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Konferencia o budúcnosti Európy 

Správa: Panelová diskusia 2: Európska demokracia/Hodnoty 

a práva, právny štát, bezpečnosť, 1. zasadnutie 

Európska panelová diskusia občanov 2: Európska demokracia/Hodnoty a práva, právny štát, 

bezpečnosť 

 

1. zasadnutie: 24. – 26. septembra 2021, Štrasburg 

Európske panelové diskusie občanov organizuje Európsky parlament, Rada EÚ a Európska 

komisia v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. 

Tento dokument1 vypracovala poradná skupina, ktorú tvoria organizácie Missions Publiques, 

Danish Board of Technology, Deliberativa, Ifok a Kantar, ktoré sú zodpovedné za metodiku 

a rozbehnutie panelových diskusií. Prvé zasadnutie panelovej diskusie 2: Európska 

demokracia/Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť viedla Deliberativa spolu s Ifok 

a Missions Publiques. 

 

Obsah 

1. Metodika 

2. Kontext 1. zasadnutia v rámci procesu panelovej diskusie európskych občanov 

3. Panelová diskusia 2: Európska demokracia/Hodnoty a práva, právny štát, 

bezpečnosť, 1. zasadnutie: príspevky odborníkov 

4.  Hlavný výsledok zasadnutia 

 

Prvé zasadnutie druhej európskej panelovej diskusie občanov v rámci Konferencie 

o budúcnosti Európy sa uskutočnilo 24. až 26. septembra 2021 v Európskom parlamente 

v Štrasburgu. Účastníkov panelovej diskusie v mene slovinského predsedníctva Rady EÚ 

privítal spolupredseda Gašper Dovžan, slovinský štátny tajomník pre záležitosti EÚ. 

Táto panelová diskusia sa venuje prierezovým témam Európska demokracia/Hodnoty 

a práva, právny štát, bezpečnosť. Zaoberá sa otázkami súvisiacimi s demokraciou, ako sú 

 
1 Upozornenie: Za túto správu zodpovedajú výlučne jej autori a neodrážajú sa v nej názory inštitúcií EÚ. 

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
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights


 

3 

napríklad voľby, participácia mimo obdobia volieb, vnímaný odstup medzi obyvateľstvom 

a volenými zástupcami, sloboda médií a dezinformácie. Táto panelová diskusia sa zaoberá 

aj otázkami týkajúcimi sa základných práv a hodnôt, právneho štátu a boja proti všetkým 

formám diskriminácie. Venuje sa tiež vnútornej bezpečnosti EÚ, napríklad ochrane 

Európanov pred teroristickými a inými trestnými činmi. 

1. Metodika 

Počas 1. zasadnutia prebiehali diskusie a spoločná práca v dvoch formátoch: 

● V podskupinách zložených z dvanástich až štrnástich občanov. V každej 

podskupine sa hovorilo štyrmi až piatimi jazykmi, pričom každý občan mohol 

hovoriť vo vlastnom jazyku. Prácu podskupín viedli profesionálni moderátori, 

ktorých vybralo konzorcium externých poskytovateľov služieb. 

● V pléne so všetkými účastníkmi. Plenárne zasadnutia viedli dvaja hlavní 

moderátori. 

V rámci tejto panelovej diskusie sa do programu zaradilo niekoľko úprav s cieľom zohľadniť 

ponaučenia z prvého zasadnutia panelovej diskusie 1. Konkrétne sa rozhodlo o rozdelení 

sobotného plenárneho zasadnutia na dva bloky, jeden v sobotu dopoludnia a druhý v sobotu 

popoludní. Cieľom tejto zmeny bolo poskytnúť účastníkom panelovej diskusie možnosť 

naplno využiť príspevky odborníkov a mať viac času na to, aby sa popoludní venovali témam 

a určovaniu ich priorít. 

Úplný prehľad fáz a kľúčových momentov 1. zasadnutia sa uvádza v prílohe I k tomuto 

dokumentu. 

 

2. Kontext 1. zasadnutia v rámci procesu panelovej diskusie európskych občanov 

Európske panelové diskusie občanov sú kľúčovým prvkom Konferencie o budúcnosti Európy. 

Organizujú sa štyri európske panelové diskusie občanov, ktorých cieľom je umožniť 

občanom spoločne sa zamyslieť nad tým, akú budúcnosť chcú pre Európsku úniu. 

● Na každej zo 4 panelových diskusií sa zúčastní 200 náhodne vybraných európskych 

občanov z 27 členských štátov. 

● Ich zloženie odzrkadľuje rozmanitosť EÚ: geografický pôvod (štátna príslušnosť 

a pôvod z mesta/vidieka), pohlavie, vek, sociálno-ekonomické zázemie a úroveň 

vzdelania. 

● Každej panelovej diskusie sa za každý členský štát zúčastní najmenej jedna žena 

a jeden muž. 
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● Tretinu z každej panelovej diskusie tvoria mladí ľudia (vo veku 16 – 25 rokov). 

Vytvorilo sa osobitné prepojenie medzi touto skupinou mladých ľudí a Európskym 

podujatím pre mládež. 

Panelová diskusia 1: Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 

a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia 

Panelová diskusia 2: Európska demokracia/Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 

Panelová diskusia 3: Zmena klímy, životné prostredie/Zdravie 

Panelová diskusia 4: EÚ vo svete/Migrácia 

Na plenárnom zasadnutí konferencie sa zúčastňuje 20 zástupcov každej európskej panelovej 

diskusie občanov, z ktorých najmenej tretina má menej ako 25 rokov. Prezentujú výsledky 

svojich diskusií a diskutujú o odporúčaniach s ďalšími účastníkmi. Panelové diskusie 

sa venujú príspevkom zozbieraným v rámci konferencie na viacjazyčnej digitálnej platforme 

a poskytujú podklady plenárnemu zasadnutiu konferencie formuláciou odporúčaní, 

na ktoré by Únia mala nadviazať. 

 

3. panelová diskusia 2: Európska demokracia/Hodnoty a práva, právny štát, 

bezpečnosť, 1. zasadnutie: príspevky odborníkov 

Na prvé zasadnutie tejto panelovej diskusie pozval spoločný sekretariát v mene 

spolupredsedov výkonnej rady konferencie šesť uznávaných odborníkov, aby prispeli 

k diskusii a spoločnej práci. Odborníci zrekapitulovali najdôležitejšie aspekty prierezovej 

témy a predstavili hlavné súčasné a budúce výzvy pre EÚ, pokiaľ ide o dva tematické bloky 

panelovej diskusie: Európska demokracia/Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť. 

Účastníci panelovej diskusie mali z viacjazyčnej digitálnej platformy k dispozícii aj príslušné 

časti a myšlienkové mapy uvedené v prvej priebežnej správe.  

 

Odborníci na 1. tematický blok: Európska demokracia 

● Miguel Poiares Maduro, profesor a bývalý vedúci katedry nadnárodnej správy vecí 

verejných Európskeho univerzitného inštitútu. Bývalý námestník predsedu vlády 

a minister regionálneho rozvoja Portugalska. 

● Jim Cloos, generálny tajomník Transeurópskeho združenia pre politické štúdie 

(Trans European Policy Studies Association – TEPSA), hosťujúci vedúci vedecký 

pracovník v Kráľovskom inštitúte pre medzinárodné vzťahy Egmont a bývalý zástupca 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://www.eui.eu/people?id=luis-poiares-pessoa-maduro
https://www.tepsa.eu/about/tepsa-board/
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generálneho riaditeľa pre všeobecnú a inštitucionálnu politiku Generálneho 

sekretariátu Rady Európskej únie 

● Alicja Gescinska, poľsko-belgická filozofka, autorka románov a básní. Riaditeľka 

programu Filozofia prostredníctvom výskumu na Buckinghamskej univerzite. 

Odborníci na 2. tematický blok: Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 

● Johanna Kantola, profesorka pre rodové štúdie na Fakulte spoločenských vied 

Tamperskej univerzity (Fínsko) 

● Jan Wouters, držiteľ katedry Jeana Monneta ad personam a riadny profesor 

medzinárodného práva a medzinárodných organizácií na Katolíckej univerzite 

v Leuvene 

● Daniela Pisoiu, vedúca výskumná pracovníčka Rakúskeho inštitútu pre medzinárodnú 

politiku. Vo svojom výskume sa venuje terorizmu, radikalizácii, extrémizmu, 

zahraničnej a bezpečnostnej politike. 

 

Videozáznamy z plenárnych zasadnutí: 
 

● Plenárne zasadnutie 24. septembra 2021 s uvítacím prejavom spolupredsedu 
Gašpera Dovžana, slovinského štátneho tajomníka pre záležitosti EÚ 

● Plenárne zasadnutie 25. septembra 2021 s príspevkami odborníkov na tému 
Demokracia v EÚ 

● Plenárne zasadnutie 25. septembra 2021 s príspevkami odborníkov na tému Hodnoty 
a práva, právny štát, bezpečnosť 

● Plenárne zasadnutie 26. septembra 2021 s prvým oznámením okruhov 
● Plenárne zasadnutie 26. septembra 2021 s konečným schválením okruhov 

a vyžrebovaním 20 zástupcov 
 
 

4. Hlavný výsledok zasadnutia 

Občania v rámci tejto panelovej diskusie predniesli v súvislosti s jej hlavnou témou Európska 

demokracia/Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť viaceré čiastkové témy, 

ktoré prediskutovali a zoradili podľa priority, a na tomto základe na konci prvého zasadnutia 

schválili päť pracovných okruhov. V tejto tabuľke sa uvádza daných päť okruhov a príslušné 

tematické zoskupenia (klastre) v rámci každého okruhu. 

https://gescinska.com/
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/sk/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/sk/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/sk/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/sk/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/sk/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/sk/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/sk/video/I-210902
https://audiovisual.ec.europa.eu/sk/video/I-210903
https://audiovisual.ec.europa.eu/sk/video/I-210903


 

6 

 

Počas prípravy druhého zasadnutia panelovej diskusie sa občania budú vyjadrovať k otázke, 

ktorú nastolilo plenárne zasadnutie, a to či by „Nediskriminácia“ a „Rodová rovnosť“ mali zostať 

ako dva samostatné podokruhy. 

 

 

  



 

7 

Prílohy 

 

Príloha I 

Prehľad 1. zasadnutia 

1. zasadnutie: postup 

Prvé zasadnutie každej európskej panelovej diskusie občanov pozostáva z týchto fáz: 

· Prvý krok: Diskusia o tom, čo Európska únia znamená pre občanov, a rozvíjanie vízií 

pre budúcnosť EÚ 

Občania začali diskusiou o tom, čo Európska únia v súčasnosti znamená pre ich každodenný 

život a aký k nej majú vzťah; potom hovorili o tom, ako si oni osobne predstavujú budúcnosť 

EÚ do roku 2050. 

· Druhý krok: Navrhnutie tém v súvislosti s hlavnou témou panelovej diskusie 

a stanovenie priorít 

Na základe vlastných skúseností a poznatkov, ako aj príspevkov odborníkov občania určili 

témy súvisiace s hlavnou témou panelovej diskusie a stanovili spomedzi nich priority. 

V rámci panelovej diskusie 2 sa do programu zaradilo niekoľko úprav s cieľom zohľadniť 

ponaučenia z prvého zasadnutia panelovej diskusie 1. Konkrétne sa rozhodlo o rozdelení 

sobotného plenárneho zasadnutia na dva bloky, jeden v sobotu dopoludnia a druhý v sobotu 

popoludní. Cieľom tejto zmeny bolo poskytnúť účastníkom panelovej diskusie možnosť 

naplno využiť príspevky odborníkov a mať viac času na to, aby sa popoludní venovali témam 

a určovaniu ich priorít.  
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Piatok 24. 9. 2021 

Plenárne zasadnutie 

Cieľ: privítať občanov; vysvetliť dôvody konania konferencie a fungovanie jej troch „p“ 

(platforma, panelová diskusia, plenárne zasadnutie); predstaviť víkendový program  

Príhovor spolupredsedu Gašpera Dovžana 

Práca podskupín 

Cieľ: zoznámenie sa občanov a ich diskusia o tom, čo pre nich EÚ v súčasnosti znamená a ako 

ju vnímajú v každodennom živote 

 

 

Sobota 25. 9. 2021 

Práca v 1. podskupine 

Cieľ: občania sami navrhli a rozvíjali vízie budúcnosti EÚ 

1. plenárne zasadnutie 

Cieľ: odborníci predniesli príspevky k 1. tematickému bloku: Európska demokracia. 

Prezentovali sa hlavné príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy a odborníci komentovali 

príslušné myšlienkové mapy uvedené v prvej priebežnej správe na viacjazyčnej digitálnej 

platforme. 

2. plenárne zasadnutie 

Cieľ: odborníci predniesli príspevky k 2. tematickému bloku: Hodnoty a práva, právny štát, 

bezpečnosť. Prezentovali sa hlavné príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy a odborníci 

komentovali príslušné myšlienkové mapy uvedené v prvej priebežnej správe na viacjazyčnej 

digitálnej platforme. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/sk/video/I-210899
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Práca v 2. podskupine 

Cieľ: občania navrhli témy, ktoré im napadli v súvislosti so širším tematickým blokom, 

ktorým sa zaoberá ich podskupina. Každá podskupina si určila päť tém a diskutovala o výzvach 

a otázkach, ktoré môžu z týchto piatich tém vyplynúť v rámci podrobnejšej práce počas 

druhého zasadnutia. 

 

Nedeľa 3. 10. 2021 

1. plenárne zasadnutie 

Cieľ: tím moderátorov vysvetlil proces klastrovania a predstavil päť navrhovaných okruhov. 

Práca podskupín 

Cieľ: tím moderátorov zozbieral spätnú väzbu od občanov v súvislosti s okruhmi; občania sa 

ujali svojich okruhov a sformulovali návrhy na zmenu. 

2. plenárne zasadnutie 

Cieľ č. 1: tím moderátorov predstavil navrhované zmeny okruhov; občania spoločne schválili 

zmeny a päť konečných okruhov; tím moderátorov vysvetlil ďalšie kroky. 

Cieľ č. 2: spomedzi dobrovoľníkov sa vyžrebovali zástupcovia panelovej diskusie na plenárne 

zasadnutie konferencie. Spomedzi 100 kandidátov sa vyžrebovalo 20. 
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Príloha II 

Ako sa generujú okruhy? 

Účelom „generovania okruhov“ je identifikovať pracovné okruhy spomedzi rozličných tém, 

ktoré navrhli účastníci panelových diskusií s cieľom zjednodušiť a rozdeliť prácu 

na nasledujúcich zasadnutiach medzi podskupiny panelových diskusií. Ide o opakujúci sa 

proces, ktorý sa začína navrhnutím rôznych tém a končí prijatím konečných pracovných 

okruhov, ktorý redakčný tím realizoval v šiestich krokoch, pričom konečné pracovné okruhy 

schválili občania. Redakčný tím pozostáva z členov konzorcia externých poskytovateľov 

služieb, s ktorými Komisia uzavrela zmluvu na organizáciu panelových diskusií. Na návrh 

a organizáciu procesu dohliadal spoločný sekretariát konferencie. 

 

1. Témy predniesli účastníci panelovej diskusie počas „diskusie o témach“ v rámci 

podskupín a moderátori diskusie ich zapísali. Každý občan a každá občianka mali 

možnosť navrhnúť témy, ktoré sú pre nich dôležité (v rámci celkových tematických 

blokov panelu). Všetky témy boli automaticky preložené do angličtiny, pričom 

moderátor diskusie overil, že preklad vystihuje zmysel témy, ktorú občania navrhli. 

2. Po zhrnutí tém sa stanovili priority počas nasledujúceho zasadnutia podskupiny. 

Každý občan mal k dispozícii maximálne 15 bodov, ktoré mohol prideliť podľa svojich 

preferencií. Najviac preferovanej téme sa pridelilo päť bodov, druhej 

najpreferovanejšej 4 body atď. Na tento účel občania použili tabuľky s prioritami 

(ako anonymné hlasovacie lístky). 

3. Moderátor spočítal skóre všetkých tém a spolu s občanmi ich podľa neho zoradil. 

Konečné poradie sa ukázalo na obrazovke a zaslalo redakčnému tímu. 
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4. Päť najlepších tém za každú podskupinu (alebo viac tém v prípade „spoločného 

5. miesta“) sa potom použilo na proces klastrovania. Redakčný tím prezeral témy 

zo všetkých podskupín a zisťoval, ktoré sú podobné alebo navzájom prepojené. 

Podobné a súvisiace témy vytvorili klastre, ktoré sa farebne označili a/alebo dostali 

predbežný názov. 

5. Ďalším krokom bolo rozdeliť všetky tieto klastre do rôznych ale súvislých pracovných 

okruhov, ktorých je najviac päť. Každý okruh dostal názov podľa hlavných klastrov 

a tém, ktoré mu boli pridelené. Cieľom bolo využiť slová, ktoré použili samotní 

občania, a teda navrhnúť názvy, ktoré sú menej technické, ale pre účastníkov 

panelovej diskusie o to zrozumiteľnejšie. 

6. Okruhy sa následne na plenárnom zasadnutí a v rámci podskupín predstavili 

ako návrhy redakčného tímu. Občania si mohli overiť, či sa riadne zvážili témy 

ich podskupín, a mohli požiadať o zmeny týkajúce sa označovania a klastrovania 

a prípadné doplnenia. Ak sa zmeny v podskupinách schválili, zapracovali sa 

do navrhovaných okruhov. Na záver sa rozdelenie okruhov opäť prezentovalo 

na plenárnom zasadnutí a schválilo aklamáciou. Pred týmto konečným potvrdením 

mali občania na plenárnom zasadnutí stále možnosť vykonať menšie úpravy 

(ktoré sa mali tiež schváliť na plenárnom zasadnutí). 
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Príloha III 

Podrobný zoznam okruhov, podtém a príspevkov na základe 

poradia, ktoré im v podskupinách pridelili občania 

Okruh č. 1: Zabezpečenie práv a nediskriminácie 

Nediskriminácia 

− Rovnosť. Bez rovnosti neexistuje demokracia ani pokrok. (skupina č. 15, 1. miesto 

v poradí) 

− Rovnosť. Na to, aby sa EÚ stala svetovým lídrom, musíme zabezpečiť, aby všetci 

občania mali rovnaké práva a povinnosti. (skupina č. 15, 4. miesto v poradí) 

− Rodová rovnosť, práva LGBT osôb, rasizmus, diskriminácia. (skupina č. 9, 1. miesto 

v poradí) 

− Ochrana práv LGBTI osôb a uznávanie manželstva osôb rovnakého pohlavia. (skupina 

č. 8, 5. miesto v poradí) 

− Rozmanitosť v európskych inštitúciách (rodová príslušnosť, funkčná rozmanitosť, 

začlenenie osôb so zdravotným postihnutím, vek atď.), odstrániť rodové rozdiely 

v participácii a politickom živote. (skupina č. 3, 4. miesto v poradí) 

− Zriadenie nezávislého útvaru EÚ pre pokrok v oblasti boja proti diskriminácii, 

presadzovanie rodovej rovnosti a boj proti rasizmu. (skupina č. 4, 5. miesto v poradí) 

− Nezamestnanosť mladých ľudí, dokonca aj s vysokoškolským vzdelaním je veľmi 

vysoká, napr. v Taliansku. Tieto problémy nie je ľahké riešiť na vnútroštátnej úrovni. 

Mladí ľudia často odchádzajú do zahraničia za prácou, kde je ale často nerovnaký 

postoj k zahraničným zamestnancom. (skupina č. 8, 1. miesto v poradí) 

− Ako môže EÚ zabezpečiť rovnaké právo na prácu vo všetkých členských štátoch? 

(skupina č. 12, 4. miesto v poradí) 

− Ochrana zraniteľných alebo znevýhodnených skupín. 

Rodová rovnosť 

− Rovnaké príležitosti pre mužov a ženy. Ako to môžeme dosiahnuť? (skupina č. 15, 3. 

miesto v poradí) 

− Rodová rovnosť – možná strata znalostí ženskej časti populácie v mnohých oblastiach 

na úrovni štátov aj EÚ. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov. 

(skupina č. 8, 2. miesto v poradí) 

− Dosiahnutie rodovej rovnosti vo všetkých krajinách EÚ, ako aj podpora účasti žien 

a nebinárnych osôb na politike EÚ. (skupina č. 13, 1. miesto v poradí) 

 

Ochrana ľudských práv a práv prírody a zvierat 

− Ochrana klímy a demokracia EÚ (skupina č. 1, 3. miesto v poradí) 

− Schopnosť Európskej únie chrániť osoby, ktorých práva sa porušujú v členských 

štátoch (najmä zraniteľné skupiny: ženy a deti). (skupina č. 13, 4. miesto v poradí) 
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− Ako môže EÚ zabezpečiť slobody, rovnosť a ľudské práva vo všetkých členských 

štátoch? (skupina č. 12, 2. miesto v poradí) 

− Akú úlohu zohráva Európska únia pri ochrane pred násilím, hrozbami a porušovaním 

práv menšín a občanov v členských štátoch? Ako možno mandát Agentúry Európskej 

únie pre základné práva posilniť nástrojmi na ochranu zraniteľných osôb a menšín, 

ktoré sú obeťami nespravodlivosti alebo porušovania práv v členských štátoch? 

(skupina č. 10, 3. miesto v poradí) 

− Práva zvierat (skupina č. 9, 5. miesto v poradí) 

Právo na súkromie 

− Ochrana údajov a súkromia (skupina č. 9, 5. miesto v poradí) 

− Ako treba chrániť naše osobné údaje v Európe (napr. so zreteľom na hrozby 

v súvislosti s Facebookom a inými sociálnymi sieťami) (skupina č. 10, 5. miesto 

v poradí) 

− Politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti údajov (skupina č. 9, 2. 

miesto v poradí) 

− Nájsť rovnováhu medzi súkromím a využívaním súkromných informácií na účely 

spravodlivosti (skupina č. 14, 3. miesto v poradí) 

Poznámka: Príprava druhého zasadnutia panelovej diskusie bude venovaná otázke, ktorú nastolilo 

plenárne zasadnutie, a to či by „Nediskriminácia“ a „Rodová rovnosť“ mali zostať ako dva 

samostatné podokruhy. 
 

 

Okruh č. 2: Ochrana demokracie a právneho štátu 

Ochrana právneho štátu 

− Zabezpečiť, aby členské štáty dodržiavali zásady demokratického právneho 

štátu(skupina č. 14, 2. miesto v poradí) 

− EÚ musí chrániť právny štát, slobody médií a individuálne práva vo všetkých 

členských štátoch (skupina č. 12, 3. miesto v poradí) 

− Občania musia mať prospech z jednotnej európskej judikatúry a súdov. (skupina 

č. 12, 4. miesto v poradí) 

− Dosiahnuť stabilnú demokraciu vo všetkých členských štátoch. (A v dôsledku toho:) 

Umožniť dialóg medzi štátmi. (skupina č. 6, 4. miesto v poradí) 

− Ako zaručiť nezávislosť justičného systému členských štátov v Európe? (skupina č. 10, 

4. miesto v poradí) 

− Rozvoj judikatúry presadzujúcej rovnosť pre každý členský štát na základe spoločných 

záujmov. (skupina č. 11, 5. miesto v poradí) 

− Organizácie občianskej spoločnosti. Podpora organizácií občianskej spoločnosti 

(jednotnejší systém, podobné právne predpisy v rôznych krajinách). Chrániť občanov. 

Brániť vládam v tom, aby utláčali občanov vlastných krajín. (skupina č. 3, 3. miesto 

v poradí) 
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Ochrana a posilňovanie demokracie 

− Hospodárske a finančné zabezpečenie v EÚ: minimálny príjem na zabezpečenie 

dobrých životných podmienok, aby EÚ zaručila všetkým svojim občanom minimum 

potrebné na dobrý a dôstojný život (vzdelávanie, zdravie, duševné zdravie atď.). 

(skupina č. 11, 1. miesto v poradí) 

− Občianske práva: boj proti korupcii, proti praniu špinavých peňazí a obchodovaniu 

s drogami, detskej pornografii a obchodovaniu s ľuďmi (skupina č. 11, 2. miesto 

v poradí) 

− Ochorenie COVID-19: do akej miery opatrenia na ochranu zdravia oberajú ľudí 

o slobody, ako sú napríklad právo na prácu, slobodný pohyb atď. (skupina č. 11, 4. 

miesto v poradí) 

− Regulácia lobingu (skupina č. 5, 3. miesto v poradí) 

− Vyriešenie korupcie (skupina č. 5, 4. miesto v poradí) 

− Prísnejšie sankcie voči členským štátom s cieľom dosiahnuť demokratickejšiu EÚ. 

(skupina č. 4, 2. miesto v poradí) 

Bezpečnosť 

− Zaručiť bezpečnosť všetkých európskych občanov, najmä pokiaľ ide o obranu 

a hospodárstvo (skupina č. 14, 4. miesto v poradí) 

− Vytvorenie kritérií EÚ, ktoré zohľadňujú rozmanitosť krajín pôvodu a rôzne riziká, 

ktoré z toho môžu vyplývať, aby sme vytvorili nástroj, ktorý pomôže pri prijímaní 

prisťahovalcov kontrolovaným a bezpečným spôsobom (skupina č. 11, 5. miesto 

v poradí) 

− Konflikt medzi bezpečnosťou a právami, napr. slobodou prejavu. S dôrazom 

na bezpečnosť. (skupina č. 9, 4. miesto v poradí) 

− OBAVY. Terorizmus, prístup nečlenských osôb k informáciám. (skupina č. 3, spoločné 

1. miesto v poradí) 

− Kybernetické šikanovanie 

− Zabezpečiť ochranu pred domácim násilím a sexuálnym zneužívaním 

najzraniteľnejších skupín (žien a detí). 

Médiá a dezinformácie 

− Podpora pre programy odbornej prípravy zamerané na odhaľovanie a prevenciu 

falošných správ a propagovanie kritického a konštruktívneho vzťahu k sociálnym 

médiám (skupina č. 7, 5. miesto v poradí) 

− Boj proti fenoménu falošných správ a dezinformáciám. (skupina č. 15, 5. miesto 

v poradí) 

− Demokracia v prípade dezinformácií (skupina č. 1, 4. miesto v poradí) 

− Médiá ako štvrtá moc (vplyv médií na politiku). (skupina č. 13, 5. miesto v poradí) 

− Vytvorenie mediálnej platformy (založenej na umelej inteligencii) na úrovni EÚ na boj 

proti dezinformáciám, ktorá by overovala pravdivosť informácií – regulácia 

sociálnych sietí, v súvislosti s dezinformáciami. (skupina č. 8, 3. miesto v poradí) 

− Profesionálne európske médiá (skupina č. 2, 1. miesto v poradí) 
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Okruh č. 3: Reforma EÚ 

Inštitucionálna reforma 

− Revízia protokolu o pristúpení k EÚ . (skupina č. 13, 2. miesto v poradí) 

− Posilnenie významu Európskeho parlamentu a európskych volieb (skupina č. 2, 4. 

miesto v poradí) 

− Posilnenie Parlamentu právom legislatívnej iniciatívy a prevzatím právomocí 

od Komisie a Rady (skupina č. 1, 1. miesto v poradí) 

− Reštrukturalizácia Komisie EÚ (priame voľby v krajinách, rozdelenie povinností atď.) 

(skupina č. 1, 5. miesto v poradí) 

− Viac právomocí Európskemu parlamentu (a teda občanom) (skupina č. 7, 4. miesto 

v poradí) 

Rozhodovanie 

− Zmena hlasovacieho procesu v rámci Európskej únie z jednomyseľného hlasovania 

na väčšinové. (skupina č. 14, 1. miesto v poradí) 

− Odstrániť požiadavku jednomyseľnosti, pretože ak toto nevyriešime, nemôžeme 

riešiť ďalšie otázky (dominový efekt) (skupina č. 10, 1. miesto v poradí) 

− Objasnenie otázky jednomyseľného a väčšinového rozhodovania (skupina č. 1, 2. 

miesto v poradí) 

− Reforma inštitúcií EÚ prostredníctvom väčšinového rozhodovania (skupina č. 4, 5. 

miesto v poradí) 

− Transparentnosť politického rozhodovacieho procesu (skupina č. 6, 3. miesto 

v poradí) 

− Urýchliť rozhodovací proces (skupina č. 5, 2. miesto v poradí) 

− Reforma rozhodovacích procesov a modernizácia inštitúcií: demokratické procesy 

vo všetkých inštitúciách EÚ, reforma európskych volieb a potreba ich reformy 

(možnosť Parlamentu nominovať kandidátov) (skupina č. 5, 1. miesto v poradí) 

− Reformy v rámci rozhodovacieho procesu: flexibilita pri uplatňovaní zásady 

jednomyseľnosti (skupina č. 6, 5. miesto v poradí) 

Užšia integrácia 

− Spoločný systém zdaňovania v celej EÚ so spoločnými hospodárskymi cieľmi (skupina 

č. 4, 4. miesto v poradí) 

− Vypracovanie európskej ústavy (procesy a hodnoty) (skupina č. 6, 5. miesto v poradí) 

− Reforma Ústavy EÚ, ktorá by mala jednoznačne opísať hodnoty EÚ a jej fungovanie 

zrozumiteľným spôsobom. Nastaviť kritéria a mechanizmus pre spoločné hodnoty, 

ktoré možno kontrolovať na úrovni EÚ a zaručiť ich dodržiavanie na národnej úrovni - 

napr. zrušiť princíp jednomyseľnosti. (skupina č. 8, 4. miesto v poradí) 

Okruh č. 4: Budovanie európskej identity 

Výchova k demokracii 

− Výchova k demokracii (od detstva) (skupina č. 2, 2. miesto v poradí) 
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− Vytvoriť mechanizmus, ktorým sa všetkým občanom v reálnom čase sprístupnia 

objektívne a nestranné (nespolitizované) údaje o relevantných otázkach bezpečnosti 

a trestnej činnosti. (skupina č. 11, 3. miesto v poradí) 

− EÚ musí zabezpečiť právo na celoživotné vzdelávanie vrátane zamerania sa 

na demokraciu a hodnoty; na európskej úrovni prostredníctvom programu Erasmus 

(skupina č. 12, 1. miesto v poradí) 

− Výchova k demokracii. Vyučovať občianstvo v záujme demokratickej participácie, 

vyhýbať sa digitálnej priepasti, sprístupniť ľahko čitateľné informácie o európskej 

demokracii. Rovnosť príležitostí vo vzdelávaní prispieva k zdravšej demokracii. 

(skupina č. 3, 2. miesto v poradí) 

− Viac vzdelávania o EÚ (povinný predmet na základných a stredných školách v rámci 

občianskej výchovy vo všetkých členských štátoch) (skupina č. 7, 2. miesto v poradí) 

Európske hodnoty a identita 

− Aké sú spoločné hodnoty Európanov v súčasnosti? Čo priniesť v roku 2050? Aké sú 

šance na vytvorenie európskeho výboru alebo inej štruktúry, ktorá by sa zaoberala 

úvahami o základných hodnotách, ktoré zjednocujú obyvateľov Európy? (skupina 

č. 10, 2. miesto v poradí) 

− Dovoľte, aby hodnotový systém Európskej únie usmerňoval politiky (v súlade 

s odporúčaniami) (skupina č. 14, 5. miesto v poradí) 

− Vymedzenie spoločných európskych hodnôt nezávisle od náboženstiev(skupina č. 9, 

3. miesto v poradí) 

− Spoločné opatrenia (akcie, ako napr. sviatky), ktoré posilnia spoločnú identitu 

občanov Európskej únie (skupina č. 2, 5. miesto v poradí) 

Informácie o EÚ 

− Zviditeľnenie činností Európskej únie (nariadenia, dotácie atď.) v každodennom 

živote občanov. (skupina č. 13, 3. miesto v poradí) 

− Prezentovať prínos EÚ, informovať o ňom a sprostredkovať ho. Informujte o tom, 

čo EÚ robí! (skupina č. 6, 1. miesto v poradí) 

− Prispôsobiť mediálnu komunikáciu o európskych otázkach mladým ľuďom 

a občanom všeobecne (lepšie využívanie sociálnych médií) (skupina č. 7, 3. miesto 

v poradí) 

− Procesy EÚ by sa mali vyučovať vo všetkých školách a v celej EÚ prostredníctvom 

spoločného jazyka s využitím všetkých dostupných médií. (skupina č. 4, 1. miesto 

v poradí) 

− Vytvoriť skutočne nezávislý mediálny orgán, ktorý bude informovať o záležitostiach 

EÚ, no nielen o nich (skupina č. 4, 3. miesto v poradí) 

− Viac informácií a lepšia organizácia, aby medzi rôznymi osobami/komunitami 

neexistovala informačná priepasť, keďže v Európe žijú ľudia, ktorí sa tu nenarodili 

alebo sa nezúčastňujú na živote EÚ. Zatraktívniť participáciu pre ľudí so slabými 

znalosťami/ktorí sa nestotožňujú s európskou identitou, aby sa viac zapájali. 

Predchádzať vzniku get a marginalizácii. (skupina č. 3, spoločné 1. miesto v poradí) 
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Okruh č. 5: Posilnenie participácie občanov 

 

− Priamejšia demokracia (viac hlasovaní o konkrétnych témach) (skupina č. 6, 2. miesto 

v poradí) 

− Vplyv občanov na rozhodovanie (možnosť zmeniť rozhodnutia v Európskej únii) (skupina č. 2, 

3. miesto v poradí) 

− Transparentnosť rozhodovacích procesov a prístup k inštitúciám EÚ. Mať možnosť priamo 

komunikovať s Európskou úniou a väčšia transparentnosť rozhodovacieho procesu. 

Informačný kanál o EÚ. (skupina č. 3, spoločné 1. miesto v poradí) 

− Participácia občanov. Musíme zvýšiť úroveň účasti občanov na rozhodovacom procese 

v Európskom parlamente. (skupina č. 15, 2. miesto v poradí) 

− Stále zastúpenie skupiny občanov pri Európskom parlamente (skupina č. 7, 1. miesto 

v poradí) 

− Priblížiť inštitúcie občanom a začlenenie občanov do rozhodovacieho procesu: nové nástroje, 

referendá, občianske fóra, zaistiť reprezentatívnosť Európanov (skupina č. 5, 5. miesto 

v poradí) 

− Politická blízkosť k občanom a občania v centre politického života. (skupina č. 3, 5. miesto 

v poradí) 
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Európska panelová diskusia občanov 2: Európska demokracia, hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 

Príloha IV 

Úplný zoznam príspevkov podskupín v pôvodnom jazyku, v ktorom boli zaznamenané 

Poznámka: Poznámky moderátorov s opisom témy. Každý moderátor si robil poznámky vo svojom jazyku. 

1. tematický blok: Demokracia 

Pôvodné znenie 

1. skupina 
(nemčina) 

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 

2. skupina 
(lotyština) 

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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3. skupina 
(španielčina) 

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?" 

4. skupina 
(angličtina) 

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 

5. skupina 
(čeština) 

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) 
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Európska panelová diskusia občanov 2: Európska demokracia, hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 

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) 

6. skupina 
(nemčina) 

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. 

7. skupina 
(taliančina) 

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 

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) 
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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 

15. skupina 
(rumunčina) 

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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2. tematický blok: Hodnoty a práva; právny štát; bezpečnosť 

Pôvodné znenie 

8. skupina 
(slovenčina) 

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. 

9. skupina 
(portugalčin
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 

10. skupina 
(taliančina) 

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? 
3. Quale ruolo dell'Unione Europea nel tutelare cittadini e minoranze contro violenza, minacce e violazioni di diritti nei paesi membri? 
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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) 

11. skupina 
(španielčina) 

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. 

12. skupina 
(angličtina) 

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 
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  
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9. EU must ensure better Animal rights for all sorts of animals 

13. skupina 
(poľština) 

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 

14. skupina 
(angličtina) 

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 

 

 

 


