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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 
Pracovná skupina pre európsku demokraciu, ktorej predsedá Manfred Weber, Európsky parlament 

17. decembra 2021, 14.00 – 16.00 h 
 
 

1. Úvodné poznámky predsedu  
 

Schôdza sa konala na diaľku. Diskusia sa týkala bodov uvedených v programe, ktorý bol rozoslaný pred 
schôdzou (pozri prílohu I). Predseda poznamenal, že európska panelová diskusia občanov na tému 
Európska demokracia/Hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť prijala svoje odporúčania, čo 
pracovnej skupine umožnilo pracovať na tomto základe. Privítal možnosť prejsť k diskusii o podstate 
a načrtol svoj návrh štruktúrovať prácu podľa piatich pilierov: demokracia a voľby; rozhodovanie; 
výkonná moc; postupy a subsidiarita; a účasť občanov a mládež. Zdôraznil, že ide o otvorenú štruktúru, 
ku ktorej možno pridať ďalšie prvky.  
 

2. Diskusia 
 
Diskusia sa začala prezentáciou odporúčaní európskej panelovej diskusie občanov na tému Európska 
demokracia/Hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť, ktoré prijala 12. decembra vo Florencii.  
 
Dvaja zástupcovia panelu poskytli prehľad odporúčaní, pričom sa zamerali na odporúčania súvisiace 
s témami v programe schôdze pracovnej skupiny a načrtli niekoľko konkrétnych odporúčaní, ktoré by 
podľa nich mohli zvýšiť účasť občanov a zlepšiť volebný proces, ako aj rozhodovanie v Európskej únii. 
Zdôraznili najmä odporúčania svojho panelu, aby sa ďalej harmonizovalo volebné právo EÚ a posilnil 
nadnárodný rozmer európskych volieb a tiež vytvorili digitálne platformy, ktoré by občanom umožnili 
spojiť sa s tvorcami politík, vyjadriť svoje stanovisko k legislatívnym návrhom a získať prístup 
k spoľahlivým informáciám o Európskej únii. Poukázali aj na odporúčania zaviesť celoeurópske 
referendum a prehodnotiť systémy hlasovania v inštitúciách EÚ, aby bola EÚ efektívnejšia, a zároveň 
zabezpečiť primerané záruky pre menšie členské štáty. Vyjadrili názor, že ich panel celkovo predložil 
presvedčivé odporúčania, ktoré podporila veľká väčšina, a zdôraznili, že očakávajú jasný harmonogram 
pre následné opatrenia v nadväznosti na odporúčania.  
 
V následnej diskusii spolupredsedníčka výkonnej rady konferencie a podpredsedníčka Komisie Šuicová 
pripomenula, že jadrom diskusií musia byť odporúčania z európskej panelovej diskusie občanov. 
Viacerí rečníci zdôraznili význam vzdelávania a prekonania nedostatku informácií o európskych 
otázkach, na ktorý upozorňujú občania. Objavili sa aj odkazy na odporúčania týkajúce sa participatívnej 
a deliberatívnej demokracie vrátane štrukturálneho zakotvenia zhromaždení občanov. Niekoľko 
rečníkov zdôraznilo, že podporujú odporúčania týkajúce sa nezávislosti médií. V súlade s osobitným 
zameraním schôdze sa viaceré príspevky týkali otázok súvisiacich s voľbami do Európskeho parlamentu 
a rozhodovacím procesom.  
 

2.1. Demokracia a voľby 
 
Viacerí rečníci sa vyjadrili k odporúčaniu európskej panelovej diskusie občanov harmonizovať 
podmienky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu a posunúť sa smerom k hlasovaniu za 
strany na úrovni Európskej únie s kandidátmi z viacerých členských štátov. Všeobecnú myšlienku 
usilovať sa o harmonizáciu podporili viacerí členovia, zatiaľ čo na možné zníženie veku oprávňujúceho 
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na účasť vo voľbách na 16 rokov zazneli rôzne názory. V tejto súvislosti zástupcovia európskej panelovej 
diskusie občanov poznamenali, že medzi občanmi v paneli sa o tomto návrhu nedosiahol konsenzus, 
a preto v tejto veci nebolo vydané žiadne odporúčanie. Návrh prejsť na systém nadnárodných 
zoznamov vo voľbách do Európskeho parlamentu získal silnú podporu niektorých členov, zatiaľ čo iní 
zdôraznili dôležitosť zohľadnenia všetkých dôsledkov pri diskusii o tejto otázke a niekoľko rečníkov túto 
myšlienku nepodporilo.  
 
Niektorí členovia sa okrem toho zasadzovali za zvýšenie viditeľnosti európskych politických strán 
a prepojenie výsledkov volieb s vymenovaním predsedu Komisie prostredníctvom systému hlavných 
kandidátov. Ďalší rečníci vyzvali na zabezpečenie inkluzívnej účasti na voľbách, a to aj pre osoby so 
zdravotným postihnutím a menšinové skupiny. Niektorí členovia zdôraznili význam budovania 
európskej demokracie nad rámec volieb, a to aj väčším začlenením demokracie do každodenného 
života ľudí a podporou občianskej účasti a aktívneho občianstva. Nastolila sa aj otázka hospodárskej 
demokracie. Určitá podpora zaznela aj v prospech odporúčania zmeniť názvy inštitúcií EÚ, aby sa 
objasnili ich funkcie. 
 

2.2. Rozhodovanie 
 
Rečníci diskutovali aj o rôznych aspektoch rozhodovacieho procesu EÚ. Niektorí poslanci sa zasadzovali 
za posilnenie úlohy Európskeho parlamentu v hospodárskej oblasti a za to, aby mal právo legislatívnej 
iniciatívy, za ďalšie rozšírenie používania riadneho legislatívneho postupu a zabezpečenie toho, aby 
Rada prijímala rozhodnutia hlasovaním kvalifikovanou väčšinou namiesto jednomyseľnosti vo väčšom 
počte oblastí (napríklad pokiaľ ide o otázky týkajúce sa daní, rozpočtu a vlastných zdrojov, sociálnych 
vecí a zahraničnej politiky). Iní považovali za dôležité posilniť úlohu národných a regionálnych 
parlamentov vzhľadom na slabnúcu úlohu smerníc v porovnaní s nariadeniami v posledných dvoch 
desaťročiach, rastúci trend prijímať delegované akty a potrebu prehodnotiť postup „žltej karty“ 
vzhľadom na jeho obmedzenú úlohu v súčasnosti. Spomenul sa význam lepšieho zapojenia sociálnych 
partnerov a organizovanej občianskej spoločnosti a nastolila sa aj otázka transparentnosti v 
rozhodovacom procese EÚ. 
 

3. Záverečné poznámky predsedu 
 
 
Predseda privítal rozpravu vzhľadom na to, že priniesla všeobecný prehľad o postojoch rôznych členov 
a jasné smerovanie, pokiaľ ide o príspevok pracovnej skupiny k plenárnej schôdzi konferencie. Vyjadril 
vôľu vysielať ďalšiu schôdzu cez internet. Navrhol pokračovať v diskusiách na nasledujúcej schôdzi 
a zdôraznil, že ako ďalší krok je potrebné predložiť zhrnutie hlavných myšlienok s cieľom začať hľadať 
spoločnú dohodu o smerovaní ďalšej práce a určiť sporné body, ktoré môžu spôsobiť uplatnenie veta. 
Vyjadril názor, že by sa to mohlo uskutočniť v kontexte nasledujúcej schôdze pracovnej skupiny. 
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PRÍLOHA I – Program schôdze 17. decembra 2021 
 

 

 
 

PROGRAM DRUHÉHO ZASADNUTIA PRACOVNEJ SKUPINY PRE EURÓPSKU 
DEMOKRACIU  

 
 

piatok 17. decembra od 14.00 do 16.00 h 
(na diaľku) 

 
 

1. Otvorenie – predseda  
 

2. Výklad občanov o odporúčaniach európskej panelovej diskusie občanov pre 
európsku demokraciu, následne diskusia  
 

3. Diskusia o tretej predbežnej správe z mnohojazyčnej digitálnej platformy 
 

4. Výmena názorov o európskej demokracii 
4.1 Demokracia a voľby 
4.2 Rozhodovací proces EÚ 
 

5. Rôzne 
 
 

6. Záver – predseda 
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PRÍLOHA II – Zoznam členov pracovnej skupiny pre európsku demokraciu 
 

Predseda:  Manfred WEBER (Európsky parlament)  

    

Oslovenie Meno Priezvisko Inštitúcia 

        

    

pani Chiara ALICANDRO  
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Michalakis ASIMAKIS  
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Zoltán  BALCZÓ národné parlamenty 

pani Olga BAUM 
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Matouš BELOHLAVEK  
európske panelové diskusie 

občanov 

pani Yamina BEN NAOUM 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pán Brando BENIFEI Európsky parlament 

pani Mara BIZZOTTO Európsky parlament 

pán Damian BOESELAGER Európsky parlament 

pán Ioannis  BOURNOUS národné parlamenty 

pán Nicolai BOYSEN 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani Martina BRAMBILLA  
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Gari  CAPPELLI národné parlamenty 

pán Vasco CORDEIRO Výbor regiónov 

pani Annemieke DE CLERCK  
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Bruno  DIAS národné parlamenty 

pán Gašper  DOVŽAN Rada 

pani Aleksandra   DULKIEWICZ  miestna/regionálna zástupkyňa 

pán Pascal DURAND Európsky parlament 

pani Anna ECHTERHOFF občianska spoločnosť 

pán Sandro GOZI Európsky parlament 

pani  Eva Kjer  HANSEN národné parlamenty 

pán Pablo  HISPÁN národné parlamenty 

pán Pat  KELLY Rada 

pani Antonia KIEPER 
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Wepke KINGMA Rada 

pán Tomáš KOZÁK Rada 

pán Zdzisław KRASNODĘBSKI Európsky parlament 
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pán Reinhold  LOPATKA národné parlamenty 

pani  Esther LYNCH sociálni partneri 

pán Evangelos MEIMARAKIS Európsky parlament 

pán Aleksandar MILISOV  
európske panelové diskusie 

občanov 

pani  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

národné parlamenty 

pán Jorge Luis PAZOS LOPEZ  
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Anti  POOLAMETS národné parlamenty 

pán Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Rada 

pán Paulo RANGEL Európsky parlament 

pani Ariane  RODERT  
Európsky hospodársky a sociálny 

výbor 

pán Hans  ROTHENBERG národné parlamenty 

pán Domènec Miquel RUIZ DEVESA Európsky parlament 

pán Hermano  SANCHES RUIVO   miestny/regionálny zástupca 

pán Axel  SCHÄFER národné parlamenty 

pán Kaspar SCHULTZ 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pán Pedro SILVA PEREIRA Európsky parlament 

pán Sven SIMON Európsky parlament 

pani Lucie  STUDNICNA  
Európsky hospodársky a sociálny 

výbor 

pani Dubravka SUICA Európska komisia 

pani Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Apostolos TZITZIKOSTAS Výbor regiónov 

pán Bastiaan  VAN APELDOORN národné parlamenty 

pán Andris VĪTOLS Rada 

 
 


