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SOUHRNNÝ ZÁPIS 

Pracovní skupina pro evropskou demokracii, které předsedá Manfred Weber, Evropský parlament 

22. října 2021 od 14:00 do 16:00 

 
 

1. Úvodní slovo předsedy  
 

Schůze se konala v hybridním formátu. Diskuse se týkala bodů uvedených v pořadu jednání, který byl 
rozdán před schůzí (připojen pro informaci). Předseda nejprve zdůraznil inovativní povahu 
Konference o budoucnosti Evropy a na schůzi pracovní skupiny přivítal zejména občany. Vysvětlil, že 
dá slovo všem účastníkům v abecedním pořadí, aby se představili a vyjádřili svá očekávání od 
pracovní skupiny.  
 
Předseda rovněž vyjádřil očekávání, že se bude podle jeho názoru jednat o nejzajímavější pracovní 
skupinu, a to díky jejímu horizontálnímu tématu i cíli přiblížit Evropu občanům. Uvedl, že se bude 
diskutovat mimo jiné o následujících tématech: jak zvýšit atraktivitu voleb do Evropského parlamentu 
a zvýšit volební účast; jak zvýšit účast mladých občanů; jak co nejlépe využít potenciál přímé 
demokracie a jak zlepšit fungování orgánů EU. Připomněl, že je důležité zajistit dodržování základních 
hodnot Unie a právního státu, jakož i řádné fungování sdělovacích prostředků ve stále více 
digitalizovaném světě. 
 

2. Diskuse 
 
Zástupci evropské panelové diskuse občanů na téma „Evropská demokracie/hodnoty, práva, právní 
stát, bezpečnost“ během diskuse informovali o výsledcích prvního zasedání tohoto panelu. Jako 
relevantní témata k diskusi mimo jiné zdůraznili následující:  

 jak zvýšit zájem a znalosti o EU, a to i mezi mladými lidmi;  

 úloha komunikace, sdělovacích prostředků a dezinformací a vzdělávání;  

 účast občanů ve volbách, a to i na evropské úrovni;  

 jak zvýšit angažovanost v politice prostřednictvím přímějšího zapojení občanů, například 
prostřednictvím participativních mechanismů a referend;  

 transparentnost, odpovědnost a srozumitelnost rozhodování EU; 

 ochrana hodnot EU a právního státu;  

 zajištění práv a nediskriminace a 

 jak ukončit blokování a zajistit účinnost rozhodovacího procesu EU. 
 
Další členové pracovní skupiny upozornili na podobné otázky, přičemž několik řečníků se zabývalo 
potřebou zvýšit účast ve volbách do Evropského parlamentu a lépe zapojovat občany v období mezi 
volbami. Byl zdůrazněn význam lepší komunikace a vzdělávání v oblasti demokracie, jakož i potřeba 
zajistit transparentnost rozhodovacího procesu v EU. Někteří řečníci vyzvali k přezkumu hlasování na 
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základě jednomyslnosti. Jiní zdůraznili, že je třeba zajistit dodržování hodnot EU a právního státu, 
rozmanitosti, jakož i svobody a plurality sdělovacích prostředků. 
 
Byla vznesena celá řada dalších témat k diskusi, například: 

 potřeba porovnat různé modely budoucí integrace a spolupráce, přičemž někteří zástupci se 
zasazovali o hlubší integraci a jiní varovali před riziky další centralizace moci; 

 rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy a diskuse o tom, zda by si občané přáli, aby EU 
dělala více, nebo naopak méně; 

 výzvy spojené s rozvojem skutečně evropského politického prostoru a nadnárodní debatou o 
otázkách EU;  

 význam toho, aby byly volby do EP pro občany relevantnější a aby měli možnost činit 
smysluplná politická rozhodnutí;  

 úloha, kterou by mohly hrát regionální a místní orgány, jakož i organizovaná občanská 
společnost a sociální partneři v rámci procesu rozhodování v EU a při přibližování EU 
občanům; 

 význam solidarity a společné evropské identity; 

 význam posílení demokracie v ekonomice, společnosti a na pracovištích; 

 otázka, zda by bylo vhodné přezkoumat Smlouvy. 
 

Někteří řečníci zdůrazňovali, že je v pracovní skupině důležité zohledňovat priority a doporučení 
občanů a že je zapotřebí vyslechnout všechny hlasy. 
 

3. Závěrečné poznámky předsedy 
 
Předseda ve svých závěrečných poznámkách zdůraznil, že prvním krokem k lepšímu porozumění je 
schopnost vzájemně si pečlivě naslouchat. Poznamenal, že tato první schůze položila základ pro 
důkladnější diskuse a práci. Doporučení evropských panelových diskusí občanů budou k dispozici 
před příští schůzí pracovní skupiny v prosinci a budou výchozím bodem pro konkrétnější diskuse. 
V zájmu co nejlepší přípravy schůze členy pracovní skupiny vyzval, aby se zamysleli nad seznamem 
konkrétních iniciativ, a navrhl, aby výsledek těchto úvah představili mluvčí pro jednotlivé složky.  
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PŘÍLOHA I. Pořad jednání schůze konané dne 22. října 2021 
 

 
Ve Štrasburku dne 22. října 2021 

  
  
  

  
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ  

  
SCHŮZE PRACOVNÍ SKUPINY PRO EVROPSKOU DEMOKRACII   

  
KONFERENCE O BUDOUCNOSTI EVROPY  

  
Středa 22. října 2021 od 14:00 do 16:00  

  
Místnost: WEISS S1.4 a distanční účast  

  
ŠTRASBURK  

  
  
  
  

1. přijetí návrhu pořadu jednání  
  

2. uvítací projev a úvod předsedy Manfreda WEBERA, předsedy 

skupiny PPE v Evropském parlamentu   
  

3. zpráva zástupců občanského panelu zaměřená také na 

digitální platformu   
  

4. otevřená výměna názorů o tom, jaké výsledky jsou od pracovní 

skupiny očekávány  
  

5. otevřená výměna názorů o pracovních podmínkách 

a harmonogramu  
  

6. Různé  
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PŘÍLOHA II Seznam členů pracovní skupiny pro evropskou demokracii 
 

Předseda:  Manfred WEBER (Evropský parlament) 
 

    
Název Jméno Příjmení Složka 

        

paní Lenise AGIUS evropské panelové diskuse občanů 

paní Chiara ALICANDRO  evropské panelové diskuse občanů 

pan Michalakis ASIMAKIS  evropské panelové diskuse občanů 

pan Zoltán  BALCZÓ vnitrostátní parlamenty 

paní Olga BAUM evropské panelové diskuse občanů 

pan Matouš BELOHLAVEK  evropské panelové diskuse občanů 

pan Brando BENIFEI Evropský parlament 

paní Mara BIZZOTTO Evropský parlament 

pan Damian BOESELAGER Evropský parlament 

pan Ioannis  BOURNOUS vnitrostátní parlamenty 

pan Nicolai BOYSEN vnitrostátní panelové diskuse /akce 

paní Martina BRAMBILLA  evropské panelové diskuse občanů 

pan Gari  CAPPELLI vnitrostátní parlamenty 

pan Vasco CORDEIRO Výbor regionů 

paní Annemieke DE CLERCK  evropské panelové diskuse občanů 

pan Samuel DENEFFE vnitrostátní panelové diskuse /akce 

pan Bruno  DIAS vnitrostátní parlamenty 

pan Gašper  DOVŽAN Rada 

paní Aleksandra   DULKIEWICZ  
zástupkyně místních/regionálních 

orgánů 

pan Pascal DURAND Evropský parlament 

paní Anna ECHTERHOFF občanská společnost 

pan Sandro GOZI Evropský parlament 

paní Pippa  HACKETT Rada 

paní  Eva Kjer  HANSEN vnitrostátní parlamenty 

pan Pablo  HISPÁN vnitrostátní parlamenty 

pan Wepke KINGMA Rada 

pan Tomáš KOZÁK Rada 

pan Zdzisław KRASNODĘBSKI Evropský parlament 

paní  Ilona KRONBERGA Rada 

pan Reinhold  LOPATKA vnitrostátní parlamenty 

paní  Esther LYNCH sociální partneři 

pan Evangelos MEIMARAKIS Evropský parlament 

pan Aleksandar MILISOV  evropské panelové diskuse občanů 

paní  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

vnitrostátní parlamenty 

pan Jorge Luis PAZOS LOPEZ  evropské panelové diskuse občanů 

pan Anti  POOLAMETS vnitrostátní parlamenty 

pan Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Rada 

pan Paulo RANGEL Evropský parlament 

paní Ariane  RODERT  Evropský hospodářský a sociální 
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výbor 

pan Hans  ROTHENBERG vnitrostátní parlamenty 

pan Domènec Miquel RUIZ DEVESA Evropský parlament 

pan Hermano  SANCHES RUIVO   místní/regionální zástupce 

pan Axel  SCHÄFER vnitrostátní parlamenty 

pan Kaspar SCHULTZ vnitrostátní panelové diskuse /akce 

pan Pedro SILVA PEREIRA Evropský parlament 

pan Sven SIMON Evropský parlament 

paní Lucie  STUDNICNA  
Evropský hospodářský a sociální 

výbor 

paní Dubravka SUICA Evropská komise 

paní Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  evropské panelové diskuse občanů 

pan Apostolos TZITZIKOSTAS Výbor regionů 

pan Bastiaan  VAN APELDOORN vnitrostátní parlamenty 
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