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ZBIRNO POROČILO 
Delovna skupina za evropsko demokracijo, ki jo vodi Manfred Weber, Evropski parlament 

17. december 2021, 14.00–16.00 
 
 

1 Uvodna beseda predsednika  
 

Seja je potekala na daljavo. Udeleženci so v razpravi obravnavali točke dnevnega reda, ki so bile poslane 
pred sejo (glej prilogo I). Predsednik je ugotovil, da je forum evropskih državljanov o evropski 
demokraciji/vrednotah in pravicah, pravni državi in varnosti sprejel svoja priporočila in delovni skupini 
omogočil, da na tej osnovi opravi svoje delo. Pozdravil je možnost, da bo razprava osredotočena na 
vsebino, in predlagal, naj struktura dela sloni na petih stebrih: demokracija in volitve; odločanje; 
izvršilna pristojnost; postopki in subsidiarnost ter udeležba državljanov in mladina. Poudaril je, da gre 
za odprto strukturo, ki ji je mogoče dodati še druge elemente.  
 

2 Razprava 
 
Razprava se je začela s predstavitvijo priporočil evropskega državljanskega foruma na temo „Evropska 
demokracija/vrednote, pravice, pravna država, varnost“, ki jo je forum sprejel v Firencah 12. decembra.  
 
Predstavnika foruma sta podala pregled priporočil, pri čemer sta se osredotočila na tista, ki so 
povezana s temami na dnevnem redu seje delovne skupine, in predstavila vrsto konkretnih priporočil, 
ki bi po njunem mnenju lahko povečala udeležbo državljanov ter izboljšala volilni proces in odločanje 
v Evropski uniji. Zlasti sta poudarila priporočila svojega foruma za nadaljnje usklajevanje volilne 
zakonodaje EU in krepitev nadnacionalne razsežnosti evropskih volitev ter razvoj digitalnih platform, 
ki bi državljanom omogočili, da se povežejo z oblikovalci politik, izrazijo svoje mnenje o zakonodajnih 
predlogih ter dostopajo do zanesljivih informacij o Evropski uniji. Opozorila sta tudi na priporočila za 
uvedbo vseevropskega referenduma in ponovno oceno sistemov glasovanja v institucijah EU, da bi ta 
postala učinkovitejša, ob hkratnem zagotavljanju ustreznih jamstev za manjše države članice. Izrazila 
sta mnenje, da je njun forum na splošno oblikoval trdna priporočila, podprta z veliko večino, in 
poudarila, da pričakujeta jasen časovni okvir za nadaljnje ukrepanje po priporočilih.  
 
V razpravi, ki je sledila, je sopredsednica izvršnega odbora konference, podpredsednica Komisije Šuica, 
opozorila, da morajo priporočila foruma evropskih državljanov biti v središču razprav. Več govornikov 
je poudarilo, kako pomembno je izobraževanje in da je treba ponuditi dovolj informacij o evropskih 
vprašanjih, kot so poudarili državljani. Nekateri so se tudi sklicevali na priporočila v zvezi s 
participativno in posvetovalno demokracijo, tudi v zvezi s strukturnim vključevanjem državljanskih 
skupščin. Nekaj govornikov je poudarilo, da podpirajo priporočila o neodvisnosti medijev. V skladu s 
posebno osredotočenostjo srečanja se je več prispevkov nanašalo na vprašanja, povezana z volitvami 
v Evropski parlament in odločanjem.  
 

2.1. Demokracija in volitve 
 
Več govornikov je podalo pripombe k pobudi evropskega državljanskega foruma, ki priporoča 
uskladitev pogojev glasovanja na evropskih volitvah in preusmeritev k glasovanju za stranke na ravni 
Evropske unije, ki bodo imele kandidate iz več držav članic. Več članov je izrazilo podporo splošni ideji 
o prizadevanjih za uskladitev, glede morebitnega znižanja najnižje starosti za udeležbo na volitvah na 
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16 let pa so bila izražena različna stališča. V zvezi s tem so predstavniki evropskega državljanskega 
foruma ugotovili, da predlog ni dosegel soglasja med državljani tega foruma, zato v zvezi s tem 
vprašanjem ni bilo oblikovano nobeno priporočilo. Nekateri člani so odločno podprli predlog o prehodu 
na sistem nadnacionalnih seznamov na evropskih volitvah, medtem ko so drugi poudarili, da je pri 
razpravi o tem vprašanju pomembno upoštevati vse posledice, nekateri govorniki pa niso mogli izraziti 
podpore tej zamisli.  
 
Poleg tega so nekateri člani pozvali, naj se poveča prepoznavnost evropskih političnih strank in naj se 
s pomočjo sistema vodilnih kandidatov izid volitev poveže z imenovanjem predsednika Komisije. Drugi 
govorniki pa so pozvali, naj se zagotovi vključujoča udeležba na volitvah, tudi invalidov in manjšin. 
Nekateri člani so poudarili pomen izgradnje evropske demokracije po volitvah, tudi z večjim 
vključevanjem demokracije v vsakdanje izkušnje ljudi ter s podpiranjem državljanske udeležbe in 
aktivnega državljanstva. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje ekonomske demokracije. Nekaj podpore 
je bilo izražene priporočilu za spremembo imen institucij EU, da bi pojasnili njihove funkcije. 
 

2.2. Odločanje 
 
Govorniki so razpravljali tudi o različnih vidikih postopka odločanja EU. Nekateri člani so se zavzeli za 
večjo vlogo Evropskega parlamenta na gospodarskem področju in za to, da bi imel pravico do 
zakonodajne pobude, za nadaljnjo razširitev uporabe rednega zakonodajnega postopka in za to, da bi 
Svet sprejemal odločitve z glasovanjem s kvalificirano večino, namesto s soglasjem, na večjem številu 
področij (na primer pri vprašanjih obdavčitve, proračuna in lastnih sredstev, socialnih zadev in zunanje 
politike). Drugi so menili, da je pomembno okrepiti vlogo nacionalnih in regionalnih parlamentov, saj 
se vloga direktiv v primerjavi z uredbami v zadnjih dveh desetletjih zmanjšuje, narašča število 
delegiranih aktov, ponovno pa je tudi treba preučiti postopek „rumenega kartona“, ob upoštevanju 
njegove vloge, ki je trenutno omejena. Omenjen je bil pomen boljšega vključevanja socialnih partnerjev 
in organizirane civilne družbe, izpostavljeno pa je bilo tudi vprašanje preglednosti v postopku odločanja 
EU. 
 

3 Sklepne ugotovitve predsednika 
 
 
Predsednik je pozdravil razpravo in menil, da je bil podan splošen pregled stališč različnih članov 
delovne skupine in jasne smernice, kako bi morala delovna skupina prispevati k plenarnemu zasedanju 
konference. Izrazil je željo, da se naslednje zasedanje prenaša prek spleta. Predlagal je, naj se razprava 
nadaljuje na naslednji seji, in poudaril, da je treba kot naslednji korak predstaviti povzetek glavnih idej, 
da bi začeli z iskanjem skupnega dogovora o usmeritvi za nadaljnje delo in opredelili morebitne vete. 
Menil je, da bi to lahko storili na naslednji seji delovne skupine. 
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PRILOGA I Dnevni red seje 17. decembra 2021 
 

 

 
 

DNEVNI RED DRUGE SEJE DELOVNE SKUPINE ZA EVROPSKO 
DEMOKRACIJO  

 
 

petek, 17. december, od 14.00 do 16.00 
(na daljavo) 

 
 

1 Uvodni govor predsednika  
 

2 Državljani so predstavili priporočila evropskega državljanskega foruma o evropski 
demokraciji, sledila je razprava  
 

3 Razprava o tretjem vmesnem poročilu večjezične digitalne platforme 
 

4 Izmenjava mnenj o evropski demokraciji 
4.1 Demokracija in volitve 
4.2 Postopek odločanja EU 
 

5 Razno 
 
 

6 Zaključni govor predsednika 
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PRILOGA II Seznam članov delovne skupine za evropsko demokracijo 
 

Predsednik:  Manfred WEBER (Evropski parlament)  

    

Naziv Ime Priimek Član/-ica 

        

    

ga. Chiara ALICANDRO  evropski državljanski forumi 

g. Michalakis ASIMAKIS  evropski državljanski forumi 

g. Zoltán  BALCZÓ nacionalni parlamenti 

ga. Olga BAUM evropski državljanski forumi 

g. Matouš BELOHLAVEK  evropski državljanski forumi 

ga. Yamina BEN NAOUM 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

g. Brando BENIFEI Evropski parlament 

ga. Mara BIZZOTTO Evropski parlament 

g. Damian BOESELAGER Evropski parlament 

g. Joanis  BURNUS nacionalni parlamenti 

g. Nicolai BOYSEN 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga. Martina BRAMBILLA  evropski državljanski forumi 

g. Gari  CAPPELLI nacionalni parlamenti 

g. Vasco CORDEIRO Odbor regij 

ga. Annemieke DE CLERCK  evropski državljanski forumi 

g. Bruno  DIAS nacionalni parlamenti 

g. Gašper  DOVŽAN Svet 

ga. Aleksandra  DULKIEWICZ  lokalni/regionalni predstavnik 

g. Pascal DURAND Evropski parlament 

ga. Anna ECHTERHOFF civilna družba 

g. Sandro GOZI Evropski parlament 

ga.  Eva Kjer  HANSEN nacionalni parlamenti 

g. Pablo  HISPÁN nacionalni parlamenti 

g. Pat  KELLY Svet 

ga. Antonia KIEPER evropski državljanski forumi 

g. Wepke KINGMA Svet 

g. Tomáš KOZÁK Svet 

g. Zdzisław KRASNODĘBSKI Evropski parlament 

g. Reinhold  LOPATKA nacionalni parlamenti 

ga.  Esther LYNCH socialni partnerji 

g. Evangelos MEIMARAKIS Evropski parlament 

g. Aleksandar MILISOV  evropski državljanski forumi 

ga.  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

nacionalni parlamenti 
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g. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  evropski državljanski forumi 

g. Anti  POOLAMETS nacionalni parlamenti 

g. Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Svet 

g. Paulo RANGEL Evropski parlament 

ga. Ariane  RODERT  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Hans  ROTHENBERG nacionalni parlamenti 

g. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Evropski parlament 

g. Hermano  SANCHES RUIVO  lokalni/regionalni predstavnik 

g. Axel  SCHÄFER nacionalni parlamenti 

g. Kaspar SCHULTZ 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

g. Pedro SILVA PEREIRA Evropski parlament 

g. Sven SIMON Evropski parlament 

ga. Lucie  STUDNICNA  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

ga. Dubravka SUICA Evropska komisija 

ga. Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  evropski državljanski forumi 

g. Apostolos CICIKOSTAS Odbor regij 

g. Bastiaan  VAN APELDOORN nacionalni parlamenti 

g. Andris VĪTOLS Svet 

 
 


