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PROJEKT SKRÓCONEGO PROTOKOŁU 

 

Grupa robocza ds. UE w świecie 

 
Pod przewodnictwem Hansa Dahlgrena na zaproszenie Clementa Beaune’a, który 

mógł być obecny tylko przez pierwsze 20 minut w związku z nadzwyczajnym 

posiedzeniem ministerialnym 

 

17 grudnia 2021, w godz. 11.00–13.00 

 

 

1. Uwagi wstępne przewodniczącego 

 

Posiedzenie odbyło się w formie całkowicie zdalnej. C. Beaune powitał uczestników i 

przedstawił główne zagadnienia, którymi miała zająć się grupa robocza, po czym przekazał 

przewodnictwo w obradach H. Dahlgrenowi.  

 

H. Dahlgren na początku omówił strukturę posiedzenia, podczas którego priorytetowo mieli 

być potraktowani prelegenci paneli obywatelskich, mogący w procedurze niebieskiej kartki 

zadawać pytania innym prelegentom i vice versa. Następnie zaprosił do zabrania głosu i 

przedstawienia najważniejszych kwestii rzecznika europejskiego panelu obywatelskiego 

Mansefa Camposa oraz innych prelegentów, a także zwrócił uwagę na wstępne 

sprawozdanie na temat zawartości wielojęzycznej platformy cyfrowej.  

 

2. Dyskusjai 

 

Główne tematy podjęte przez przedstawicieli paneli obywatelskich: 

 

• Strategiczna autonomia UE. 

• Potrzeba, aby UE wiarygodnie upominała się o demokrację, prawa człowieka i 

praworządność oraz szerzyła te wartości.  

• Polityka handlowa UE w aspekcie gospodarczym (w tym szukanie sposobów 

zwiększenia siły nabywczej podmiotów chcących kupować towary wyprodukowane w 

UE), politycznym (obrona wartości UE, stosowanie sankcji) i środowiskowym 

(zrównoważony rozwój, zakończenie wywozu odpadów z UE). 

• Niezależność energetyczna UE, obniżenie emisyjności w międzynarodowym 

łańcuchu dostaw. 

• Utrzymanie silnych granic UE. Silniejsze i bardziej przejrzyste interwencje Fronteksu, 

które byłyby podejmowane nie tylko na zaproszenie państw członkowskich. Frontex 

powinien zapewnić jednolity proces kontroli granicznej na każdej granicy UE. 
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• Stosunki z sąsiadującymi i pobliskimi krajami. Szacunek dla mniejszych krajów. 

• Wzmocnienie wartości UE zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. 

• Nacisk na integrację wszystkich migrantów i zaszczepienie w nich silnego poczucia 

europejskich wartości. 

• Różnice zdań na temat bezpieczeństwa i obrony w erze konfliktów hybrydowych: 

potencjał wojskowy i koncepcja armii europejskiej. Powszechnie zgodzono się, że 

należy zwiększyć inwestycje w obronność (również biorąc pod uwagę, że nie 

wszystkie kraje są członkami NATO). 

• Wymóg większości kwalifikowanej zamiast jednomyślności w niektórych kwestiach w 

celu skuteczniejszego podejmowania decyzji. 

• Rozszerzenie: potrzeba zagwarantowania, że nowe państwa członkowskie będą 

przestrzegać wartości UE, praworządności oraz będą szanować mniejszości. Debata 

publiczna i wymiana informacji na temat polityki oraz działań związanych z 

rozszerzeniem – obywatele UE powinni lepiej zrozumieć, co oznaczałoby to dla UE. 

Chcieliby również wiedzieć, czy jakakolwiek polityka ulegnie zmianie, aby lepiej 

egzekwować od członków UE przestrzeganie standardów i zasad uzgodnionych w 

momencie przystąpienia do Unii. 

• Krajom, których opinie różnią się w toku postępowania, należy zaproponować 

mediację, aby ułatwić grupom mniejszościowym i większościowym osiągnięcie 

konsensusu. Nacisk na przyspieszenie procesu podejmowania decyzji, w 

szczególności zniesienie wymogu jednomyślności. 

 

W odpowiedzi wystąpili przedstawiciele innych grup, którzy poruszyli między innymi 

następujące kwestie: 

 

• UE powinna aktywnie zaznaczać swoją obecność na arenie światowej. Nie może być 

bierna, musi nawiązywać strategiczne partnerstwa i tworzyć świat, w którym chce 

funkcjonować – podkreślono stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. 

• Nacisk na wartości UE i praworządność w polityce zagranicznej, w tym zwalczanie 

autokracji. 

• Mieszane opinie na temat armii UE i wątpliwości, kto byłby jej najwyższym 

zwierzchnikiem. 

• Stosunki UE z NATO: pogłębienie relacji czy więcej autonomii? 

• Alternatywą dla jednomyślności może być podejmowanie decyzji kwalifikowaną 

większością głosów lub wprowadzenie nowych, specjalnych progów, w tym zasady 

„jednomyślność minus jeden”. 

• Polityka handlowa: należy zacząć od ratyfikacji zawartych umów. 

• Podkreślono również najważniejsze kwestie międzynarodowe, takie jak trwające 

negocjacje po brexicie oraz działania Rosji w regionie. 

 

 

Kolejnym punktem dyskusji była struktura grupy roboczej w przyszłości, a także 

dostarczanie rezultatów jej prac i pożądany produkt końcowy. 

o Członkowie zaapelowali o jasną strukturę, jeśli chodzi o aktualne tematy i 

cele na przyszłość. 

o Obywatele wspomnieli też o potrzebie dodatkowego przygotowania przed 

spotkaniami oraz lepszego ich planowania. 

 

 

3. Uwagi końcowe przewodniczącego 



 

3 
 

 

H. Dahlgren podkreślił, że aktywnie dąży do tego, aby grupa robocza była produktywna oraz 

istotna. Chociaż była to pożyteczna dyskusja, do czasu następnego posiedzenia panele 

obywatelskie przedstawią konkretne zalecenia, pozwalające na bardziej ustrukturyzowaną 

debatę. Jej celem będzie wypracowanie znaczących rezultatów na posiedzenie plenarne. 

Przewodniczący stwierdził, że zależy mu, aby zagwarantować jasną komunikację pomiędzy 

członkami grupy roboczej, a także odpowiednie przygotowanie komponentu obywatelskiego.  

 

Zasugerowano utworzenie grupy na WhatsApp dla członków grupy roboczej. H. Dahlgren 

zapewnił, że możliwość utworzenia grupy zostanie rozważona przed Bożym Narodzeniem. 

 

 

 
i Podział wystąpień: 
 

Europejskie panele obywatelskie: 14  

Przedstawiciele paneli/wydarzeń krajowych: 2 

Społeczeństwo obywatelskie (partnerzy społeczni, Komitet Regionów, Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny): 4 

Rada: 5 

Parlamenty narodowe: 8 

PE: 2  

Komisja: 0 

 
Równowaga płci: 24 prelegentów i 12 prelegentek 

 


