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Porządek prac

13.45-14.05 Uwagi wstępne:
 Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, przewodniczący Komisji Prawnej (JURI)
 Maite PAGAZAURTUNDÚA, wiceprzewodnicząca Komisji Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE)
 Antonio TAJANI, przewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO)
 Dolors MONTSERRAT, przewodnicząca Komisji Petycji (PETI)

PANEL PIERWSZY 

Obywatelstwo Unii jako wymierna wartość dla obywateli w terenie, w tym w czasie 
pandemii COVID-19

14.05-15.45

Cele:
– poszerzanie wiedzy na temat praw, zobowiązań i obowiązków wynikających z obywatelstwa 
Unii oraz poszukiwanie środków odwoławczych w przypadku ich nieprzestrzegania,
– zapewnienie obywatelom UE możliwości skutecznego korzystania z przysługujących im 
praw wynikających z obywatelstwa UE, 
– umożliwienie korzystania z unijnych praw do swobodnego przemieszczania się:
     – poprzez zacieśnienie współpracy w dziedzinie prawa cywilnego i cyfryzację dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości;
     – poprzez podjęcie obecnych wyzwań związanych ze swobodnym przepływem w obrębie 
państw członkowskich i między nimi;
– wspieranie integracji wszystkich obywateli UE w UE dzięki zwalczaniu dyskryminacji, 
– przyszłość ochrony konsularnej

Moderatorzy: 
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, przewodniczący komisji JURI
Maite PAGAZAURTUNDÚA, wiceprzewodnicząca komisji LIBE 

Mówcy: 
 Assya KAVRAKOVA, dyrektor wykonawcza European Citizen Action Service (10 

min)

 Europejskie Forum Młodzieży (10 min)

 Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA, główna doradczyni ds. przestrzegania Karty, 
Urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (10 min)

 Steen ILLEBORG, Europeans Throughout the World (10 min)

14.45–15.30 Tura pytań z udziałem posłów

15.30–15.40 Uwagi mówców

15.40–15.45 Uwagi końcowe: Adrián Vázquez Lázara, przewodniczący komisji JURI, oraz 
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Maite PAGAZAURTUNDÚA, wiceprzewodnicząca komisji LIBE 

*****
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PANEL DRUGI 

Sprzyjanie integracji w procesach demokratycznych i wzmocnienie pozycji obywateli
16.45–18.45

- Cele: 
- poprawa dostępności wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
- reforma europejskiego prawa wyborczego – wkład w solidne i prawdziwie europejskie 

obywatelstwo UE
- pozbawianie praw obywatelskich w kontekście praw UE do swobodnego przemieszczania 

się
- badanie praktyk w zakresie głosowania zdalnego i narzędzi internetowych, które mogą 

ułatwiać elektroniczne uczestnictwo demokratyczne
- wpływ pandemii COVID-19 na korzystanie z praw wyborczych oraz zapewnienie wolnych 

i uczciwych wyborów i uczciwej debaty demokratycznej
- Prawo do składania petycji jako wkład w prace legislacyjne UE 

16.45–16.55 Wystąpienie programowe – Didier REYNDERS, komisarz ds. wymiaru 
sprawiedliwości
16.55–17.35 Tura pytań z udziałem posłów

17.35–17.40 Uwagi komisarza D. Reyndersa

17.40–18.30 Sprzyjanie integracji w procesach demokratycznych i wzmocnienie pozycji 
obywateli

Moderatorzy: 
Antonio TAJANI, przewodniczący komisji AFCO
Dolores MONTSERRAT, przewodnicząca komisji PETI

Mówcy:
 Francisco LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA, Open Evidence (7 min)
 Fundacja ECIT (na temat praw obywateli europejskich, zaangażowania i zaufania) (7 

min.)

17.55–18.25 Tura pytań z udziałem posłów

18.25–18.30 Uwagi mówców 

****

18.30 Uwagi końcowe
 Salla SAASTAMOINEN, p.o. dyrektor generalna, DG JUST
 Antonio TAJANI, przewodniczący komisji AFCO
 Dolores MONTSERRAT, przewodnicząca komisji PETI


