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1. Uwagi wstępne przewodniczącej 
 

Drugie posiedzenie grupy roboczej odbyło się zdalnie. Przewodnicząca Věra JOUROVÁ otworzyła 

posiedzenie, dziękując wszystkim członkom za obecność i wyrażając nadzieję, że kolejne spotkanie 

odbędzie się na żywo. Wyraziła zadowolenie, że grupa jest obecnie w stanie omówić ostateczne 

zalecenia drugiego europejskiego panelu obywatelskiego i serdecznie powitała przedstawicieli 

(„ambasadorów”) tego panelu.  

 

Przewodnicząca V. JOUROVÁ podkreśliła, że zadaniem grupy roboczej jest wzbogacenie propozycji 

obywateli i ustosunkowanie się do nich. Z uznaniem wyraziła się o jakości wkładu obywateli. 

Poinformowała również członków grupy roboczej, że jeżeli nie zgadzają się z zaleceniami obywateli lub 

chcieliby dodać nowe argumenty, mogą je również składać na piśmie.  

 

Przewodnicząca poinformowała ponadto członków grupy roboczej, że jeśli czas na to pozwoli, zaprosi 

ich do omówienia trzeciego sprawozdania okresowego z wielojęzycznej platformy cyfrowej. 

Zaapelowała do uczestników, aby ich wystąpienia nie trwały dłużej niż dwie minuty, jak na ostatnim 

posiedzeniu. 

 

Następnie przewodnicząca V. JOUROVÁ poprosiła przedstawicieli drugiego europejskiego panelu 

obywatelskiego o prezentację zaleceń panelu dotyczących wartości, praw, praworządności i 

bezpieczeństwa.  

 
2. Dyskusja 
 

Dwóch przedstawicieli panelu przedstawiło zalecenia drugiego europejskiego panelu obywatelskiego 

wchodzące w zakres kompetencji grupy roboczej, a mianowicie dotyczące niedyskryminacji, równości 

płci, ochrony praw człowieka oraz praw przyrody i zwierząt, prawa do prywatności, ochrony 

praworządności, ochrony i wzmocnienia demokracji, mediów i dezinformacji, bezpieczeństwa, 
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ściślejszej integracji, a także europejskich wartości i tożsamości. Odpowiadało to około 20 z 39 zaleceń 

opracowanych przez panel drugi. 

 

Przewodnicząca V. JOUROVÁ podziękowała przedstawicielom panelu za cenny wkład i oddała głos 

zebranym, którzy chcieliby zareagować na zalecenia obywateli.  

 

Wielu uczestników skupiło się najpierw na podstawowych kwestiach proceduralnych. Niektórzy 

postulowali transmisję internetową posiedzeń grupy roboczej. Pojawiły się też głosy wzywające 

przewodniczącą do zadbania o lepszą organizację dyskusji, na przykład przez grupowanie zaleceń 

paneli, pomysłów z platformy konferencyjnej i innych uwag członków grup roboczych według 

tematów. Kilkoro uczestników poparło inicjatywę przewodniczącej polegającą na umożliwieniu 

pisemnego przedstawiania uwag i wyraziło gotowość do wymiany uwag także między posiedzeniami 

grup roboczych. Niektórzy apelowali również o zapewnienie tłumaczenia ustnego na więcej języków 

UE (SK, LV). 

 

Ponadto niektórzy uczestnicy poruszyli kwestię wykonalności zaleceń. Postulowali, aby wyjaśniono, 

czy i w jaki sposób można je wdrożyć, a także jaki jest podział kompetencji między państwami 

członkowskimi a Unią Europejską. Inni członkowie grupy roboczej zwrócili się o uwzględnienie również 

tych zaleceń paneli, które wymagają istotnych zmian, oraz o refleksję, czy poziom kompetencji, na 

którym są one wdrażane, powinien zostać zmieniony w najlepszym interesie obywateli. 

 

Przede wszystkim członkowie grupy roboczej podziękowali obywatelom za ambitne i innowacyjne 

podejście i skomentowali zalecenia panelu. 

 Kilkoro uczestników poparło zalecenia panelu dotyczące konieczności poszanowania praw 

podstawowych w całej UE oraz ochrony praworządności dzięki dalszemu rozwojowi 

istniejących instrumentów. Inni ostrzegli przed ewentualnymi uciążliwymi zmianami w 

obowiązujących ramach prawnych dotyczących praworządności. Niektórzy uczestnicy 

opowiedzieli się również za wzmocnieniem dziedzictwa kulturowego w celu wzbogacenia 

różnorodności UE. 

 Uczestnicy podnieśli również kwestię ochrony wolności mediów i zwalczania dezinformacji. 

 Jeśli chodzi o udział obywateli w procesie decyzyjnym UE, członkowie grupy roboczej przyjęli 

do wiadomości zalecenia panelu i wspomnieli o przyszłej roli konferencji takich jak obecna i 

platformy konferencji, a także o rozwoju obywatelstwa UE. 

 Uczestnicy wyrazili również poparcie dla zaleceń panelu dotyczących zagrożeń hybrydowych 

i wezwali UE do większego zaangażowania w tej dziedzinie. 

 

Następnie przewodnicząca V. JOUROVÁ poinformowała uczestników o głównych pomysłach z 

wielojęzycznej platformy cyfrowej, które wchodzą w kompetencje grupy roboczej. Zaprosiła 

przedstawicieli panelu oraz pozostałych członków grupy roboczej do reakcji. Pomysły te obejmowały 

między innymi: lepszą współpracę sądową i współpracę organów ścigania między państwami 

członkowskimi, zaostrzenie stanowiska UE wobec Chin i Rosji, rolę wartości chrześcijańskich, 

integrację osób z niepełnosprawnością, mobilność wewnątrz UE i postępowanie spadkowe. 

 

Przedstawiciel drugiego europejskiego panelu obywatelskiego zaapelował, aby pomysły z platformy 

lub zgłoszone przez innych członków grupy roboczej nie przysłoniły zaleceń paneli obywatelskich, i 
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zwrócił się do instytucji UE o odważne wdrażanie pomysłów obywateli. Przedstawiciele panelu 

drugiego zażądali, aby przyszłe dyskusje grupy roboczej były lepiej ustrukturyzowane, bardziej 

szczegółowe i miały na celu zbadanie, w jaki sposób pomysły obywateli można wdrożyć w praktyce. W 

razie gdyby zalecenia paneli nie miały być wdrożone, obywatele chcieliby otrzymywać szczegółowe i 

przejrzyste uzasadnienia od instytucji UE.  

 
3. Uwagi końcowe przewodniczącej 

Przewodnicząca Věra JOUROVÁ zamknęła posiedzenie i podziękowała wszystkim uczestnikom za 

cenny wkład. Podsumowanie przewodniczącej: 

 Potrzebna jest bardziej ustrukturyzowana i skonsolidowana oraz merytoryczna debata. 

Zasugerowano grupowanie tematów, ale unikanie tworzenia podgrup w grupie roboczej.  

Porządek dzienny następnego posiedzenia powinien być opatrzony uwagami i zawierać 

zalecenia pogrupowane według tematów. 

 Należy zapewnić tłumaczenie ustne na jak największą liczbę języków. 

 Grupa robocza powinna być informowana o już realizowanych inicjatywach związanych z 

zaleceniami panelu, a także o ich dalszych losach. Aspekt ten powinien zostać omówiony przez 

współprzewodniczących konferencji, nie zapominając o tym, że UE powinna być kreatywna i 

zaspokajać oczekiwania obywateli.  

 Kwestia transmisji w internecie zostanie ponownie poruszona na następnym posiedzeniu 

kierownictwa. Prace grup roboczych powinna charakteryzować przejrzystość, ale należy 

również wziąć pod uwagę, że obywatele mogą nie życzyć sobie publicznych transmisji. 

Zaproponowała, aby zwrócić się do obywateli należących do grupy roboczej z zapytaniem, czy 

ktokolwiek sprzeciwia się transmisji internetowej kolejnych posiedzeń. 


