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Konferencja w sprawie przyszłości Europy 

Sprawozdanie – Panel 2: „Demokracja europejska / Wartości 

i prawa, praworządność, bezpieczeństwo”, sesja 1 

Europejski panel obywatelski 2: „Demokracja europejska / Wartości i prawa, 

praworządność, bezpieczeństwo” 

 

Sesja 1: 24–26 września 2021 r., Strasburg 

Europejskie panele obywatelskie organizowane są przez Parlament Europejski, Radę UE 

i Komisję Europejską w kontekście Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

Niniejszy dokument1 został przygotowany przez grupę, w skład której wchodzą Missions 

Publiques, Teknologirådet, Deliberativa, ifok i Kantar, odpowiedzialną za metodykę 

i realizację prac paneli. Panel 2: „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność, 

bezpieczeństwo” prowadzona była przez Deliberativa, a współprowadzona przez ifok 

i Missions Publiques. 

 

Spis treści 

1. Metodyka 

2. Kontekst sesji 1 w procesie europejskich paneli obywatelskich 

3. Panel 2: „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność, 

bezpieczeństwo”, sesja 1: wkład ekspertów 

4. Główne wyniki sesji 

 

Pierwsza sesja drugiego europejskiego panelu obywatelskiego Konferencji w sprawie 

przyszłości Europy odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w dniach 24‒

26 września 2021 r. Uczestników panelu powitał współprzewodniczący Gašper Dovžan, 

słoweński sekretarz stanu ds. UE, występujący w imieniu prezydencji słoweńskiej w Radzie 

UE. Panel ten poświęcony jest nadrzędnemu tematowi „Demokracja europejska / Wartości 

 
1 Zastrzeżenie prawne: wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego sprawozdania ponoszą autorzy; nie 

odzwierciedla ono poglądów instytucji UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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i prawa, praworządność, bezpieczeństwo”. Odnosi się do kwestii związanych z demokracją, 

takich jak wybory, uczestnictwo obywateli poza okresami wyborczymi, postrzegany dystans 

między obywatelami a wybieranymi przez nich przedstawicielami, wolność mediów 

i dezinformacja. Obraduje również nad kwestiami dotyczącymi podstawowych praw 

i wartości, praworządności i zwalczania wszelkich form dyskryminacji. Zajmuje się też 

bezpieczeństwem wewnętrznym UE, np. kwestią ochrony Europejczyków przed wszelkimi 

formami terroryzmu i innymi rodzajami przestępstw. 

1. Metodyka 

Podczas sesji 1 dyskusje i praca grupowa odbywały się w dwóch formatach: 

●  W ramach podgrup liczących od dwunastu do czternastu obywateli. W każdej 

podgrupie używano od czterech do pięciu języków, przy czym każdy obywatel mógł 

wypowiadać się w języku ojczystym. Prace podgrup prowadzili profesjonalni 

facylitatorzy wybrani przez konsorcjum zewnętrznych usługodawców. 

● W ramach sesji plenarnej z udziałem wszystkich uczestników. Sesje plenarne były 

prowadzone przez dwóch głównych facylitatorów. 

W ramach omawianego panelu wprowadzono pewne zmiany do porządku obrad w celu 

uwzględnienia wniosków z pierwszej sesji panelu 1. W szczególności postanowiono podzielić 

sobotnią sesję plenarną na dwa bloki, poranny i popołudniowy. Zmiana ta miała na celu 

umożliwienie uczestnikom panelu pełnego wykorzystania wkładu ekspertów. Chodziło też 

o to, by zapewnić więcej czasu na prace w bloku popołudniowym poświęcone tematom 

i określaniu priorytetów. 

Pełny przegląd etapów i kluczowych punktów sesji 1 przedstawiono w załączniku I do 

niniejszego dokumentu. 

 

2. Kontekst sesji 1 w procesie europejskich paneli obywatelskich 

Europejskie panele obywatelskie stanowią jeden z głównych elementów 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Organizowane są cztery europejskie panele 

obywatelskie, aby umożliwić obywatelom wspólne zastanowienie się nad przyszłością, jakiej 

chcą dla Unii Europejskiej. 

● 4 panele liczą po 200 losowo wybranych obywateli europejskich pochodzących 

z 27 państw członkowskich; 

● Odzwierciedlają różnorodność UE pod względem pochodzenia geograficznego 

(narodowość oraz miasto/wieś), płci, wieku, statusu ekonomiczno-społecznego 

i poziomu wykształcenia; 

● W każdym panelu zasiada przynajmniej jedna kobieta i przynajmniej jeden mężczyzna 

z każdego państwa członkowskiego; 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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● Jedną trzecią każdego panelu stanowią ludzie młodzi (w wieku od 16 do 25 lat). 

Utworzono specjalne powiązania pomiędzy tą grupą a Europejskim Spotkaniem 

Młodzieży. 

Panel 1: „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, 

młodzież i sport / Transformacja cyfrowa” 

Panel 2: „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo” 

Panel 3: „Zmiana klimatu i środowisko / Zdrowie” 

Panel 4: „UE w świecie / Migracja” 

20 przedstawicieli każdego europejskiego panelu obywatelskiego, z których co najmniej jedną 

trzecią stanowią osoby poniżej 25 roku życia, bierze udział w sesji plenarnej, na której 

przedstawiają wyniki swoich dyskusji i omawiają wskazane w ich toku zalecenia wspólnie 

z innymi uczestnikami. Panele uwzględniają wkłady zgromadzone w ramach Konferencji za 

pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej i zapewniają materiał do sesji plenarnych 

Konferencji w formie zestawu zaleceń dla Unii dotyczących dalszych działań. 

 

3. Panel 2: „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność, 

bezpieczeństwo”, sesja 1: wkład ekspertów 

W celu wsparcia dyskusji i pracy w grupach wspólny sekretariat Konferencji, w imieniu 

współprzewodniczących zarządu Konferencji, zaprosił sześcioro uznanych ekspertów do 

udziału w pierwszej sesji tego panelu. Eksperci przedstawili przegląd najistotniejszych 

aspektów związanych z tematem nadrzędnym, a także główne obecne i przyszłe wyzwania dla 

UE w odniesieniu do dwóch „bloków tematycznych” panelu: „Demokracja europejska / 

Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo”. Uczestnicy panelu otrzymali również 

odpowiednie fragmenty pierwszego sprawozdania okresowego dotyczącego wielojęzycznej 

platformy cyfrowej i zawarte w nim mapy myśli.  

 

Eksperci bloku tematycznego 1: Demokracja europejska 

● Miguel Poiares Maduro: profesor i były dyrektor Szkoły Rządzenia Transnarodowego 

w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim. Były wicepremier i minister rozwoju 

regionalnego Portugalii. 

● Jim Cloos: sekretarz generalny TEPSA (Transeuropejskiego Stowarzyszenia Studiów 

Strategicznych), członek Instytutu Egmont (Królewskiego Instytutu Stosunków 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://www.eui.eu/people?id=luis-poiares-pessoa-maduro
https://www.tepsa.eu/about/tepsa-board/
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Międzynarodowych) i były zastępca Dyrektora Generalnego ds. Polityki Ogólnej 

i Instytucjonalnej w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. 

● Alicja Gescinska: polsko-belgijska filozofka, pisarka i poetka. Dyrektorka programu 

badań filozoficznych na Uniwersytecie Buckingham. 

Eksperci bloku tematycznego 2: Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo 

● Johanna Kantola: profesorka gender studies na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu w Tampere (Finlandia). 

● Jan Wouters: szef katedry „Jean Monnet” ad personam i profesor Wydziału Prawa 

Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych Katholieke Universiteit Leuven. 

● Daniela Pisoiu: starszy pracownik naukowy Austriackiego Instytutu Spraw 

Międzynarodowych. Obszar jej badań obejmuje terroryzm, radykalizację, ekstremizm, 

politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. 

 

Nagrania wideo z sesji plenarnych: 
 

● Sesja plenarna z dnia 24 września 2021 r. 
●  w dziedzinie demokracji w UE 
● Sesja plenarna z dnia 25 września 2021 r. 
●  podczas której po raz pierwszy ogłoszono wątki prac 
●  HYPERLINK "https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903" Sesja plenarna 

z dnia 26 września 2021 r. 
 
 

4. Główne wyniki sesji 

Na zakończenie sesji 1 uczestnicy panelu przyjęli pięć wątków prac na podstawie tematów 

związanych z nadrzędnym tematem panelu „Demokracja europejska / Wartości i prawa, 

praworządność, bezpieczeństwo”, które to tematy zgłosili, omówili i uszeregowali pod 

względem ważności. W tabeli poniżej przedstawiono pięć wątków i odpowiednie grupy 

tematów wchodzące w skład każdego wątku: 

https://gescinska.com/
https://research.tuni.fi/johannakantola/
https://www.law.kuleuven.be/iir/eng/staff/Jan_Wouters.html
https://www.oiip.ac.at/en/person/daniela-pisoiu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
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W trakcie przygotowań do sesji 2 panelu obywatele omówią pytanie postawione na sesji plenarnej: 

czy należy utrzymać „Niedyskryminację” i „Równość płci” jako dwie odrębne podgrupy tematów. 
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Załączniki 

 

Załącznik I 

Przebieg sesji 1 

Sesja 1: krok po kroku 

Sesja 1 wszystkich czterech europejskich paneli obywatelskich składa się z następujących 

etapów: 

· Krok 1: Wymiana poglądów na temat znaczenia Unii Europejskiej dla obywateli oraz 

zarysowanie wizji przyszłości UE 

Obywatele najpierw dyskutowali o tym, co Unia Europejska znaczy dla nich obecnie w ich 

codziennym życiu i jaki jest ich stosunek do UE, a następnie nakreślili osobiste wizje 

przyszłości UE do 2050 r. 

· Etap 2: Zgłaszanie tematów związanych z nadrzędnym tematem panelu 

i uszeregowanie ich pod względem ważności 

Korzystając z własnych doświadczeń i wiedzy, a także wkładu ekspertów, obywatele określili 

i uszeregowali pod względem ważności tematy związane z nadrzędnym tematem panelu. 

W panelu 2 wprowadzono pewne zmiany do porządku obrad w celu uwzględnienia wniosków 

z pierwszej sesji panelu 1. W szczególności postanowiono podzielić sobotnią sesję plenarną 

na dwa bloki, poranny i popołudniowy. Zmiana ta miała na celu umożliwienie uczestnikom 

panelu pełnego wykorzystania wkładu ekspertów. Chodziło też o to, by zapewnić więcej czasu 

na prace w bloku popołudniowym poświęcone tematom i określaniu priorytetów.  
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piątek 24 września 2021 r. 

Sesja plenarna 

Cel: powitanie obywateli; wyjaśnienie celu zwołania Konferencji oraz trzech „p” konferencji 

(platforma, panel, sesja plenarna); przedstawienie porządku obrad na weekend.  

Przemówienie współprzewodniczącego Gašpera Dovžana 

Praca podgrup 

Cel: obywatele poznają się nawzajem i rozmawiają o tym, co znaczy dla nich UE i jaki mają do 

niej stosunek obecnie w codziennym życiu. 

 

 

sobota 25 września 2021 r. 

Praca podgrup 1 

Cel: obywatele wyobrażali sobie i nakreślali wizję przyszłości UE. 

Sesja plenarna 1 

Cel: eksperci przedstawili swoje uwagi dotyczące bloku tematycznego 1: „Demokracja 

europejska”. Opisano najważniejsze wpisy z wielojęzycznej platformy cyfrowej, a eksperci 

przedstawili swoje uwagi na temat odnośnych map myśli zawartych w pierwszym 

sprawozdaniu okresowym dotyczącym wielojęzycznej platformy cyfrowej. 

Sesja plenarna 2 

Cel: eksperci przedstawili swoje uwagi dotyczące bloku tematycznego 2: „Wartości i prawa, 

praworządność, bezpieczeństwo”. Opisano najważniejsze wpisy z wielojęzycznej platformy 

cyfrowej, a eksperci przedstawili swoje uwagi na temat odnośnych map myśli zawartych 

w pierwszym sprawozdaniu okresowym dotyczącym wielojęzycznej platformy cyfrowej. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
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Prace podgrup 2 

Cel: obywatele wskazali tematy, które przyszły im na myśl, gdy zastanawiali się nad szerszym 

blokiem tematycznym, którym zajmuje się ich podgrupa. Każda podgrupa nadała priorytet 

pięciu tematom oraz omówiła wyzwania i pytania, które mogą się pojawić w związku z nimi 

podczas bardziej szczegółowych prac w ramach sesji 2. 

 

niedziela 3 października 2021 r. 

Sesja plenarna 1 

Cel: zespół facylitatorów wyjaśnił proces grupowania tematów w wątki i przedstawił pięć 

proponowanych wątków. 

Praca podgrup 

Cel: zespół facylitatorów zgromadził informacje zwrotne od obywateli dotyczące wątków; 

obywatele zapoznali się z proponowanymi wątkami i przedstawili propozycje zmian. 

Sesja plenarna 2 

Cel 1: zespół facylitatorów przedstawił propozycje zmian do wątków; obywatele wspólnie 

zatwierdzili zmiany i pięć ostatecznie ustalonych wątków; zespół facylitatorów objaśnił kolejne 

kroki. 

Cel 2: przeprowadzono losowanie przedstawicieli panelu spośród osób, które zgłosiły się do 

reprezentowania panelu na sesji plenarnej Konferencji. Zgłoszono 100 kandydatur, spośród 

których wybrano 20 osób. 
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Załącznik II: 

W jaki sposób wskazywane są wątki? 

Wskazywanie wątków ma na celu określenie wątków prac na podstawie różnych tematów 

poruszonych przez uczestników panelu, po to by w kolejnych sesjach panelowych usprawnić 

pracę i rozdzielić ją pomiędzy podgrupy panelu. Jest to proces oparty na podejściu 

iteracyjnym, rozpoczynający się od zgłoszenia różnych tematów i prowadzący do przyjęcia 

ostatecznych wątków prac; został przeprowadzony w sześciu krokach przez zespół 

redagujący, a ostateczne wątki zostały zatwierdzone przez obywateli. W skład zespołu 

redagującego wchodzą członkowie konsorcjum zewnętrznych usługodawców, którym 

Komisja zleciła organizację paneli. Wspólny sekretariat Konferencji nadzorował projekt 

i organizację tego procesu. 

 

1. Tematy zostały zgłoszone przez uczestników panelu podczas odnośnej 

dyskusji w podgrupach i odnotowane przez facylitatorów. Każdy obywatel miał 

możliwość poruszenia tematów, które uważa za ważne (w ramach ogólnych bloków 

tematycznych panelu). Wszystkie tematy zostały przetłumaczone automatycznie na 

język angielski, a facylitator zweryfikował wierność tłumaczenia. 

2. Po pogrupowaniu tematów, uszeregowano je pod względem ważności podczas 

kolejnej sesji podgrup. Każdy obywatel miał do dyspozycji maksymalnie 15 punktów 

do rozdzielenia zgodnie ze swoimi preferencjami. Tematowi preferowanemu 

przyznawali 5 punktów, drugiemu w kolejności – 4 punkty itd. W tym celu obywatele 

użyli kart priorytetów (jako anonimowych kart do głosowania). 

3. Facylitator wspólnie z obywatelami policzył punkty przyznane wszystkim tematom, 

które następnie zostały uszeregowane według liczby uzyskanych punktów. Ostateczna 

klasyfikacja została wyświetlona na ekranie i przekazana zespołowi redagującemu. 
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4. Pięć najczęściej wskazywanych tematów z każdej podgrupy (lub więcej w przypadku 

większej liczby tematów na miejscu 5) zostało następnie wykorzystanych w procesie 

grupowania. We wszystkich podgrupach zespół redagujący wyszukiwał i wskazywał 

tematy podobne lub powiązane. Takie podobne i powiązane tematy połączono 

w grupy, które oznaczono kolorem lub tymczasową nazwą. 

5. Kolejnym krokiem było przyporządkowanie wszystkich grup tematów do różnych, ale 

spójnych (maksymalnie pięciu) wątków prac. Każdy wątek otrzymał nazwę/tytuł 

zgodnie z głównymi grupami tematów i poszczególnymi tematami przypisanymi do 

tego wątku. Chodziło o to, by wykorzystać sformułowania zgłoszone wcześniej przez 

obywateli i w ten sposób zaproponować tytuły mniej techniczne, a bardziej 

zrozumiałe dla panelistów. 

6. Wątki zostały następnie przedstawione jako propozycja przez zespół redagujący na 

sesji plenarnej i w podgrupach. Obywatele mogli upewnić się, czy tematy podgrup 

zostały odpowiednio uwzględnione, i zaproponować zmiany dotyczące nazw, 

grupowania i ewentualnych uzupełnień. Zmiany zatwierdzone w ramach podgrup 

zostały włączone do proponowanych wątków. Na zakończenie podział wątków został 

ponownie przedstawiony na sesji plenarnej i zatwierdzony przez aklamację. Przed 

ostatecznym zatwierdzeniem podczas sesji plenarnej obywatele mieli jeszcze 

możliwość wprowadzenia drobnych poprawek (również wymagających zatwierdzenia 

na sesji plenarnej). 
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Załącznik III: 

Szczegółowy wykaz wątków, podtematów i wkładów zgodnie 

z uszeregowaniem określonym przez obywateli w podgrupach 

Wątek 1: Zapewnienie praw i niedyskryminacji 

Niedyskryminacja 

- Równość. Bez równości nie ma demokracji ani postępu (sala 15, miejsce 1) 

- Równość. Aby UE była uznawana i odgrywała rolę jednego z globalnych liderów, 

musimy zapewnić, by wszyscy obywatele mieli równe prawa i obowiązki (sala 15, 

miejsce 4) 

- Równość płci, prawa osób LGBT, rasizm, dyskryminacja (sala 9, miejsce 1) 

- Ochrona praw osób LGBTI i uznawanie małżeństw osób tej samej płci (sala 8, miejsce 

5) 

- Różnorodność w instytucjach europejskich (płeć, różnorodność funkcjonalna, 

integracja osób z niepełnosprawnościami, wiek itp.). Eliminowanie zróżnicowania 

sytuacji kobiet i mężczyzn pod względem uczestnictwa i życia politycznego (sala 3, 

miejsce 4) 

- Utworzenie niezależnego departamentu UE w celu przeciwdziałania dyskryminacji, 

promowania równości płci i walki z rasizmem (sala 4, miejsce 5) 

- Bezrobocie wśród ludzi młodych, nawet z wyższym wykształceniem, jest bardzo 

wysokie, np. we Włoszech. Poradzenie sobie z tymi problemami na szczeblu krajowym 

nie jest łatwe. Młodzi ludzie często wyjeżdżają do pracy za granicę, gdzie spotykają się 

z nierównym traktowaniem pracowników z zagranicy (sala 8, miejsce 1) 

- W jaki sposób UE może zapewnić równe prawa do pracy we wszystkich państwach 

członkowskich? (sala 12, miejsce 4) 

- Ochrona grup szczególnie wrażliwych lub defaworyzowanych 

Równość płci 

- Równe szanse dla mężczyzn i kobiet. Jak to osiągnąć? (sala 15, miejsce 3) 

- Równość płci – prawdopodobieństwo utraty wiedzy kobiecej części populacji w wielu 

dziedzinach na szczeblu krajowym i unijnym. Równowaga między życiem prywatnym 

a obowiązkami zawodowymi w przypadku rodziców (sala 8, miejsce 2) 

- Osiągnięcie równości płci we wszystkich krajach UE, a także promowanie udziału 

kobiet i osób niebinarnych w polityce unijnej (sala 13, miejsce 1) 

 

Ochrona praw człowieka oraz praw przyrody i zwierząt 

- Ochrona klimatu a demokracja w UE (sala 1, miejsce 3) 

- Zdolność Unii Europejskiej do ochrony osób, których prawa są łamane wewnątrz 

państw członkowskich (zwłaszcza grup szczególnie wrażliwych: kobiet i dzieci) (sala 

13, miejsce 4) 



 

14 

- W jaki sposób UE może zapewnić wolność, równość i prawa człowieka we wszystkich 

państwach członkowskich? (sala 12, miejsce 2) 

- Jaką rolę odgrywa Unia Europejska w ochronie obywateli i osób należących do 

mniejszości przed przemocą, groźbami i naruszeniami praw w państwach 

członkowskich? W jaki sposób można wzmocnić mandat Agencji Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej za pomocą narzędzi służących ochronie osób szczególnie wrażliwych 

i osób należących do mniejszości, będących ofiarami niesprawiedliwości lub naruszeń 

praw w państwach członkowskich? (sala 10, miejsce 3) 

- Prawa zwierząt (sala 9, miejsce 5) 

Prawo do prywatności 

- Ochrona danych i prywatność (sala 9, miejsce 5) 

- Jak chronić nasze dane osobowe w Europie (np. zagrożenie ze strony Facebooka 

i innych sieci społecznościowych?) (sala 10, miejsce 5) 

- Polityki cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwo danych (sala 9, miejsce 2) 

- Znalezienie równowagi między prywatnością a wykorzystywaniem prywatnych 

informacji na potrzeby wymiaru sprawiedliwości (sala 14, miejsce 3) 

Uwaga: W trakcie przygotowań do sesji 2 panelu omówione zostanie pytanie postawione na sesji 

plenarnej: czy należy utrzymać „Niedyskryminację” i „Równość płci” jako dwie odrębne podgrupy 

tematów. 
 

 

Wątek 2: Ochrona demokracji i praworządności 

Ochrona praworządności 

- Zapewnienie przestrzegania demokratycznej zasady praworządności przez państwa 

członkowskie (sala 14, miejsce 2) 

- UE musi chronić praworządność, wolność mediów i prawa jednostki we wszystkich 

państwach członkowskich (sala 12, miejsce 3) 

- W jaki sposób obywatele mogą skorzystać z ujednolicenia w zakresie jurysdykcji 

i sądownictwa? (sala 12, miejsce 4) 

- Osiągnięcie stabilnej demokracji we wszystkich państwach członkowskich. (W związku 

z tym:) Zapewnienie dialogu między państwami (sala 6, miejsce 4) 

- Jak zagwarantować niezawisłość systemu sądowniczego państw członkowskich 

w Europie? (sala 10, miejsce 4) 

- Rozwój egalitarnego orzecznictwa dla każdego państwa członkowskiego w oparciu 

o wspólne interesy (sala 11, miejsce 5) 

- Organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Wspieranie organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego (bardziej jednolity system, podobne przepisy w różnych krajach). 

Ochrona obywateli. Uniemożliwianie rządom represjonowania swoich obywateli (sala 

3, miejsce 3) 
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Ochrona i wzmacnianie demokracji 

- Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe w UE: minimalny dochód zapewniający 

dobrostan, aby UE gwarantowała wszystkim swoim obywatelom minimum niezbędne 

do dobrego i godnego życia (edukacja, zdrowie, zdrowie psychiczne itp.) (sala 11, 

miejsce 1) 

- Prawa obywatelskie: walka z korupcją, praniem pieniędzy i handlem narkotykami, 

pornografią dziecięcą i handlem ludźmi (sala 11, miejsce 2) 

- Covid-19: w jakim stopniu środki ochrony zdrowia pozbawiają nas wolności takich jak 

prawo do pracy, prawo do swobodnego przemieszczania się itp. (sala 11, miejsce 4) 

- Uregulowanie lobbingu (sala 5, miejsce 3) 

- Rozwiązanie problemu korupcji (sala 5, miejsce 4) 

- Zaostrzenie sankcji wobec państw członkowskich, tak by Unia była bardziej 

demokratyczna (sala 4, miejsce 2) 

Bezpieczeństwo 

- Zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom europejskim, szczególnie 

w wymiarze obronnym i ekonomicznym (sala 14, miejsce 4) 

- Opracowanie kryteriów UE uwzględniających różnorodność krajów pochodzenia oraz 

wszelkiego rodzaju wiążące się z tym zagrożenia, tak by stworzyć narzędzie, które 

umożliwi przyjmowanie imigrantów w sposób kontrolowany i bezpieczny (sala 11, 

miejsce 5) 

- Konflikt między bezpieczeństwem a prawami, np. co się tyczy wolności słowa. 

Z naciskiem na bezpieczeństwo (sala 9, miejsce 4) 

- KWESTIA BUDZĄCA NIEPOKÓJ: terroryzm, uzyskiwanie dostępu do informacji przez 

osoby z państw niebędących członkami UE (sala 3, miejsce 1 (część)) 

- Cyberprzemoc 

- Zagwarantowanie ochrony przed przemocą domową i wykorzystywaniem 

seksualnym, których doświadczają grupy szczególnie wrażliwe (kobiety i dzieci) 

 

Media i dezinformacja 

- Wspieranie programów szkoleniowych uczących, jak wykrywać fałszywe informacje 

i zapobiegać ich rozpowszechnianiu, oraz promujących krytyczne i konstruktywne 

podejście do mediów społecznościowych (sala 7, miejsce 5) 

- Zwalczanie zjawiska fałszywych informacji i informacji wprowadzających w błąd (sala 

15, miejsce 5) 

- Demokracja w przypadku dezinformacji (sala 1, miejsce 4) 

- Media jako czwarta władza (wpływ mediów na politykę) (sala 13, miejsce 5) 

- Utworzenie na szczeblu UE platformy medialnej (opartej na sztucznej inteligencji), 

która poprzez weryfikowanie informacji przeciwdziałałaby dezinformacji – 

uregulowanie portali społecznościowych w odniesieniu do dezinformacji (sala 8, 

miejsce 3) 

- Profesjonalne media europejskie (sala 2, miejsce 1) 
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Wątek 3: Reforma UE 

Reforma instytucjonalna 

- Rewizja procedury przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej (sala 13, 

miejsce 2) 

- Zwiększenie znaczenia Parlamentu Europejskiego i wyborów europejskich (sala 2, 

miejsce 4) 

- Wzmocnienie Parlamentu poprzez prawo inicjatywy i przejęcie przez Parlament 

kompetencji od Komisji i Rady (sala 1, miejsce 1) 

- Restrukturyzacja Komisji Europejskiej (bezpośrednie wybory w poszczególnych 

krajach, podział obowiązków itp.) (sala 1, miejsce 5) 

- Zwiększenie uprawnień Parlamentu Europejskiego (a tym samym obywateli) (sala 7, 

miejsce 4) 

Podejmowanie decyzji 

- Zmiana procesu głosowania w Unii Europejskiej z głosowania na zasadzie 

jednomyślności na głosowanie większością głosów (sala 14, miejsce 1) 

- Zniesienie wymogu jednomyślności – bez rozwiązania tej kwestii, nie możemy zająć 

się innymi sprawami (efekt domina) (sala 10, miejsce 1) 

- Doprecyzowanie zagadnienia: podejmowanie decyzji jednomyślnie czy większością 

głosów (sala 1, miejsce 2) 

- Reforma instytucji UE poprzez wprowadzenie procesu decyzyjnego opartego na 

głosowaniu większością głosów (sala 4, miejsce 5) 

- Przejrzystość w procesie podejmowania decyzji politycznych (sala 6, miejsce 3) 

- Przyspieszenie procesu decyzyjnego (sala 5, miejsce 2) 

- Reforma procesów decyzyjnych i modernizacja instytucji: procesy demokratyczne we 

wszystkich instytucjach UE, reforma wyborów europejskich i potrzeba ich 

zreformowania (możliwość nominowania kandydatów przez Parlament) (sala 5, 

miejsce 1) 

- Reforma procesu decyzyjnego: elastyczność w odniesieniu do zasady jednomyślności 

(sala 6, miejsce 5) 

Ściślejsza integracja 

- Wspólny system opodatkowania w całej UE obejmujący wspólne cele gospodarcze 

(sala 4, miejsce 4) 

- Opracowanie konstytucji europejskiej (procesy i wartości) (sala 6, miejsce 5) 

- Reforma konstytucyjna UE w celu jasnego opisania unijnych wartości 

i funkcjonowania UE. Ustanowienie kryteriów i mechanizmów dotyczących wspólnych 

wartości, wraz z możliwością kontroli na szczeblu UE. Zagwarantowanie 

przestrzegania wspólnych wartości na szczeblu krajowym – np. poprzez zniesienie 

zasady jednomyślności (sala 8, miejsce 4) 

Wątek 4: Budowanie tożsamości europejskiej 

Edukacja w zakresie demokracji 

- Edukacja w zakresie demokracji (począwszy od dzieciństwa) (sala 2, miejsce 2) 
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- Stworzenie mechanizmu udostępniającego wszystkim obywatelom w czasie 

rzeczywistym obiektywne i bezstronne (nieupolitycznione) dane na temat istotnych 

kwestii związanych z bezpieczeństwem i przestępczością (sala 11, miejsce 3) 

- UE musi zapewnić prawo do uczenia się przez całe życie, w tym kłaść nacisk na 

demokrację i wartości, także na szczeblu europejskim za pośrednictwem programu 

Erasmus (sala 12, miejsce 1) 

- Edukacja na rzecz demokracji. Edukowanie obywateli do demokratycznego 

uczestnictwa, przeciwdziałanie przepaści cyfrowej, prezentowanie zasad 

demokracji w zrozumiały sposób. Równość szans w edukacji służy zdrowszej 

demokracji (sala 3, miejsce 2) 

- Więcej edukacji na temat UE (temat obowiązkowy w szkołach podstawowych 

i średnich w ramach edukacji obywatelskiej we wszystkich państwach członkowskich) 

(sala 7, miejsce 2) 

Europejskie wartości i tożsamość 

- Jakie są obecnie wspólne wartości Europejczyków? Z czym powinniśmy wejść 

w 2050 r.? Jakie są szanse na utworzenie europejskiego komitetu lub innej struktury, 

która podjęłaby refleksję nad podstawowymi wartościami jednoczącymi mieszkańców 

Europy? (sala 10, miejsce 2) 

- Pozwólmy, aby system wartości Unii Europejskiej wytyczał kierunek polityki (zgodnie 

z zaleceniami) (sala 14, miejsce 5) 

- Określenie wartości europejskich wspólnych dla wszystkich, niezależnie od religii (sala 

9, miejsce 3) 

- Wspólne działania (np. wydarzenia mające charakter święta), które wzmocnią wspólną 

tożsamość obywateli Unii Europejskiej (sala 2, miejsce 5) 

Informacje o UE 

- Widoczność działań Unii Europejskiej (regulacji, dotacji itp.) w codziennym życiu 

obywateli (sala 13, miejsce 3) 

- Lepiej pokazywać, prezentować i przekazywać unijne wartości; informować o tym, co 

robi UE! (sala 6, miejsce 1) 

- Komunikacja medialna w sprawach europejskich lepiej dostosowana do młodych ludzi 

i ogółu obywateli (lepsze wykorzystanie mediów społecznościowych) (sala 7, miejsce 

3) 

- O procesach UE należy uczyć we wszystkich szkołach w całej UE za pomocą wspólnego 

języka z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków przekazu (sala 4, miejsce 1) 

- Utworzenie prawdziwie niezależnego organu medialnego, który będzie informować 

o sprawach UE i nie tylko (sala 4, miejsce 3) 

- Skuteczniejsze informowanie o UE oraz istnienie organizacji, która dbałaby 

o wypełnienie luki informacyjnej między poszczególnymi osobami/społecznościami, 

zwłaszcza w odniesieniu do osób, które mieszkają w Europie, ale nie urodziły się w UE 

lub nie uczestniczą w życiu UE. — Sprawić, by Europa stała się bardziej atrakcyjna dla 

osób o niskim poziomie wiedzy/zaangażowania/tożsamości europejskiej, aby 

zwiększyć ich zaangażowanie. Zapobiegać gettoizacji/marginalizacji (sala 3, miejsce 

1 (część)) 
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Wątek 5: Zwiększenie uczestnictwa obywateli 

 

- Więcej demokracji bezpośredniej (więcej głosowań dotyczących konkretnych tematów) (sala 

6, miejsce 2) 

- Wpływ obywateli na proces decyzyjny (możliwość zmiany decyzji w Unii Europejskiej) (sala 2, 

miejsce 3) 

- Przejrzystość procesów decyzyjnych i dostęp do instytucji UE. Możliwość bezpośredniego 

komunikowania się z Unią Europejską; zwiększenie przejrzystości procesu decyzyjnego; kanał 

informacyjny na temat UE (sala 3, miejsce 1 (część)) 

- Uczestnictwo obywateli. Musimy zwiększyć uczestnictwo obywateli w procesie decyzyjnym 

w Parlamencie Europejskim (sala 15, miejsce 2) 

- Stałe przedstawicielstwo grupy obywateli przy Parlamencie Europejskim (sala 7, miejsce 1) 

- Przybliżyć instytucje obywatelom i angażować obywateli w proces decyzyjny: nowe 

instrumenty, referenda, fora obywatelskie, zapewnienie, by Europejczycy czuli się 

reprezentowani (sala 5, miejsce 5) 

- Polityka blisko obywateli i obywatele w centrum życia politycznego (sala 3, miejsce 5) 
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Europejski panel obywatelski 2: „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo” 

Załącznik IV 

Pełna lista wkładów podgrup w języku oryginału notatki 

Uwaga: Notatki facylitatorów zawierające opisy tematów. Każdy facylitator sporządzał notatki w swoim języku ojczystym. 

Blok tematyczny 1: „Demokracja” 

Język oryginału 

Grupa 1 
(niemiecki) 

1. Stärkung des Parlaments durch ein Initiativrecht und Übernahme von Kompetenzen von Kommission und Rat 
2. Klärung der Frage: Einstimmigkeit vs. Mehrheitsentscheid 
3. Klimaschutz und EU-Demokratie 
4. Demokratie im Falle von Desinformation 
5. Umstrukturierung der EU-Kommission (Direkte Wahl in den Ländern, Aufteilung der Zuständigkeiten etc.) 
6. Wie schützen wir unsere europäische Demokratie? 
7. Europäischer Pluralismus und Stärkung der Diversität 
8. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch durch mehr eigene Medienkanäle 
9. Direkte Demokratie und Referenden 
10. Sinnvolle Aufteilung von Zuständigkeiten, die auf Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen (Beispiel: Gemeinsame Positionierung im 

Tech-Wettbewerb) 
11. Rolle von Religion bei der Gestaltung der EU-Demokratie 

Grupa 2 
(łotewski) 

1. Profesionāli Eiropas mediji 
2. Demokrātijas izglītība (sākot no bērnības) 
3. Iedzīvotāju ietekme uz lēmumu pieņemšanu (spēja mainīt lēmumus Eiropas Savienībā) 
4. Eiropas Parlamenta un Eiropas vēlēšanu nozīmes spēcināšana 
5. Kopēji pasākumi (notikumi, piemēram, svētki), kas spēcinās pilsoņu kopējo Eiropas Savienības identitāti 
6. Eiropas Savienības rīcība, ja kāda valsts pārkāpj kopējās vērtības 
7. Efektīvāka, saprotamāka lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 
8. Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritāte 
9. Uzticēšanās (paļaušanās) veicināšana Eiropas Savienībai 
10. Veiksmīgu Eiropas Savienības projektu popularizēšana 
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Grupa 3 
(hiszpański) 

1. Que las decisiones y el presupuesto de las instituciones de la Unión Europea sean más transparentes, claras y accesibles para los y las 
ciudadanas. Podernos comunicar directamente con las instituciones de la Unión Europea. CANAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE: Que 
haya más información y más ágil sobre la Unión Europea, para evitar guetos y brechas informativas e identitarias (que la Unión 
Europea se haga más atractiva para las personas que viven en Europa pero que no han nacido, o que no se identifican con la Unión 
Europea o que no participan en ella. PREOCUPACIÓN por el acceso a la información por parte de personas no miembros o 
potencialmente peligrosas 

2. Educar a la ciudadanía para la participación democrática, evitar la brecha digital, tener acceso a la información sobre la democracia 
europea con mecanismos de lectura fácil. La igualdad de oportunidades en la educación promueve una democracia más sana. 

3. Más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (sistema más uniforme, legislación similar en diferentes 
países). Evitar que los gobiernos opriman a los y las ciudadanas y de la sociedad civil de su propio país. 

4. LA DIVERSIDAD EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (género, diversidad funcional, edad, etc.). Erradicar la BRECHA DE GÉNERO en la 
participación y en la vida política. 

5. PROXIMIDAD Y CERCANÍA ENTRE LOS POLÍTICOS Y LA CIUDADANÍA, y que los y las ciudadanas estén en el centro de la vida política. 
6. DEMOCRACIA DIRECTA.Cómo hacer para que no sea ganar todo vs perder todo? (NOTA DE LA FACILITADORA: este comentario es una 

reacción a la intervención del experto en el pequeño grupo). 
7. DAR MÁS VISIBILIDAD/ IMPORTANCIA A LAS ELECCIONES EUROPEAS. Votamos sin saber bien el programa, votando al partido que 

votamos normalmente. Tener más información de las instituciones europeas y de las elecciones europeas (espacio en prensa, etc.) 
8. ATRACTIVO E IMPLICACIÓN. Que la UE se haga atractiva para las personas. 
9. CAMBIO DE LA MANERA DE TOMAR LAS DECISIONES (por consentimiento: "¿con qué puedo vivir?" más que "¿cuál es mi primera 

opción?" 

Grupa 4 
(angielski) 

1. Eu processes should be taught in all schools and across the EU through a common language using all available media outlets 
2. There should be stronger sanctions against member states in order to have a more democratic eu. 
3. To create a truly independent media body to report eu affairs and beyond 
4. Common taxation system across the eu with common economic targets 
5. Reform of eu institutions through majority decision 
6. The creation of an independent eu department to progress anti discrimination, promote gender equality and fight racism 
7. To have the most important values contained in the eu constitution 
8. Citizen representation in policy making 
9. A National Holiday for the EU marking the creation of the EU 
10. The creation of a one country united states of europe 
11. A common foreign policy 
12. To Simplify the structures of the eu as it is too bureaucratic 
13. to allow voting for mobile or non eu citizens 

Grupa 5 
(czeski) 

1. reforma rozhodovacích procesů a modernizace institucí: demokratické procesy ve všech institucích EU, reforma evropských voleb a 
potřeba jejich reformy (možnost pro parlament nominovat kandidáty) 
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2. urychlit proces rozhodování 
3. regulace lobbování  
4. vyřešení korupce 
5. přiblížit instituce občanům a začlenit občany do rozhodování: nové instrumenty, referenda, občanská fóra, zajistit reprezentativnost 

Evropanů 
6. Vzdělávání o EU 
7. komunikační strategie pro evropské instituce (konkrétnější, blíže občanům) 
8. mladí lidé do institucí EU 
9. konkrétnější představa, koho lidé volí (personalizování EU) 
10. diskuze o právu veto 
11. zodpovědnost parlamentu za rozhodnutí 
12. Společný jazyk (nad rámec národních jazyků) 

Grupa 6 
(niemiecki) 

1. Den Wert der EU besser zeigen/ präsentieren und vermitteln; Informationen darüber geben, was die EU tut! 
2. mehr direkte Demokratie (mehr Abstimmungen zu konkreten Themen) 
3. Transparenz im politischen Entscheidungsprozess 
4. Eine stabile Demokratie in allen Mitgliedsstaaten erreichen.Den Dialog zwischen den Staaten erreichen. 
5. Reformen innerhalb des Entscheidungsprozesses: Flexibilität beim Einstimmigkeitsprinzip 
6. Entwicklung einer europäischen Verfassung (Prozesse und Werte) 
7. Kampf gegen Falschinformation! Schutz von Journalisten 
8. Souveränität der Mitgliedsstaaten: Was passiert mit der Souveränität der Mitgliedstaaten, wenn Europäische Institutionen deren 

Entscheidungen aufheben können? (Subsidiaritätsprinzip: Europa bestimmt nur über die Entscheidungen, die nicht effizient t von 
Nationalstaaten getroffen werden können) 

9. Entscheiden: Wer bestimmt über die Prozesseduren der Entscheidungsfindung? 
10. Bürger sollen Möglichkeit haben, sich zu Themen direkt zu äußern! (Plattformen und Kommunikationswege; mit pädagogischem 

Aspekt, Wissen über diese Dinge) 
11. Einbezug behinderter, auch geistig behinderter Menschen in die Demokratie (Einbezug, gleiche Rechte, aber auch wirtschaftliche 

Gleichstellung/ Unterstützung) 
12. Zu G/ 33: Bei den Kindern anfangen! Schon den Kindern beibringen, dass es die EU gibt. 
13. Zu G/ 33: Angebote machen, Informationsmaterial stellen. 
14. Zu G/ 33: Auch über Tagespresse die Wertigkeit weitervermitteln. 

Grupa 7 
(włoski) 

1. Rappresentanza permanente di un gruppo di cittadini al Parlamento Europeo 
2. Maggiori informazioni concrete sull'UE (Materia obbligatoria nelle scuole elementari e superiori come educazione civica in tutti gli 

stati membri) 
3. Comunicazione mediatica sulle questioni europee più' adatta ai giovani e ai cittadini in generale (migliore uso dei social media) 
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4. Più' potere al Parlamento Europeo (e quindi ai cittadini) 
5. Sostegno a programmi di formazione per difendersi dalle fake news, promuovendo un rapporto critico e costruttivo con i social media 
6. Imparare almeno un'altra lingua straniera bene sin dalla giovane età' (non per forza l'inglese, l'importante e' il multilinguismo) 
7. Usare l'inglese come lingua di comunicazione comune nell'UE 
8. Parità di genere garantita in tutta Europa grazie a norme e regolamentazioni 
9. Seconda lingua di comunicazione comune: italiano 
10. Seconda lingua di comunicazione comune: francese 

Grupa 15 
(rumuński) 

1. Egalitate. Nu există democrație sau progres fără egalitate. 
2. Participarea cetățenilor. Trebuie să creștem nivelul de participare al cetățenilor în cadrul procesului de luare de decizii în Parlamentul 

European. 
3. Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cum putem să facem acest lucru? 
4. Egalitate. Pentru a deveni un lider global UE trebuie să asigure că toți cetățenii au drepturi și resposabilități egale. 
5. Combaterea fenomenului Fake News și a dezinformării. 
6. Stabilirea unei politici externe UE. Work with and for democratic movements din țările vecine, cum ar fi Rusia, Belarus și Turcia. 
7. Educarea și informarea despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. 
8. Implementarea unui salariu minim pe economie, comun tuturor statelor UE. 
9. Sprijinirea tuturor tinerilor care au dizabilități, tulburări comportamentale, astfel încât să ne asigurăm că acești tineri vor avea, grație 

accesului la servicii de sănătate dedicate lor, un viitor decent. 
10. Ajutarea țărilor mai puțin dezvoltate, unde accesul la educație nu se întâmplă ca în cazul țărilor dezvoltate. 
11. Înființarea unei forțe armate unice. În felul acesta putem să ne garantăm pacea. Din punct de vedere strategic, nu văd democrația fără 

o forță armată comună. 
12. Egalitatea tuturor în fața legii. Ne asigurăm că toate guvernele europene interpretează legea în același fel. 
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Blok tematyczny 2. „Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo” 

Język oryginału 

Grupa 8  
(słowacki) 

1. Nezamestnanosť mladých, dokonca aj s vysokoškolským vzdelaním - veľmi vysoká napr. v Taliansku. Tieto problémy nie je jednoduché 
riešiť na národnej úrovni. Mladí často odchádzajú do zahraničia za prácou, kde je ale často nerovnaký postoj k zahraničným 
zamestnancom. 

2. Rodová rovnosť - možná strata znalostí ženskej časti populácie v mnohých oblastiach na úrovni štátov aj EÚ. Rovnováha pracovného 
života a pracovných povinností pre rodičov. 

3. Vytvorenie mediálnej platformy (na báze umelej inteligencie) na úrovni EÚ pre boj proti dezinformáciám, ktorá by vedela overiť 
pravdivosť informácií - regulácia sociálnych sieti v súvislosti s dezinformáciami. 

4. Reforma Ústavy EÚ, ktorá by mala jednoznačne popísať hodnoty EÚ a popísať jej fungovanie zrozumiteľným spôsobom. Nastaviť 
kritéria a mechanizmus pre spoločné hodnoty, ktoré možno kontrolovať na úrovni EÚ a zaručiť ich dodržiavanie na národnej úrovní - 
napr. zrušiť princíp jednomyseľnosti. 

5. Ochrana práv LGBTI a uznanie manželstva ľudí rovnakého pohlavia. 
6. Kódex správania sa pre volených zástupcov (pozn. často sú do Európskeho parlamentu odložení nepotrební politici). Definovať 

jednotné zásady transparentnosti a etickej integrity (vo vzťahu k lobingu a korupcii, napr. transparentnosť poskytovania finančných 
prostriedkov). Viď francúzsky zákon SAPIN-II. 

7. Boj proti diskriminácii zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí. 
8. Venovať rovnakú pozornosť pravicovému aj ľavicovému extrémizmu. 

Grupa 9  
(portugalski) 

1. Igualidade de género, direitos LGBT, racismo, Discriminação 
2. Cibersegurança e políticas de segurança de dados 
3. Definição dos valores europeus de modo comum a todos independentemente das religiões. 
4. Conflito entre segurança e direitos (e.g liberdade de expressão e segurança). Com ênfase na segurança. 
5. Proteção de dados e privacidade. 
6. Direitos de Animais 
7. Sistema de decisão a nível Europeu (votos) 
8. Política comum militar com melhor articulação entre países. Sim ou não e como? 
9. Polícia como instituição que garante a segurança 
10. Bens de consumo com respeito pelos direitos 

Grupa 10  
(włoski) 

1. Eliminare il requisito di unanimità, perché se non ci occupiamo di questo non possiamo occuparci degli altri problemi (effetto domino) 
2. Quali i valori comuni degli Europei oggi? Quali portare nel 2050? Quali possibilità di creare un Comitato Europeo o altra struttura per 

riflettere sui valori di base che uniscono gli abitanti dell'Europa? 
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3. Quale ruolo dell'Unione Europea nel tutelare cittadini e minoranze contro violenza, minacce e violazioni di diritti nei paesi membri? 
Come rafforzare il mandato dell'Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali con strumenti per proteggere persone 
vulnerabili o appartenenti a minoranze vittime di ingiustizia o di violazioni di diritti nei paesi membri? 

4. Come garantire l'indipendenza del sistema giudiziario dei paesi membri in Europa? 
5. Come proteggere i nostri dati personali in Europa (es. minaccia di facebook e degli altri social network?) 
6. Cosa fare quando i partiti al governo negli stati membri violano il principio dello stato di diritto dell'Unione Europea? 
7. Quale ruolo dell'Unione Europea sul tema dei requisiti per l'estradizione? 
8. Quali modalità per impedire il lobbismo e lavorare insieme come stati membri per combattere la corruzione? 
9. Parità di diritti e partecipazione per tutti (genere , età, nazionalità, ma anche animali e ambiente) 
10. Come garantire più consultazioni dei cittadini in Europa (non bastano le elezioni) e rispondere al problema di una mancanza di 

democrazia autentica in Europa? 
11. Come rafforzare la collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi  membri? 
12. Parità di genere (incluse quote e altre soluzioni) 

Grupa 11  
(hiszpański) 

1. La seguridad económica y financiera en la UE: un ingreso mínimo para asegurar el bienestar de forma que la UE garantice a toda la 
ciudadanía unos mínimos imprescindibles para una vida buena y digna (educación, sanidad, salud mental, etc). 

2. Derechos civiles: lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la pornografía infantil y la trata de 
personas. 

3. Crear un mecanismo que comparta con todos los ciudadanos en tiempo real datos objetivos e imparciales (no politizados) sobre 
temas relevantes de seguridad y crimen. 

4. COVID-19: ¿hasta qué punto las medidas de protección sanitaria nos quitan libertades como el derecho a trabajar, a moverse 
libremente, etc? 

5. Desarrollo de una jurisprudencia igualitaria para cada Estado miembro basada en intereses comunes. 
6. Construcción de criterios en la UE que tengan en cuenta la diversidad de países de procedencia y los diferentes riesgos que estos 

puede implicar, de manera que se construya una herramienta que ayude a acoger inmigrantes de manera controlada y segura. 
7. Un sistema de alerta europeo, rápido, coordinado y eficiente para todos los países que ayude a luchar contra el crimen. 
8. Creación de una agencia digital europea como respuesta a las grandes empresas extranjeras, especialmente en lo relativo a datos. 
9. Una Europa que luche por la hegemonía económica, militar y cultural en el mundo. 
10. Que la UE garantice la protección de todos los datos personales de todos los ciudadanos para que nadie los pueda usar o aprovechar. 

Grupa 12  
(angielski) 

1. EU must ensure Right to lifelong education including a focus on democracy and values and at a European level through Erasmus  
2. EU must ensure freedoms, equality and human rights in all member states 
3. EU must Protect rule of law media freedoms and individual rights in all member states 
4. EU must ensure equal Rights to work in all member states 
5. How can citizens benefit from unified European jurisdiction and courts 
6. EU must ensure Citizens Rights to freely choose between  using cash and home banking etc 
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7. EU should support and strengthen European democratic values that are not based on religion 
8. EU must help preventing unfair lobbying and corruption in member states and in Europe  
9. EU must ensure better Animal rights for all sorts of animals 

Grupa 13  
(polski) 

1. Osiągnięcie równości płci we wszystkich krajach UE, a także promowanie udziału kobiet i osób niebinarnych w polityce unijnej 
2. Rewizja procedury przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej 
3. Widoczność działań Unii Europejskiej (regulacji, dotacji etc.) w codziennym życiu obywateli 
4. Zdolność Unii Europejskiej do ochrony osób, których prawa łamane są wewnątrz państw członkowskich (szczególnie grup wrażliwych: 

kobiet i dzieci) 
5. Media jako czwarta władza (wpływ mediów na politykę) 
6. Eksploracja cienkiej granicy między bezpieczeństwem a prawami człowieka 
7. Utworzenie wspólnej armii Europejskiej 
8. Programy wymian międzynarodowych i programy mobilności promujące podróże wewnątrz Europy i dzielenie się wartościami 
9. Legalizacja niektórych narkotyków 
10. Demokratyzacja systemu sprawiedliwości w Unii Europejskiej 

Grupa 14  
(angielski) 

1. Changing the voting process within the European Union from one of unanimous voting to one of majority voting 
2. Ensure that the democratic rule of law is upheld by the Member States 
3. Find a balance between privacy and the use of private information for justice 
4. To guarantee the security of all European citizens especially with regard to defence and economy 
5. Let the European Union value system guide policies (as recommended) 
6. There should be greater opportunity for gender equality in positions of power 
7. Lift Covid-19 measures once the effects of the pandemic allow for a return to normality 
8. Freedom to make choices about one's own life free from discrimination 
9. To improve cyber security and safety 
10. We cannot forget our history 
11. Cooperation and getting to know people from other European States should be a value of the European Union 
12. Legalise cannabis 

 

 


