie europejskiego ruchu sportowego w celu zbudowania więzi/poczucia 
przynależności oraz lepsze rozpropagowanie hymnu europejskiego. 

68,2%  
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2. Dezinformacja 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 
 

1. W mediach coraz częściej 
mamy do czynienia z ryzykiem 
dezinformacji. 

1.1 Zalecamy, by zweryfikować model finansowania mediów, w tym obowiązkową 
publikację źródeł dochodów – przejrzystą i dostępną. Model finansowania mediów 
skutkuje nadawaniem informacjom charakteru sensacyjnego, wyrywaniem ich z kontekstu 
i przekształcaniem w dezinformację. 

73,8%  

1.2 Zalecamy, by media były zobowiązane do podawania źródeł informacji oraz linków 
pozwalających je weryfikować. W przeciwnym razie informacje powinny być oznaczone 
jako niezweryfikowane. 

90,2%  

1.3 Zalecamy, by europejski regulator odpowiedzialny za walkę z dezinformacją (zob. pkt 
2) był również odpowiedzialny za akredytację organizacji zajmujących się weryfikacją 
faktów. 

85,4%  

1.4 Zalecamy ustanowienie w każdym państwie członkowskim niezależnego organu do 
monitorowania neutralności mediów. Organ ten powinien być finansowany 
i kontrolowany przez Unię Europejską. 

75,6%  

1.5 Zalecamy rozpowszechnianie adresów oficjalnych portali UE, by dać obywatelom 
pewność co do pochodzenia informacji. 90,2%  
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2. Wielu obywateli wątpi 
w neutralność mediów. 

2.1 Zalecamy utworzenie europejskiego regulatora do walki z dezinformacją. Jego misją 
byłoby opracowanie kryteriów przyznawania „znaku neutralności” oraz w razie potrzeby 
ustanowienie systemu sankcji lub zachęt związanych z przestrzeganiem norm 
neutralności. Ewentualnie można rozważyć przystępowanie do karty etyki. Nad znakiem 
czuwałby niezależny organ krajowy, który uwzględniałby środki stosowane przez media 
w celu zwalczania dezinformacji. 

87,5%  

2.2 Zalecamy uruchomienie europejskiej infolinii, pod którą obywatele mogliby zgłaszać 
wszelkie dezinformacje o europejskich kompetencjach politycznych i gospodarczych. 82,1%  

3. Obywatele nie są świadomi 
zagrożeń związanych 
z dezinformacją, na które są 
narażeni.  

3.1 Zalecamy, by wymagać od platform publikowania jasnych i zrozumiałych informacji 
o zagrożeniach związanych z dezinformacją, na które narażeni są ich użytkownicy. 
Informacje te powinny być przekazywane automatycznie w momencie tworzenia konta. 

85,7%  

3.2 Zalecamy obowiązkowe szkolenie w zakresie umiejętności korzystania z mediów, 
począwszy od najmłodszych lat, i dostosowanie go do różnych poziomów systemu 
edukacji. 

74,4%  

3.3 Zalecamy, by Unia Europejska rozpoczęła ponawiane kampanie na temat 
dezinformacji. Mogłyby one być oznaczone logo lub maskotką. UE mogłaby zobowiązać 
sieci społecznościowe do ich przekazywania za pomocą spotów. 

87,5%  
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4. Środki walki z dezinformacją są 
niewystarczające. 

4.1 Zalecamy publikowanie jasnych i zrozumiałych informacji o algorytmach szeregujących 
wiadomości otrzymywane przez użytkowników platform mediów społecznościowych. 83,3%  

4.2 Zalecamy, by użytkownicy mogli w prosty sposób wyłączać algorytmy wzmacniające 
uprzedzenia behawioralne. Można również rozważyć obowiązek zapewniania 
użytkownikom dostępu do innych źródeł prezentujących odmienne opinie na ten sam 
temat. 

80,0%  

4.3 Zalecamy, by Unia Europejska poparła utworzenie platformy mediów 
społecznościowych spełniającej jej własne normy neutralności i zwalczającej 
dezinformację. Ewentualnie można by dodać nowe funkcje na wielojęzycznej platformie 
cyfrowej utworzonej w celu wspierania Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

56,4%  
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3. Panele obywatelskie 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 
 

1. Problemy z zapewnieniem 
reprezentatywności panelu 
obywatelskiego. Ostatecznie tylko 
niewielka część ludności jest 
w niego zaangażowana. 

1.1 Zalecamy przestrzeganie tego, co w związku z doborem próby, opracowywaniem 
i naukową walidacją metod selekcji sugerują najnowsze prace naukowe na temat 
demokracji deliberatywnej, tak by reprezentatywność była jak największa. 

89,7%  

1.2 Zalecamy udział w panelu wystarczająco dużej liczby osób – w tym (choć nie tylko) 
osób, których temat bezpośrednio dotyczy – tak by zapewniona była różnorodność opinii 
i profilów. 

90,2%  

1.3 Zalecamy, by do rządowych kryteriów doboru próby poza bardziej tradycyjnymi 
kryteriami, takimi jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy poziom wykształcenia, dodać 
kryterium rodzicielstwa (tj. czy dana osoba ma dzieci czy nie). 

33,3%  

1.4 Zalecamy, by ustanowić kwoty na obszar geograficzny, tj. sprecyzować, że panel można 
faktycznie uznać za europejski i mający legitymację, jeśli składa się on z x osób z danego 
obszaru geograficznego Europy (do ustalenia). 

73,2%  

1.5 Zalecamy zastosowanie rejestrów ludności (lub ich odpowiedników zależnie od kraju) 
jako głównej bazy danych do selekcji, tak by wszyscy mieli równe szanse zostać wybrani 
i by wywołać zainteresowanie tematem wśród ludności. 

70,0%  

1.6 Zalecamy, by rekompensować udział uczestnikom i w ten sposób docenić wartość ich 
zaangażowania oraz przyciągnąć osoby, które nie wzięłyby udziału bez rekompensaty. 87,5%  
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1.7 Zalecamy, by z wyprzedzeniem udzielić informacji uczestnikom w formie prezentacji 
przygotowanych przez ekspertów – relatywnie skrótowo: bez nadmiaru informacji i bez 
ich komplikowania – tak by nawet osoby niedysponujące wcześniejszą wiedzą czuły się 
swobodnie podczas dyskusji. 

82,9%  

1.7.2. Zalecamy, by temat panelu obywatelskiego był znany wcześniej, dzięki czemu osoby 
w nim uczestniczące wiedziałyby, o czym będą dyskutować. 78,6%  

1.8 Zalecamy, by udział w panelu nie był obowiązkowy. 97,6%  

2. Trudności w organizacji paneli 
na szczeblu europejskim.  

2.1 Zalecamy, by posiedzenia europejskiego panelu obywatelskiego odbywały się 
w formacie hybrydowym (bezpośrednim/wirtualnym). Dzięki temu mogłyby w nich 
uczestniczyć osoby, które nie mogą się fizycznie przybyć. 

70,0%  

2.2 Zalecamy, by dla ułatwienia dostępu i organizacji Unia delegowała na szczebel krajowy 
organizację paneli obywatelskich poświęconych tematom europejskim. 69,0%  

2.3 Zalecamy, by w ramach każdego z paneli organizowanych na szczeblu europejskim 
omawiany był jeden temat. Tym sposobem wszyscy uczestnicy mogliby rozmawiać o tym 
samym, niezależnie skąd w Europie pochodzą. 

80,5%  

3. Zapobieganie wykorzystywaniu 
panelu obywatelskiego do celów 
innych niż deklarowane. 

3.1 Zalecamy, by każdy obywatel mógł zgłosić temat do dyskusji, a tym samym by prawo 
to nie było zarezerwowane wyłącznie dla polityków czy lobbystów. 82,1%  

3.2 Zalecamy, by prawo inicjatywy należało do Parlamentu Europejskiego – by określał on 
temat do omówienia, a następnie przyjmował niezbędne teksty wynikające z zaleceń 
sformułowanych podczas debaty. 

63,4%  
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4. Trudność w podejmowaniu 
decyzji o tym, jak najlepiej 
zorganizować proces, by 
optymalnie reprezentował 
obywateli. 

4.1.1 Zalecamy utworzenie co najmniej jednego stałego panelu obywatelskiego, który 
równolegle do Parlamentu podejmowałby konkretne zadania. Jego skład byłby regularnie 
odnawiany. Dzięki temu obywatele mogliby spotykać się przez dłuższy okres i mieliby 
wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie debat. Czas ten pozwoliłby na 
zniuansowanie debat i wypracowanie konsensusu. Nad tematami wybranymi przez stały 
panel mogłyby natomiast debatować doraźne panele obywatelskie. Proponujemy, by 
posłużyć się wzorem Wspólnoty Niemieckojęzycznej w Belgii. 

54,8%  

4.1.2 Zalecamy utworzenie co najmniej jednego niestałego europejskiego panelu 
obywatelskiego, który spotykałby się przez określony czas jedynie w celu omówienia 
konkretnego tematu. 

58,5%  

4.2 Zalecamy, by nie organizować europejskich paneli obywatelskich poświęconych pilnym 
kwestiom, ponieważ dobrej jakości debata wymaga czasu. 63,4%  

5. Często zdarza się, że obywatele 
uczestniczący w inicjatywach 
z zakresu demokracji 
partycypacyjnej nie otrzymują 
informacji zwrotnych na temat 
działań podjętych w wyniku ich 
pracy – w perspektywie krótko- 
lub długoterminowej. 

5.1 Zalecamy, by przekazywać obywatelom informacje zwrotne o działaniach podjętych 
(lub nie) w odpowiedzi na zalecenia sformułowane w wyniku europejskich paneli 
obywatelskich. Jeżeli zalecenia nie zostały wdrożone, stosowne instytucje europejskie 
powinny uzasadnić swoją decyzję (np. brakiem kompetencji). W tym celu zalecamy 
sporządzanie regularnych podsumowań podczas procesu następującego po panelu. 

97,5%  

 

6.1 Zalecamy, by organizować panele obywatelskie również z udziałem dzieci (np. 10–16 
lat) w celu uwrażliwienia ich na ideę partycypacji i debaty. Panele mogłyby się odbywać 
w szkołach. 

59,5%  
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4. Referenda 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 
 

 0.1 Zalecamy, by można było organizować referenda na szczeblu europejskim w sprawach 
europejskich. 73,3%  

1. Kultura referendalna znacznie 
różni się w poszczególnych 
państwach członkowskich. 

1.1 Zalecamy zlecenie badań nad stworzeniem wspólnej kultury referendalnej w Europie. 70,7%  

1.2 Zalecamy, by niezależny panel badał, czy stosowne jest przeprowadzenie europejskiego 
referendum w konkretnej sprawie.  77,5%  

2. Sposób sformułowania 
pytania zadawanego 
w referendum może mieć 
negatywne skutki, podobnie jak 
fakt, że odpowiedzią może być 
tylko „tak” lub „nie”, co często 
polaryzuje debatę 
i społeczeństwa. Sprawą 
delikatną jest też wybór tematu. 

2.1 Zalecamy, by utworzyć komitet naukowy, który określałby, jak zadawać pytania 
w referendum europejskim w jak najbardziej neutralny sposób. 87,2%  

2.2 Zalecamy, by w celu zniuansowania problemu zadawać pytania wielokrotnego wyboru, 
wykraczające poza prostą alternatywę „tak” albo „nie”, a nawet obwarowywać odpowiedź 
„tak” i „nie” konkretnymi warunkami (tzn. „tak, jeżeli..”, „nie, jeżeli...”). 

65,0%  

2.3 Zalecamy, by nie wliczać do większości zwykłej ani bezwzględnej głosów pustych. 
Głosów jednak musi być wystarczająco dużo (należy przestrzegać kworum). 75,0%  

2.4.1. Zalecamy, by pytanie zadawane w referendum europejskim mogło dotyczyć każdej 
kwestii wchodzącej w zakres kompetencji Unii Europejskiej. 87,5%  

2.4.2 Zalecamy wyłączenie tematów mogących być źródłem konfliktu między państwami 
członkowskimi. 39,0%  

2.5 Zalecamy, by można było zadawać również pytania techniczne i trudne – jasno 
sformułowane – ponieważ ludzie mają możliwość uzyskania dostatecznych informacji. 77,5%  
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3. Referenda nie są narzędziem 
demokratycznym, jeżeli o ich 
organizacji decyduje wyłącznie 
sfera polityczna. 

3.1 Zalecamy, by Parlament Europejski miał prawo inicjatywy w zakresie organizowania 
referendów europejskich i by mógł potem wdrażać ich rezultaty (Komisja Europejska i Rada 
powinny się przyłączać, bez możliwości blokowania). 

67,5%  

3.2 Zalecamy, by inicjatywa organizacji referendum mogła pochodzić także od samych 
obywateli (np. według podobnych przepisów jak w przypadku europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej). 

77,5%  

3.3 Zalecamy, by za praktyczną organizację europejskiego referendum odpowiadał 
neutralny organ. 75,0%  

4. Należy jasno określić, czy 
referendum ma charakter 
wiążący czy niewiążący. 

4.1.1 Zalecamy, by wynik referendum europejskiego był wiążący tylko wtedy, gdy spełnione 
zostaną określone warunki dotyczące frekwencji. 92,7%  

4.1.2 Zalecamy, by wynik referendum był wiążący tylko wtedy, gdy uzyskana zostanie pewna 
określona większość (51/49, 70/30). Warunki te należy określić przed każdym z referendów. 72,5%  

4.2 Zalecamy, by wynik referendum europejskiego był wiążący, gdy inicjatywa jego 
organizacji wyszła od obywateli (którzy zebrali w tym celu określoną liczbę podpisów), ale 
niewiążący, jeśli inicjatywa wyszła od instytucji politycznej. 

47,5%  

4.3 Zalecamy, by wynik referendum europejskiego był wiążący tylko w pewnych kwestiach, 
ale nie wtedy, gdy skutki głosowania mogłyby być bardzo poważne. 40,0%  
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5. Często przed udziałem 
w referendum opinia publiczna 
uzyskuje niedostateczne 
informacje. Jednocześnie ważne 
jest kontrolowanie 
przekazywanych informacji, tak 
by zapobiegać negatywnemu 
wpływowi na głosowanie 
(wewnętrznemu lub 
zagranicznemu). 

5.1 Zalecamy, by przed referendum europejskim społeczeństwo było jasno informowane  – 
w  broszurach (tak jak ma to miejsce w Szwajcarii) lub poprzez sesje informacyjne – o tym, 
jaki wpływ na ich codzienne życie będzie miał wynik głosowania. 

97,5%  

5.2 Zalecamy, by na potrzeby każdego referendum europejskiego tworzony był komitet 
naukowy, który gwarantowałby neutralność przekazywanych informacji. 87,2%  

6. Mimo że w referendum mogą 
bezpośrednio wziąć udział 
wszyscy obywatele (w 
przeciwieństwie do panelu 
obywatelskiego), zawsze jakaś 
część z nich nie głosuje. 

6.1.1 Zalecamy, by głosowanie w referendum europejskim było obowiązkowe. 43,6%  

6.1.2 Zalecamy, by głosowanie w referendum europejskim było dobrowolne. 52,5%  

6.2 Proponujemy, by w celu zmniejszenia liczby osób niegłosujących dopuścić poza 
głosowaniem osobistym także głosowanie elektroniczne (a nawet inne metody głosowania, 
np. pocztowe). Głosowanie elektroniczne jest szczególnie interesujące dla osób 
wyjeżdżających na wakacje, ale zachęca też do udziału osoby mniej nim zainteresowane 
z uwagi na konieczność przemieszczenia się do lokalu, w którym oddaje się głos. 

90,0%  

7. Często zdarza się, że 
obywatele uczestniczący 
w inicjatywach z zakresu 
demokracji partycypacyjnej, 
takich jak referenda, nie 
otrzymują informacji zwrotnych 
na temat działań podjętych 
w wyniku ich pracy – 
w perspektywie krótko- lub 
długoterminowej. 

7.1 Zalecamy, by przekazywać obywatelom informacje zwrotne o działaniach podjętych (lub 
nie) w odpowiedzi na decyzję podjętą przez nich w referendum europejskim. 92,5%  
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5. Istniejące instrumenty 

5.1 Wybory 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 

1. W poszczególnych 
państwach członkowskich 
obowiązują różne przepisy. 

1.1 Proponujemy, by głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego było 
obowiązkowe, ale by obywatele zostali dostatecznie poinformowani o powodach. 50,0% 

1.2 Zalecamy, by jak najbardziej ujednolicić we wszystkich krajach ordynację wyborczą 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w tym wiek minimalny. 87,2% 

2. Europosłowie nie są 
dostatecznie zróżnicowani pod 
względem np. wieku, 
pochodzenia, płci. 

2.1.1 Proponujemy, by europosłowie reprezentowali wszystkie grupy wiekowe 
i środowiska. 82,1% 

2.1.2 Proponujemy, by europosłowie świadomie wybierali karierę europejską, a nie 
podejmowali ją wyłącznie pod koniec kariery krajowej. 82,5% 

2.1.3 Proponujemy, by starać się zapewnić wyważony rozkład płci, np. poprzez suwak na 
listach wyborczych. UE musi ustanowić te kryteria i przestrzegać ich podczas ustalania 
składu list zgodnie z kwotami. Jeżeli kandydat zrzeknie się mandatu, mandat przejmuje 
kandydat z kolejnym wynikiem i tej samej płci. 

82,5% 

2.1.4 Zalecamy, by kandydaci figurujący na listach europejskich w razie wyboru obejmowali 
mandat. 89,2% 
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3. Głosujemy w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, ale 
nie mamy wpływu na skład 
Komisji. 

3.1 Proponujemy zmianę traktatu, zgodnie z którą największa grupa polityczna 
w Parlamencie Europejskim mogłaby wybierać przewodniczącego Komisji Europejskiej. 48,6% 

3.2 Zalecamy, by skład Komisji Europejskiej był bardziej przejrzysty i odpowiadał pewnym 
podstawowym zasadom i tym samym odzwierciedlał głos obywateli, a obywatele wiedzieli, 
jak przebiegał wybór. 

88,9% 

4. Brakuje wiedzy 
o kandydatach w wyborach 
europejskich, o ich 
programach oraz o tym, do 
której grupy politycznej 
w Parlamencie Europejskim 
trafią. 

4.1 Proponujemy, by kandydaci w wyborach europejskich bardziej konkretnie przedstawiali 
siebie, swoje cele i swój program na szczeblu lokalnym i za pośrednictwem różnych kanałów 
komunikacji. 

84,2% 
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5.2 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 

1. W wersji nieanglojęzycznej dwie pierwsze podstrony portalu 
zawierają informacje jedynie w języku angielskim. To trudność 
dla obywateli nieposługujących się płynnie tym językiem. 

1.1 Proponujemy, by na stronie głównej umieszczać 
informacje w języku obywatela, a jeśli tłumaczenie nie jest 
możliwe – ulokować aktualności w języku angielskim 
w innym miejscu na portalu. 

89,2% 

2. Rzecznik nie uczestniczy w sankcjach i ewentualnym 
odszkodowaniu wobec skarżącego. 

2.1 Proponujemy, by rzecznik uczestniczył w procesie 
poszukiwania i wdrażania rozwiązania, sankcji lub 
odszkodowania oraz miał głos w tym procesie. 

71,1% 

3. Termin walidacji subskrypcji na portalu bywa bardzo długi. 
Sięga nawet 24 godzin, co działa zniechęcająco na obywateli: 
nie podejmują oni dalszych działań. 

3.1 Proponujemy zainstalowanie systemu 
natychmiastowej walidacji. 47,4% 

4. Przy składaniu skargi zadane zostaje pytanie, czy 
wyczerpane zostały wszystkie możliwe procedury. Obywatel 
nie zna ich wszystkich i nie może odpowiedzieć na pytanie. 

4.1 Proponujemy, by zamieścić link do prostej prezentacji 
lub objaśnienia procedur. 89,5% 

5. Portal rzecznika ma dobrą strukturę, ale nie ma 
odpowiedniego oznaczenia europejskiego, co powoduje, że 
obywatel ma wątpliwości: czy jestem we właściwym miejscu? 
Czy strona jest wiarygodna? 

5.1 Proponujemy, by zmienić projekt graficzny portalu 
w celu większego ujednolicenia go ze stronami UE. 
Pierwsza wskazówka polegałaby na przeniesieniu flagi 
europejskiej na górę strony. Już po pierwszym kliknięciu 
musi być jasne, że obywatel jest na portalu rzecznika. 

78,4% 
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5.3 Konsultacje publiczne 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 

1. Strona konsultacji uległa zmianie, jednak obywatel jest 
najpierw odsyłany na nieaktualną stronę. Znalezienie adresu 
nowej strony wymaga czasu. 

1.1 Proponujemy, by usunąć starą stronę i zadbać 
o wskazywanie przez wyszukiwarki najpierw strony nowej. 81,6% 

2. Harmonogram (angielski) i uwagi (język obywatela 
redagującego) w ramach konsultacji nie są tłumaczone na 
język czytającego obywatela. 

2.1 Zdecydowanie zalecamy tłumaczenie programu na język 
obywatela. Udostępnianie harmonogramu jedynie w języku 
angielskim utrudnia działania wszystkim obywatelom, którzy 
nie posługują się tym językiem. 

81,6% 

2.2 Proponujemy, by na każdym wpisie umieszczać zakładkę 
lub ikonę „Tłumaczenie automatyczne”, które otwierałyby 
ogólnodostępny mechanizm tłumaczeniowy Google 
Translate lub DeepL. 

65,8% 

3. Aby otrzymać informacje na temat działań następczych, 
należy je zasubskrybować. 

3.1 Proponujemy, by każdy respondent automatycznie 
otrzymywał informacje o działaniach następczych – 
z możliwością rezygnacji z subskrypcji. 

89,5% 

4. Nie wiemy, czy liczba podobnych opinii ma wpływ na 
Komisję czy też są one uznawane za jeden punkt widzenia 
(ważone czy nie). Jeśli podobne odpowiedzi się kumulują, 
obawiamy się o wagę głosu lobbystów/aktywistów/dużych 
firm w konsultacjach (a tym samym działań podejmowanych 

4.1 Zalecamy, by podać jasne informacje na ten temat na 
stronie internetowej. 81,6% 

4.2 Jeżeli liczba podobnych opinii ma znaczenie, zalecamy, by 
wprowadzić system, który filtrowałby lobbystów, 
aktywistów czy duże firmy, tak by nie nadawać im 
nadmiernej wagi. 

60,5% 
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przez UE) względem głosu obywateli/organizacji 
pozarządowych. 

4.3 Zalecamy utworzenie oprogramowania sztucznej 
inteligencji, które klasyfikowałoby różne opinie i zliczało 
opinie przeciwne lub pozytywne. 

47,4% 

4.4 Proponujemy, by organizować spotkania obywateli ze 
stowarzyszeniami (aktywistów): miejsca, gdzie obywatele 
mogliby wyrażać opinię, w formie „domów europejskich”, 
które mogłyby pomóc w rozpowszechnianiu poglądów 
obywateli na szczeblu europejskim. Powinny one istnieć 
w różnych lokalizacjach i na szczeblu lokalnym. 

62,2% 

5. Formularz opinii jest niejasny: są pytania otwarte oraz 
kwestionariusz. Jaka jest rola każdego z tych dokumentów? Co 
należy wypełnić? 

5.1. Informacje na stronie internetowej powinny zostać 
doprecyzowane. 81,6% 

6. Istnieje zbyt wiele poziomów kompetencji w odniesieniu do 
instrumentów. 

6.1 Proponujemy utworzenie centralnego dyspozytora, który 
kierowałby wnioski na odpowiedni szczebel władzy. 78,9% 
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5.4 Europejska inicjatywa obywatelska 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 

1. Trudno dotrzeć do obywateli 
nieposiadających internetu. 

1.1 Proponujemy, by w upowszechnianie inicjatyw i zbieranie podpisów (elektronicznie 
lub na papierze) włączyć organy lokalne lub biblioteki (niezależne od rządu). UE powinna 
sporządzić spis tej sieci w podziale na kraje i udostępnić go obywatelom występującym 
z inicjatywą. 

71,1% 

2. Liczba krajów, które muszą 
wziąć udział, jest zbyt mała, by 
można było uzyskać dostateczne 
poparcie. 

2.1 Proponujemy, by zwiększyć do 13 liczbę krajów, w których zbierane są podpisy, co 
pozwoli zyskać większe poparcie dla propozycji. Liczba podpisów powinna być 
proporcjonalna do liczby ludności. 64,9% 

3. Koszt i wysiłek związane ze 
zbieraniem podpisów są 
wysokie. 

3.1 Proponujemy, by istniał fundusz UE na wsparcie tych inicjatyw. 71,1% 

3.2 Proponujemy utworzenie organu, który ułatwiałby koordynację działań między 
krajami. 75,7% 

4. Procedura jest 
skomplikowana dla obywateli. 

4.1 Proponujemy utworzenie punktu informacyjnego, który pomagałby obywatelom 
w realizacji procedur. 83,8% 

5. Nie jest jasne, jakie są wyniki 
inicjatywy obywatelskiej. 

5.1 Proponujemy, by Komisja Europejska była zobowiązana przedyskutować działania 
następcze wobec propozycji oraz podjąć prace w tej sprawie, a nie jedynie odpowiedzieć 
i potwierdzić wpłynięcie propozycji. Jeżeli Komisja postanowi nie podejmować działań, 
musi to uzasadnić. 

100,0% 

5.2 Proponujemy, by po wpłynięciu europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a przed 
podjęciem działań następczych przez Komisję organizować konsultacje z obywatelami 
w celu uzyskania ich opinii. Dzięki temu można by zapobiec jedynie skrajnym opiniom oraz 
uwzględnić opinie osób, które nie podpisały europejskiej inicjatywy obywatelskiej. 
Ponadto gdyby opinię wyrazili wszyscy obywatele, propozycja miałaby większą wagę na 
szczeblu UE i w działaniach następczych. 

55,3% 
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5.5 Prawo petycji 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 

1. Ostateczna decyzja należy do 
Komisji Europejskiej – nie ma 
pewności co do efektów. 

1.1 Proponujemy, by Komisja stosowała się do zalecenia Parlamentu Europejskiego. 
81,1% 

2. Brak przejrzystości w procesie 
i uzasadnienia decyzji. 

2.1 Proponujemy, by osoba składająca petycję była regularnie informowana o postępach 
i decyzjach. Ostatecznej decyzji powinno towarzyszyć uzasadnienie. 94,4% 

3. Obywatelom trudno jest 
sygnalizować zapotrzebowanie 
na nowe przepisy. 

3.1 Zalecamy, by używać petycji także jako narzędzia sygnalizującego zapotrzebowanie na 
nowe przepisy. 78,4% 

 


