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KORTFATTAT REFERAT 
Arbetsgruppen för europeisk demokrati, ledd av Manfred Weber, Europaparlamentet 

17 december 2021 kl. 14.00-16:00 
 
 

1. Inledande kommentarer från ordföranden  
 

Sammanträdet ägde rum på distans. Man diskuterade punkterna på föredragningslistan som skickats ut 
före sammanträdet (se bilaga I). Ordföranden noterade att den europeiska medborgarpanelen hade 
antagit sina rekommendationer om europeisk demokrati/värden och rättigheter, rättsstatsprincipen 
och säkerhet, vilket gjorde det möjligt för arbetsgruppen att arbeta på denna grund. Han välkomnade 
möjligheten att gå vidare till diskussioner om innehållet och redogjorde för sitt förslag att strukturera 
arbetet enligt fem pelare: demokrati och val, beslutsfattande, verkställande befogenheter, förfaranden 
och subsidiaritet, samt medborgardeltagande och ungdomar. Han påpekade att detta är en öppen 
struktur, som man skulle kunna utöka med andra element. 

 

2. Diskussion 
 

Diskussionen inleddes med en presentation av rekommendationerna från den europeiska 
medborgarpanelen angående europeisk demokrati/värden, rättigheter, rättsstatsprincipen och 
säkerhet, som hade antagits av panelen i Florens den 12 december.  

 

Två företrädare för panelen gjorde en övergripande sammanfattning av rekommendationerna, med 
fokus på de som var kopplade till ämnena på arbetsgruppens dagordning, och redogjorde för ett antal 
konkreta rekommendationer som de ansåg skulle kunna öka medborgarnas deltagande och förbättra 
valprocessen och beslutsfattandet i Europeiska unionen. De framhöll särskilt panelens 
rekommendationer om att ytterligare harmonisera EU:s vallagstiftning och stärka den 
gränsöverskridande dimensionen av valet till Europaparlamentet, samt att utveckla digitala plattformar 
som skulle göra det möjligt för medborgarna att samarbeta med beslutsfattare, uttrycka sin åsikt om 
lagstiftningsförslag och få tillgång till tillförlitlig information om Europeiska unionen. De pekade också 
på rekommendationerna om att införa en Europaomfattande folkomröstning och att omvärdera 
omröstningssystemen i EU:s institutioner, så att EU kan fungera mer effektivt, samtidigt som man 
säkerställer lämpliga garantier för mindre medlemsstater. De ansåg att deras panel på det hela taget 
hade lagt fram kraftfulla rekommendationer, med stöd av en stor majoritet, och framhöll att de 
förväntar sig en tydlig tidsplan för uppföljningen av rekommendationerna.  

 

I den efterföljande debatten påminde medordföranden för konferensens styrelse, kommissionens vice 
ordförande Šuica, om att rekommendationerna från den europeiska medborgarpanelen måste stå i 
centrum för diskussionerna. Flera talare betonade vikten av utbildning och överbryggande av 
informationsklyftan i EU-frågor, vilket medborgarna framhållit. Det fanns också vissa hänvisningar till 
rekommendationerna om deltagande- och samtalsdemokrati, vilket även innebär att man integrerar 
medborgarförsamlingar i strukturen. Några talare framhöll sitt stöd för rekommendationerna om 
mediernas oberoende. I linje med sammanträdets särskilda inriktning gällde ett antal inlägg frågor med 
anknytning till valen till Europaparlamentet och beslutsfattandet. 
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2.1. Demokrati och val 
 

Flera talare kommenterade rekommendationen från den europeiska medborgarpanelen om att 
harmonisera röstningsvillkoren vid val till Europaparlamentet och gå mot att rösta för partier på 
EU-nivå med kandidater från flera medlemsstater. Den allmänna principen med harmonisering fick stöd 
av flera medlemmar, medan olika åsikter uttrycktes om en eventuell sänkning av rösträttsåldern till 
16 år. I detta avseende noterade företrädarna för den europeiska medborgarpanelen att förslaget inte 
hade uppnått enighet bland medborgarna i panelen, varför det inte fanns någon rekommendation 
i denna fråga. Förslaget att gå över till ett system med gränsöverskridande listor vid valet till 
Europaparlamentet fick starkt stöd från vissa medlemmar, medan andra betonade vikten av att ta 
hänsyn till alla konsekvenser när frågan diskuterades och några talare kunde inte stödja idén.  

 

Dessutom förespråkade vissa medlemmar att de europeiska politiska partiernas synlighet skulle ökas 
och att valresultatet skulle kopplas till utnämningen av kommissionens ordförande genom ett system 
med toppkandidater. Andra talare efterlyste ett garanterat inkluderande valdeltagande, även för 
personer med funktionsnedsättning och minoritetsgrupper. Vissa medlemmar betonade vikten av att 
bygga upp en europeisk demokrati som inte bara omfattar valen, bland annat genom att föra in 
demokrati mer i människors vardag och genom att stödja medborgardeltagande och aktivt 
medborgarskap. Frågan om ekonomisk demokrati togs också upp. Ett visst stöd uttrycktes för 
rekommendationen att ändra EU-institutionernas namn för att på detta sätt förtydliga deras uppdrag. 

 

2.2. Beslutsfattande 
 

Talarna deltog också i en diskussion om de olika aspekterna av EU:s beslutsprocess. Vissa medlemmar 
förespråkade en starkare roll för Europaparlamentet på det ekonomiska området och menade att man 
borde ge parlamentet rätt att ta initiativ till lagstiftning, och att man ytterligare bör utvidga 
användningen av det ordinarie lagstiftningsförfarandet och se till att rådet fattar beslut med 
kvalificerad majoritet i stället för med enhällighet på ett större antal områden (till exempel när det 
gäller frågor som rör beskattning, budget och egna medel, sociala frågor och utrikespolitik). Andra 
ansåg att det var viktigt att stärka de nationella och regionala parlamentens roll mot bakgrund av att 
direktiven har fått en allt mindre roll jämfört med förordningarna under de senaste två årtiondena, 
liksom med hänsyn till att antalet delegerade akter hela tiden ökar och att det finns ett behov av att se 
över förfarandet med gult kort med tanke på dess begränsade roll. Vikten av att i högre grad involvera 
arbetsmarknadens parter och det organiserade civila samhället nämndes och frågan om transparens 
i EU:s beslutsprocess togs även upp. 

 

3. Avslutande kommentarer från ordföranden 
 

Ordföranden välkomnade diskussionen och ansåg att den hade gett en allmän bild av åsikterna bland 
arbetsgruppens olika medlemmar och en tydlig riktning för hur arbetsgruppens medlemmar bör bidra 
till konferensens plenarförsamling. Han ville att nästa session skulle sändas på webben. Han föreslog att 
diskussionerna vid nästa sammanträde skulle fortsätta och underströk behovet av att som ett nästa 
steg lägga fram sammanfattning över de viktigaste idéerna så att man kan börja eftersträva en samsyn 
om inriktningen på det fortsatta arbetet och identifiera potentiella veton. Han ansåg att detta skulle 
kunna göras i samband med nästa sammanträde i arbetsgruppen. 
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BILAGA I Föredragningslista för sammanträdet den 17 december 2021 
 

 

 
 

DAGORDNING FÖR DET ANDRA SAMMANTRÄDET 
I ARBETSGRUPPEN FÖR EUROPEISK DEMOKRATI  

 
 

Fredagen den 17 december 2021 kl. 14.00–16.00 
(på distans) 

 
 

1. Ordföranden öppnar sammanträdet  
 

2. Medborgarnas presentation av rekommendationerna från den europeiska 
medborgarpanelen om europeisk demokrati, följt av en diskussion  
 

3. Den tredje delrapporten från den flerspråkiga digitala plattformen diskuteras 
 

4. Diskussion om europeisk demokrati 
4.1 Demokrati och val 
4.2 EU:s beslutsprocess 
 

5. Övriga frågor 
 
 

6. Ordföranden avslutar sammanträdet 
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BILAGA II. Förteckning över medlemmarna i arbetsgruppen för europeisk demokrati 
 

Ordförande:  Manfred WEBER (Europaparlamentet)  

    

Titel Förnamn Efternamn Organ 

        

Ms Chiara ALICANDRO  Europeiska medborgarpaneler 

Mr Michalakis ASIMAKIS  Europeiska medborgarpaneler 

Mr Zoltán  BALCZÓ De nationella parlamenten 

Ms Olga BAUM Europeiska medborgarpaneler 

Mr Matouš BELOHLAVEK  Europeiska medborgarpaneler 

Ms Yamina BEN NAOUM 
Nationella 

medborgarpaneler/evenemang 

Mr Brando BENIFEI Europaparlamentet 

Ms Mara BIZZOTTO Europaparlamentet 

Mr Damian BOESELAGER Europaparlamentet 

Mr Ioannis  BOURNOUS De nationella parlamenten 

Mr Nicolai BOYSEN 
Nationella 

medborgarpaneler/evenemang 

Ms Martina BRAMBILLA  Europeiska medborgarpaneler 

Mr Gari  CAPPELLI De nationella parlamenten 

Mr Vasco CORDEIRO Regionkommittén 

Ms Annemieke DE CLERCK  Europeiska medborgarpaneler 

Mr Bruno  DIAS De nationella parlamenten 

Mr Gašper  DOVŽAN Rådet 

Ms Aleksandra DULKIEWICZ  Lokal/regional företrädare 

Mr Pascal DURAND Europaparlamentet 

Ms Anna ECHTERHOFF Civilsamhället 

Mr Sandro GOZI Europaparlamentet 

Ms  Eva Kjer  HANSEN De nationella parlamenten 

Mr Pablo  HISPÁN De nationella parlamenten 

Mr Pat  KELLY Rådet 

Ms Antonia KIEPER Europeiska medborgarpaneler 

Mr Wepke KINGMA Rådet 

Mr Tomáš KOZÁK Rådet 

Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI Europaparlamentet 

Mr Reinhold  LOPATKA De nationella parlamenten 

Ms  Esther LYNCH Arbetsmarknadens parter 

Mr Evangelos MEIMARAKIS Europaparlamentet 

Mr Aleksandar MILISOV  Europeiska medborgarpaneler 



 
 
 

5 
 

Ms  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

De nationella parlamenten 

Mr Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Europeiska medborgarpaneler 

Mr Anti  POOLAMETS De nationella parlamenten 

Mr Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Rådet 

Mr Paulo RANGEL Europaparlamentet 

Ms Ariane  RODERT  
Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén 

Mr Hans  ROTHENBERG De nationella parlamenten 

Mr Domènec Miquel RUIZ DEVESA Europaparlamentet 

Mr Hermano  SANCHES RUIVO Lokal/regional företrädare 

Mr Axel  SCHÄFER De nationella parlamenten 

Mr Kaspar SCHULTZ 
Nationella 

medborgarpaneler/evenemang 

Mr Pedro SILVA PEREIRA Europaparlamentet 

Mr Sven SIMON Europaparlamentet 

Ms Lucie  STUDNICNA  
Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén 

Ms Dubravka SUICA Europeiska kommissionen 

Ms Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Europeiska medborgarpaneler 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS Regionkommittén 

Mr Bastiaan  VAN APELDOORN De nationella parlamenten 

Mr Andris VĪTOLS Rådet 

 
 


