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KORTFATTET REFERAT 
Arbejdsgruppen om europæisk demokrati under ledelse af Manfred Weber, Europa-Parlamentet 

22. oktober 2021 kl. 14.00-16.00 
 
 

1. Indledende bemærkninger fra formanden  
 

Mødet fandt sted i hybridformat. Drøftelsen omfattede de punkter, som var skitseret på den 
dagsorden, der var omdelt inden mødet (vedlagt som bilag til orientering). Formanden begyndte med 
at fremhæve den innovative karakter af konferencen om Europas fremtid og især byde borgerne 
velkommen til arbejdsgruppens møde. Han forklarede, at han ville give ordet til alle deltagere i 
alfabetisk rækkefølge, så de kunne præsentere sig selv og give udtryk for deres forventninger til 
arbejdsgruppen.  
 
Formanden gav også udtryk for sine personlige forventninger til, hvad han mente var den mest 
interessante af alle arbejdsgrupperne, fordi den havde et horisontalt emne og et mål om at bringe 
Europa tættere på borgerne. Blandt de emner, der skulle drøftes, nævnte han: hvordan man kunne 
gøre valget til Europa-Parlamentet mere attraktivt og øge valgdeltagelsen, hvordan man kunne øge 
de unges deltagelse, hvordan man bedst udnyttede det direkte demokratis potentiale, og hvordan 
EU-institutionerne kunne komme til at fungere bedre. Han mindede om betydningen af at sikre 
respekt for Unionens grundlæggende værdier og retsstatsprincippet samt velfungerende medier i en 
stadig mere digital verden. 
 

2. Drøftelse 
 
Under drøftelserne aflagde repræsentanterne for EU-borgerpanelet om "Europæisk 
demokrati/værdier, rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed" rapport om resultatet af den første 
paneldiskussion. De fremhævede blandt de relevante emner, der skulle drøftes:  

 hvordan man kunne øge interessen for og viden om EU, herunder blandt unge  

 betydningen af kommunikation, medier og desinformation samt uddannelse  

 borgernes valgdeltagelse, herunder på europæisk plan  

 hvordan man kunne gøre politik mere attraktivt ved at inddrage borgerne mere direkte, 
f.eks. gennem deltagelsesbaserede mekanismer og folkeafstemninger  

 gennemsigtighed og ansvarlighed i EU's beslutningstagning og dens forståelighed 

 beskyttelse af EU's værdier og retsstatsprincippet  

 sikring af rettigheder og ikkeforskelsbehandling samt 

 hvordan man kunne overvinde hindringer og sikre effektivitet i EU's beslutningstagning. 
 
Andre medlemmer af arbejdsgruppen rejste lignende spørgsmål, og flere talere understregede 
behovet for at øge deltagelsen i valg til Europa-Parlamentet og for at inddrage borgerne bedre i 
perioden mellem valg. Betydningen af bedre kommunikation og uddannelse om demokrati blev 
fremhævet samt behovet for at sikre gennemsigtighed i EU's beslutningsproces. Nogle talere 
opfordrede til en revision af afstemning med enstemmighed. Andre understregede behovet for at 
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sikre respekt for EU's værdier og retsstatsprincippet, mangfoldighed samt mediefrihed og -
pluralisme. 
 
Der blev også nævnt en række andre emner, der skulle drøftes, såsom: 

 behovet for at sammenligne forskellige integrations- og samarbejdsmodeller for fremtiden, 
idet nogle repræsentanter gik ind for yderligere integration, og nogle advarede om risikoen 
for yderligere centralisering af magten 

 kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne, og hvorvidt borgerne ønskede, at 
EU skulle gøre mere eller mindre 

 udfordringerne i forbindelse med udviklingen af et ægte europæisk politisk rum og en 
tværnational debat om EU-spørgsmål  

 betydningen af at gøre valget til Europa-Parlamentet mere relevant for borgerne og give 
dem meningsfulde politiske valg  

 den rolle, som regionale og lokale myndigheder samt det organiserede civilsamfund og 
arbejdsmarkedets parter kunne spille i EU's beslutningsproces og med hensyn til at bringe 
EU tættere på borgerne 

 betydningen af solidaritet og en fælles europæisk identitet 

 betydningen af at styrke demokratiet i økonomien og samfundet og på arbejdspladsen 

 spørgsmålet om, hvorvidt der var behov for en revision af traktaterne. 
 

Nogle talere understregede betydningen af at afspejle borgernes prioriteter og anbefalinger i 
arbejdsgruppen samt behovet for at sikre, at alle stemmer blev hørt. 
 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
 
I sine afsluttende bemærkninger understregede formanden, at det første skridt hen imod en bedre 
forståelse var at lytte omhyggeligt til hinanden. Han bemærkede, at dette første møde dannede 
grundlag for mere dybtgående drøftelser og det videre arbejde. Anbefalingerne fra EU-
borgerpanelerne ville foreligge inden arbejdsgruppens næste møde i december og danne 
udgangspunkt for mere konkrete drøftelser. For at forberede mødet bedst muligt opfordrede han 
medlemmerne af arbejdsgruppen til at overveje en liste over konkrete initiativer og foreslog, at en 
talsmand for hver komponent kunne fremlægge resultatet af disse overvejelser.  
 

 

  



3 
 

BILAG I. Dagsorden for mødet den 22. oktober 2021 
 

 
Strasbourg, den 22. oktober 2021  

  
  
  

  
FORSLAG TIL DAGSORDEN  

  
MØDE I ARBEJDSGRUPPEN OM EUROPÆISK DEMOKRATI 

  
KONFERENCEN OM EUROPAS FREMTID  

  
Fredag den 22. oktober 2021 kl. 14.00-18:30  

  
Mødelokale WEISS S1.4 og fjerndeltagelse  

  
STRASBOURG  

  
  
  
  

1. Vedtagelse af forslag til dagsorden  
  

2. Velkomsttale og indledning ved formanden, Manfred WEBER, 

formand for PPE-Gruppen i Europa-Parlamentet 
  

3. Rapport fra borgerpanelets repræsentanter og om den digitale 

platform 

  

4. Åben drøftelse om forventningerne til arbejdsgruppens 

resultater  
  

5. Åben drøftelse om arbejdsmetoder og tidsplan  
  

6. Diverse sager  
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BILAG II. Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om europæisk demokrati 
 

Formand
:  

Manfred WEBER (Europa-Parlamentet) 
 

    
  Fornavn Efternavn Komponent 

        

  Lenise AGIUS EU-borgerpaneler 

  Chiara ALICANDRO  EU-borgerpaneler 

  Michalakis ASIMAKIS  EU-borgerpaneler 

  Zoltán  BALCZÓ Nationale parlamenter 

  Olga BAUM EU-borgerpaneler 

  Matouš BELOHLAVEK  EU-borgerpaneler 

  Brando BENIFEI Europa-Parlamentet 

  Mara BIZZOTTO Europa-Parlamentet 

  Damian BOESELAGER Europa-Parlamentet 

  Ioannis  BOURNOUS Nationale parlamenter 

  Nicolai BOYSEN 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Martina BRAMBILLA  EU-borgerpaneler 

  Gari  CAPPELLI Nationale parlamenter 

  Vasco CORDEIRO Regionsudvalget 

  Annemieke DE CLERCK  EU-borgerpaneler 

  Samuel DENEFFE 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Bruno  DIAS Nationale parlamenter 

  Gašper  DOVŽAN Rådet 

  Aleksandra  DULKIEWICZ  Lokal/regional repræsentant 

  Pascal DURAND Europa-Parlamentet 

  Anna ECHTERHOFF Civilsamfundet 

  Sandro GOZI Europa-Parlamentet 

  Pippa  HACKETT Rådet 

  Eva Kjer  HANSEN Nationale parlamenter 

  Pablo  HISPÁN Nationale parlamenter 

  Wepke KINGMA Rådet 

  Tomáš KOZÁK Rådet 

  Zdzisław KRASNODĘBSKI Europa-Parlamentet 

  Ilona KRONBERGA Rådet 

  Reinhold  LOPATKA Nationale parlamenter 

  Esther LYNCH Arbejdsmarkedets parter 

  Evangelos MEIMARAKIS Europa-Parlamentet 

  Aleksandar MILISOV  EU-borgerpaneler 

  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Nationale parlamenter 

  Jorge Luis PAZOS LOPEZ  EU-borgerpaneler 

  Anti  POOLAMETS Nationale parlamenter 

  Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Rådet 
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  Paulo RANGEL Europa-Parlamentet 

  Ariane  RODERT  
Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg 

  Hans  ROTHENBERG Nationale parlamenter 

  Domènec Miquel RUIZ DEVESA Europa-Parlamentet 

  Hermano  SANCHES RUIVO  Lokal/regional repræsentant 

  Axel  SCHÄFER Nationale parlamenter 

  Kaspar SCHULTZ 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Pedro SILVA PEREIRA Europa-Parlamentet 

  Sven SIMON Europa-Parlamentet 

  Lucie  STUDNICNA  
Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg 

  Dubravka SUICA Europa-Kommissionen 

  Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  EU-borgerpaneler 

  Apostolos TZITZIKOSTAS Regionsudvalget 

  Bastiaan  VAN APELDOORN Nationale parlamenter 
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