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SOUHRNNÝ ZÁPIS 
Pracovní skupina pro evropskou demokracii, které předsedal Manfred Weber, Evropský parlament 

17. prosince 2021, 14:00–16:00 
 
 

1. Úvodní slovo předsedy  
 

Schůze se konala na dálku. Diskuse se týkala bodů uvedených v pořadu jednání, který byl rozdán před 
schůzí (viz příloha I). Předseda konstatoval, že Evropská panelová diskuse občanů na téma „Evropská 
demokracie, hodnoty a práva, právní stát a bezpečnost“ přijala svá doporučení, což pracovní skupině 
umožňuje pracovat na tomto základě. Uvítal možnost přejít k věcným diskusím a nastínil svůj návrh 
strukturovat práci podle pěti pilířů: demokracie a volby; rozhodování; výkonnou pravomoc; postupy 
a subsidiarita a účast občanů a mládež. Zdůraznil, že se jedná o otevřenou strukturu, do které lze 
doplňovat další prvky.  
 

2. Diskuse 
 
Rozprava byla zahájena prezentací doporučení Evropské panelové diskuse občanů na téma „Evropská 
demokracie, hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost“, která panel přijal ve Florencii dne 12. prosince.  
 
Dva zástupci panelu poskytli přehled doporučení a zaměřili se na ta, která se týkají témat programu 
jednání pracovní skupiny, a nastínili řadu konkrétních doporučení, jež by podle nich mohla zvýšit účast 
občanů a zlepšit volební proces a také rozhodování v Evropské unii. Zejména zdůraznili doporučení 
panelu ještě více harmonizovat volební právo EU a posílit nadnárodní rozměr evropských voleb 
a rovněž rozvíjet digitální platformy, které by občanům umožnili komunikovat s tvůrci politik, 
vyjadřovat své názory k legislativním návrhům a mít přístup ke spolehlivým informacím o Evropské 
unii. Poukázali rovněž na doporučení zavést celoevropské referendum a znovu posoudit volební 
systémy v orgánech EU, aby byla EU účinnější, a zachovat přitom odpovídající záruky pro menší členské 
státy. Domnívají se, že jejich panel celkově vzato přinesl silná doporučení podpořená velkou většinou, 
a zdůraznili svá očekávání jasného časového harmonogramu návazných opatření na tato doporučení.  
 
V následné diskusi místopředsedkyně výkonné rady Konference a místopředsedkyně Komise paní Šuica 
připomněla, že doporučení Evropské panelové diskuse občanů se musí stát jádrem diskusí. Několik 
řečníků poukázalo na význam vzdělávání a překonání informační mezery o evropských otázkách, jak 
zdůrazňovali občané. Zazněly také zmínky o doporučeních týkajících se participativní a deliberativní 
demokracie, včetně strukturálního začlenění shromáždění občanů. Několik řečníků zdůraznilo svou 
podporu doporučením týkajícím se nezávislosti sdělovacích prostředků. V souladu se zvláštním 
zaměřením schůze se řada příspěvků týkala otázek souvisejících s volbami do Evropského parlamentu 
a procesu rozhodování.  
 

2.1. Demokracie a volby 
 
Několik řečníků komentovalo doporučení Evropské panelové diskuse občanů sladit volební podmínky 
v evropských volbách a přejít na hlasování pro strany na úrovni Evropské unie s kandidáty z více 
členských států. Obecná myšlenka úsilí o harmonizaci se setkala s podporou několika členů, avšak 
odlišné názory byly vyjádřeny k možnému snížení věku pro hlasování ve volbách na 16 let. V tomto 
ohledu zástupci Evropské panelové diskuse občanů konstatovali, že návrh nedosáhl shody mezi občany 
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v panelové diskusi, a proto k tomuto tématu nevzniklo žádné doporučení. Návrh přejít na systém 
nadnárodních seznamů v evropských volbách získal silnou podporu některých členů, zatímco jiní 
zdůraznili, že při projednávání této otázky je třeba vzít v úvahu všechny důsledky, a několik řečníků 
nemohlo tuto myšlenku podpořit.  
 
Kromě toho se někteří členové vyslovili pro zviditelnění evropských politických stran a propojení 
výsledku voleb se jmenováním předsedy Komise prostřednictvím systému hlavních kandidátů. Jiní 
řečníci vyzvali k zajištění inkluzivní účasti ve volbách, včetně účasti osob se zdravotním postižením 
a menšinových skupin. Někteří členové zdůraznili význam budování evropské demokracie nad rámec 
voleb, mimo jiné tím, že se demokracie více přenese do každodenního života lidí a že se podpoří 
občanská účast a aktivní občanství. Byla rovněž vznesena otázka hospodářské demokracie. Byla také 
vyjádřena určitá podpora doporučení, aby byly změněny názvy orgánů EU s cílem ozřejmit jejich 
funkce. 
 

2.2. Rozhodování 
 
Řečníci také diskutovali o různých aspektech rozhodovacího procesu v EU. Někteří poslanci se vyslovili 
pro posílení úlohy Evropského parlamentu v hospodářské oblasti a pro to, aby získal právo 
legislativního podnětu, aby se dále rozšířilo používání řádného legislativního postupu a aby se zajistilo, 
že Rada bude ve větším počtu oblastí (například pokud jde o otázky týkající se daní, rozpočtu a vlastních 
zdrojů, sociálních věcí a zahraniční politiky) přijímat rozhodnutí hlasováním kvalifikovanou většinou, a 
nikoli jednomyslně. Jiní považovali za důležité posílit úlohu vnitrostátních a regionálních parlamentů 
kvůli klesajícímu významu směrnic ve srovnání s nařízeními v posledních dvou desetiletích, stále 
častějšímu uplatňování aktů v přenesené pravomoci a potřebě revidovat postup žluté karty vzhledem 
k tomu, že jeho úloha je v současné době omezená. Byl zmíněn význam lepšího zapojování sociálních 
partnerů a organizované občanské společnosti i otázka transparentnosti rozhodovacího procesu EU. 
 

3. Závěrečné poznámky předsedy 
 
 
Předseda debatu uvítal s tím, že obecně nastínila názory různých členů pracovní skupiny a ukázala jasný 
směr, kterým by pracovní skupina měla přispívat k činnosti plenárního zasedání konference. Vyjádřil 
přání přenášet příští schůzi na internetu. Navrhl pokračovat v diskusích na další schůzi a zdůraznil, že 
jako další krok je zapotřebí předložit souhrn hlavních myšlenek s cílem nalézt společnou shodu na 
směřování další práce a identifikovat případná veta. Podle jeho názoru by k tomu mohlo dojít v rámci 
příští schůze pracovní skupiny. 
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PŘÍLOHA I. Pořad jednání schůze konané dne 17. prosince 2021 
 

 

 
 

POŘAD JEDNÁNÍ DRUHÉ SCHŮZE PRACOVNÍ SKUPINY PRO EVROPSKOU 
DEMOKRACII  

 
 

Pátek 17. prosince – 14:00–16:00 
(distanční účast) 

 
 
 

1. Úvodní slovo předsedy  
 

2. Prezentace doporučení evropské panelové diskuse občanů č. 2 v oblasti evropské 
demokracie; diskuse  
 

3. Diskuse o třetí průběžné zprávě z vícejazyčné digitální platformy 
 

4. Výměna názorů na evropskou demokracii 
4.1 Demokracie a volby 
4.2 Rozhodovací proces EU 
 

5. Různé 
 
 

6. Závěrečné slovo předsedy 
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PŘÍLOHA II. Seznam členů pracovní skupiny pro evropskou demokracii 
 

Předseda:  Manfred WEBER (Evropský parlament)  

    

Oslovení Jméno Příjmení Složka 

        

    

paní Chiara ALICANDRO  Evropské panelové diskuse občanů 

pan Michalakis ASIMAKIS  Evropské panelové diskuse občanů 

pan Zoltán  BALCZÓ parlamenty členských států 

paní Olga BAUM Evropské panelové diskuse občanů 

pan Matouš BELOHLAVEK  Evropské panelové diskuse občanů 

paní Yamina BEN NAOUM 
vnitrostátní panelové diskuse 

občanů / akce 

pan Brando BENIFEI Evropský parlament 

paní Mara BIZZOTTO Evropský parlament 

pan Damian BOESELAGER Evropský parlament 

pan Ioannis  BOURNOUS parlamenty členských států 

pan Nicolai BOYSEN 
vnitrostátní panelové diskuse 

občanů / akce 

paní Martina BRAMBILLA  Evropské panelové diskuse občanů 

pan Gari  CAPPELLI parlamenty členských států 

pan Vasco CORDEIRO Výbor regionů 

paní Annemieke DE CLERCK  Evropské panelové diskuse občanů 

pan Bruno  DIAS parlamenty členských států 

pan Gašper  DOVŽAN Rada 

paní Aleksandra   DULKIEWICZ  
zástupkyně místních/regionálních 

orgánů 

pan Pascal DURAND Evropský parlament 

paní Anna ECHTERHOFF Civil Society 

pan Sandro GOZI Evropský parlament 

paní  Eva Kjer  HANSEN parlamenty členských států 

pan Pablo  HISPÁN parlamenty členských států 

pan Pat  KELLY Rada 

paní Antonia KIEPER Evropské panelové diskuse občanů 

pan Wepke KINGMA Rada 

pan Tomáš KOZÁK Rada 

pan Zdzisław KRASNODĘBSKI Evropský parlament 

pan Reinhold  LOPATKA parlamenty členských států 

paní  Esther LYNCH sociální partneři 

pan Evangelos MEIMARAKIS Evropský parlament 

pan Aleksandar MILISOV  Evropské panelové diskuse občanů 
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paní  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

parlamenty členských států 

pan Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Evropské panelové diskuse občanů 

pan Anti  POOLAMETS parlamenty členských států 

pan Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Rada 

pan Paulo RANGEL Evropský parlament 

paní Ariane  RODERT  
Evropský hospodářský a sociální 

výbor 

pan Hans  ROTHENBERG parlamenty členských států 

pan Domènec Miquel RUIZ DEVESA Evropský parlament 

pan Hermano  SANCHES RUIVO   
zástupkyně místních/regionálních 

orgánů 

pan Axel  SCHÄFER parlamenty členských států 

pan Kaspar SCHULTZ 
vnitrostátní panelové diskuse 

občanů / 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 parlamenty členských států 

pan Andris VĪTOLS Rada 

 
 


