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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

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

25 marca 2022 r. w godz. 9.00–11.30 i 14.00–16.00 

 
1. Wstępne uwagi przewodniczącego  

 
Posiedzenie hybrydowe było transmitowane w internecie (nagranie dostępne tutaj i tutaj). 
Przewodniczący podziękował członkom za znaczący wkład w dokument roboczy po porozumieniu 
osiągniętym na ostatnim posiedzeniu i wyraził nadzieję, że nowy projekt wyraźnie pokazujący wkład 
różnych uczestników zapewni większą przejrzystość. Zauważył, że miał okazję spotkać się wcześniej 
rano z oboma rzecznikami przedstawicieli paneli obywatelskich, aby zdecydować, jaką procedurę 
zastosować w ciągu dnia. Wyraził również nadzieję, że do końca dnia uda się osiągnąć porozumienie w 
sprawie niektórych elementów projektu. Jeśli chodzi o procedurę, zauważył, że grupa robocza ds. 
demokracji europejskiej postępowała zgodnie z zaproponowaną strukturą listy punktowej, podobnie 
jak większość innych grup roboczych, w oparciu o zalecenia obywateli i inne źródła uczestnictwa 
obywateli. Przypomniał, jak ważne jest, by wszystkie zalecenia obywateli znalazły odzwierciedlenie w 
dokumencie roboczym, i wezwał obywateli do upewnienia się, że tak właśnie jest. Podkreślił, że 
przygotowano inną wersję dokumentu roboczego, w tym dosłowne zalecenia obywateli, ale 
przestrzegł, że dokument byłby bardzo długi, gdyby dołączono do niego cały tekst wszystkich zaleceń. 
W związku z tym wezwał przedstawicieli obywateli, aby dopilnowali, by główne pomysły obywateli 
znalazły odzwierciedlenie w dokumencie, chociaż w wersji skróconej. Zauważył, że odbyły się dyskusje, 
i podkreślił, że od samego początku wielu członków grupy roboczej podziela pogląd, że każdy członek 
ma prawo do dalszego rozwijania i wzbogacania pomysłów obywateli.   
 

2. Dyskusja 
 

2.1. Sesja poranna 
 
Na początku dyskusji przedstawiciele obywateli wyrazili ogólne rozczarowanie metodami pracy w 
grupie roboczej i byli zdania, że zaleceń obywateli nie odzwierciedlono wystarczająco w zmienionym 
dokumencie roboczym. Uznali, że chociaż mogą zaakceptować skrócenie zaleceń obywateli, to 
niektóre zalecenia całkowicie pominięto, a w przypadku innych tekst nie odzwierciedla w pełni 
pomysłów obywateli. Ponadto zauważyli, że znaczna część dokumentu wydaje się nie odnosić do 
wszystkich pomysłów obywateli. Zasugerowali, by odtąd stosować podobny format projektów 
propozycji, jaki stosuje się w innych grupach roboczych. Mieli wrażenie, że rolą pozostałych 
uczestników grupy roboczej jest tylko rozwinięcie pomysłów obywateli i umożliwienie ich realizacji. 
 
Niektórzy członkowie poparli poglądy obywateli. Przypomnieli, że wybrani losowo obywatele powinni 
znajdować się w centrum tego procesu i że nie należy pominąć żadnego z ich zaleceń. Jeden z członków 
podkreślił, że grupa powinna skupić się na przekształceniu tych zaleceń w propozycje z wykorzystaniem 
siatki opracowanej przez wspólny sekretariat. Inni członkowie poparli metodologię opracowywania 
dokumentu roboczego i podkreślili potrzebę uzupełnienia zaleceń obywateli innymi pomysłami oraz 
uwzględnienia wszystkich innych źródeł uczestnictwa obywateli w trakcie konferencji. Odbyła się 
dyskusja na temat ewentualnego wkładu pozostałych członków grupy roboczej. Niektórzy sugerowali, 
że pomysły innych członków grupy roboczej można by powiązać z zaleceniami obywateli, np. 
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przedstawionymi przez społeczeństwo obywatelskie i partnerów społecznych. Członkowie prosili 
również o wyjaśnienie kolejnych kroków, w tym sposobów osiągnięcia konsensusu w sprawie 
projektów propozycji. 
 
W podsumowaniu sesji przewodniczący podkreślił, że dokument musi opierać się na uwagach 
obywateli i zwrócił się do ich przedstawicieli, aby zaproponowali nowe brzmienie poglądów, które nie 
zostały w wystarczającym stopniu uwzględnione. Zauważył, że zgodnie z zasadami konferencji w pełni 
popiera i traktuje na równi zalecenia obywateli, zarówno europejskich i krajowych paneli 
obywatelskich, jak i zgłoszone na wielojęzycznej platformie cyfrowej, i starał się w jak największym 
stopniu uwzględnić je w dokumencie. Wyjaśnił też, że jednym z wyzwań jest to, że jego zespół nie ma 
prawa bezpośrednio kontaktować się z obywatelami. Podkreślił również, że nie należy zapominać o 
Europejskim Spotkaniu Młodzieży. Zobowiązał się zaakceptować wszelkie sugestie dotyczące 
przeformułowania tekstu, które zostaną przedstawione przez obywateli, i poprosił uczestników o 
konkretne sugestie co do ulepszenia tekstu oraz o zaproponowanie najodpowiedniejszej struktury. 
Przewodniczący zadał następnie obywatelom jedno kluczowe pytanie: Czy uczestnicy inni niż 
przedstawiciele obywateli również powinni mieć możliwość przedstawiania pomysłów? 
 
Po 10-minutowej przerwie, w czasie której obywatele mogli omówić sprawę, ich rzecznik 
poinformował innych członków, że obywatele byliby wdzięczni za pracę nad innym dokumentem i za 
udostępnienie ich zaleceń członkom innych grup roboczych, aby mogli je wykorzystać, rozszerzyć i 
ulepszyć. Przewodniczący z zadowoleniem przyjął to porozumienie i zachęcił przedstawicieli obywateli 
do pracy nad nowym dokumentem, który ma zostać przedstawiony po południu i zgodnie z ich 
życzeniami.  Zwrócił również uwagę na zgodność co do tego, że mile widziane będą wszystkie zalecenia 
członków, o ile będą opierać się na zaleceniach obywateli oraz mieć na celu udoskonalenie i 
przekształcenie zaleceń w konkretne propozycje. 
 

2.2. Sesja popołudniowa  
 
Sesja rozpoczęła się od prac nad nowym dokumentem odpowiadającym życzeniom obywateli i 
przedstawionym do dyskusji. Członkowie pytali o to, jak można zgłaszać odmienne poglądy i sprzeciw 
wobec niektórych pomysłów, oraz o prawo do zgłaszania poprawek.  
Następnie dyskusja dotyczyła istoty pierwszych trzech projektów wniosków, w tym obiektywnych i 
konkretnych środków służących ich osiągnięciu.  
 
Cel 1: „Zwiększyć udział obywateli w procesach demokratycznych i zaangażować młodzież w 
demokrację na szczeblu Unii Europejskiej, aby rozwijać pełne doświadczenie obywatelskie 
Europejczyków, oraz zapewnić, by ich głos był słyszalny również w okresie między wyborami, a ich 
uczestnictwo było skuteczne”  
 
W odniesieniu do tego celu obywatele mieli wyjaśnić, jak rozumieją wyrażenie „wyjątkowe przypadki” 
w odniesieniu do referendów ogólnounijnych i jakie „istniejące narzędzia” demokracji uczestniczącej 
mieli na myśli. W tej pierwszej kwestii obywatele wymieniali np. potrzebę zmian traktatowych czy 
utworzenia europejskiej armii i kwestie polityczne, w tym, czy energię jądrową lub gaz należy uznać za 
ekologiczne.  Niektórzy członkowie mówili, że nie mogą poprzeć idei referendów europejskich. Jeden 
z członków wspomniał o możliwości zastosowania modelu szwajcarskiego, tzn., że na przykład 2/3 
państw członkowskich musi zagłosować za. Podkreślono znaczenie korzystania z narzędzi 
internetowych i określenia tego, kto mógłby inicjować referenda na szczeblu UE. Zauważono, że 
wprowadzenie referendów na szczeblu UE, podobnie jak niektóre inne pomysły obywateli, 
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wymagałoby zmian traktatowych, i sugerowano, by wyraźnie zaznaczyć to w tekście. Inni członkowie 
zaproponowali wzmocnienie sformułowania dotyczącego powiązań ze zorganizowanym 
społeczeństwem obywatelskim, które odgrywa już formalną rolę w europejskim procesie decyzyjnym 
i stanowi most między instytucjami UE a obywatelami. 
 
W odniesieniu do zgromadzeń obywatelskich zasugerowano m.in., że mogłyby one być powiązane z 
orędziem o stanie Unii, co zwiększyłoby ich znaczenie i widoczność. Podkreślono potrzebę zapewnienia 
inkluzywności przy wyborze uczestników, a także możliwość organizowania konferencji tematycznych 
oraz konsultowania się ze społeczeństwem obywatelskim i partnerami społecznymi. Obywatele 
przypomnieli, że pierwotne zalecenie europejskiego panelu obywatelskiego było ambitniejsze. 
Podkreślili, jak ważne jest posiadanie prawa UE dotyczącego zgromadzeń obywatelskich oraz 
spoczywający na instytucjach UE obowiązek uzasadniania niepodjęcia działań następczych, a także 
wspominali o możliwości korzystania z sądowych środków odwoławczych. Podkreślili również, że na 
tym etapie konferencja powinna mieć na celu zebranie wszystkich pomysłów na „udoskonalenie 
Europy”, a analiza wdrożenia tych pomysłów powinna być drugim etapem.  W innych kwestiach 
członkowie prosili o wyjaśnienie, że sztuczną inteligencję w tym kontekście należy wykorzystywać 
wyłącznie do zmniejszania barier językowych, oraz o uwzględnienie we propozycjach koncepcji 
testowania przez młodych ludzi prawodawstwa europejskiego i wsparcia strukturalnego dla organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego. Jeden z członków podkreślił rolę polityków na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym, którzy odgrywają ważną rolę w niwelowaniu różnic w celu osiągnięcia 
poziomu UE, i uznał za istotne, by wszystkich członków uwzględnić w równym stopniu w grupie 
roboczej.  
 
Cel 2: „Uczynić Unię Europejską bardziej zrozumiałą i dostępną oraz budować wspólną tożsamość 
europejską” 
 
W odniesieniu do tego celu członkowie z zadowoleniem przyjęli kwestie dotyczące edukacji 
obywatelskiej na temat UE oraz rozwiązania problemu niedoboru informacji i wiedzy, jakiego 
doświadczają obywatele. Niektórzy członkowie pochwalili pomysł stworzenia aplikacji i sieci Domów 
Historii Europejskiej we wszystkich państwach członkowskich.  Członkowie wspomnieli również o 
znaczeniu nauczania historii europejskiej i pielęgnowania różnorodność kultur i języków UE. Zwrócono 
uwagę na pomysł uznania Dnia Europy za dzień ustawowo wolny od pracy i dopilnowania, by święto 
to dotyczyło wszystkich pracowników w UE, a także organizowania w okolicach tego terminu tygodnia 
europejskiego z udziałem wszystkich parlamentów narodowych w całej UE. Inni członkowie zwracali 
uwagę na głosowanie elektroniczne, przejrzyste i proste podejmowanie decyzji, dialog społeczny i 
zaangażowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w celu 
wzmocnienia demokracji w miejscu pracy.  
 
Cel 3: „Budować demokrację europejską dzięki umocnieniu jej podstaw, zwiększeniu frekwencji w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego, wspieraniu ponadnarodowej debaty na tematy europejskie 
oraz budowaniu silnych więzi między obywatelami a ich przedstawicielami” 
 
W odniesieniu do tego celu członkowie uznali, że obywatele muszą rozumieć, kto stoi na czele 
poszczególnych organów i jak podejmowane są decyzje w UE. Odniesiono się do sprawozdania 
Parlamentu Europejskiego w sprawie prawa wyborczego i list ponadnarodowych oraz do potrzeby 
zapewnienia uczciwych i wolnych wyborów w Europie. Według niektórych członków listy 
ponadnarodowe wzmocniłyby pozycję obywateli, przyczyniłyby się do stworzenia większej 
europejskiej przestrzeni obywatelskiej (dzięki dyskusjom o kierunku politycznym, w którym zmierza 
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Europa) i przybliżyłyby europejskie partie polityczne wyborcom.  Inni członkowie podkreślali, że nie 
mogą poprzeć list ponadnarodowych, i przestrzegali przed zwiększeniem dystansu między 
obywatelami a posłami do Parlamentu Europejskiego oraz przed zaburzeniem równowagi między 
państwami członkowskimi. Zwrócono też uwagę, że jeden panel krajowy nie poparł tego pomysłu. 
Dyskusja dotyczyła również ewentualnego systemu głównych kandydatów, powiązanego z listami 
ponadnarodowymi. Jeden z członków opowiedział się za tym, że system ten powinien być wynikiem 
procesu politycznego, a nie zapisu w prawie, i zasugerował odwrócenie obecnego mechanizmu, tzn. 
Parlament Europejski powinien wybierać i proponować przewodniczącego Komisji, a Rada Europejska 
mogłaby następnie zatwierdzać albo odrzucać kandydata. Wspomniano również o możliwości 
uzyskania przez Parlament Europejski prawa inicjatywy ustawodawczej i większych uprawnień 
śledczych. Członkowie wspominali też o znaczeniu praworządności i sugerowali, że warunkowość 
budżetowa powinna mieć zastosowanie do wszystkich naruszeń praworządności, że należy usunąć 
prawo weta oraz że monitorowanie powinno obejmować szerszy zakres, w tym ocenę przestrzeni 
obywatelskiej i wolności zgromadzeń. Inne wymieniane kwestie obejmowały wzmocnienie roli 
Parlamentu Europejskiego, na przykład przez przyznanie mu prawa inicjatywy i większych uprawnień 
śledczych, traktowanie na równi z Radą w kwestiach zadłużenia i opodatkowania oraz obniżenie wieku 
uprawniającego do głosowania do 16 lat, przy czym ta ostatnia kwestia nie uzyskała poparcia 
europejskich paneli obywatelskich.  
 

3. Końcowe uwagi przewodniczącego 
 
Na zakończenie przewodniczący z zadowoleniem przyjął porozumienie w sprawie metody pracy oraz 
fakt, że większość osób zabierających głos w sprawach merytorycznych poparła przedłożone projekty 
propozycji. Następnie przedstawił wstępny harmonogram kolejnych kroków, aby zakończyć dyskusję 
grupy roboczej na następnej sesji plenarnej. W tym celu zwrócił się do wszystkich członków o wkład w 
dokument roboczy. Nowa wersja projektu, w tym pomysły przedstawione przez innych członków grupy 
roboczej, zostanie następnie omówiona na pierwszej sesji kwietniowej. Przewodniczący zachęcił 
obywateli, aby dokładnie zapoznali się z dokumentem roboczym, a przedstawicieli wszystkich 
komponentów – do tego, aby aktywnie i otwarcie zgłosili wszelki sprzeciw wobec konkretnych 
aspektów projektów propozycji, ponieważ mogłoby to ułatwić osiągnięcie konsensusu. 
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ZAŁĄCZNIK I. Porządek dzienny posiedzenia z 25 marca 2022 r. 
 

 

 
 
 

PROGRAM SZÓSTEGO POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ  
DS. DEMOKRACJI EUROPEJSKIEJ  

 
Piątek 25 marca 2022 r. w godz. 9.00–11.30 i 14.00–16.00 

(Sala S2.1 – hybrydowo) 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego  
 
2. Wystąpienie rzecznika paneli obywatelskich 
 
3. Prezentacja i dyskusja na temat nowego projektu dokumentu roboczego, zgodnie z 
załącznikiem, z myślą o przedstawieniu stanu prac grupy roboczej na posiedzeniu 
plenarnym 26 marca 
 
4. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącego 

 
 

Załącznik: 
- Dokument roboczy 
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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 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. Arnaud NGATCHA Przedstawiciele lokalni/regionalni 
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 

 
 

    
 


