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Osnovne informacije: evropska demokracija / vrednote,  
pravice, pravna država, varnost 

 

Forum „Evropska demokracija / vrednote, pravice, pravna država, varnost“ obravnava 

teme, povezane z demokracijo, kot so volitve, participacija tudi v času med volitvami, občutek 
oddaljenosti med ljudmi in njihovimi izvoljenimi predstavniki in predstavnicami, svoboda 
medijev in dezinformacije. Ta forum obravnava tudi vprašanja, povezana s temeljnimi 
pravicami in vrednotami, pravno državo in bojem proti vsem oblikam diskriminacije. Obenem 
se ukvarja z notranjo varnostjo EU, med drugim z vprašanjem varnosti Evropejcev in Evropejk 
pred terorizmom in drugimi oblikami kriminala.  

V tem dokumentu boste našli osnovne informacije o posameznih temah foruma. In kar je 
najpomembneje: v njem je orisano, kako EU že ukrepa na teh področjih, povzeto pa je tudi, 
katere glavne pomisleke in želje glede prihodnosti so izrazile uporabnice in uporabniki 
večjezične digitalne platforme (https://futureu.europa.eu). Vsebuje tudi povezave, ki vodijo do 
podrobnejših informacij o mnogih temah. 

Vaša naloga  

V okviru tega foruma vas vabimo k razpravi in oblikovanju sklopa priporočil, ki naj bi jih 
institucije Unije upoštevale v kontekstu prihodnosti Evrope na področju evropske demokracije 
/ vrednot, pravic, pravne države in varnosti. Na primer, v priporočilu je lahko navedena 
splošnejša usmeritev ali pa konkretnejša rešitev za določeno težavo. 

Organizirane bodo tri seje, na katerih boste neposredno razpravljali in sodelovali s sodržavljani 
in sodržavljankami iz vse Evrope ter skupaj z njimi sestavili priporočila. Na tretji, zadnji seji 
boste skupaj glasovali o priporočilih, ki bodo predstavljena in obravnavana v plenarni 
skupščini. 

https://futureu.europa.eu/
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Evropska demokracija 

Prispevati k evropski demokraciji pomeni skrbeti, da je slišati vaš glas, tako z udeležbo na 
evropskih volitvah, na katerih državljanke in državljani vsakih 5 let neposredno volijo poslance 
in poslanke Evropskega parlamenta, kot tudi v času med volitvami. Volilna udeležba na zadnjih 
evropskih volitvah leta 2019 je bila najvišja v zadnjih 20 letih. Volilo je več kot 200 milijonov 
ljudi, strmo je porasla udeležba mladih. 

Obenem pa se demokracija v EU in njenih državah sooča z izzivi, kot so vzpon ekstremizma, 
dezinformacije in občutek oddaljenosti med ljudmi in njihovimi izvoljenimi predstavniki in 
predstavnicami. 

Kako EU že ukrepa? 

Ena od prepoznavnih značilnosti zdrave demokracije je prav visoka stopnja udeležbe. 
Državljane in državljanke bomo še naprej obveščali o politikah Evropske unije in jih spodbujali 
k udeležbi na volitvah. 

Ljudje hočejo biti bolj vključeni v oblikovanje odločitev in politik na evropski ravni, in to ne le v 
času volitev. Namen Konference o prihodnosti Evrope je prav to. Obstaja tudi več drugih 
pobud EU, ki podpirajo participacijo javnosti, kot so dialogi z državljani in državljankami, 
evropska državljanska pobuda in peticije, naslovljene na Evropski parlament. 

Soočeni z vzponom ekstremizma in lažnimi novicami smo sprejeli akcijski načrt za evropsko 
demokracijo, da bi naše demokracije napravili odpornejše. Pri načrtu gre za spodbujanje 
svobodnih in poštenih volitev, skrb za svobodo medijev in okrepitev boja proti 
dezinformacijam. 

Prispevki z večjezične digitalne platforme (19. april – 2. avgust 2021) 

Do 2. avgusta 2021 je bilo na digitalni platformi na temo „Evropska demokracija“ objavljenih 
skupno 1 016 zamisli, 2 296 komentarjev in 329 dogodkov. Prispevajoči pozivajo k 
prestrukturiranju evropskih institucij ali celo k federalizaciji Evropske unije. Pogosto pozivajo 
tudi k močnejši državljanski udeležbi in udejstvovanju. Interakcije v okviru te teme so na 
splošno konstruktivne in usmerjene v prihodnost, čeprav se v nekaterih kaže strah pred tem, 
da bi EU razpadla zaradi napetosti, populizma in nacionalizma. 

Prispevke je mogoče razvrstiti v zelo različne vsebinske sklope: 

 Federalizacija Evropske unije 

 Institucionalne reforme 

 Volitve v Evropski parlament 

 Zastopanje državljanov in državljank 

 Udeležba državljanov in državljank ter posvetovanje z njimi 

 Mediji 

 Jeziki in spodbujanje evropskega duha 

 Zaščita in krepitev demokracije 

Federalizacija Evropske unije 

Številni prispevki na temo evropske demokracije vključujejo poziv k federalizaciji Evropske 
unije. Ta se pogosto omenja tudi pri dogodkih, povezanih s to temo (glej primer dogodka). 

Za prispevajoče je federalizacija najboljša pot naprej, da EU razvije svoj polni potencial (glej 
primer zamisli); z njo naj bi pridobila tudi večjo kredibilnost in vpliv na svetovnem političnem 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_en
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
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prizorišču, pa tudi moč za reševanje aktualnih nadnacionalnih problemov, kot so podnebne 
spremembe in pandemija COVID-19 (glej zamisel). Prav tako bi po mnenju udeležencev in 
udeleženk, ki to zamisel podpirajo, s federalizacijo presegli evroskepticizem in nacionalizem. 

Primer tega je zamisel, ki je požela zelo veliko podpore in komentarjev, njen avtor/avtorica pa 
se zavzema za ustavodajno skupščino, ki bi oblikovala evropsko ustavo, v kateri bi bili 
določeni ključni elementi in načela demokratične evropske federacije (glej zamisel). Pogosti 
so tudi konkretni pozivi k skupni fiskalni in gospodarski politiki, enotni evropski vojski in 
federalizaciji zunanje politike, vzporedno s preoblikovanjem institucij EU v skladu s 
federalističnimi načeli. 

Nekateri prispevajoči pa so skeptični do federalizacije EU in se zavzemajo za decentralizacijo 
z večjimi pristojnostmi za države članice (glej primer zamisli), z več svobode in spoštovanja 
identitete držav članic ter za sodelovanje na področjih, na katerih je to koristno (glej primer 
zamisli). 

Institucionalne reforme 

Precej zamisli tudi konkretneje obravnava reforme evropskih institucij, da bi te postale 
učinkovitejše in preglednejše ter se približale državljanom in državljankam. Sem se prav tako 
uvrščajo predlogi za širšo prenovo institucionalnega okvira (glej primer zamisli). 

Kar zadeva Evropski parlament, prispevajoči največkrat pozivajo, naj mu bo podeljena 
dejanska pristojnost zakonodajne pobude (glej primer zamisli). Pozivajo tudi, naj mu bodo 
podeljene fiskalne pristojnosti (glej zamisel). Razpravlja se tudi o sedežu Evropskega 
parlamenta, pri čemer se prispevajoči zavzemajo za to, da bi se odločili med Strasbourgom in 
Brusljem (glej primer zamisli). 

V razpravi o Evropskem svetu in Svetu Evropske unije se na platformi in v okviru teme 
„Evropska demokracija“ pogosto pojavlja zamisel, da bi prešli na glasovanje s kvalific irano 
večino in tako odpravili nacionalni veto (glej primer zamisli). 

Razpravlja se tudi o vlogi Sveta v institucionalnem okviru EU (glej primer zamisli) in predlogih 
za poglobitev dvodomnega zakonodajnega sistema v EU (glej primer zamisli). 

V zvezi z Evropsko komisijo več prispevkov obravnava volitve predsednika/predsednice 
Komisije ter imenovanje komisarjev in komisark, vključno s sistemom vodilnih kandidatov in 
kandidatk (glej primer zamisli), pa tudi neposredne volitve predsednika/predsednice Komisije 
s strani državljanov in državljank (glej primer zamisli). Izpostavili so tudi vprašanje števila 
komisarjev in komisark (glej primer zamisli). 

Omenjene so tudi reforme Odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, da bi 
na primer postala učinkovitejša. Sem se uvrščajo predlogi za reformo Odbora regij, ki bi se 
dotaknila tudi ustreznih kanalov za dialog za regije, pa tudi za mesta in občine (glej zamisel), 
oziroma okrepitve njegove vloge (glej zamisel). 

Pogosto je obravnavana zamisel o neposredno izvoljenem predsedniku ali predsednici EU, 
na primer z združitvijo vlog predsednikov ali predsednic Evropske komisije in Evropskega 
sveta (glej primer zamisli). Poziva se tudi k uvedbi enotne kontaktne točke, da bi EU omogočili 
enotni nastop v zunanjih odnosih (glej primer zamisli). 

 

 

  

http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimité&locale=fr&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
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Volitve v Evropski parlament 
Več zamisli v zvezi z institucionalnimi reformami vključuje poziv, naj volitve v Evropski 
parlament potekajo drugače, tako da bi v demokratičnih procesih v EU okrepili državljanski 
element. Eden od predlogov, o katerih se največ razpravlja, zadeva uvedbo večnacionalnih 
volilnih list po vsej EU, s čimer bi kandidate in kandidatke spodbudili, da se osredotočijo na 
evropska in ne na nacionalna vprašanja (glej zamisel). Razpravlja se tudi o drugih zamislih za 
spodbujanje vseevropske razprave, pa tudi o tem, da bi poslance in poslanke Evropskega 
parlamenta bolj približali državljanom in državljankam (glej primer zamisli). 

Nekateri od predlogov konkretneje obravnavajo vprašanje, kako na evropskih volitvah doseči 
višjo volilno udeležbo. Zasledimo tudi pozive k uvedbi obvezne udeležbe na volitvah (glej 
zamisel) in predloge za lažjo udeležbo, na primer tako, da bi dovolili glasovanje s poštnimi 
glasovnicami ter registracijo volivcev in volivk na dan volitev, ali pa, da bi volilni dan postal 
dela prost dan (glej zamisel). Nekateri prispevajoči razpravljajo tudi o elektronskem 
glasovanju, med drugim o zamisli, da bi uvedli skupino vseevropskih digitalnih volivcev in 
volivk (glej zamisel). Vprašanje digitalnih volitev je obravnavano tudi v okviru teme „Digitalna 
preobrazba“. 

Med prispevki so tudi predlogi za poenotenje najnižje starosti, ki daje pravico do glasovanja 
na volitvah v Evropski parlament (glej primer zamisli) in ki naj bi bila po možnosti 16 let (glej 
zamisel). 

Udeležba državljanov in državljank ter posvetovanje z njimi 

Med prispevki na platformi je več predlogov za okrepitev udejstvovanja državljanov in 
državljank ter občutka odgovornosti za odločanje v EU. 

Več zamisli in dogodkov se osredotoča na razvijanje trajnejših mehanizmov na podlagi 
participativne demokracije in interakcije med državljani, s katerimi bi okrepili in dopolnili 
predstavniško demokracijo, tudi z opiranjem na izkušnje Konference o prihodnosti Evrope. 
Prispevajoči na primer predlagajo, da bi pri pripravi najpomembnejših in najtežjih političnih 
odločitev v EU bolj sistematično uporabljali državljanske skupščine in forume (glej primer 
zamisli). Nekateri drugi prispevajoči predlagajo spletni digitalni forum, na katerem bi državljani 
in državljanke EU lahko razpravljali o zakonodaji EU, pri čemer bi uporabljali sistem glasovanja 
in komentiranja po zgledu družbenih medijev (glej zamisel). V sorodni zamisli je predlagana 
platforma za državljansko lobiranje kot alternativen kanal, po katerem bi navadni državljani in 
državljanke EU ter manjša podjetja v postopku odločanja v EU prispevali svoje strokovno 
znanje in stališča o zakonodaji (glej zamisel). 

Med prispevki je tudi predlog za pripravo spletne platforme „vse na enem mestu“, na kateri bi 
bili vsi prispevki javnosti, ne glede na to, ali gre za evropske državljanske pobude, pritožbe ali 
peticije, na enem mestu vključeni v institucionalno participativno arhitekturo EU (glej zamisel). 

Nekateri prispevajoči so predlagali „državljanski parlament“, „skupščino, posvečeno 
organizacijam civilne družbe“ (glej zamisel) ali „ustavodajno skupščino“ (glej zamisel), ki bi 
svetovala Evropskemu parlamentu. Udeleženci in udeleženke razpravljajo tudi o zamisli o 
vseevropskih referendumih kot alternativi nacionalnim referendumom o institucionalnih in 
političnih temah EU (glej primer zamisli). 

Zastopanje državljanov in državljank 
V zvezi s tem vsebinskim sklopom je na platformi več pozivov, naj se posebna pozornost 
nameni generacijskim vprašanjem. Med drugim se predlaga, da bi imeli evropskega komisarja 
ali komisarko za starejše (glej zamisel) in da bi mladim omogočili, da bi v Evropskem 
parlamentu redno predstavljali svoja stališča (glej zamisel). V enem od prispevkov na to temo 
je predlagana uvedba kvote za poslance in poslanke EP, mlajše od 35 let (glej zamisel). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fi
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
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Med zamislimi je tudi predlog o uvedbi volilne liste z enako zastopanostjo spolov za volitve v 
Evropski parlament (glej zamisel). 

Med širše podprtimi in pogosto obravnavanimi zamislimi je evropsko državljanstvo, ki ne bi 
bilo povezano z državljanstvom države članice EU (glej zamisel). Prispevajoči postavljajo tudi 
vprašanje, ali ne bi državljanom in državljankam tretjih držav, ki dolgoročno prebivajo v državi 
članici, omogočili, da v državi bivališča glasujejo na volitvah EU (glej zamisel). 

Druga zamisel poziva EU, naj si prizadeva za ustanovitev parlamenta ZN, da bi državljani in 
državljanke lahko neposredno in neodvisno od svojih nacionalnih vlad izražali voljo v 
odločitvah na svetovni ravni (glej zamisel). 

Mediji 

Več prispevkov na temo „Evropska demokracija“ je usmerjeno na medije. O tem sklopu zamisli 
razpravljajo tudi avtorji in avtorice prispevkov na temo „Izobraževanje, kultura, mladina in 
šport“. 

Med pogostimi predlogi je vzpostavitev vseevropskih medijskih hiš ali mrež (glej primer 
zamisli) ali ustanovitev enotne javne radiotelevizije EU (glej primer zamisli). Glavni cilj tega 
predloga je poglobiti poznavanje vprašanj, ki jih obravnava EU, med državljani in 
državljankami, na primer z neposrednim prenosom razprav in dogodkov, ter z dokumentarnimi 
filmi o državah EU spodbujati skupnega duha EU, ki bi proslavljal evropske vrednote in 
evropske kulture. Nekateri prispevajoči prav tako pozivajo k televizijskemu in radijskemu 
kanalu EU, ki bi širil njene vrednote zunaj njenih meja (glej primer zamisli). 

Drugi predlagajo usposabljanje novinarjev in novinark za poročanje o EU ali uvedbo 
obveznosti za javne radiotelevizije, da določen odstotek svojega oddajnega časa namenijo 
vprašanjem EU. 

Jeziki in spodbujanje evropskega duha 

Druga skupina zamisli na platformi zadeva vprašanja, povezana z jeziki ter skupnim evropskim 
duhom in identiteto. Ta vprašanja se pogosto pojavljajo tudi v okviru teme „Izobraževanje, 
kultura, mladina in šport“. 

Številni razpravljajo o zamisli, da bi izbrali skupni jezik, ki bi omogočal boljše komuniciranje in 
razumevanje med državljani in državljankami po vsej EU (glej primer zamisli), kar vključuje 
tudi predlog, da bi bil tak povezovalni jezik esperanto (glej primer zamisli). Pri obeh predlogih 
so v delu s komentarji izražena trdna stališča za in proti. Nekateri udeleženci in udeleženke 
se zavzemajo tudi za doslednejše spoštovanje načela večjezičnosti (glej primer zamisli). 

Zasledimo tudi zamisli o ustanovitvi športne ekipe EU (glej primer zamisli), 9. maju kot 
prazniku v vseh državah članicah (glej zamisel) ali uvedbi potnega lista EU (glej zamisel), s 
čimer naj bi okrepili evropskega duha. 

Zaščita in krepitev demokracije 

Več zamisli v okviru tega vsebinskega sklopa zadeva zaščito demokracije v EU, s pozivi k 
odločnemu ukrepanju zoper vlade, ki kršijo demokratična načela, pri čemer se omenjata zlasti 
Madžarska in Poljska (glej primer zamisli). To vprašanje je podrobneje obravnavano pod temo 
„Vrednote in pravice, pravna država, varnost“. 

Prispevajoči se hkrati zavedajo nevarnosti dezinformacij in lažnih novic za demokracije. 
Pozivajo, naj se intenzivneje pristopi k preprečevanju širjenja zavajajočih informacij, in med 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
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drugim predlagajo oblikovanje mobilne aplikacije za preverjanje dejstev (glej zamisel) ali 
ustanovitev neodvisnega inštituta EU za preverjanje dejstev v medijih (glej zamisel). 

Več zamisli in komentarjev obravnava potrebo po reguliranju lobiranja, pri čemer se poziva k 
oblikovanju kodeksa ravnanja za politike ali ustanovitvi neodvisnega evropskega organa, ki bi 
se lahko boril proti korupciji in neželenemu vplivu lobijev (glej primer zamisli). V zvezi s tem je 
zaslediti tudi pozive k splošnim ukrepom, ki bi jih bilo treba sprejeti v boju proti korupciji, na 
primer pri dodeljevanju javnih naročil na lokalni ravni. 

Več v zvezi s to temo: 

Nova spodbuda za evropsko demokracijo 
Akcijski načrt za evropsko demokracijo 
Temeljne pravice v EU 
Demokracija in človekove pravice 

 

Vrednote in pravice, pravna država, varnost 

Pravna država je garant temeljnih pravic in vrednot, podpira pa tudi poslovno okolje, 
naklonjeno naložbam. Je ena osrednjih vrednot, na katerih temelji Evropska unija. 

EU skrbi za spoštovanje zakonov in podpira enakost vseh državljanov in državljank. To 
pomeni, da dejavno varujemo človekove pravice ter pravice žrtev in otrok ter se bojujemo proti 
rasizmu in diskriminaciji na podlagi vere. Pomeni tudi, da se zavzemamo za pravičnost in 
enakost spolov, pravice LGBTIQ+ in oseb z invalidnostjo. 

Obenem moramo pomagati pri zaščiti Evropejcev in Evropejk pred terorizmom in kriminalom. 

Kako EU že ukrepa? 

Evropska unija je že sprejela konkretne ukrepe za krepitev naših zmogljivosti za spodbujanje 
pravne države in skrbi zanjo. Že zdaj spremljamo stanje na področju pravne države v vseh 
državah EU in sprejeli smo novi „okvir za pravno državo“. 

EU se neprenehoma trudi odpravljati neenakosti v tej naši Uniji, na primer prek strategije EU 
za enakost spolov,  akcijskega načrta EU za boj proti rasizmu ali  strategije za enakost 
LGBTIQ. To ukrepanje izhaja iz protidiskriminacijskih pravic, zapisanih v Listini o temeljnih 
pravicah, ki prepovedujejo vsakršno diskriminacijo na primer na podlag i rase, spola, vere, 
spolne usmerjenosti, invalidnosti, pa tudi etničnega ali socialnega porekla. 

V zadnjih petih desetletjih je EU sprejela robusten niz politik in pravil, ki zagotavljajo visoko 
stopnjo varstva in pravic potrošnikov.  Nova agenda za potrošnike  zagotavlja varstvo teh 
pravic ter ščiti in opolnomoča potrošnike. 

Nova  strategija EU za varnostno unijo določa orodja in ukrepe, ki zagotavljajo varnost našega 
fizičnega in digitalnega okolja. V skladu z njo se prednostno ukrepa na naslednjih štirih 
področjih: varnostno okolje, primerno za prihodnost, obravnavanje spreminjajočih se groženj, 
zaščita Evrope pred terorizmom in organiziranim kriminalom ter trden evropski varnostni 
ekosistem. 

 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_en
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/democracy-and-human-rights
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1379
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Prispevki z večjezične digitalne platforme (19. april – 2. avgust 2021) 

Na temo „Vrednote in pravice, pravna država, varnost“ se je od otvoritve digitalne platforme 

nabralo 1 635 prispevkov (547 zamisli, 949 komentarjev in 139 dogodkov). Znaten delež 

interakcij na to temo se nanaša na pojav, opisan kot „nevarnost vzpona neliberalnih 

demokracij“ v EU, ki ne spoštujejo vrednot EU in se razvijajo v smeri avtokratskih režimov. To 

je razumljeno kot grožnja. Prispevajoči pozivajo k ukrepanju za zagotovitev spoštovanja 

pravne države. 

Prispevke je mogoče razvrstiti v naslednje vsebinske sklope: 

● Vrednote 

● Pravice in svoboščine 

● Zaščita pravne države in človekovih pravic 

● Varnost 

● Lobiranje in korupcija 

 

Vrednote 

Pri eni od skupin zamisli na platformi gre za razpravo o tem, kaj pomeni biti 

Evropejec/Evropejka in katere so tiste vrednote, ki bi jih morala EU poosebljati in spodbujati 

(glej na primer zamisel). Konkretno, več državljanov in državljank med drugim navaja 

človekovo dostojanstvo, svobodo, enakost, demokracijo, pravno državo, človekove pravice, 

pluralizem, pravico, solidarnost in enakost spolov kot tista načela, ki tvorijo sistem vrednot 

Evropske unije in bi morala biti vodilo njenim politikam. 

V eni od glavnih struj razprav je zahteva po večji enakosti spolov (glej primer zamisli). Tako 

naj bi se v skladu s predlogi povečalo število žensk med političnimi in gospodarskimi nosilci 

odločanja (glej primer zamisli) ter spodbujale dobre prakse. Med konkretnimi predlogi je tudi 

poziv k odpravi diskriminacije na podlagi spola pri prostem gibanju znotraj EU, pri čemer je 

naveden polotok Atos, območje v Grčiji, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine in 

na katerega je v skladu s pravoslavnimi normami vstop ženskam prepovedan (glej zamisel). 

V drugi struji razprav je izpostavljena vloga krščanskih vrednot in potreba po njihovi zaščiti 

(glej zamisel). V skladu s tem naj bi po eni od zamisli EU zavzela odločno stališče glede 

genocida nad Armenci in drugimi krščanskimi manjšinami (glej zamisel). 

Nekateri prispevajoči so razpravljali tudi o potrebi po evropski ustavi, v kateri bi bil jasno 

opredeljen sklop temeljnih evropskih vrednot, ki jih je treba spoštovati v EU (glej primer 

zamisli). 

Pravice in svoboščine 

V zvezi s pravicami in svoboščinami se v mnogih prispevkih izpostavljajo vprašanja, povezana 

z varstvom zasebnosti. Pri eni od zamisli, ki je požela zelo veliko podpore, zasledimo poziv k 

prepovedi sistemov družbenega točkovanja državljanov, ki delujejo na podlagi prepoznavanja 

obrazov (glej zamisel). Poleg tega zasledimo tudi pozive k omejitvam uporabe biometričnih 

podatkov za nadzor (glej zamisel) ter na splošno zbiranja in izmenjave osebnih podatkov (glej 

primer zamisli). Po mnenju nekaterih bi morala biti možnost gotovinskega plačila priznana za 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
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demokratično pravico (glej primer zamisli). Izpostavljena je bila tudi potreba po boljši 

zakonodaji in orodjih za obravnavo vprašanj zasebnosti, kar zadeva internet in družbene 

medije, pa tudi vse nove tehnologije (glej zamisel). 

V drugi skupini prispevkov je poudarjeno, da je treba odpraviti ukrepe proti COVID-19, ko bodo 

posledice pandemije to omogočile, da bi se zagotovila ponovna normalizacija in ponovno 

vzpostavile državljanske svoboščine. Sem se uvršča poziv k preprečevanju diskriminacije 

državljank in državljanov, ki so se odločili, da se ne bodo cepili ali opravljali rednih testov za 

dostop do osnovnih storitev (glej primer zamisli). Vprašanja v zvezi s cepljenjem so 

podrobneje obravnavana v okviru teme „Zdravje“. 

V drugi razpravi pa se opozarja na človekove pravice in svoboščine kot na temelj zahodnega 

sistema vrednot. V tem smislu mnoge udeleženke in udeleženci pozivajo k zaščiti oseb LGBTI 

in priznanju istospolnih porok v vseh državah članicah EU (glej primer zamisli). 

Nekateri pozivajo k priznanju pravice do samozdravljenja s konopljo (glej primer zamisli), širše 

pa se razpravlja tudi o dekriminalizaciji in legalizaciji drog (glej primer zamisli). To vprašanje 

zasledimo tudi v okviru teme „Zdravje“. 

Pri eni od zamisli, o kateri se je veliko razpravljalo in ki je požela veliko podpore, zasledimo 

poziv, naj EU postane zgled za varovanje pravic živali (glej zamisel). Po mnenju prispevajočih 

prihaja v kmetijski in mesnopredelovalni industriji še vedno do zlorab in krutega ravnanja, 

čeprav Pogodbi EU živali priznavata kot čuteča bitja (glej primer zamisli). 

Zaščita pravne države in človekovih pravic 

Precej udeleženk in udeležencev je zaskrbljenih zaradi stanja demokracije in pravne države v 

svetu, zlasti v nekaterih delih EU. Državljanke in državljani so v prispevkih na to temo pozvali 

k odločnejši drži v obrambo vrednot EU pred državami, kot sta Rusija in Kitajska, pa tudi pred 

naraščajočim številom neliberalnih demokracij v EU, pri čemer se večinoma omenjata 

Madžarska in Poljska, vendar tudi druge države (glej primer zamisli). Udeleženke in 

udeležence tudi skrbi, da so – zlasti glede na nedavne dogodke na Poljskem in Madžarskem 

– ogrožene ženske, manjšine LGBTI in človekove pravice (glej primer zamisli). Več 

prispevajočih je kritičnih do madžarske vlade in v zvezi s tem poziva Komisijo k odločnejšemu 

ukrepanju (glej zamisel). 

Da bi bilo zagotovljeno, da bo pravna država spoštovana, nekateri predlagajo, da se državam, 

ki kršijo njena načela, zmanjšajo nepovratna sredstva, odvzamejo glasovalne pravice v Svetu 

ali celo prekliče članstvo v EU (glej primer takšne zamisli). Zasledimo tudi pozive k uporabi 

režima pogojenosti za zaščito proračuna Unije v novem dolgoročnem proračunu EU (glej 

zamisel) in k reviziji postopka iz člena 7 v skladu s Pogodbama, da bi se olajšalo 

sankcioniranje vlad, ki kršijo vrednote EU (glej zamisel). Po predlogu enega od udeležencev 

bi moralo Sodišče Evropske unije postati nadzorni organ za zaščito demokracije in pravne 

države v EU (glej primer zamisli). Več prispevajočih je podprlo predlog za uvedbo mehanizma 

za pregled demokracije, pravne države in temeljnih pravic v EU (glej zamisel). 

Na platformi zasledimo tudi poziv k odpravi pravila o soglasju, da države članice, ki ne 

spoštujejo pravne države, ne bi več mogle blokirati odločanja v EU (glej zamisel). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
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Kar zadeva varstvo človekovih pravic na splošno, naj bi se po predlogu ene od zamisli, ki je 

deležna širokega odobravanja, okrepila izvršljivost različnih instrumentov s področja 

človekovih pravic v pravnem redu EU (glej zamisel). 

 

Varnost 

Ena od zamisli na platformi, ki so požele največ odobravanja in komentarjev, je predlog za 

ustanovitev vojske EU, da bi – glede na negotovost stališča ZDA – države članice bolje zaščitili 

pred sovražnimi tujimi akterji (glejzamisel). Vendar je imelo več udeleženk/udeležencev 

pomisleke glede tega predloga, pri čemer so opozarjali predvsem na politične posledice in 

odnos med obrambo EU in nacionalno obrambo. Ta zamisel je bila obravnavana tudi v okviru 

teme „EU v svetu“. 

Glede na prosto gibanje znotraj EU nekateri državljani in državljanke podpirajo ustanovitev 

evropske agencije, da bi se okrepilo sodelovanje med državami članicami v boju proti 

terorizmu in organiziranemu kriminalu (glej zamisel). 

 

Lobiranje in korupcija 

Tako kot pri temi „Evropska demokracija“ so nekateri prispevajoči izpostavili vprašanja, 

povezana z lobiranjem in korupcijo. Sem spadajo pozivi EU, naj ukrepa proti izogibanju 

davkom in korupciji v državah članicah (glej primer zamisli), ter predlogi za okrepitev regulacije 

in preglednosti lobiranja iz zasebnih interesov ter omejitev njihovega vpliva na politiko EU (glej 

primer zamisli). Drugi udeleženci in udeleženke so razpravljali o vprašanju odprave korupcije, 

povezane z EU in uporabo sredstev EU, ter o zaščiti žvižgačev (glej primer zamisli). 

Več v zvezi s to temo: 

Spodbujanje evropskega načina življenja 
Terorizem 
Evropske pravice in vrednoteVarstvo in spodbujanje človekovih pravic 
Varnostno odzivanje na teroristično grožnjo 
 
Več o vseh politikah in dejavnostih EU: 
 
Spletišče Evropskega parlamenta 
Spletišče Sveta EU 
Spletišče Evropske komisije 
  

Ta dokument je pripravil skupni sekretariat Konference o prihodnosti Evrope.  

Če želite več informacij in vas zanimajo prispevki drugih državljank in državljanov, 
ki so že objavili svoje zamisli in razmišljanja, spremljajte digitalno platformo 
Konference o prihodnosti Evrope (www.futureu.europa.eu). Več o doslej 
objavljenih zamislih boste našli tudi v prvem vmesnem poročilu o platformi. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/terrorism
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/
https://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://www.consilium.europa.eu/en/
https://ec.europa.eu/info/index_en
http://www.futureu.europa.eu/
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