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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. demokracji europejskiej po przewodnictwem Manfreda Webera (Parlament 
Europejski) 

21 stycznia 2022 r. w godz. 14.00–16.00 

 
 

1. Wstępne uwagi przewodniczącego  
 

Posiedzenie odbyło się hybrydowo i było transmitowane w internecie (nagranie). Przewodniczący 
powitał członków grupy i wyjaśnił, że posiedzenie rozpocznie się od wystąpienia przedstawicieli 
europejskich i krajowych paneli obywatelskich, po którym nastąpi debata. Celem spotkania jest 
kontynuacja dyskusji w ramach wybranej dla grupy struktury roboczej. Podkreślił, że po intensywnych 
dyskusjach i spotkaniach ważne jest, aby rozpocząć prace nad konkretnymi propozycjami. W związku z 
tym przypomniał, że propozycje powinny opierać się na zaleceniach obywateli i być rezultatem 
konsensusu między przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i parlamentów 
narodowych. Aby ułatwić ten proces, najlepiej będzie wypracować porozumienie w grupie roboczej. 
Przewodniczący zwrócił również uwagę na duże zainteresowanie polityczne tematami grupy roboczej: 
odniósł się w szczególności do niedawnego wystąpienia prezydenta E. Macrona w Parlamencie 
Europejskim1. 
   

2. Dyskusja 
 
Debatę rozpoczęło wystąpienie dwóch obywateli zasiadających w europejskim panelu obywatelskim 
„Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo”. Wyrazili uznanie dla 
podejścia przewodniczącego do organizacji posiedzeń grupy roboczej i zauważyli, że w grudniu nie 
udało się wyczerpująco omówić kilku zaleceń dotyczących dwóch pierwszych filarów. Zwrócili w 
szczególności uwagę na te dotyczące demokracji bezpośredniej, procesu konstytucyjnego dla Unii 
Europejskiej i wzmacniania wartości demokratycznych wewnątrz UE. Obywatele wyjaśnili również 
szczegółowo swoje zalecenia dotyczące uczestnictwa obywateli, edukacji i informacji na temat UE i 
młodzieży. Podkreślili, że ważne jest, by obywatele mogli w większym stopniu uczestniczyć w procesie 
decyzyjnym za pomocą różnych instrumentów, w tym zgromadzeń obywatelskich, w przypadku 
których istotne jest zapewnienie minimalnego poziomu edukacji politycznej we wszystkich państwach 
członkowskich UE i dostępu do wiarygodnych informacji.  
 
Przedstawiciele obywateli z Belgii, Francji i Niderlandów przedstawili główne wnioski swoich paneli i 
zwrócili uwagę na wiele zbieżnych punktów z zaleceniami na szczeblu europejskim. Podkreślili 
zwłaszcza, że obywatele wielu państw członkowskich dostrzegają lukę informacyjną. Zwrócili też 
uwagę na problem fałszywych informacji, dostępność komunikacji instytucjonalnej oraz na kluczową 
rolę edukacji i mediów. Niektóre z paneli omawiały również kwestię wyborów europejskich, roli 
instytucji oraz konieczność zagwarantowania większej przejrzystości i skuteczności w podejmowaniu 
decyzji. 

 
1 Prezydent E. Macron objął przewodnictwo Konferencji w sprawie przyszłości Europy po rozpoczęciu 
prezydencji francuskiej w Radzie UE 1 stycznia 2022 r. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
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2.1. Dalsza dyskusja na temat demokracji i wyborów oraz podejmowania decyzji 
 
W debacie, która się następnie wywiązała, kilkoro mówców wysunęło argumenty za i przeciw w 
odniesieniu do kwestii głosowania na partie ogólnoeuropejskie z kandydatami z wielu państw 
członkowskich (listy ponadnarodowe), połączenia nominacji na przewodniczącego Komisji Europejskiej 
z wynikiem wyborów europejskich czy nawet rozważenia możliwości bezpośredniego wybierania 
przewodniczącego Komisji. Niektórzy mówcy wspomnieli o możliwości przejścia od jednomyślności do 
głosowania kwalifikowaną większością głosów w Radzie, nadania Parlamentowi Europejskiemu prawa 
inicjatywy ustawodawczej czy rozpoczęcia prac nad konstytucją Unii Europejskiej. Niektórzy 
członkowie grupy wyrazili gotowość do modyfikacji traktatów, podczas gdy inni ostrzegali przed 
trudnościami, które może to w tym momencie spowodować. Podkreślili, że wiele zaleceń obywateli 
dotyczących poprawy funkcjonowania demokracji europejskiej można by wdrożyć już teraz. Niektórzy 
mówcy pytali, w jaki sposób konkretne propozycje z wielojęzycznej platformy cyfrowej mogłyby zostać 
włączone do dalszych prac grupy roboczej. Jeden członek podkreślił znaczenie demokracji w miejscu 
pracy jako kluczowego elementu społecznej gospodarki rynkowej. 
 
  

2.2. Uczestnictwo obywateli i ludzi młodych 
 
Wiele osób zgodziło się, że potrzeba więcej informacji i dalszego włączania obywateli w proces 
kształtowania polityki UE. Niektórzy członkowie grupy wyrazili poparcie dla idei regularnego 
organizowania zgromadzeń obywatelskich, aby wzbogacić debatę na szczeblu UE. W debacie 
przypomniano również o pomyśle poszerzenia możliwości konsultacji online. Niektórzy członkowie 
grupy zauważyli, że istnieje już szereg narzędzi partycypacyjnych i mechanizmów konsultacji. Zwrócono 
uwagę, że takie narzędzia należy w każdym razie postrzegać jako uzupełnienie demokracji 
przedstawicielskiej, podobnie jak wkład zorganizowanych organizacji społeczeństwa obywatelskiego i 
partnerów społecznych, którzy mają swoją rolę do odegrania. Obywatele podkreślili, że z ich punktu 
widzenia ważne jest, by ich słuchano, oraz by wszystkie ich zalecenia, a nie tylko wybrane, traktowano 
poważnie i omawiano.  
 
Uznano, że lepsza edukacja na temat obywatelstwa europejskiego i informacje o UE to konieczność, 
jeśli chcemy zachęcić obywateli do uczestnictwa. Przyznano, że procesy demokratyczne na szczeblu UE 
są skomplikowane, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na jasną i prostą komunikację. Poruszono 
problem dezinformacji i kwestię roli mediów w dostarczaniu informacji na temat UE. Niektórzy 
członkowie grupy zwrócili uwagę na rolę, jaką parlamenty krajowe mogłyby odegrać w kontrolowaniu 
swoich rządów i stymulowaniu debaty na szczeblu krajowym na temat UE.  
 
Jeśli chodzi o minimalny wiek uprawniający do głosowania, członkowie grupy przedstawili różnorodne 
opinie. Zgłoszono pomysły pozytywnej dyskryminacji ludzi młodych w procesach demokratycznych 
oraz oceny wpływu prawodawstwa na młodych.  
 
Współprzewodnicząca zarządu Konferencji i wiceprzewodnicząca Komisji Dubravka Šuica wymieniła 
działania już podjęte przez instytucje w odpowiedzi na problemy poruszone w zaleceniach obywateli i 
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przypomniała o zobowiązaniu trzech przewodniczących instytucji UE do wysłuchania i zbadania, co 
można zrobić, aby skuteczniej rozwiać wyrażone obawy.  
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3. Końcowe uwagi przewodniczącego 
 
Na zakończenie posiedzenia przewodniczący wyraził zadowolenie, że debata skoncentrowała się na 
zaleceniach obywateli, w szczególności tych dotyczących ich zaangażowania i uczestnictwa, które mają 
kluczowe znaczenie dla obywateli. Uznał, że pozostałe dwa filary (uprawnienia wykonawcze, 
pomocniczość i procedury), które mają bardziej techniczny charakter, mogą zostać omówione na 
następnym posiedzeniu grupy roboczej. Jeśli chodzi o dalsze działania, ponownie wyraził chęć 
rozpoczęcia prac nad konkretnymi propozycjami. Jednym z rozwiązań może być ich spisanie w 
nieoficjalnym dokumencie, z udziałem obywateli. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę już 
wdrożone inicjatywy, plany i prace będące w toku. Podkreślił, że wszyscy członkowie grupy muszą 
podchodzić do tego procesu z wolą kompromisu, aby umożliwić pomyślne zakończenie całego procesu.  
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ZAŁĄCZNIK I. Porządek dzienny posiedzenia z 21 stycznia 2022 r. 
 

 

 

PROGRAM TRZECIEGO POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ  
DS. DEMOKRACJI EUROPEJSKIEJ  

 
 

piątek 21 stycznia 2022 r. w godz. 14.00–16.00 
(w formule hybrydowej) 

 

 
1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego  

 

2. Przedstawienie przez obywateli zaleceń europejskiego panelu obywatelskiego i 

krajowych paneli obywatelskich dotyczących demokracji europejskiej, a następnie 

dyskusja  

 

3. Wymiana poglądów na temat demokracji europejskiej 

3.1   Uprawnienia wykonawcze 

3.2   Pomocniczość i procedury 

3.3   Uczestnictwo obywateli i ludzi młodych 

 

4. Prezentacja przewodniczącego na temat wymiany opinii na wielojęzycznej 

platformie cyfrowej 

 

5. Sprawy różne 

 

6. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącego 

 
 
  
  

 
  

  
  



 

6 
 

ZAŁĄCZNIK II. Lista członków grupy roboczej ds. demokracji europejskiej 
 

Przewodniczący:  Manfred WEBER (Parlament Europejski)  

    

Tytuł Imię Nazwisko Komponent 

p. Chiara ALICANDRO Europejskie panele obywatelskie 

p. Michalakis ASIMAKIS Europejskie panele obywatelskie 

p. Zoltán  BALCZÓ Parlamenty narodowe 

p. Olga BAUM Europejskie panele obywatelskie 

p. Matouš BĚLOHLÁVEK Europejskie panele obywatelskie 

p. Brando BENIFEI Parlament Europejski 

p. Mara BIZZOTTO Parlament Europejski 

p. Damian BOESELAGER Parlament Europejski 

p. Ioannis  BOURNOUS Parlamenty narodowe 

p. Nicolai BOYSEN Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 

p. Martina BRAMBILLA Europejskie panele obywatelskie 

p. Gari  CAPPELLI Parlamenty narodowe 

p. Vasco CORDEIRO Komitet Regionów 

p. Annemieke DE CLERCK Europejskie panele obywatelskie 

p. Bruno  DIAS Parlamenty narodowe 

p. Gašper  DOVŽAN Rada 

p. Aleksandra   DULKIEWICZ Przedstawiciele lokalni/regionalni 

p. Pascal DURAND Parlament Europejski 

p. Anna ECHTERHOFF Społeczeństwo obywatelskie 

p. Sandro GOZI Parlament Europejski 

p.  Eva Kjer  HANSEN Parlamenty narodowe 

p. Pablo  HISPÁN Parlamenty narodowe 

p. Pat Kelly Rada 

p. Antonia KIEPER Europejskie panele obywatelskie 

p. Wepke KINGMA Rada 

p. Tomáš KOZÁK Rada 

p. Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlament Europejski 

p. Reinhold  LOPATKA Parlamenty narodowe 

p.  Esther LYNCH Partnerzy społeczni 

p. Evangelos MEIMARAKIS Parlament Europejski 

p. Aleksandar MILISOV Europejskie panele obywatelskie 

p.  Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlamenty narodowe 

p. Dorien NIJS Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 

p. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Europejskie panele obywatelskie 

p. Anti  POOLAMETS Parlamenty narodowe 

p. Arnoldas PRANCKEVIČIUS Rada 
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p. Paulo RANGEL Parlament Europejski 

p. Ariane  RODERT Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

p. Hans  ROTHENBERG Parlamenty narodowe 

p. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlament Europejski 

p. Hermano  SANCHES RUIVO Przedstawiciele lokalni/regionalni 

p. Axel  SCHÄFER Parlamenty narodowe 

p. Kaspar SCHULTZ Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 

p. Pedro SILVA PEREIRA Parlament Europejski 

p. Sven SIMON Parlament Europejski 

p. Lucie  STUDNICNA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

p. Dubravka SUICA Komisja Europejska 

p. Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Europejskie panele obywatelskie 

p. Apostolos TZITZIKOSTAS Komitet Regionów 

p. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamenty narodowe 

p. Andris VĪTOLS Rada 

 


