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Konferenca o prihodnosti Evrope 

Poročilo: forum 2: „Evropska demokracija / vrednote in pravice, 

pravna država, varnost“ 

Evropski državljanski forum 2:„Evropska demokracija / vrednote in pravice, pravna država, 

varnost“ 

 

Prvo zasedanje: 24.–26. september 2021, Strasbourg 

Evropske državljanske forume organizirajo Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija 

v okviru Konference o prihodnosti Evrope. 

Ta dokument1 je pripravila posvetovalna skupina, ki je odgovorna za metodologijo in izvedbo 

forumov, sestavljajo pa jo Missions Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, ifok 

in Kantar. Forum 2: „Evropska demokracija / vrednote in pravice, pravna država, varnost“, 

prvo zasedanje je vodila Deliberativa, skupaj z ifok in Missions Publiques. 

 

Vsebina 

1. Metodologija 

2. Kontekst prvega zasedanja v procesu evropskih državljanskih forumov 

3. Forum 2: „Evropska demokracija / vrednote in pravice, pravna država, varnost“ 

Prispevek strokovnjakov in strokovnjakinj 

4. Glavni rezultati zasedanja 

 

Prvo zasedanje evropskega državljanskega foruma 2 v okviru Konference o prihodnosti 

Evrope je potekalo od 24. do 26. septembra 2021 v Evropskem parlamentu v Strasbourgu. 

Udeležence in udeleženke foruma je pozdravil sopredsedujoči Gašper Dovžan, slovenski 

državni sekretar za evropske zadeve, za slovensko predsedstvo Sveta EU. Forum je bil 

posvečen krovni temi „Evropska demokracija / vrednote in pravice, pravna država, varnost“ 

in obravnav teme, povezane z demokracijo, kot so volitve, udeležba tudi v času med 

volitvami, občutek oddaljenosti med ljudmi in njihovimi izvoljenimi predstavniki, svoboda 

 
1 Izjava o omejitvi odgovornosti: za to poročilo so odgovorni izključno avtorji. Ne odraža stališč institucij EU. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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medijev in dezinformacije. Ta forum obravnava tudi vprašanja, povezana s temeljnimi 

pravicami in vrednotami, pravno državo in bojem proti vsem oblikam diskriminacije in se 

hkrati ukvarja z notranjo varnostjo EU, med drugim z vprašanjem varnosti Evropejcev in 

Evropejk pred terorizmom in drugimi oblikami kriminala. 

1. Metodologija 

Razprave in kolektivno delo v okviru prvega zasedanja so potekali v dveh oblikah: 

● v podskupinah z dvanajstimi do štirinajstimi državljani in državljankami. V vsaki 

podskupini so uporabljali štiri do pet jezikov, vsak državljan oziroma državljanka 

pa sta lahko govorila v svojem jeziku. Delo v podskupinah so vodili profesionalni 

moderatorji in moderatorke, ki jih je izbral konzorcij zunanjih ponudnikov 

storitev; 

● plenarno z vsemi udeleženci in udeleženkami. Plenarne seje sta vodila dva glavna 

voditelja. 

Dnevni red tega foruma je bil nekoliko spremenjen na podlagi izkušenj, pridobljenih na 

prvem zasedanju foruma 1. Zlasti je bilo dogovorjeno, da se sobotna plenarna seji razdeli v 

dva bloka, tj. dopoldanskega in popoldanskega. Namen te spremembe je bil zagotoviti 

udeležencem in udeleženkam foruma možnost, da v celoti izkoristijo prispevek 

strokovnjakov in strokovnjakinj, in več časa, da se popoldne posvetijo vprašanjem in 

dinamiki prednostnega razvrščanja. 

Celoten pregled faz in ključnih trenutkov prvega zasedanja je prilogi I k temu dokumentu. 

 

2. Kontekst prvega zasedanja v procesu evropskih državljanskih forumov 

Evropski državljanski forumi so eden od ključnih elementov Konference o prihodnosti 

Evrope. Oblikovani so bili štirje evropski državljanski forumi, ki državljanom in državljankam 

ponujajo priložnost za skupen razmislek o tem, kakšno Evropsko unijo si želijo v prihodnosti. 

● Vsakega od štirih forumov sestavlja 200 naključno izbranih evropskih državljanov in 

državljank iz 27 držav članic; 

● sestava je reprezentativna za raznolikost EU glede na domači kraj (državljanstvo in 

mesto/podeželje), socialno-ekonomsko ozadje in raven izobrazbe; 

● v vsakem forumu sta vsaj ena državljanka in en državljan iz vsake države članice; 

● tretjina vsakega državljanskega foruma so mladi (stari od 16 do 25 let). Vzpostavljena 

je bila posebna povezava med to skupino mladih in Evropsko prireditvijo za mlade. 
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Forum 1: „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta / izobraževanje, 

kultura, mladina in šport / digitalna preobrazba“ 

Forum 2: „Evropska demokracija / vrednote in pravice, pravna država, varnost“ 

Forum 3: „Podnebne spremembe, okolje / zdravje“ 

Forum 4: „EU v svetu / migracije“ 

Dvajset predstavnikov in predstavnic vsakega od državljanskih forumov, od katerih je vsaj 

tretjina mlajših od 25 let, sodeluje na plenarni skupščini Konference, predstavi izid svojih 

razprav in razpravlja o svojih priporočilih z drugimi udeleženci in udeleženkami. Forumi 

upoštevajo prispevke za plenarno skupščino Konference, zbrane na večjezični digitalni 

platformi v okviru Konference, ter oblikujejo priporočila glede nadaljnjega ukrepanja Unije. 

 

3. Forum 2: „Evropska demokracija / vrednote in pravice, pravna država, varnost“, 

prvo zasedanje: Prispevek strokovnjakov in strokovnjakinj 

Skupni sekretariat Konference je v podporo razpravam in kolektivnemu delu v imenu 

sopredsedujočih izvršnemu odboru na prvo zasedanje tega foruma povabil šest priznanih 

strokovnjakov in strokovnjakinj. Strokovnjaki in strokovnjakinje so predstavili 

najpomembnejše vidike, povezane s krovno temo, ter glavne sedanje in prihodnje izzive za 

EU v zvezi z obema „tematskima blokoma“ foruma: „Evropska demokracija / vrednote in 

pravice, pravna država, varnost“ Udeleženci in udeleženke foruma so prejeli tudi ustrezne 

dele in miselne vzorce iz prvega vmesnega poročila o večjezični digitalni platformi  

 

Strokovnjaka in strokovnjakinja za tematski blok 1: Evropska demokracija 

● Miguel Poiares Maduro, profesor in nekdanji direktor ustanove School of 

Transnational Governance v okviru European University Institute. Nekdanji 

portugalski podpredsednik vlade in minister za regionalni razvoj. 

● Jim Cloos, generalni sekretar združenja TEPSA (Trans European Policy Studies 

Association), višji pridruženi sodelavec v Egmontu (Royal Institute for International 

Relation) in nekdanji namestnik generalnega direktorja za splošno in institucionalno 

politiko v Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije. 

● Alicja Gescinska, poljsko-belgijska filozofinja, pisateljica in pesnica. Direktorica 

programa „Philosophy by Research“ na Univerzi v Buckinghamu. 

Strokovnjak in strokovnjakinji za tematski blok 2: Vrednote in pravice, pravna država, 

varnost 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/85ih7tnmux8qhqb3dn3urc6og4dk?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.sl21%20%25281%2529.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.sl21%2520%25281%2529.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211025%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211025T094733Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2932cb014b379ebb191b0f36186395e9b14c16e45e0d916f11078a17a085ce0d
https://www.eui.eu/people?id=luis-poiares-pessoa-maduro
https://www.tepsa.eu/about/tepsa-board/
https://gescinska.com/
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● Johanna Kantola, profesorica na oddelku za „Gender Studies“ na Fakulteti za 

družbene vede Univerze v Tampereju (Finska) 

● Jan Wouters, predstojnik katedre Jean Monnet ad personam in redni profesor 

mednarodnega prava in mednarodnih organizacij na Katholieke Universiteit Leuven 

● Daniela Pisoiu, višja raziskovalka na Avstrijskem inštitutu za mednarodne zadeve. 

Njena raziskovalna področja vključujejo terorizem, radikalizacijo, ekstremizem ter 

zunanjo in varnostno politiko. 

 

Videoposnetki plenarnih sej so na voljo na: 
 

● Plenarna seja 24. septembra 2021 s pozdravnim nagovorom sopredsedujočega 
Gašperja Dovžana, poslanca Evropskega parlamenta 

● Plenarna seja 25. septembra 2021 s prispevki strokovnjakov in strokovnjakinj o 
demokraciji 

● Plenarna seja 25. septembra 2021 s prispevki strokovnjakov in strokovnjakinj o 
vrednotah in pravicah, pravni državi, varnosti 

● Plenarna seja 26. septembra 2021 s prvo najavo tematskih področij 
● Plenarna seja 26. septembra 2021 s končno potrditvijo tematskih področij in izbiro 

20 predstavnikov in predstavnic 
 

4. Glavni rezultati zasedanja 

Ob koncu prvega zasedanja so državljani in državljanke tega foruma potrdili pet tematskih 

področij na podlagi vprašanj, ki so jih izpostavili, obravnavali in izbrali kot prednostna v zvezi 

s krovno temo foruma „Evropska demokracija / vrednote in pravice, pravna država, 

varnost“. Naslednja preglednica prikazuje zadevnih pet tematskih področij in ustrezne 

podsklope, vključene v vsakega od njih: 

 

https://research.tuni.fi/johannakantola/
https://www.law.kuleuven.be/iir/eng/staff/Jan_Wouters.html
https://www.oiip.ac.at/en/person/daniela-pisoiu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210902
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
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Med pripravo drugega zasedanja foruma bodo državljani in državljanke izrazili svoje mnenje o 

vprašanju, ki je bilo izpostavljeno na plenarni seji, tj. ali naj „nediskriminacija“ in „enakost spolov“ 

ostaneta dve ločeni zadevi. 
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Priloge 

 

Priloga I 

Pregled prvega zasedanja 

Prvo zasedanje: načelo postopnega pristopa 

Prvo zasedanje vsakega od štirih evropskih državljanskih forumov ima naslednje faze: 

· Faza 1: Izmenjava mnenj o tem, kaj Evropska unija pomeni državljanom in 

državljankam, in predstavitev vizij glede prihodnosti EU 

Državljani in državljanke so najprej razpravljali o tem, kaj jim Evropska unija trenutno 

pomeni v vsakdanjem življenju in kako jo doživljajo, nato pa so predstavili osebne vizije 

glede prihodnosti EU do leta 2050. 

· Faza 2: Izpostavljanje in prednostno razvrščanje vprašanj, povezanih s krovno temo 

foruma 

Državljani in državljanke so na podlagi lastnih izkušenj in znanja ter prispevkov 

strokovnjakov in strokovnjakinj opredelili in prednostno razvrstili vprašanja, povezana s 

krovno temo foruma. 

Dnevni red tega foruma je bil nekoliko spremenjen na podlagi izkušenj, pridobljenih na 

prvem zasedanju foruma 1. Zlasti je bilo dogovorjeno, da se sobotna plenarna seji razdeli v 

dva bloka, tj. dopoldanskega in popoldanskega. Namen te spremembe je bil zagotoviti 

udeležencem in udeleženkam foruma možnost, da v celoti izkoristijo prispevek 

strokovnjakov in strokovnjakinj, in več časa, da se popoldne posvetijo vprašanjem in 

dinamiki prednostnega razvrščanja.  
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Petek, 24. september 2021 

Plenarna seja 

Cilj: dobrodošlica državljanom in državljankam; pojasniti namen Konference in njenih treh 

komponent, tj. platforme, forumov in plenarne skupščine; predstavitev dnevnega reda 

celotnega konca tedna.  

Govor sopredsedujočega Gašperja Dovžana. 

Delo v podskupinah 

Cilj: medsebojno spoznavanje državljanov in državljank ter izmenjava mnenj o tem, kaj jim EU 

trenutno pomeni in kako jo doživljajo v vsakdanjem življenju. 

 

 

Sobota, 25. september 2021 

Delo v podskupinah – 1 

Cilj: državljani in državljanke razmišljajo o prihodnosti in oblikujejo vizije glede prihodnosti 

EU. 

Plenarna seja 1 

Cilj: informacije strokovnjakov in strokovnjakinj o tematskem bloku 1: Evropska demokracija. 

Opis glavnih prispevkov na večjezični digitalni platformi in pripombe strokovnjakov in 

strokovnjakinj glede ustreznih miselnih vzorcev iz prvega vmesnega poročila o večjezični 

digitalni platformi. 

Plenarna seja 2 

Cilj: informacije strokovnjakov in strokovnjakinj o tematskem bloku 2: Vrednote in pravice, 

pravna država, varnost. Opis glavnih prispevkov na večjezični digitalni platformi in pripombe 

strokovnjakov in strokovnjakinj glede ustreznih miselnih vzorcev iz prvega vmesnega poročila 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
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o večjezični digitalni platformi. 

 

Delo v podskupinah – 2 

Cilj: izpostavitev vprašanj, ki se državljanom in državljankam porajajo ob razmišljanju o širšem 

tematskem bloku, ki ga obravnava njihova podskupina. V vsaki podskupini izbor petih 

prednostnih tem ter razprava o izzivih in vprašanjih, ki se utegnejo zastaviti ob njih med 

podrobnejšo obravnavo na drugem zasedanju. 

 

Nedelja, 3. oktober 2021 

Plenarna seja 1 

Cilj: voditelja razložita proces razvrščanja v tematska področja in predstavita predlog za pet 

takšnih področij. 

Delo v podskupinah 

voditelja zbereta povratne informacije državljanov in državljank v zvezi s sklopi; državljani in 

državljanke se zavežejo tem problemskim sklopom in formulirajo predloge za spremembe. 

Plenarna seja 2 

Cilj 1: voditelja prestavita predloge za spremembe pri problemskih sklopih; državljani in 

državljanke kolektivno odobrijo spremembe in še zadnjih pet tematskih področij; voditelja 

pojasnita naslednje faze. 

Cilj 2: med prostovoljci in prostovoljkami, ki so se javili, da so pripravljeni zastopati forum na 

plenarni skupščini Konference, je bil opravljen ustrezen izbor. Takšnih kandidatov in 

kandidatk je bilo 100, izmed katerih je bilo nato 20 izbranih za predstavnice oziroma 

predstavnike. 
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Priloga II 

Kako se oblikujejo tematska področja? 

Pri „oblikovanju tematskih področij“ gre za to, da se v različnih vprašanjih, ki jih izpostavijo 

udeleženke in udeleženci forumov, prepoznajo delovna področja, da se delo racionalizira in 

na naslednjih zasedanjih foruma razdeli med podskupine foruma. Gre za iterativen proces, ki 

se začne z izpostavljanjem različnih vprašanj do sprejetja odločitve o končnih delovnih 

področjih. V šestih fazah ga je izvedla uredniška skupina, končna delovna področja pa so 

odobrili državljani in državljanke. Uredniško skupino sestavljajo člani konzorcija zunanjih 

ponudnikov storitev, ki jih je Komisija najela za organizacijo forumov. Zasnovo in 

organizacijo procesa je nadzoroval skupni sekretariat Konference. 

 

1. Vprašanja so izpostavili udeleženci in udeleženke v okviru „razprave o vprašanjih“ v 

podskupinah, moderatorji in moderatorke pa so jih zabeležili. Vsak državljan oziroma 

državljanka je lahko izpostavila vprašanja, ki so zanj oziroma zanjo pomembna (v 

okviru splošnih tematskih blokov zadevnega foruma). Vsa vprašanja so bila 

avtomatsko prevedena v angleščino, moderator oziroma moderatorka pa se je 

prepričala, da je prevod dovolj zvest vprašanju, ki je bilo izpostavljeno. 

2. Ko so bila vprašanja prečiščena, so bila na naslednji seji podskupine prednostno 

razvrščena. Vsi državljani in državljanke so imeli na voljo 15 točk, ki so jih lahko 

prednostno porazdelili. Najbolj zaželenemu vprašanju so dodelili pet točk, drugemu 

najbolj zaželenemu štiri točke in tako naprej. To so državljani in državljanke navedli 

na posebnih obrazcih (anonimnih glasovnicah). 

3. Moderator oziroma moderatorka je skupaj z državljani in državljankami preštel/a 

točke pri vseh vprašanjih in jih skladno s tem rangiral/a gleda na dobljeno število 

glasov. Končna lestvica je bila prikazana na zaslonu in posredovana uredniški ekipi. 
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4. Pet najbolje uvrščenih vprašanj v vsaki podskupini (ali več v primeru „petega mesta“, 

ki si ga je delilo več vprašanj) je bilo nato uporabljenih v procesu razvrščanja v 

tematska področja. Uredniška ekipa je pregledala vprašanja iz vseh podskupin, da bi 

ugotovila, katera so si podobna ali med seboj povezana. Podobna in med seboj 

povezana vprašanja so bila združena v skupine. Takšni sklopi so bili tudi barvno 

označeni in/ali začasno poimenovani. 

5. Nato je bilo treba vse te skupine razdeliti v različne vendar koherentne delovne 

sklope (največ pet). Vsako tematsko področje je bilo poimenovano/naslovljeno v 

skladu z glavnimi sklopi in vprašanji, uvrščenimi vanj. Cilj je bil uporabiti že izrečene 

besede državljanov in državljank in torej predlagati naslove, ki bi bili manj strokovni 

in hkrati pomenljivejši za udeležence in udeleženke foruma. 

6. Tematska področja je nato kot predlog predstavila uredniška ekipa na plenarni seji in 

v podskupinah. Državljani in državljanke so lahko preverili, ali so bila vprašanja 

podskupine ustrezno upoštevana, in imeli možnost zahtevati spremembe v zvezi z 

označbo in razvrščanjem v tematska področja ter morebitne dodatke. Če so bile te 

spremembe v podskupinah odobrene, so bile nato vnesene v predlagana tematska 

področja. Zadnja faza pa je bila ta, da je bila razdelitev v tematska področa ponovno 

predstavljena na plenarni seji in odobrena z aklamacijo. Pred končno potrditvijo so 

imeli državljani in državljanke na plenarni seji še vedno možnost za manjše 

prilagoditve (s pridržkom odobritve na plenarni seji). 
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Priloga III 

Podroben seznam tematskih področij, tematskih podsklopov in 

prispevkov po vrstnem redu, ki so ga določili državljani in 

državljanke v podskupinah 

Tematsko področje 1: Jamstvo pravic in nediskriminacije 

Nediskriminacija 

- Enakost. Brez enakosti ni demokracije ali napredka. (dvorana 15, mesto 1) 

- Enakost. Da bi EU lahko bila prepoznavna in vodilna svetovna sila, je treba zagotoviti, 

da bodo vsi državljani in državljanke imeli enake pravice in dolžnosti. (dvorana 15, 

mesto 4) 

- Enakost spolov, pravice oseb LGBT, rasizem, diskriminacija. (dvorana 9, mesto 1) 

- Varstvo pravic oseb LGBT in priznavanje zakonske zveze med osebama istega spola. 

(dvorana 8, mesto 5) 

- Raznolikost v evropskih institucijah (spol, funkcionalna raznolikost, vključevanje 

invalidov, starost itd.) Razlike med spoloma v udeležbi in političnem življenju. 

(dvorana 3, mesto 4) 

- Ustanovitev neodvisnega oddelka EU za doseganje napredka v boju proti 

diskriminaciji, spodbujanje enakosti spolov in boj proti rasizmu. (dvorana 4, mesto 5) 

- Brezposelnost mladih, tudi tistih z visokošolsko izobrazbo – zelo visoka, npr. v Italiji. 

Teh težav se je težko lotevati na nacionalni ravni. Mladi pogosto odhajajo v tujino 

zaradi dela, tam pa se kot tuji delavci soočajo z neenakopravnostjo. (dvorana 8, 

mesto 1) 

- Kako lahko EU zagotovi enake pravice do dela v vseh državah članicah? (dvorana 12, 

mesto 4) 

- Zaščita ranljivih ali prikrajšanih skupin. 

Enakost spolov 

- Enake možnosti za ženske in moške. Kako lahko to zagotovimo? (dvorana 15, mesto 

3) 

- Enakost spolov – potencialna izguba znanja ženskega dela prebivalstva na številnih 

področjih na nacionalni ravni in v EU. Usklajevanje poklicnega življenja in delovnih 

obveznosti staršev. (dvorana 8, mesto 2) 

- Doseganje enakosti spolov v vseh državah EU ter spodbujanje udeležbe žensk in 

nebinarnih oseb v politiki EU. (dvorana 13, mesto 1) 

 

Varstvo človekovih pravic ter pravic narave in živali 

- Varstvo podnebja in demokracija EU. (dvorana 1, mesto 3) 
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- Sposobnost EU za zaščito oseb, ki so jim kršene pravice v državah članicah (zlasti 

ranljivih skupin: ženske in otroci). (dvorana 13, mesto 4) 

- Kako lahko EU zagotovi spoštovanje svoboščin, enakosti in človekovih pravic v vseh 

državah članicah? (dvorana 12, mesto 2) 

- Kakšno vlogo ima Evropska unija pri zaščiti pred nasiljem, grožnjami in kršitvami 

pravic manjšin ter državljanov in državljank v državah članicah? Kako bi lahko okrepili 

mandat Agencije Evropske unije za temeljne pravice z orodji za zaščito ranljivih 

posameznikov in manjšin, ki so žrtve krivic ali kršitev pravic v državah članicah? 

(dvorana 10, mesto 3) 

- Pravice živali (dvorana 9, mesto 5) 

Pravica do zasebnosti 

- Varstvo podatkov in demokracija. (dvorana 9, mesto 5) 

- Kako zagotoviti varstvo osebnih podatkov v Evropi (npr. v povezavi z nevarnostmi, ki 

se pojavljajo zaradi Facebooka in drugih družbenih omrežij?) (dvorana 10, mesto 5) 

- Politike na področju kibernetske varnosti in varstvo podatkov. (dvorana 9, mesto 2) 

- Kako zagotoviti ravnotežje med zasebnostjo in uporabo zasebnih podatkov na 

področju pravosodja. (dvorana 14, mesto 3) 

Opomba: Med pripravo drugega zasedanja foruma bodo državljani in državljanke razpravljali o 

vprašanju, ki je bilo izpostavljeno na plenarni seji, tj. ali naj „nediskriminacija“ in „enakost spolov“ 

ostaneta dve ločeni zadevi. 
 

 

Tematsko področje 2: Zaščita demokracije in pravne države 

Zaščita pravne države 

- Zagotoviti, da bodo vse države članice spoštovale pravno državo. (dvorana 14, mesto 

2). 

- EU mora zaščititi pravno državo, svobodo medijev in pravice posameznikov v vseh 

državah članicah. (dvorana 12, mesto 3). 

- Državljanom in državljankam morata biti zagotovljena enotna evropska jurisdikcija in 

sodstvo. (dvorana 12, mesto 4) 

- Doseči stabilno demokracijo v vseh državah članicah. (In, posledično:) omogočiti 

dialog med državami. (dvorana 6, mesto 4) 

- Kako zagotoviti neodvisnost pravosodnega sistema držav članic v Evropi? (dvorana 

10, mesto 4) 

- Razvoj enake sodne prakse v vseh državah članicah na podlagi skupnih interesov. 

(dvorana 11, mesto 5) 

- Organizacije civilne družbe. Podpora organizacijam civilne družbe (enovitejši sistem, 

podobna zakonodaja v posameznih državah). Zaščita državljanov. Vladam preprečiti 

zatiranje lastnih državljanov. (dvorana 3, mesto 3) 
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Zaščita in krepitev demokracije 

- Ekonomska in finančna varnost v EU: minimalni dohodek za zagotovitev dobrobiti 

vseh, tj. EU bi morala zagotoviti vsem ustrezna minimalna sredstva za dober in 

dostojen življenjski standard (izobraževanje, zdravje, duševno zdravje itd.). (dvorana 

11, mesto 1) 

- Državljanske pravice: preprečevanje korupcije, pranja denarja, trgovine s 

prepovedanimi drogami, otroške pornografije in trgovine z ljudmi. (dvorana 11, 

mesto 2) 

- Pandemija COVID-19: V kolikšni meri ukrepi za varovanje zdravja odvzemajo 

svoboščine, kot so pravica do dela, prostega gibanja itd. (dvorana 11, mesto 4) 

- Uredba o lobiranju. (dvorana 5, mesto 3) 

- Reševanje problema korupcije. (dvorana 5, mesto 4) 

- Strožje sankcije proti državam članicam, da bi bila EU bolj demokratična. (dvorana 4, 

mesto 2) 

Varnost 

- Zagotoviti varnost vseh evropskih državljanov in državljank, zlasti na področju 

obrambe in gospodarstva. (dvorana 14, mesto 4) 

- Oblikovanje meril EU, v katerih bodo upoštevani raznolikost izvorne države in 

različna tveganja, ki jih to lahko vključuje, da bomo izdelali orodje, ki bo koristno pri 

sprejemnju priseljencev na nadzorovan in varen način. (dvorana 11, mesto 5) 

- Navzkrižje med varnostjo in pravicami, npr. svobodo izražanja, s poudarkom na 

varnosti. (dvorana 9, mesto 4) 

- ZASKRBLJUJOČE. Terorizem, dostop oseb iz držav, ki niso članice EU, do informacij. 

(dvorana 1, razdeljena, mesto 3) 

- Kibernetsko ustrahovanje. 

- Treba je zagotoviti varnost pred nasiljem v družini in spolno zlorabo, ki najbolj ogroža 

ranljive skupine (ženske in otroke). 

 

Mediji in dezinformacije 

- Podpora za programe usposabljanja za odkrivanje in preprečevanje širjenja lažnih 

novic ter spodbujanje kritičnega in konstruktivnega odnosa do družbenih medijev. 

(dvorana 7, mesto 5) 

- Boj proti pojavu lažnih novic in napačnih informacij. (dvorana 15, mesto 5) 

- Demokracija v kontekstu dezinformacij. (dvorana 1, mesto 4) 

- Mediji kot četrta sila (vpliv medijev na politiko). (dvorana 13, mesto 5) 

- Vzpostavitev medijske platforme (na podlagi umetne inteligence) na ravni EU za boj 

proti napačnim informacijam, ki bi preverjala verodostojnost informacij – regulacija 

družbenih omrežij v zvezi z dezinformacijami. (dvorana 8, mesto 3) 

- Profesionalni evropski mediji. (dvorana 2, mesto 1) 
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Tematsko področje 3: Reforma EU 

Institucionalne reforme 

- Revizija protokola o pristopu k EU.  (dvorana 13, mesto 2) 

- Krepitev pomena Evropskega parlamenta in evropskih volitev. (dvorana 2, mesto 4) 

- Krepitev vloge Parlamenta s pravico do pobude in prevzemom pristojnosti od 

Komisije in Sveta. (dvorana 1, mesto 1) 

- Prestrukturiranje Evropske komisije (neposredne volitve v državah, razdelitev 

pristojnosti itd.). (dvorana 1, mesto 5) 

- Več moči Evropskemu parlamentu (in s tem državljanom in državljankam). (dvorana 

7, mesto 4) 

Odločanje 

- Sprememba volilnega postopka v Evropski uniji, tj. zamenjava soglasnega odločanja z 

večinskim. (dvorana 14, mesto 1) 

- Odpraviti zahtevo po soglasju, ker ne moremo obravnavati drugih vprašanj, dokler to 

ne bo rešeno (verižni učinek). (dvorana 10, mesto 1) 

- Pojasnitev vprašanja: soglasno odločanje in večinsko glasovanje. (dvorana 1, mesto 

2) 

- Reforma institucij EU z večinskim odločanjem (dvorana 4, mesto 5) 

- Preglednost v procesu političnega odločanja (dvorana 6, mesto 3) 

- Pospešitev postopka odločanja (dvorana 5, mesto 2) 

- Reforma postopkov odločanja in posodobitev institucij: demokratični procesi v vseh 

institucijah EU, reforma evropskih volitev in potreba po tej reformi (možnost, da 

Parlament predlaga kandidate) (dvorana 5, mesto 1) 

- Reforme postopka odločanja: prožnost pri načelu soglasja (dvorana 6, mesto 5) 

Tesnejša integracija 

- Skupni davčni sistem v vsej EU s skupnimi gospodarskimi cilji. (dvorana 4, mesto 4) 

- Razvoj evropske ustave (procesi in vrednote). (dvorana 6, mesto 5) 

- Reforma ustave EU, v kateri bi morali biti jasno opisani vrednote EU in njeno 

delovanje. Določitev meril in mehanizma za skupne vrednote – ki jih bo mogoče 

nadzorovati na ravni EU in zagotavljati njihovo skladnosti na nacionalni ravni – npr. 

ukinitev načela soglasja. (dvorana 8, mesto 4) 

Tematsko področje 4: Oblikovanje evropske identitete 

Izobraževanje za demokracijo 

- Izobraževanje za demokracijo (od otroštva). (dvorana 2, mesto 2) 
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- Vzpostavitev mehanizma za izmenjavo objektivnih in nepristranskih (nepolitiziranih) 

podatkov o pomembnih vprašanjih varnosti in kriminala z vsemi državljani in 

državljankami v realnem času. (dvorana 11, mesto 3) 

- EU mora s programom Erasmus zagotoviti pravico do vseživljenjskega izobraževanja, 

s poudarkom na demokraciji in vrednotah, na evropski ravni. (dvorana 12, mesto 1) 

- Izobraževanje za demokracijo. Izobraževanje državljanov in državljank za 

demokratično udeležbo, preprečevanje digitalnega razkoraka in lahko razumljiva 

demokracija. Enake možnosti v izobraževanju spodbujajo bolj zdravo demokracijo. 

(dvorana 3, mesto 2) 

- Več izobraževanja o EU (državljanska vzgoja kot obvezen predmet v osnovnih in 

srednjih šolah v vseh državah članicah). (dvorana 7, mesto 2) 

Evropske vrednote in identiteta 

- Katere so danes skupne vrednote Evropejcev in Evropejk? Kaj naj bi dosegli do leta 

2050? Kakšne so možnosti za ustanovitev evropskega odbora ali druge strukture, ki 

bi razmislila o temeljnih vrednotah, ki združujejo prebivalce in prebivalke Evrope? 

(dvorana 10, mesto 2) 

- Politike naj usmerja sistem vrednot Evropske unije (kot je priporočeno). (dvorana 14, 

mesto 5) 

- Opredelitev skupnih evropskih vrednot, neodvisno od religij. (dvorana 9, mesto 3) 

- Skupni ukrepi (dogodki, kot so počitnice), ki bodo okrepili skupno identiteto 

državljanov Evropske unije. (dvorana 2, mesto 5) 

Informacije o EU 

- Prepoznavnost dejavnosti Evropske unije (predpisi, subvencije itd.) v vsakdanjem 

življenju državljanov in državljank. (dvorana 13, mesto 3) 

- Predstavljanje in posredovanje vrednot EU ter obveščanje o njih; Obveščanje o 

delovanju EU. (dvorana 6, mesto 1) 

- Medijsko komuniciranje o evropskih vprašanjih, najbolj primerno za mlade ter 

državljane in državljanke na splošno (boljša uporaba družbenih medijev). (dvorana 7, 

mesto 3) 

- O procesih EU bi bilo treba poučevati v vseh šolah in po vsej EU, v skupnem jeziku in 

s sodelovanjem vseh razpoložljivih medijskih hiš. (dvorana 4, mesto 1) 

- Ustanovitev dejansko neodvisnega medijskega organa za poročanje o zadevah EU in 

širše. (dvorana 4, mesto 3) 

- Da bi osebe, ki živijo v Evropi, vendar niso bile tu rojene in ne sodelujejo v življenju 

EU, bile deležne več informacij in organizacije, tako damed raznimi osebami/kolektivi 

ne bo informacijske vrzeli. Evropo napraviti privlačnejšo za manj izobražene in manj 

vključene osebe ali tiste, ki imajo slabo izraženo evropsko identiteto, da bi se bolj 

angažirale. Izogibati se getom/marginalizaciji. (dvorana 3, mesto 1, deljeno) 
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Tematsko področje 5: Krepitev državljanske udeležbe 

 

- Bolj neposredna demokracija (več glasovanja o konkretnih temah). (dvorana 6, mesto 2) 

- Vpliv državljanov in državljank na odločanje (možnost spreminjanja odločitev v Evropski 

uniji). (dvorana 2, mesto 3) 

- Preglednost postopkov odločanja in dostop do institucij EU. Zagotavljanje možnosti 

neposredne komunikacije z Evropsko unijo in boljše preglednosti informacij o postopkih 

odločanja v zvezi z EU. (dvorana 3, mesto 1, deljeno) 

- Državljanska udeležba. Treba je povečati raven državljanske udeležbe v procesu odločanja v 

Evropskem parlamentu. (dvorana 15, mesto 2) 

- Stalno predstavništvo skupine državljanov in državljank pri Evropskem parlamentu. (dvorana 

7, mesto 1) 

- Približevanje institucija državljanom in vključevanje državljanov v odločanje: novi 

instrumenti, referendum, državljanski forumi, zagotavljanje evropske zastopanosti. (dvorana 

5, mesto 5) 

- Približevanje politike državljanom in državljankam ter njihova umestitev v središče 

političnega življenja. (dvorana 3, mesto 5) 
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Priloga IV 

Popoln seznam prispevkov podskupin v izvirnem jeziku zabeležbe moderatorja ali moderatorke 

Opomba: Zapiski moderatorjev in moderatork o vprašanjih. Vsak moderator/moderatorka je sestavljal/a zapiske v svojem jeziku. 

Tematski blok 1: “Demokracija” 

Izvirni jezik 

Skupina 1 
(nemščina) 

1. Stärkung des Parlaments durch ein Initiativrecht und Übernahme von Kompetenzen von Kommission und Rat 
2. Klärung der Frage: Einstimmigkeit vs. Mehrheitsentscheid 
3. Klimaschutz und EU-Demokratie 
4. Demokratie im Falle von Desinformation 
5. Umstrukturierung der EU-Kommission (Direkte Wahl in den Ländern, Aufteilung der Zuständigkeiten etc.) 
6. Wie schützen wir unsere europäische Demokratie? 
7. Europäischer Pluralismus und Stärkung der Diversität 
8. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch durch mehr eigene Medienkanäle 
9. Direkte Demokratie und Referenden 
10. Sinnvolle Aufteilung von Zuständigkeiten, die auf Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen (Beispiel: Gemeinsame Positionierung im 

Tech-Wettbewerb) 
11. Rolle von Religion bei der Gestaltung der EU-Demokratie 

Skupina 2 
(latvijščina) 

1. Profesionāli Eiropas mediji 
2. Demokrātijas izglītība (sākot no bērnības) 
3. Iedzīvotāju ietekme uz lēmumu pieņemšanu (spēja mainīt lēmumus Eiropas Savienībā) 
4. Eiropas Parlamenta un Eiropas vēlēšanu nozīmes spēcināšana 
5. Kopēji pasākumi (notikumi, piemēram, svētki), kas spēcinās pilsoņu kopējo Eiropas Savienības identitāti 
6. Eiropas Savienības rīcība, ja kāda valsts pārkāpj kopējās vērtības 
7. Efektīvāka, saprotamāka lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 
8. Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritāte 
9. Uzticēšanās (paļaušanās) veicināšana Eiropas Savienībai 
10. Veiksmīgu Eiropas Savienības projektu popularizēšana 
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Skupina 3 
(španščina) 

1. Que las decisiones y el presupuesto de las instituciones de la Unión Europea sean más transparentes, claras y accesibles para los y las 
ciudadanas. Podernos comunicar directamente con las instituciones de la Unión Europea. CANAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE: Que 
haya más información y más ágil sobre la Unión Europea, para evitar guetos y brechas informativas e identitarias (que la Unión 
Europea se haga más atractiva para las personas que viven en Europa pero que no han nacido, o que no se identifican con la Unión 
Europea o que no participan en ella. PREOCUPACIÓN por el acceso a la información por parte de personas no miembros o 
potencialmente peligrosas 

2. Educar a la ciudadanía para la participación democrática, evitar la brecha digital, tener acceso a la información sobre la democracia 
europea con mecanismos de lectura fácil. La igualdad de oportunidades en la educación promueve una democracia más sana. 

3. Más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (sistema más uniforme, legislación similar en diferentes 
países). Evitar que los gobiernos opriman a los y las ciudadanas y de la sociedad civil de su propio país. 

4. LA DIVERSIDAD EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (género, diversidad funcional, edad, etc.). Erradicar la BRECHA DE GÉNERO en la 
participación y en la vida política. 

5. PROXIMIDAD Y CERCANÍA ENTRE LOS POLÍTICOS Y LA CIUDADANÍA, y que los y las ciudadanas estén en el centro de la vida política. 
6. DEMOCRACIA DIRECTA.Cómo hacer para que no sea ganar todo vs perder todo? (NOTA DE LA FACILITADORA: este comentario es una 

reacción a la intervención del experto en el pequeño grupo). 
7. DAR MÁS VISIBILIDAD/ IMPORTANCIA A LAS ELECCIONES EUROPEAS. Votamos sin saber bien el programa, votando al partido que 

votamos normalmente. Tener más información de las instituciones europeas y de las elecciones europeas (espacio en prensa, etc.) 
8. ATRACTIVO E IMPLICACIÓN. Que la UE se haga atractiva para las personas. 
9. CAMBIO DE LA MANERA DE TOMAR LAS DECISIONES (por consentimiento: "¿con qué puedo vivir?" más que "¿cuál es mi primera 

opción?" 

Skupina 4 
(angleščina) 

1. Eu processes should be taught in all schools and across the EU through a common language using all available media outlets 
2. There should be stronger sanctions against member states in order to have a more democratic eu. 
3. To create a truly independent media body to report eu affairs and beyond 
4. Common taxation system across the eu with common economic targets 
5. Reform of eu institutions through majority decision 
6. The creation of an independent eu department to progress anti discrimination, promote gender equality and fight racism 
7. To have the most important values contained in the eu constitution 
8. Citizen representation in policy making 
9. A National Holiday for the EU marking the creation of the EU 
10. The creation of a one country united states of europe 
11. A common foreign policy 
12. To Simplify the structures of the eu as it is too bureaucratic 
13. to allow voting for mobile or non eu citizens 
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Skupina 5 
(češčina) 

1. reforma rozhodovacích procesů a modernizace institucí: demokratické procesy ve všech institucích EU, reforma evropských voleb a 
potřeba jejich reformy (možnost pro parlament nominovat kandidáty) 

2. urychlit proces rozhodování 
3. regulace lobbování 
4. vyřešení korupce 
5. přiblížit instituce občanům a začlenit občany do rozhodování: nové instrumenty, referenda, občanská fóra, zajistit reprezentativnost 

Evropanů 
6. Vzdělávání o EU 
7. komunikační strategie pro evropské instituce (konkrétnější, blíže občanům) 
8. mladí lidé do institucí EU 
9. konkrétnější představa, koho lidé volí (personalizování EU) 
10. diskuze o právu veto 
11. zodpovědnost parlamentu za rozhodnutí 
12. Společný jazyk (nad rámec národních jazyků) 

Skupina 6 
(nemščina) 

1. Den Wert der EU besser zeigen/ präsentieren und vermitteln; Informationen darüber geben, was die EU tut! 
2. mehr direkte Demokratie (mehr Abstimmungen zu konkreten Themen) 
3. Transparenz im politischen Entscheidungsprozess 
4. Eine stabile Demokratie in allen Mitgliedsstaaten erreichen.Den Dialog zwischen den Staaten erreichen. 
5. Reformen innerhalb des Entscheidungsprozesses: Felixibilität beim Einstimmigkeitsprinzip 
6. Entwicklung einer europäischen Verfassung (Prozesse und Werte) 
7. Kampf gegen Falschinformation! Schutz von Journalisten 
8. Souveränität der Mitgliedsstaaten: Was passiert mit der Souveränität der Mitgliedstaaten, wenn Europäische Institutionen deren 

Entscheidungen aufheben können? (Subsidiaritätsprinzip: Europa bestimmt nur über die Entscheidungen, die nicht effizient t von 
Nationalstaaten getroffen werden können) 

9. Entscheiden: Wer bestimmt über die Prozesseduren der Entscheidungsfindung? 
10. Bürger sollen Möglichkeit haben, sich zu Themen direkt zu äußern! (Plattformen und Kommunikationswege; mit pädagigischem 

Aspekt, Wissen über diese Dinge) 
11. Einbezug behinderter, auch geistig behinderter Menschen in die Demokratie (Einbezug, gleiche Rechte, aber auch wirtschaftliche 

Gleichstellung/ Unterstützung) 
12. Zu G/ 33: Bei den Kindern anfangen! Schon den Kindern beibringen, dass es die EU gibt. 
13. Zu G/ 33: Angebote machen, Informationsmaterial stellen. 
14. Zu G/ 33: Auch über Tagespresse die Wertigkeit weitervermitteln. 

Skupina 7 1. Rappresentanza permanente di un gruppo di cittadini al Parlamento Europeo 
2. Maggiori informazioni concrete sull'UE (Materia obbligatoria nelle scuole elementari e superiori come educazione civica in tutti gli 
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(italijanščina
) 

stati membri) 
3. Comunicazione mediatica sulle questioni europee più' adatta ai giovani e ai cittadini in generale (migliore uso dei social media) 
4. Più' potere al Parlamento Europeo (e quindi ai cittadini) 
5. Sostegno a programmi di formazione per difendersi dalle fake news, promuovendo un rapporto critico e costruttivo con i social media 
6. Imparare almeno un'altra lingua straniera bene sin dalla giovane età' (non per forza l'inglese, l'importante e' il multilinguismo) 
7. Usare l'inglese come lingua di comunicazione comune nell'UE 
8. Parità di genere garantita in tutta Europa grazie a norme e regolamentazioni 
9. Seconda lingua di comunicazione comune: italiano 
10. Seconda lingua di comunicazione comune: francese 

Skupina 15 
(romunščina) 

1. Egalitate. Nu există democrație sau progres fără egalitate. 
2. Participarea cetățenilor. Trebuie să creștem nivelul de participare al cetățenilor în cadrul procesului de luare de decizii în Parlamentul 

European. 
3. Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cum putem să facem acest lucru? 
4. Egalitate. Pentru a deveni un lider global UE trebuie să asigure că toți cetățenii au drepturi și resposabilități egale. 
5. Combaterea fenomenului Fake News și a dezinformării. 
6. Stabilirea unei politici externe UE. Work with and for democratic movements din țările vecine, cum ar fi Rusia, Belarus și Turcia. 
7. Educarea și informarea despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. 
8. Implementarea unui salariu minim pe economie, comun tuturor statelor UE. 
9. Sprijinirea tuturor tinerilor care au dizabilități, tulburări comportamentale, astfel încât să ne asigurăm că acești tineri vor avea, grație 

accesului la servicii de sănătate dedicate lor, un viitor decent. 
10. Ajutarea țărilor mai puțin dezvoltate, unde accesul la educație nu se întâmplă ca în cazul țărilor dezvoltate. 
11. Înființarea unei forțe armate unice. În felul acesta putem să ne garantăm pacea. Din punct de vedere strategic, nu văd democrația fără 

o forță armată comună. 
12. Egalitatea tuturor în fața legii. Ne asigurăm că toate guvernele europene interpretează legea în același fel. 
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Tematski blok 2: „Vrednote in pravice, pravna država, varnost” 

Izvirni jezik 

Skupina 8 
(slovaščina) 

1. Nezamestnanosť mladých, dokonca aj s vysokoškolským vzdelaním - veľmi vysoká napr. v Taliansku. Tieto problémy nie je jednoduché 
riešiť na národnej úrovni. Mladí často odchádzajú do zahraničia za prácou, kde je ale častonerovnaký postoj k zahraničným 
zamestnancom. 

2. Rodová rovnosť - možná strata znalostí ženskej časti populácie v mnohých oblastiach na úrovni štátov aj EÚ. Rovnováha pracovného 
života a pracovných povinností pre rodičov. 

3. Vytvorenie mediálnej platformy (na báze umelej inteligencie) na úrovni EÚ pre boj proti dezinformáciám, ktorá by vedela overiť 
pravdivosť informácií - regulácia sociálnych sieti v súvislosti s dezinformáciami. 

4. Reforma Ústavy EÚ, ktorá by mala jednoznačne popísať hodnoty EÚ a popísať jej fungovanie zrozumiteľným spôsobom. Nastaviť 
kritéria a mechanizmus pre spoločné hodnoty, ktoré možno kontrolovať na úrovni EÚ a zaručiť ich dodržiavanie na národnej úrovní - 
napr. zrušiť princíp jednomyseľnosti. 

5. Ochrana práv LGBTI a uznanie manželstva ľudí rovnakého pohlavia. 
6. Kódex správania sa pre volených zástupcov (pozn. často sú do Európskeho parlamentu odložení nepotrební politici). Definovať 

jednotné zásady transparentnosti a etickej integrity (vo vzťahu k lobingu a korupcii, napr. transparentnosť poskytovania finančných 
prostriedkov). Viď francúzsky zákon SAPIN-II. 

7. Boj proti diskriminácii zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí. 
8. Venovať rovnakú pozornosť pravicovému aj ľavicovému extrémizmu. 

Skupina 9 
(portugalščin
a) 

1. Igualidade de género, direitos LGBT, racismo, Discriminação 
2. Cibersegurança e políticas de segurança de dados 
3. Definição dos valores europeus de modo comum a todos independentemente das religiões. 
4. Conflito entre segurança e direitos (e.g liberdade de expressão e segurança). Com ênfase na segurança. 
5. Proteção de dados e privacidade. 
6. Direitos de Animais 
7. Sistema de decisão a nível Europeu (votos) 
8. Política comum militar com melhor articulação entre países. Sim ou não e como? 
9. Polícia como instituição que garante a segurança 
10. Bens de consumo com respeito pelos direitos 

Skupina 10 
(italijanščina

1. Eliminare il requisito di unanimità, perché se non ci occupiamo di questo non possiamo occuparci degli altri problemi (effetto domino) 
2. Quali i valori comuni degli Europei oggi? Quali portare nel 2050? Quali possibilità di creare un Comitato Europeo o altra struttura per 

riflettere sui valori di base che uniscono gli abitanti dell'Europa? 
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) 3. Quale ruolo dell'Unione Europea nel tutelare cittadini e minoranze contro violenza, minacce e violazioni di diritti nei paesi membri? 
Come rafforzare il mandato dell'Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali con strumenti per proteggere persone 
vulnerabili o appartenenti a minoranze vittime di ingiustizia o di violazioni di diritti nei paesi membri? 

4. Come garantire l'indipendenza del sistema giudiziario dei paesi membri in Europa? 
5. Come proteggere i nostri dati personali in Europa (es. minaccia di facebook e degli altri social network?) 
6. Cosa fare quando i partiti al governo negli stati membri violano il principio dello stato di diritto dell'Unione Europea? 
7. Quale ruolo dell'Unione Europea sul tema dei requisiti per l'estradizione? 
8. Quali modalità per impedire il lobbismo e lavorare insieme come stati membri per combattere la corruzione? 
9. Parità di diritti e partecipazione per tutti (genere , età, nazionalità, ma anche animali e ambiente) 
10. Come garantire più consultazioni dei cittadini in Europa (non bastano le elezioni) e rispondere al problema di una mancanza di 

democrazia autentica in Europa? 
11. Come rafforzare la collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi membri? 
12. Parità di genere (incluse quote e altre soluzioni) 

Skupina 11 
(španščina) 

1. La seguridad económica y financiera en la UE: un ingreso mínimo para asegurar el bienestar de forma que la UE garantice a toda la 
ciudadanía unos mínimos imprescindibles para una vida buena y digna (educación, sanidad, salud mental, etc). 

2. Derechos civiles: lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la pornografía infantil y la trata de 
personas. 

3. Crear un mecanismo que comparta con todos los ciudadanos en tiempo real datos objetivos e imparciales (no politizados) sobre temas 
relevantes de seguridad y crimen. 

4. COVID-19: ¿hasta qué punto las medidas de protección sanitaria nos quitan libertades como el derecho a trabajar, a moverse 
libremente, etc? 

5. Desarrollo de una jurisprudencia igualitaria para cada Estado miembro basada en intereses comunes. 
6. Construcción de criterios en la UE que tengan en cuenta la diversidad de países de procedencia y los diferentes riesgos que estos 

puede implicar, de manera que se construya una herramienta que ayude a acoger inmigrantes de manera controlada y segura. 
7. Un sistema de alerta europeo, rápido, coordinado y eficiente para todos los países que ayude a luchar contra el crimen. 
8. Creación de una agencia digital europea como respuesta a las grandes empresas extranjeras, especialmente en lo relativo a datos. 
9. Una Europa que luche por la hegemonía económica, militar y cultural en el mundo. 
10. Que la UE garantice la protección de todos los datos personales de todos los ciudadanos para que nadie los pueda usar o aprovechar. 

Skupina 12 
(angleščina) 

1. EU must ensure Right to lifelong education including a focus on democracy and values and at a European level through Erasmus 
2. EU must ensure freedoms, equality and human rights in all member states 
3. EU must Protect rule of law media freedoms and individual rights in all member states 
4. EU must ensure equal Rights to work in all member states 
5. How can citizens benefit from unified European jurisdiction and courts 
6. EU must ensure Citizens Rights to freely choose between using cash and home banking etc 
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7. EU should support and strengthen European democratic values that are not based on religion 
8. EU must help preventing unfair lobbying and corruption in member states and in Europe 
9. EU must ensure better Animal rights for all sorts of animals 

Skupina 13 
(poljščina) 

1. Osiągnięcie równości płci we wszystkich krajach UE, a także promowanie udziału kobiet i osób nie binarnych w polityce unijnej 
2. Rewizja procedury przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej 
3. Widoczność działań Unii Europejskiej (regulacji, dotacji etc.) w codziennym życiu obywateli 
4. Zdolność Unii Europejskiej do ochrony osób, których prawa łamane są wewnątrz państw członkowskich (szczególnie grup wrażliwych: 

kobiet i dzieci) 
5. Media jako czwarta władza (wpływ mediów na politykę) 
6. Eksploracja cienkiej granicy między bezpieczeństwem a prawami człowieka 
7. Utworzenie wspólnej armii Europejskiej 
8. Programy wymian międzynarodowych i programy mobilności promujące podróże wewnątrz Europy i dzielenie się wartościami 
9. Legalizacja niektórych narkotyków 
10. Demokratyzacja systemu sprawiedliwości w Unii Europejskiej 

Skupina 14 
(angleščina) 

1. Changing the voting process within the European Union from one of unanimous voting to one of majority voting 
2. Ensure that the democratic rule of law is upheld by the Member States 
3. Find a balance between privacy and the use of private information for justice 
4. To guarantee the security of all European citizens especially with regard to defence and economy 
5. Let the European Union value system guide policies (as recommended) 
6. There should be greater opportunity for gender equality in positions of power 
7. Lift Covid-19 measures once the effects of the pandemic allow for a return to normality 
8. Freedom to make choices about one's own life free from discrimination 
9. To improve cyber security and safety 
10. We cannot forget our history 
11. Cooperation and getting to know people from other European States should be a value of the European Union 
12. Legalise cannabis 

 

 


