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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

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

11 marca 2022 r. w godz. 14.00–16.00 

 
 

1. Uwagi wstępne przewodniczącego  
 

Posiedzenie odbyło się hybrydowo i było transmitowane w internecie (nagranie). 
Przewodniczący podkreślił, że atak Rosji na Ukrainę stworzył nową sytuację: naród ukraiński walczy o 
europejski styl życia, w tym o prawo wyboru własnego prezydenta. Jego zdaniem w Kijowie wybiła 
godzina prawdy dla Europy, co sprawia, że jeszcze ważniejsza stała się refleksja o Europie, a wyniki 
konferencji nabierają nowego znaczenia. Jeśli chodzi o projekt dokumentu roboczego rozesłany przed 
posiedzeniem, podkreślił, że jego struktura, format i treść mogą zostać poddane pod dyskusję. 
Głównym celem posiedzenia grupy roboczej jest skupienie się na konkretnych propozycjach. 
Oświadczył, że omówił ten dokument z przedstawicielami obywateli tego samego dnia rano, i już 
zasugerowano zmianę zarówno formatu, jak i tekstu, aby lepiej oddać pomysły leżące u podstaw 
zaleceń obywateli. Poinformował, że C. Le Grip zadba o koordynację stanowiska parlamentów 
narodowych w grupie roboczej, a wiceprzewodnicząca D. Šuica postąpi tak samo w przypadku Komisji. 
Przypomniał Radzie o wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za koordynację jej stanowiska. Następnie 
przewodniczący zaproponował, by najpierw omówić kwestie proceduralne, a następnie treść 
dokumentu roboczego, punkt po punkcie.  
  

2. Dyskusja 
 

Członkowie grupy roboczej wzięli udział w dyskusji na temat kwestii proceduralnych.  Kilkoro 
uczestników dyskusji podkreśliło znaczenie zastosowania podejścia horyzontalnego we wszystkich 
grupach roboczych podczas przygotowywania projektów propozycji. Przedstawiciele obywateli 
zauważyli, że chcieliby, aby jasno zidentyfikować autorów każdej propozycji. Dwaj członkowie grupy 
uznali, że zwłaszcza metodyka powinna być obiektywna i przejrzysta, a także stosowana we wszystkich 
grupach, tak aby wkład obywateli był najważniejszy. Zwrócili się do przewodniczącego o wprowadzenie 
zmian w proponowanym dokumencie roboczym. Inni członkowie zasadniczo z zadowoleniem przyjęli 
projekt dokumentu roboczego, argumentując, że ważne jest rozpoczęcie procesu redakcyjnego. Wielu 
członków podkreśliło, że w grupie roboczej każdy powinien mieć możliwość zgłaszania opinii i pracy 
nad propozycjami na równych zasadach. Pojawiło się pytanie, w jaki sposób uwzględnione zostaną 
uwagi z platformy, tak aby pomysły obywateli były należycie przedstawione. Jeden z członków 
zauważył, że niektóre z propozycji trudno będzie uzgodnić w drodze konsensusu lub ratyfikować na 
szczeblu krajowym w całej UE. Wielu członków wyraziło opinię, że cała procedura organizacji 
konferencji nie jest wystarczająco jasna. 
 
Niektórzy członkowie zwrócili się również o wyjaśnienia dotyczące mianowania i roli koordynatora 
parlamentów narodowych oraz sposobu, w jaki grupa robocza wypracuje swoje stanowisko. 
Przewodniczący wyjaśnił, że propozycję stanowiska parlamentów narodowych przygotował COSAC. 
Przypomniał, że każda składowa powinna wyznaczyć rzecznika/rzeczniczkę do koordynacji stanowiska 



 

2 
 

danej składowej w grupie roboczej. Przypomniał również, że konsensus między czterema składowymi 
pozostaje podstawową zasadą i że w grupie roboczej nie będzie głosowania, co jest zgodne z 
regulaminem konferencji. Zapewnił obywateli, że każde z ich zaleceń zostało wymienione w projekcie, 
ale że jest gotowy wprowadzić poprawki i doprecyzować tekst. Niektórzy uznali, że wyniki prac grupy 
roboczej powinny również odzwierciedlać różnice zdań. 
 
Następnie omówiono pierwszy rozdział projektu dokumentu roboczego dotyczący zwiększenia udziału 
obywateli w demokracji europejskiej i zaangażowania młodzieży oraz przestrzegania praworządności.  
 
Główne uwagi na temat poruszonych kwestii: 
 

• Kilkoro członków wspomniało, że sceptycznie odnosi się do ogólnounijnych referendów, 
uznając tę kwestię za drażliwą, i zapytało, jakie zagadnienia podlegałyby referendum. 
Obywatele wyjaśnili, że referenda byłyby ogłaszane w wyjątkowych sytuacjach i w przypadku 
tematów o szczególnym znaczeniu. 

• Jeśli chodzi o zgromadzenia obywatelskie, członkowie sformułowali różne sugestie co do tego, 
jak często mogą się one odbywać (np. co roku lub w połowie kadencji Parlamentu 
Europejskiego; ustrukturyzowane zgodnie z programem politycznym i instytucjonalnym UE).  
Jeden z członków zapytał, co oznacza „ograniczony mandat” tych zgromadzeń, a inny 
zaproponował wprowadzenie paneli tematycznych, a także zadbanie o udział uczestników ze 
wszystkich warstw społecznych. Obywatele wyjaśnili, że zaproponowali okres od 12 do 18 
miesięcy i że głównym celem jest zapewnienie rotacji między obywatelami w zgromadzeniach. 
Ważne jest również, aby instytucje UE, które zastosowały się do zaleceń obywateli, należycie 
to uzasadniały. 

• W odniesieniu do zalecenia dotyczącego utworzenia wielofunkcyjnej platformy cyfrowej 
obywatele wskazali, że ważnym pomysłem leżącym u podstaw zalecenia było stworzenie 
infrastruktury do głosowania online, co należałoby uwzględnić. 

• Obywatele postulowali również, aby uwzględniono w tekście uzasadnienia ich zalecenia 
dotyczące sztucznej inteligencji i technologii tłumaczeniowych oraz interakcji online i offline 
między instytucjami UE a obywatelami, w tym pomysł włączenia w interakcje osób o różnym 
poziomie wykształcenia.  

• Jeśli chodzi o nauczanie o UE w szkole, obywatele wyjaśnili, że celem jest uczenie dzieci o 
procesach demokratycznych, zanim staną się młodymi wyborcami. Podkreślili również, że nie 
chodzi o dodatkowe godziny nauki, lecz o dodatkowe treści, tj. uczenie się o aktywnym 
obywatelstwie, etyce i wartościach demokratycznych. Podczas debaty pomysł spotkał się z 
poparciem, ale niektórzy ostrzegli przed ryzykiem standaryzacji programów nauczania w 
szkołach. Jako jedną z możliwości wymieniono opracowanie wspólnego programu nauczania, 
który państwa członkowskie mogłyby dobrowolnie stosować. Podkreślono również rolę 
uczenia się pozaformalnego i programu Erasmus+. 

• Jeśli chodzi o kontrolę prawodawstwa przez młodzież, niektórzy członkowie poprosili o 
wyjaśnienia. W debacie wspomniano o ocenie skutków nowych przepisów oraz o mechanizmie 
konsultacji z młodymi ludźmi. 

• Co się tyczy praworządności, przewodniczący zwrócił uwagę, że ten temat podlega 
kompetencjom grupy roboczej ds. wartości i praw, praworządności i bezpieczeństwa. 
Uczestnicy panelu ogólnie poparli pomysł rozszerzenia stosowania mechanizmu 
warunkowości na wszystkie naruszenia praworządności. Ponadto wspomniano o pomyśle 
rozszerzenia zakresu sprawozdań na temat praworządności i ujęcie w nich wolności zrzeszania 
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się i ochrony przestrzeni obywatelskiej oraz przeglądu procedury przewidzianej w art. 7. Jeden 
członek poruszył kwestię tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich. 

 
Ogólnie rzecz biorąc, niektórzy członkowie zasugerowali reorganizację kolejności zagadnień w 
dokumencie roboczym lub szersze wyjaśnienie roli demokracji przedstawicielskiej i demokracji 
uczestniczącej w UE. Inni z kolei zwrócili się o uwzględnienie w tekście ważnej roli zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych, którą można zwiększyć. Jeden z członków 
zaproponował wzmiankę o istniejących mechanizmach konsultacji z obywatelami, takich jak 
europejskie inicjatywy obywatelskie i wysłuchania publiczne, które również można udoskonalić. 
 
Ponadto niektórzy członkowie wspomnieli o swoim poparciu dla idei wymienionych w innych częściach 
dokumentu lub o sprzeciwie wobec nich. W kontekście wojny w Ukrainie poruszono również ważne 
kwestie mowy nienawiści i zwalczania dezinformacji. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji D. Šuica, pełniąca funkcję współprzewodniczącej, podkreśliła rolę 
konferencji w świetle wojny rozpoczętej przez Rosję i rolę debaty na temat wszystkich zaleceń 
obywateli w grupie roboczej. Przypomniała również, jak ważne jest przestrzeganie regulaminu 
konferencji. Ponadto podkreśliła, że, jej zdaniem, obywatele muszą być w stanie w pełni zaakceptować 
i zatwierdzić propozycje przedstawione na posiedzeniu plenarnym.  
 

3. Końcowe uwagi przewodniczącego 
 
W uwagach końcowych przewodniczący podkreślił, że chciał, aby uwaga skoncentrowana była przede 
wszystkim na propozycjach obywateli, biorąc pod uwagę ich centralną rolę w konferencji. Wyjaśnił, że 
pozostałe elementy zawarte w dokumencie roboczym zostaną omówione na nadchodzących 
posiedzeniach grupy roboczej. Poprosił członków o dokładne zapoznanie się z dokumentem roboczym 
i o przesłanie uwag na piśmie. Uwagi zostaną następnie omówione w następnej grupie roboczej. Dodał, 
że na następnym posiedzeniu grupa robocza omówi bardziej szczegółowo prace nad wspólnym 
tekstem. Członkowie nie zgłosili sprzeciwu wobec procedury, w związku z czym osiągnięto 
porozumienie. Zwrócił się również do wspólnego sekretariatu o stworzenie wspólnego folderu 
dostępnego wszystkim członkom grup roboczych. 
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ZAŁĄCZNIK I Porządek dzienny posiedzenia z 11 marca 2022 r. 
 

 

 
PORZĄDEK DZIENNY PIĄTEGO POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ DS. 

DEMOKRACJI EUROPEJSKIEJ  
 
 

Piątek 11 marca 2022 r. w godz. 9.00–11.00 
(Sala WEISS S.2.1 oraz udział zdalny) 

 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego  

 
2. Prezentacja pierwszego projektu dokumentu roboczego grupy roboczej ds. 

demokracji europejskiej 
 
 

3. Reakcje przedstawicieli europejskich i krajowych paneli obywatelskich grupy roboczej 
na pierwszy projekt dokumentu 
 
 

4. Otwarta dyskusja między członkami grupy roboczej 
 
 

5. Sprawy różne 
 
 

6. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczego 
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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. Borislav ANTONOV Parlamenty narodowe 
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. Janez CIGLER KRALJ Rada 
p. Vasco CORDEIRO Komitet Regionów 
p. Annemieke DE CLERCK Europejskie panele obywatelskie 
p. Bruno  DIAS Parlamenty narodowe 
p. Aleksandra   DULKIEWICZ Przedstawiciel lokalny/regionalny 
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. Arnaud NGATCHA Przedstawiciel lokalny/regionalny 
p. Dorien NIJS Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
p. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Europejskie panele obywatelskie 
p. Anti  POOLAMETS Parlamenty narodowe 
p. Arnoldas PRANCKEVIČIUS Rada 
p. Paulo RANGEL Parlament Europejski 
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p. Ariane  RODERT Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
p. Hans  ROTHENBERG Parlamenty narodowe 
p. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlament Europejski 
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 ULĘŻAŁKA Europejskie panele obywatelskie 
p. Apostolos TZITZIKOSTAS Komitet Regionów 
p. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamenty narodowe 
p. Andris VĪTOLS Rada 

 


