ZałoŜenia konferencji

„Deficyt demokracji w Unii Europejskiej
a europejskie grupy interesów”
Głównym celem konferencji jest próba refleksji nad dwoma
zagadnieniami: po pierwsze – czym jest „deficyt demokracji” w Unii
Europejskiej, a po drugie – jaka jest rola europejskich grup interesów w
jego przezwycięŜaniu.
Unii Europejska jest często krytykowana za niedostatek procedur
demokratycznych w kreowaniu polityk unijnych, za powstanie „deficytu
demokracji”, za brak dostatecznej jawności i przejrzystości procedur
decyzyjnych. W odpowiedzi podejmuje ona próby przezwycięŜenia tego
deficytu poprzez między innymi włączanie przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego w kształtowanie polityk Unii. Jako reprezentacje obywateli
uznaje się róŜnego rodzaju grupy interesów, w tym organizacje związków
zawodowych, stowarzyszenia pracodawców, organizacje pozarządowe,
regionalne, stowarzyszenia na rzecz ochrony środowiska, broniące praw
konsumentów itp. Europejskie grupy interesów stały się we Wspólnocie
waŜnym partnerem, wzrosła nie tylko ich liczba, zakres reprezentowanych
przez nie interesów, ale takŜe ich status w negocjacjach z instytucjami UE.
Dyskusje panelowe podczas konferencji będą zmierzały do wyjaśnienia
na czym polega „deficyt demokracji” w UE, co jest głównym przejawem jego
istnienia oraz czy zwiększenie demokratyczności procedur jest moŜliwe i czy
nie obniŜy skuteczności funkcjonowania instytucji Wspólnoty. Poszukiwana
będzie takŜe odpowiedź na pytanie czy włączanie europejskich grup
interesów w procesy decyzyjne prowadzi do demokratyzacji polityk Unii oraz
czy moŜliwość udziału takich grup w procedurach decyzyjnych jest
wystarczającym źródłem demokratyzacji?
Konferencja będzie forum debaty dla przedstawicieli róŜnych
środowisk. Do wygłoszenia swoich opinii zostaną zaproszeni zarówno
naukowcy i eksperci zajmujący się tematyką demokracji i grup interesów,
jak i reprezentanci głównych instytucji UE oraz członkowie wybranych
europejskich grup interesów.
Przewidywane jest opublikowanie materiałów pokonferencyjnych.
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Program konferencji

„Deficyt demokracji w Unii Europejskiej
a europejskie grupy interesów”
3 kwietnia 2007, Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
9.30-10.00

Rejestracja gości

10.00-10.15 Otwarcie konferencji
• prof. Lena Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych
• dr Urszula Kurczewska, Instytut Socjologii UW
10.15-11.50
Panel dyskusyjny: „Deficyt demokracji w Unii Europejskiej –
uwarunkowania polityczne i instytucjonalne”
• dr Jacek Czaputowicz, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
• prof. Barbara Kudrycka, posłanka do Parlamentu Europejskiego
• Paweł Świeboda, demosEuropa
• prof. Jan Zielonka, University of Oxford
Moderacja: Jacek Safuta, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce
W ramach panelu pytania z sali i dyskusja.
11.50-12.20

Przerwa

12.20-13.50 Panel dyskusyjny: „Deficyt demokracji w Unii Europejskiej
oczekiwania społeczne”
• prof. Krzysztof Jasiecki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
• prof. Lena Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych
• prof. Ireneusz Krzemiński, Instytut Socjologii UW
• dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego
Moderacja: dr Krzysztof Koseła, Instytut Socjologii UW
W ramach panelu pytania z sali i dyskusja.

–

13.50-14.30 Poczęstunek
14.30-16.30 Panel dyskusyjny: „Czy grupy interesów oraz inne formy
zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego mogą mieć wpływ na ograniczenie
deficytu demokracji w Unii Europejskiej?”
• Andrzej Adamczyk, NSZZ Solidarność, członek KES
• Anna Karaszewska, PKPP Lewiatan
• prof. Wiesława Kozek, Instytut Socjologii UW
• Georges Martins, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Komisja Europejska
• dr Jarosław Pietras, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Moderacja: dr Urszula Kurczewska, Instytut Socjologii UW
W ramach panelu pytania z sali i dyskusja
16.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
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