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PROJEKT SKRÓCONEGO PROTOKOŁU 

Grupa robocza ds. UE w świecie 
 

Przewodniczący Hans Dahlgren, minister spraw europejskich, Szwecja 
21 stycznia 2022 r., 14:00–16:00 

 
 
 

1. Wstępne uwagi przewodniczącego 
 
Przewodniczący Hans Dahlgren otworzył posiedzenie hybrydowe zdalnie ze Sztokholmu i poprosił 
Richarda Corbetta ze Wspólnego Sekretariatu Konferencji o pomoc w wywołaniu mówców na sali. 
Przypomniał, że przygotowując to posiedzenie, zachęcał członków będących obywatelami do 
zgłaszania tematów i pytań do dyskusji, które następnie rozdał wraz z porządkiem obrad. W oparciu 
o te sugestie zaproponował podział dyskusji (która poprzedza otrzymanie konkretnych zaleceń z 
paneli obywatelskich) na trzy dziedziny, z półgodzinną dyskusją w ramach każdej z nich, z 
pierwszeństwem dla członków grupy roboczej będących obywatelami: 
 
Dziedzina 1: Samodzielność i stabilność 
Dziedzina 2: UE jako partner międzynarodowy 
Dziedzina 3: Silna UE w pokojowym świecie 
 
 
2. Krótka prezentacja instrumentów i instytucji na rzecz UE na arenie światowej. 
 
Pod nieobecność Josepa Borrella, Wysokiego Przedstawiciela UE i Wiceprzewodniczącego Komisji, 
który nie mógł wziąć udziału w posiedzeniu grupy roboczej, przewodniczący osobiście wygłosił tę 
prezentację, przedstawiając kluczowe elementy stosunków zewnętrznych UE, sposób ich 
funkcjonowania i sposób podejmowania decyzji. 
 
 
3. Dyskusjai 
 
Dziedzina 1: Samodzielność i stabilność 
(otrzymano 4 pytania od obywateli)  
 
Obywatele poruszyli koncepcję UE jako silnego międzynarodowego partnera w handlu i stosunkach 
politycznych, wykorzystującego swoją zbiorową siłę do promowania europejskich wartości za 
granicą, z polityką handlową utrzymującą prawa człowieka oraz wartości społeczne i środowiskowe 
w centrum wszystkich wysiłków. W centrum zainteresowania znalazł się również prosperujący handel 
z innymi dużymi graczami, takimi jak Chiny i USA. Wskazywano na potrzebę silniejszej polityki 
bezpieczeństwa i obrony – z uwzględnieniem możliwości stworzenia wspólnej armii i połączenia 
wysiłków na rzecz cyberbezpieczeństwa.  
 
 W odpowiedzi debata koncentrowała się na: 

• potrzebie wykorzystywania umów handlowych 
• konieczności zapewnienia samowystarczalności pod względem surowców i energii 
• zaopatrzeniu w żywność 
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• dyplomacji zagranicznej Unii Europejskiej, pracach ESDZ oraz wysokiego przedstawiciela i 
wiceprzewodniczącego 

 
Przewodniczący Hans Dahlgren podsumował dyskusję, przypominając, że celem ma być 
sprawozdanie odzwierciedlające wkład zapewniany przez obywateli. Powinno być ono aktualne i 
opierać się na kwestiach poruszonych przez obywateli.  
 
Dziedzina 2: UE jako partner międzynarodowy 
(2 pytania od obywateli, skupiające się na wartościach i normach) 
 
Obywatele zwrócili uwagę na potrzebę monitorowania i lepszego przestrzegania istniejących 
przepisów. Zastanowili się również nad zapotrzebowaniem na większą liczbę opinii ekspertów, aby 
skuteczniej przekazywać obywatelom informacje na niektóre tematy. 
 
W debacie zwrócono uwagę na kilka celów: 

• UE może doprowadzić do zmian międzynarodowych jako podmiot globalny (przykład 
porozumienia klimatycznego z Paryża, w wyniku którego UE jest w stanie wykorzystać swoją 
zbiorową siłę, aby wpłynąć na USA i Chiny). Umowy handlowe mogą być również 
wykorzystywane do promowania zmian i lepszego przestrzegania ochrony podstawowych praw 
człowieka 

• Należy dawać dobry przykład, poważne traktując Zielony Ład i wywiązując się z jego 
zobowiązań 

• U podstawy celów UE musi leżeć porządek międzynarodowy oparty na zasadach 
• UE powinna wykorzystać swoje uprawnienia regulacyjne jako globalny organ ustanawiający 

normy 
• UE musi działać globalnie, ale także na szczeblu regionalnym i sąsiedzkim  

 
Przewodniczący zakończył dyskusję poświęconą dziedzinie 2 następującą refleksją: istniało wiele 
sposobów promowania wartości UE na arenie globalnej, ale jednym z wyzwań jest to, że niewiele osób 
zdaje sobie sprawę z istnienia ich wszystkich.  
 
Dziedzina 3: Silna UE w pokojowym świecie 
 
Frontex, wraz z jego funkcjami i możliwościami dalszego wykorzystania, cieszył się niesłabnącym 
zainteresowaniem obywateli. Podczas debaty członkowie grupy roboczej podkreślili w szczególności: 

• potrzebę wspólnego stanowiska w wielu obszarach, takich jak przepisy podatkowe i biznesowe 
• znaczenie zaangażowania Bałkanów Zachodnich  
• konieczność przyjmowania nowych członków i dalszego rozszerzania strefy Schengen  
• zapotrzebowanie na siły obronne UE lub wzmocnienie współpracy z NATO lub po prostu 

utworzenie funduszu obronnego UE i zdolności szybkiego rozmieszczania 
• potrzebę głosowania większością kwalifikowaną w celu przyspieszenia procesu decyzyjnego i 

uniknięcia paraliżu UE przez potrzebę uzyskania jednomyślności 
 
 
4. Końcowe uwagi przewodniczącego 
 
Przewodniczący Hans Dahlgren podziękował członkom grupy roboczej, a zwłaszcza członkom 
będącym obywatelami, za ich wkład. 
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W odpowiedzi na sugestię, że zalecenia powinny być klasyfikowane (system „sygnalizacji świetlnej”) 
według łatwości ich realizacji, powiedział, że przedstawi ten pomysł Zarządowi, gdzie zostanie on 
omówiony, ale także podkreślił trudności w osiągnięciu porozumienia w sprawie takich klasyfikacji. 
Ponownie podkreślił, że przedstawiciele obywateli powinni w większym stopniu uczestniczyć w tej 
debacie.  
 
Zapowiedział, że ostatni europejski panel obywatelski na ten temat odbędzie się w Maastricht w 
dniach 11, 12 i 13 lutego – panel sfinalizuje wówczas swoje zalecenia, które zostaną 
zaprezentowane na kolejnej sesji plenarnej. W piątek 11 marca odbędzie się kolejne posiedzenie 
niniejszej grupy roboczej. Jako strukturę tego posiedzenia wykorzystamy wyniki europejskiego 
panelu obywatelskiego. Grupa WhatsApp będzie dalej ułatwiać prowadzenie dyskusji do następnego 
posiedzenia 11 marca. 
 

 
i Podział wystąpień był następujący: 
 
Europejskie panele obywatelskie: 9 
Przedstawiciele krajowych paneli/wydarzeń: 4 
Społeczeństwo obywatelskie (partnerzy społeczni, Komitet Regionów, Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny): 6 
Rada: 4 
Parlamenty narodowe: 11 
PE: 7 
Komisja: 0 
 
Równowaga płci: 30 prelegentów i 11 prelegentek 
 


