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Pod przewodnictwem Věry Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej 
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1. Uwagi wstępne przewodniczącej 
 

Przewodnicząca Věra JOUROVÁ rozpoczęła od przypomnienia o tragicznej sytuacji międzynarodowej i 
podkreśliła wysiłki UE na rzecz osłabienia rosyjskiej agresji i przyjęcia uchodźców ukraińskich, co świadczy o 
europejskiej jedności i odporności.  

 

Następnie przewodnicząca przedstawiła wyjaśnienia dotyczące procedury i kolejnych kroków, oraz 
podkreśliła, że posiedzenie to będzie ostatnią rundą dyskusji i gromadzenia uwag na temat zaleceń 
obywateli. Dyskusje skupią się wokół pięciu grup zaleceń dotyczących wartości i praw, praworządności i 
bezpieczeństwa: (i) prawa zwierząt i rolnictwo, (ii) przeciwdziałanie dyskryminacji, równość i jakość życia, 
(iii) media, fałszywe informacje, dezinformacja, weryfikacja faktów, cyberbezpieczeństwo, (iv) ochrona 

danych oraz (v) praworządność, wartości demokratyczne i tożsamość europejska.  
 

Przewodnicząca V. JOUROVÁ stwierdziła ponadto, że dyskusje na posiedzeniu zostaną uwzględnione – wraz 

ze wszystkimi otrzymanymi dotychczas zaleceniami i zgodnie z zasadami konferencji – w projektach 

propozycji, które zostaną przygotowane przez nią i dwóch rzeczników grupy, z pomocą wspólnego 
sekretariatu, przed kolejnym posiedzeniem 25 marca. Projekty propozycji zostaną następnie omówione na 
kolejnych posiedzeniach w ramach konferencji plenarnych z myślą o 9 maja, kiedy przewidziano wręczenie 
sprawozdania końcowego.  
 

2. Dyskusja 

 

Przewodnicząca otworzyła uporządkowaną tematycznie dyskusję, za każdym razem oddając najpierw głos 
obywatelom, aby rozpoczęli debatę.  
 

 2.1 Prawa zwierząt, rolnictwo 
 

Obywatele wezwali do podjęcia konkretnych i szybkich działań w celu zapewnienia zwierzętom praw i 
poszanowania ich godności.  
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Opowiadali się również za dalszym rozwojem zrównoważonych upraw i rolnictwa w UE w celu 
odpowiedniej ochrony środowiska, w szczególności przez zachęcanie przedsiębiorstw, które przestrzegają 
norm środowiskowych i zniechęcanie tych, które ich nie przestrzegają.   
 

Wspomniano również o stosunkach handlowych z państwami trzecimi; zdaniem obywateli powinny one być 
spójne ze środkami i normami mającymi zastosowanie w UE. W związku z tym należy priorytetowo 
traktować import produktów z państw trzecich, które stosują naszą politykę ochrony środowiska.  
 

 2.2 Przeciwdziałanie dyskryminacji, równość i jakość życia 

 

Przewodnicząca zauważyła, że te zagadnienia pokrywają się częściowo z zagadnieniami omawianymi przez 
grupę roboczą do spraw społecznych i że będą musiały zostać dopracowane na późniejszym etapie.  
 

Co do istoty, zalecono, aby UE opracowała politykę antydyskryminacyjną na rynku pracy, zwłaszcza w 
odniesieniu do ludzi młodych i osób starszych, oraz aby dotacje i ulgi podatkowe były przyznawane 
przedsiębiorstwom, które przestrzegają tej polityki. Zwrócono również uwagę, że związki zawodowe 
powinny być zaangażowane w zapewnienie przestrzegania przez przedsiębiorstwa przepisów w miejscu 
pracy oraz że należy im zaoferować szkolenia w tym zakresie, aby zdobyły odpowiednie kwalifikacje.  
 

Niektórzy uczestnicy wezwali również do wprowadzenia przepisów UE przewidujących dotacje dla młodych 
ludzi, aby mogli się usamodzielnić i uniezależnić, a także gwarancje zatrudnienia przez pewien okres. 
Zaapelowali również o nagradzanie przedsiębiorstw, które gwarantują dobrą równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym.  

 

Wielu uczestników wyraziło chęć rozszerzenia pojęcia praworządności na kwestię praw socjalnych i 
postulowało, by prawa socjalne były ważniejsze niż prawa gospodarcze. Kwestia ochrony obywateli 
znajdujących się w trudnej sytuacji powinna leżeć u podstaw praworządności i wartości europejskich.  
 

Zwrócono również uwagę na niewdrożenie obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji, przy czym niektórzy uczestnicy podkreślali, że takie zasady już znalazły się w traktacie: w 
Karcie praw podstawowych. Niektóre osoby wezwały do niedopuszczenia do stosowania klauzul opt-out, 

których domagają się niektóre państwa członkowskie w odniesieniu do postanowień Karty.  
 

Ponadto kilkoro mówców opowiedziało się za koniecznością pełnego wdrożenia konwencji stambulskiej.  
 

 2.3 Media, fałszywe informacje, dezinformacja, weryfikacja faktów, cyberbezpieczeństwo 

 

Przewodnicząca V. JOUROVÁ zwróciła uwagę na pewne pokrywanie się tematyki z tematyką grupy roboczej 
ds. transformacji cyfrowej.  

 

Zdaniem wielu uczestników obywatele potrzebują niezależnych, obiektywnych i zrównoważonych mediów, 
aby zwalczać dezinformację, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie, która jest również wojną 
informacyjną. Aby to osiągnąć, kilkoro uczestników opowiedziało się za minimalnymi ogólnounijnymi 
standardami niezależności mediów, a także za promowaniem pluralizmu mediów i zapobieganiem 
monopolom w sektorze mediów.  
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Wielu mówców zaapelowało również o wprowadzenie systemu weryfikacji i sprawdzania informacji, który 

należy umieścić na powszechnie dostępnej platformie internetowej. Taką platformę mogłaby prowadzić 
instytucja UE lub firma prywatna specjalnie w tym celu zatrudniona. Ponadto doceniono rolę organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w ujawnianiu manipulacji informacją i podkreślono, że należy ją wzmocnić; 
należy pilnie zająć się kwestią monetyzacji dezinformacji. Inną szeroko poruszaną kwestią była potrzeba 
edukacji o mediach, edukacji obywatelskiej i nauczania historii UE w szkołach.  
 

Z innej perspektywy debata dotyczyła również kwestii cyberbezpieczeństwa: należy podjąć odpowiednie 
wysiłki w celu wzmocnienia zdolności obronnych UE i państw członkowskich, w tym przez lepsze wdrażanie 
i nowe środki w tej dziedzinie.  
 

 2.4 Ochrona danych 

 

Uczestnicy przyznali, że istnieją już przepisy UE w tej dziedzinie, ale zauważyli, że należy nadal robić 
postępy, w szczególności jeśli chodzi o ochronę małoletnich w internecie. Poruszono również kwestię 
dodatkowych przepisów, takich jak surowsze sankcje wobec osób dopuszczających się nadużyć.  
 

Ogólnie rzecz biorąc, wielu uczestników wskazało na potrzebę jednolitego stosowania RODO we wszystkich 
państwach członkowskich. Poruszono także kwestię związku między danymi osobowymi a dezinformacją.  
 

 

 2.5 Praworządność, wartości demokratyczne i tożsamość europejska 

 

Kilkoro uczestników opowiedziało się za monitorowaniem w ramach mechanizmu warunkowości nowych 
obszarów, aby wykrywać potencjalne naruszenia zasad praworządności, takich jak naruszanie wolności 
słowa, poszanowanie praw osób LGBTI lub dostęp do opieki zdrowotnej.  
 

Odnosząc się do ewentualnej dorocznej konferencji na temat sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie 
praworządności, niektórzy uczestnicy podkreślili rolę obywateli UE i społeczeństwa obywatelskiego w tym 
procesie, a także różnych szczebli administracji, w tym szczebla regionalnego i lokalnego, oraz parlamentów 
narodowych. Komisja Europejska mogłaby na przykład przedstawiać roczne sprawozdanie w każdym 
państwie członkowskim przed parlamentem krajowym.  
 

Niektórzy uczestnicy poruszyli kwestię zasady jednomyślności, która wpływa na proces decyzyjny w tej 
dziedzinie.  

 

Ponadto kilkoro uczestników podkreśliło potrzebę uzupełnienia obywatelstwa europejskiego o dalsze 
istotne elementy wynikające na przykład z prawa wtórnego UE.  

 

 

3. Końcowe uwagi przewodniczącej 
 

Przewodnicząca Věra JOUROVÁ zamknęła posiedzenie i podziękowała wszystkim uczestnikom za cenny 
wkład. Podkreśliła, że wnioski uczestników zostaną należycie uwzględnione i z niecierpliwością oczekuje na 
posiedzenie 25 marca. Wcześniej uczestnicy otrzymają wstępny projekt propozycji wartych dyskusji.  
 


