
Rada Unii Europejskiej odgrywa kluczową rolę w unijnym procesie decyzyjnym i składa się 

z wielu organów, w których spotykają się przedstawiciele państw członkowskich, od urzędników 

i dyplomatów po ministrów. Tematem tego projektu jest konsensualny charakter procesu 

decydowania w Radzie – fakt, że w większości spraw nie odnotowuje się głosów sprzeciwu, mimo 

formalnej możliwości decydowania większością głosów, a nie jednomyślnie. Powszechność 

konsensusu w Radzie jest nieoczekiwana i zaskakująco stabilna. 

Słabością dotychczasowych podejść jest niewystarczające uwzględnienie praktycznego 

wymiaru pracy urzędników w Radzie. Niezbędne jest zastosowane nowych podejść, które pozwolą 

lepiej zrozumieć to, co dzieje się w tej instytucji w odniesieniu do konsensusu. Celem projektu jest 

ustalenie, jak negocjatorzy rozumieją sens swoich działań prowadzących do sytuacji, w której żaden 

z nich nie sprzeciwia się otwarcie dyskutowanemu rozwiązaniu, w tym tego, czy występuje napięcie 

pomiędzy obowiązkiem reprezentowania rządu, a praktyką konsensusu. 

Podejście proponowane w tym projekcie jest innowacyjne, ponieważ skupia się na rozumieniu 

konsensusu przez ludzi, których działania faktycznie przynoszą konsensualne decyzje. Projekt jest 

zorientowany empirycznie i problemowo oraz wpisuje się w tzw. „zwrot praktyczny”. 

Projekt przyjmuje metodologię interpretatywistyczną, zwykle łączącą się z metodami 

jakościowymi, zwłaszcza badaniami terenowymi, których celem jest wygenerowanie bogatego 

i pogłębionego materiału empirycznego. Interpretatywistyczne nauki społeczne umieszczają 

tworzenie znaczeń, czyli to jak ludzie rozumieją swój świat życia, w tym własne działania, w centrum 

zainteresowań badaczy. Główną metodą generowania danych w projekcie są indywidualne wywiady 

pogłębione, prowadzone podczas badań terenowych (w Brukseli i Warszawie). 

Projekt wzbogaci rozumienie konsensualnego podejmowania decyzji w Radzie i stanowić 

będzie merytoryczny wkład w rozwój obszaru badawczego, metodologiczny i teoretyczny wkład 

w rozwój dyscypliny, jak również przyniesie wyniki istotne dla społeczeństwa. Konsensus może 

mieć bowiem zarówno wzmacniający, jak i osłabiający wpływ na legitymizację władzy na poziomie 

UE, zależnie od tego, co oznacza w ramach procesu decyzyjnego. Jego znaczenie może obejmować 

idee równości i współpracy, ale też asymetryczne relacje władzy i przymusu. 
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