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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

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

18 lutego 2022 r. w godz. 14.00–16.00 

 
1. Wstępne uwagi przewodniczącego  

 
Posiedzenie odbyło się w formacie hybrydowym i było transmitowane w internecie (nagranie). 
Przewodniczący wyjaśnił, że celem spotkania jest zakończenie dyskusji na temat dwóch filarów 
struktury roboczej grupy: władzy wykonawczej w Unii Europejskiej i pomocniczości. Przewodniczący 
przedstawił również plan przyszłych prac oraz ogłosił, że następne spotkania grupy roboczej odbędą 
się (w razie konieczności) 11 marca, 25 marca i 8 kwietnia. Przypomniał także zamysł przygotowania 
dokumentu roboczego z projektem propozycji, który zostanie skonsultowany z obywatelami przed 
przedstawieniem go innym członkom grupy roboczej. Co się tyczy zatwierdzania propozycji, 
przewodniczący zauważył, że musi zostać osiągnięty konsensus między przedstawicielami Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komisji i parlamentów narodowych: w razie konieczności odbędą się negocjacje 
na różnych szczeblach struktur roboczych.  
   

2. Dyskusja 
 

2.1. Uprawnienia wykonawcze 

Członkowie grupy roboczej przedyskutowali różne aspekty wdrażania polityki UE i prawodawstwa. 
Wspomniano zasady rozliczalności, przejrzystości i wiarygodności, a członkowie odnieśli się do 
oczekiwań jednolitego wprowadzania w życie i egzekwowania przepisów UE. Uczestnicy zauważyli, że 
instytucje UE, rządy krajowe oraz władze regionalne i lokalne muszą współpracować, aby osiągnąć 
sukces w procesie wprowadzania w życie przepisów UE. Szczególną uwagę zwrócono na ważną rolę 
państw członkowskich oraz centralną rolę Komisji we wspieraniu i nadzorowaniu państw oraz 
w egzekwowaniu wykonywania przepisów, włącznie ze zgłaszaniem problemów Trybunałowi 
Sprawiedliwości (TSUE). Zapewnienie dostępu do informacji i efektywny dialog obywateli 
i decydentów na poziomie unijnym uznano za kluczowe dla sposobu, w jaki obywatele UE postrzegają 
realizację decyzji UE – jak sami to podkreślili.  
 
Zgodnie z zaleceniami obywateli członkowie zgodzili się co do znaczenia zapewnienia UE zdolności do 
działania. Niektórzy mówcy uważali, że to wymaga przejścia od jednomyślności do głosowania 
kwalifikowaną większością głosów w Radzie Unii Europejskiej. Dwie osoby uważały, że można wiele 
osiągnąć, używając istniejących mechanizmów w sposób bardziej elastyczny i zdecydowany 
w odniesieniu do nowych kwestii w programie UE. Tak postąpiono, zamawiając szczepionki podczas 
pandemii COVID-19 oraz zarządzając hybrydowym kryzysem migracyjnym na wschodniej granicy UE. 
Nie wykluczając zmiany traktatów, podkreślono, że w traktacie z Lizbony zapisano już mechanizm, 
który można by wykorzystać, np. ustalając liczbę komisarzy na 2/3 liczby państw członkowskich.  
 
Część mówców wskazała na ochronę praworządności jako sytuacji, w której zachodzi potrzeba 
dopilnowania przestrzegania prawa UE przez państwa członkowskie oraz wyraziła poparcie dla bardziej 
zdecydowanej reakcji UE w tej dziedzinie – zgodnie z oczekiwaniami obywateli. Pojawiły się apele do 
Komisji, aby zastosować obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunkowości powiązanej 
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z budżetem UE oraz sugestie, żeby wykroczyć poza obecne rozporządzenie i sankcjonować naruszenia. 
Wśród innych sugestii znalazły się: poprawa mechanizmów monitorujących i przegląd procedur 
decyzyjnych w ramach art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej oraz wezwanie do poszanowania 
różnorodności państw członkowskich. Poruszono temat znaczenia wiarygodności działań UE, który 
podkreślili obywatele w zaleceniach dotyczących poszanowania praworządności w wymiarze 
wewnętrznym, tak aby UE mogła stanowić przykład dla reszty świata. 
 
Kilku członków poruszyło także inne kwestie związane z realizacją postanowień traktatu, wzywając do 
niezwłocznego przystąpienia UE do europejskiej konwencji praw człowieka oraz zagwarantowania 
prawa inicjatywy dla umów zawieranych przez partnerów społecznych. Ponadto poszczególni 
członkowie wezwali do redukcji liczby komisarzy oraz do zwiększenia odpowiedzialności Komisji wobec 
Parlamentu Europejskiego.  
 

2.2. Pomocniczość i procedury 

Dyskusje dotyczyły także roli regionalnych i lokalnych władz w angażowaniu obywateli w działania 
instytucji UE oraz tego, w jaki sposób dopracować procedury UE i zasady pomocniczości 
i proporcjonalności tak, aby podejmować decyzje na poziomie możliwie najbliższym obywatelom Unii, 
biorąc pod uwagę ich wpływ odpowiednio na szczeblu regionalnym i lokalnym. 
 
Poczyniono wiele konkretnych sugestii mających na celu propagowanie zasad pomocniczości, 
proporcjonalności i wielopoziomowego sprawowania rządów w UE. Zaproponowano m. in. 
zwiększenie roli Komitetu Regionów w procesie przygotowywania prawodawstwa UE, włączenie oceny 
oddziaływania terytorialnego oraz odzwierciedlenie zasady wielopoziomowego sprawowania rządów 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. Członkowie 
przedyskutowali też kwestię większego zaangażowania parlamentów krajowych i regionalnych, 
szczególnie na obszarach, gdzie regiony posiadają uprawnienia ustawodawcze, przykładowo przez 
stosowanie procedury zielonej albo czerwonej karty, co umożliwiłoby blokowanie aktów UE przez 
określoną liczbę parlamentów. Pojawiła się także sugestia, aby zbadać nowe formy współpracy między 
Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi, takie jak wspólne debaty plenarne na temat 
budżetu UE.  
 
Ponadto poruszono znaczenie roli regionalnych i lokalnych przedstawicieli w informowaniu obywateli 
oraz angażowaniu ich w debatę dotyczącą kwestii unijnych. Zasugerowano, by promować wzajemną 
komunikację. Kilkoro członków zwróciło uwagę, że zgodnie z zasadą pomocniczości w niektórych 
obszarach działania powinny być podejmowane na szczeblu unijnym, sugerując także, by rozważyć 
przeniesienie pewnych obszarów kompetencji z państw członkowskich na szczebel unijny, zgodnie 
z zaleceniami obywateli UE.  
 
Współprzewodnicząca i wiceprzewodnicząca Komisji Dubravka Šuica zachęciła członków grupy 
roboczej do uważnej lektury każdego z zaleceń obywateli i przedyskutowania ich w grupach 
tematycznych. Podkreśliła, że obywatele muszą mieć możliwość brania odpowiedzialności 
i zatwierdzania wszystkich propozycji. Zwróciła też uwagę na znaczenie przyjęcia przez wszystkie grupy 
robocze wspólnego podejścia zgodnego z metodologią omówioną w ramach struktur Konferencji. Inni 
członkowie zawtórowali konieczności utrzymania zaleceń obywateli w centrum procesu oraz 
stosowania podejścia horyzontalnego we wszystkich grupach roboczych. 
 

3. Końcowe uwagi przewodniczącego 
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Przewodniczący przypomniał 5 filarów ustalonych jesienią, które sfinalizowano podczas spotkania. 
Potwierdził też, że przygotuje dokument roboczy w oparciu o zalecenia europejskich i krajowych paneli 
obywatelskich. Weźmie pod uwagę pomysły z platformy i dyskusje grupy roboczej, aby zidentyfikować 
konkretne projekty propozycji. W pierwszej kolejności przewodniczący planuje skonsultować je 
z obywatelami, a następnie przedstawić do dyskusji wszystkim członkom grupy roboczej. 
Przewodniczący wyraził także życzenie, aby poszczególne składowe wyznaczyły punkty kontaktowe do 
pracy nad projektami propozycji oraz zobowiązał się podjąć kolejne kroki z zachowaniem pełnej 
przejrzystości.  Wreszcie przewodniczący zauważył, że praca nad projektami wniosków będzie 
kontynuowana podczas Konferencji plenarnej, a konkluzje z Konferencji sporządzi Zarząd. 
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ZAŁĄCZNIK I. Porządek dzienny posiedzenia z 18 lutego 2022 r. 
 

 

 

PORZĄDEK DZIENNY CZWARTEGO POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ DS. 
DEMOKRACJI EUROPEJSKIEJ  

 
 

Piątek 18 lutego w godz. 14.00–16.00 
(zdalnie) 

 

 
1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego  

 

2. Przedstawienie przez obywateli zaleceń europejskiego panelu obywatelskiego 

dotyczących demokracji europejskiej, a następnie dyskusja  

 

3. Dyskusja nad trzecim sprawozdaniem okresowym wielojęzycznej platformy cyfrowej 

 

4. Wymiana poglądów na temat demokracji europejskiej 

4.1 Uprawnienia wykonawcze 

4.2 Pomocniczość i procedury 

 

5. Sprawy różne 

 

 

6. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącego 
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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. 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 

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. 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 ULĘŻAŁKA Europejskie panele obywatelskie 

p. Apostolos TZITZIKOSTAS Komitet Regionów 

p. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamenty narodowe 

p. Andris VĪTOLS Rada 

 


