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Otwarcie posiedzenia 

Przewodnicząca podkreśliła, że celem posiedzenia jest finalizacja wniosków. W zmienionym dokumencie 

przekazanym członkom grupy roboczej uwzględniono kwestie wspomniane na poprzednim posiedzeniu 

grupy roboczej, a także pisemne uwagi przekazane przez członków. Wspólny sekretariat współpracował ze 

stroną obywatelską przy opracowywaniu tych zmian. Rozważono wszystkie sugestie, niektóre z nich nie 

zostały jednak przyjęte przez stronę obywatelską. Przewodnicząca podkreśliła również, że we wtorek odbyła 

nieformalne wirtualne spotkanie z przedstawicielami obywateli. Analizując zmienione wnioski przygotowane 

na to posiedzenie, przewodnicząca i rzecznik uznali, że przedstawione uwagi mają dogłębny charakter i nie 

różnią się w znacznym stopniu od głównych elementów propozycji obywatelskich, czyli zaleceń. Obywatele 

postanowili również, że wszelkie tematy, które mogą pokrywać się z zakresem prac innych grup roboczych, 

zostaną utrzymane w tej grupie roboczej, ponieważ we wnioskach uwzględniono konkretne aspekty 

dotyczące stosunków zewnętrznych. 

 

Podobnie jak podczas poprzednich posiedzeń wnioski uszeregowano w grupy i rozpatrywano po kolei, aby 

rozwiązać wszelkie kwestie sporne i uwzględnić postulaty usprawnień zgłaszane przez wszystkie strony w 

ramach grupy roboczej. 

 

Zanim przystąpiono do analizy poszczególnych wniosków, odbyła się debata na temat istotności niektórych z 

nich dla grupy roboczej, na co uwagę zwracali w szczególności przedstawiciele parlamentów narodowych. 

Rzecznik ponownie podkreślił, że wszystkie tematy są analizowane z perspektywy działań UE w kontekście 

międzynarodowym. Inne strony przyznały, że istnieje prawdopodobieństwo pokrywania się zagadnień z 

innymi grupami roboczymi, ale że takie pokrywanie się jest lepsze niż ryzyko pominięcia istotnych wniosków. 

Grupa robocza zgodziła się przyjąć podejście inkluzywne.  

Debata na temat wniosków 

Wniosek nr 1 był przedmiotem ożywionej debaty, a pomysły dotyczyły m.in. inwestycji dokonywanych na 

szczeblu unijnym i krajowym w sektorach strategicznych oraz wykorzystania istniejących programów, takich 

jak InvestEU. Omówiono obawy dotyczące rozwiązania problemu potencjalnego krótkoterminowego wzrostu 

ubóstwa w przypadku tego rodzaju działań strategicznych. Obywatele przyznali, że należy zająć się 

problemem ubóstwa i innymi problemami krótkoterminowymi, aby zapewnić sprawiedliwą transformację,  

podkreślili jednak, że długoterminowe korzyści są ogromne. Omówiono również kwestię autonomii i 

protekcjonizmu. Obywatele bronili dążenia do autonomii w obszarach strategicznych, uznając jednocześnie 

korzyści płynące z konkurencyjnego i otwartego rynku. 

Odbyła się intensywna dyskusja nad wnioskami nr 2 i 3, które pokrywają się i wydają się zbieżne z 

wnioskami przedstawionymi w innych grupach roboczych. Obywatele podkreślili, że UE musi być w stanie 

zabezpieczyć zasoby ze źródeł, które dają się obronić z etycznego punktu widzenia. Jeżeli chodzi o wniosek 

nr 3 dotyczący produkcji i dostaw energii, obywatele argumentowali, że zamiast wymieniać konkretne 

kraje/regiony zalecenia powinny celowo pozostać szerokie, tak aby można było je zastosować do przyszłych 

sytuacji. 

Najdłuższa debata dotyczyła wniosku nr 4. Obywatele chcieli, by główny akcent nadal spoczywał na kwestii 

szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji przez UE. Przeprowadzono szeroko zakrojoną dyskusję na 



 

 

temat głosowania większością kwalifikowaną: sposobu jego wykorzystania w ramach obowiązujących 

traktatów oraz zmiany traktatów w celu upowszechnienia jego stosowania. W dyskusji na temat rozszerzenia 

UE podkreślono jego strategiczne znaczenie. Obywatele rozumieją to i chcą działać na rzecz silnej, s tabilnej 

i gotowej do rozszerzenia UE, nawet w procesie decyzyjnym.  

We wniosku nr 5 nie zaproponowano istotnych zmian. 

Wniosek nr 6 był również przedmiotem intensywnych dyskusji, a wielu członków grupy roboczej poparło 

pogląd, że UE musi być silnym graczem i oceniać swoje stosunki z NATO, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu nowych strategii obrony. Ważne jest przy tym utrzymanie wizerunku UE jako orędownika 

pokoju i dobrobytu w kontekście wszelkich podejmowanych wyborów w dziedzinie obronności. W 

wystąpieniach przedstawiono różne stanowiska w sprawie członkostwa w NATO w różnych krajach. Kwestię 

obronności poruszono również w kontekście strategicznej autonomii. Obywatele zaapelowali o wolne i 

uczciwe media, przy pomocy których można by wykrywać i zwalczać dezinformację. Wyrażono szereg 

poglądów na temat zakresu i istnienia wszelkich nowych rodzajów sił zbrojnych UE, ale panuje powszechna 

zgoda co do tego, że siły te powinny być wykorzystywane do celów obronnych.  

Wniosek nr 7 spotkał się z szerokim poparciem. Obywatele domagali się, aby obok reżimów autokratycznych 

wspomnieć także o reżimach hybrydowych. Podczas omawiania kwestii przygotowań UE do rozszerzenia 

zaapelowano o bardziej pozytywny język. Dyskusja pokazała również, że temat rozszerzenia nie powinien 

ograniczać się jedynie do Bałkanów Zachodnich. Uzgodniono także, że zamiast sporządzania listy krajów 

wykorzystywany będzie termin „kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące”.  

Uwagi końcowe 

Posiedzenie trwało dłużej niż zaplanowano, w związku z czym tłumaczenie ustne nie było dostępne przez 

ostatnie 15 minut dyskusji. Asees Ahuja zaznaczyła, że wspólny sekretariat weźmie pod uwagę tę debatę i 

będzie współpracować z obywatelami w celu wprowadzenia wszelkich dodatkowych zmian do wniosków. 

Celem jest przekazanie zaktualizowanych propozycji grupie roboczej przed przedłożeniem ich do debaty 

plenarnej, która odbędzie się w sobotę po południu. Zdania odrębne zostaną wyraźnie wymienione w 

wynikach prac grupy roboczej, podobnie jak źródła wniosków. 


