
 

 

 

 

SKRÓCONY PROTOKÓŁ – grupa 
robocza ds. UE w świecie 

Pod przewodnictwem Gunthera Krichbauma na zaproszenie (nieobecnego) Clementa 
Beaune’a. 

22 października 2021, w godz. 
11.00–13.00 

 

 
 

1. Uwagi wstępne przewodniczącego 
 

Posiedzenie odbyło się w formacie hybrydowym. G. Krichbaum poinformował, że C. Beaune przeprasza 
za nieobecność na pierwszym posiedzeniu. Zatrzymały go pilne obowiązki związane z posiedzeniem 
Rady Europejskiej, których nie mógł przełożyć. G. Krichbaum najpierw oddał głos przedstawicielom 
paneli obywatelskich, aby przedstawili się i omówili kwestie poruszane na ich panelach. Podkreślono 
innowacyjny charakter Konferencji i tego komponentu plenarnego. 

 
2. Dyskusja 

 
Uczestnicy panelu obywatelskiego nie byli gotowi, by zabrać głos na początku posiedzenia. W związku 
z tym dyskusję rozpoczęli inni uczestnicy, a przedstawiciele panelu przyłączyli się później. 

 
Omówiono najważniejsze 
tematy: 

 
Europejska polityka sąsiedztwa i rozszerzenie UE 

• Kilku członków grupy roboczej podkreśliło szczególne znaczenie procesu rozszerzenia o 

Bałkany Zachodnie oraz pomysł rozszerzenia bez osłabiania procesów decyzyjnych UE, w tym 

przeglądu głosowania jednomyślnego. 

 
Europejskie wartości i wizja – przyszłe miejsce UE na arenie międzynarodowej 

 Autonomiczna Europa, zdolna do szybkiej oceny zagrożeń i reagowania na nie. 

 Wielu członków grupy podkreśliło ideę silnych wartości europejskich obecnych we 

wszystkich działaniach międzynarodowych UE (handel, stosunki zagraniczne). 

Wartości te odróżniają Europę od wszystkich innych części świata. 

 Wielokrotnie pojawiała się kwestia stosunków z USA, Rosją i Chinami; wspomniano 

także o Turcji. 

 Zapewnienie zdolności UE do działania (narzędzia i procedury podejmowania decyzji). 

 
Europejskie bezpieczeństwo i 
obrona 

• Jeśli chodzi o stosunki UE z NATO, czy istnieje przestrzeń, w której UE może być bardziej 

aktywna, a jednocześnie nadal skupiać się na pokojowej, ale bezpiecznej UE? 

• Skoordynowane korzystanie ze wszystkich instrumentów, którymi UE dysponuje na szczeblu 

międzynarodowym. 

 



 

 

Europejska polityka handlowa i 
gospodarka 

• Koncepcja UE jako podmiotu zdolnego do doprowadzenia do zmian za pomocą handlu i 

regulacji. Trzeba przy tym zapewnić, aby UE była dla przedsiębiorstw pożądanym miejscem 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

• Umacnianie pozycji UE wśród dużych graczy, takich jak Chiny i USA. 

 
Obywatele i inni członkowie grupy roboczej poruszyli również inne kwestie. 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 konieczność zapewnienia przejrzystości procesu decyzyjnego UE. 

 
3. Uwagi końcowe przewodniczącego 

 
Przewodniczący przyznał, że wszyscy członkowie grupy roboczej domagali się nadania dyskusji trwałej 
struktury. Na następnych posiedzeniach kluczowe znaczenie będzie miało określenie najważniejszych 
bloków/tematów, które można by po kolei omawiać – na początku zabierałby głos przedstawiciel 
obywateli z danego panelu. Przewodniczący poparł również innych członków grupy, którzy chcieliby 
zapewnić, by grupa robocza wnosiła w posiedzenie plenarne konkretny i przydatny wkład. 
Sprawozdania panelowe i platformowe mogłyby być – obok wniosków z tego posiedzenia – dobrym 
źródłem takiej struktury. Przewodniczący zauważył, że zastąpił stałego przewodniczącego C. Beaune’a 
w ostatniej chwili oraz że C. Beaune otrzyma dokładne informacje o przebiegu posiedzenia i treści 
dyskusji, tak aby mógł skutecznie poprowadzić przyszłe posiedzenia. 

  



 

 

ZAŁĄCZNIK II Lista członków grupy roboczej ds. UE w świecie 
 
PRZEWODNICZĄCY: Clément BEAUNE (od 1.1.2022 r. Hans DAHLGREN) 
 

dr Francisco ALDECOA Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
p. Concepción ANDREAU 

RODRIGUEZ 
Komitet Regionów 

p. Olivier BALDAUFF Rada 
p. Clément BEAUNE Rada 
p. Simone BEISSEL Parlamenty narodowe 
p. Rozalia-Ibolya BIRO Parlamenty narodowe 
p. Séamus BOLAND Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
p. Josep BORRELL Komisja Europejska/ESDZ 
p. Mansef CAMPOS Europejskie panele obywatelskie 
p. Fabio Massimo CASTALDO Parlament Europejski 
p. Włodzimierz CIMOSZEWICZ Parlament Europejski 
p. Deirdre CLUNE Parlament Europejski 
p. Péter CSAKAI-SZOKE Europejskie panele obywatelskie 
p. Hans DAHLGREN Rada 
p. Benedetto DELLA VEDOVA Rada 
p. Verena DUNST Przedstawiciele lokalni/regionalni 
p. Christian FEUSTEL Partnerzy społeczni 
p. Carlo FIDANZA Parlament Europejski 
p. Domagoj HAJDUKOVIĆ Parlamenty narodowe 
p. Stephanie HARTUNG Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
p. Danuta HÜBNER Parlament Europejski 
p. Gisèle JOURDA Parlamenty narodowe 
p. Eric JULIEN Europejskie panele obywatelskie 
p. Roelien KAMMINGA Parlamenty narodowe 
p. Bogdan KLICH Parlamenty narodowe 
p. Rihards KOLS Parlamenty narodowe 
p. Gunther KRICHBAUM Parlamenty narodowe 
p. Andrius KUBILIUS Parlament Europejski 
p. Ilhan KYUCHYUK Parlament Europejski 
p. Hélène LAPORTE Parlament Europejski 
p. Jaak MADISON Parlament Europejski 
p. Costas MAVRIDES Parlament Europejski 
p. Klaudia MAZUR Europejskie panele obywatelskie 
p. Dajana MILINKOVIC Europejskie panele obywatelskie 
p. Ruairí Ó Murchú Parlamenty narodowe 
p. Ali OUACH Europejskie panele obywatelskie 
p. Jouni OVASKA Parlamenty narodowe 
prof. George PAGOULATOS Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
p. Georgia PARPOSZ Europejskie panele obywatelskie 
p. Inês PASCOAL DA SILVA Europejskie panele obywatelskie 
p. Tonino PICULA Parlament Europejski 
p. Nik PREBIL Parlamenty narodowe 
p. Kornelios S. KORNELIOU Rada 
p. Pavel SKULIL Europejskie panele obywatelskie 

p. Mark SPEICH Komitet Regionów 
p. Klaudia SZEMEREYNE PATAKI Przedstawiciele lokalni/regionalni 
p. Kim VALENTIN Parlamenty narodowe 
p. Ymare VAN DER SLUIS Europejskie panele obywatelskie 
p. Viola VON CRAMON-

TAUABADEL 
Parlament Europejski 



 

 

p. Sophie WILMES Rada 
p. Janica YLIKARJULA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

 


