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1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącą 

 

Renate Nikolay poinformowała, że z powodu choroby wiceprzewodniczącej Věry JOUROVEJ, to ona 
poprowadzi posiedzenie grupy roboczej w jej imieniu.  

 

Renate Nikolay powitała wszystkich uczestników, podkreślając, że celem 5. spotkania grupy roboczej jest 
przedyskutowanie wstępnych projektów wniosków dotyczących wartości, praw, praworządności i 
bezpieczeństwa. Wstępne projekty wniosków zostały opracowane przez przewodniczącą i rzeczników z 
pomocą wspólnego sekretariatu w oparciu o wkład z europejskich i krajowych paneli obywatelskich, debat 
plenarnych, wielojęzycznej platformy cyfrowej i wydarzeń krajowych.  
 

Przewodnicząca przypomniała, że pierwsze podsumowanie dyskusji grupy roboczej zostanie 
przeprowadzone podczas sesji plenarnej następnego dnia (26 marca).  
 

2. Prezentacja pierwszych wniosków przez rzeczników 

 

Rzecznicy grup roboczych podkreślili konstruktywny i produktywny postęp, który nastąpił po sporządzeniu 
wstępnych wniosków.  
 

W ramach klastra 1 (praworządność, wartości demokratyczne i tożsamość europejska) podkreślili potrzebę 
wyjaśnienia zalecenia od holenderskiego panelu obywatelskiego w sprawie warunków przystąpienia 
nowych państw członkowskich do wartości dodanej UE. Wymienili także pomysł stworzenia konferencji na 
temat praworządności w oparciu o doroczne sprawozdanie Komisji na temat praworządności. W końcu 
podkreślili dyskusję przeprowadzoną w sprawie rozszerzenia rozporządzenia w sprawie warunkowości na 
obszary pozabudżetowe.  
 

W ramach klastra 2 (ochrona danych) wskazali, że wstępny projekt jest w zaawansowanym stanie i 
odzwierciedla opinie wyrażane przez obywateli.  
 

W ramach klastra 3 (media, fałszywe informacje, dezinformacja, weryfikacja faktów, cyberbezpieczeństwo) 
zaobserwowali szeroki konsensus oraz przypomnieli o znaczeniu odnoszenia się do „obowiązkowego” 

statusu zajęć szkolnych z umiejętności korzystania z mediów.  



 

 

 

W ramach klastra 4 (przeciwdziałanie dyskryminacji, równość i jakość życia) wskazali na różne punkty 
widzenia w sprawie inwestycji, które należy przeprowadzić, by zapewnić jakość życia. Poruszyli także 
potrzebę przedyskutowania dalszych środków zachęcających, które powinny zostać wprowadzone, aby 
osiągnąć większą równość na rynku pracy, włącznie z możliwymi ulgami podatkowymi i przystępną cenowo 
opieką nad dziećmi.  
 

W końcu, w ramach klastra 5 (prawa zwierząt, rolnictwo), wyrazili ogromne zadowolenie z pierwszych 
projektów wniosków. .  

 

3. Omówienie pierwszych projektów wniosków  

 

Podczas debaty grupa robocza przedyskutowała szczegółowo zawartość projektów wniosków, a zwłaszcza 
następujące punkty:   
 

- w ramach klastra 1 wielu uczestników wezwało do dodania jednoznacznego odniesienia do Karty Praw 
Podstawowych, a także do bardziej konkretnej definicji praw wynikających z obywatelstwa europejskiego;  
 

- w ramach klastra 2 uczestnicy podkreślili potrzebę dalszej refleksji nad możliwością penalizowania 
podmiotów przetwarzających dane osobowe;  
 

- w ramach klastra 3 pojęcie „nadmiernej ingerencji politycznej” wywołało znaczącą dyskusję w grupie 
roboczej, co doprowadziło do sytuacji, w której kilku członków poprosiło o wyjaśnienie na późniejszym 
etapie;  

 

- w ramach klastra 4 niektórzy uczestnicy podkreślili, że przyszłość modelu gospodarczego, rola związków 
zawodowych, jak również najlepsze sposoby radzenia sobie z unikaniem opodatkowania i rajami 
podatkowymi powinny zostać głębiej rozważone;  
 

- w ramach klastra 5 uczestnicy zasugerowali lepsze odzwierciedlenie priorytetów UE w unijnej strategii „Od 

pola do stołu”.  

 

4. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącą 

 

Przewodnicząca Renate Nikolay podkreśliła, że podczas posiedzenia poczyniono bardzo duży postęp. 
Wytłumaczyła, że projekty wniosków muszą zostać zmienione zgodnie z pomysłami wyrażonymi podczas 
sesji oraz że stosowne wypowiedzi pisemne mogą zostać wysłane do wspólnego sekretariatu. Zmienione 

wnioski zostaną sporządzone według tej samej procedury co projekty, np. przez przewodniczącą i 
rzeczników z pomocą wspólnego sekretariatu, oraz zaprezentowane na następnym posiedzeniu grupy 
roboczej 7 kwietnia. 

 

Na zakończenie podkreśliła, że dyskusja na posiedzeniu będzie podstawą do złożenia sprawozdania na 
posiedzeniu plenarnym następnego dnia.  
 


