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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

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

22. októbra 2021 od 14.00 do 16.00 h 

 
 

1. Úvodné poznámky predsedu  
 

Schôdza sa konala v hybridnom formáte. Diskusia sa týkala bodov uvedených v programe, ktorý bol 
rozoslaný pred schôdzou (pripojený pre informáciu). Predseda na úvod zdôraznil inovatívny charakter 
Konferencie o budúcnosti Európy a na schôdzi pracovnej skupiny privítal osobitne občanov. Vysvetlil, 
že všetkým účastníkom udelí slovo v abecednom poradí, aby sa predstavili a vyjadrili svoje 
očakávania od pracovnej skupiny.  
 
Predseda tiež vyjadril svoje osobné očakávania v súvislosti s touto pracovnou skupinou, ktorú 
považuje za najzaujímavejšiu z pracovných skupín vzhľadom na jej horizontálnu tému a cieľ priblížiť 
Európu občanom. Uviedol tieto témy na diskusiu: ako zatraktívniť európske voľby a zvýšiť volebnú 
účasť, ako zvýšiť účasť mladých občanov, ako čo najlepšie využiť potenciál priamej demokracie a ako 
zlepšiť fungovanie inštitúcií EÚ. Pripomenul, že je dôležité zabezpečiť dodržiavanie základných 
hodnôt Únie a právneho štátu, ako aj dobré fungovanie médií v čoraz digitálnejšom svete. 
 

2. Diskusia 
 
Počas diskusie zástupcovia európskej panelovej diskusie občanov na tému „Európska 
demokracia/hodnoty, práva, právny štát, bezpečnosť“ informovali o výsledku prvého zasadnutia 
tohto panelu. Zdôraznili tieto dôležité témy na diskusiu:  

 ako zvýšiť záujem o EÚ a vedomosti o nej, a to aj medzi mladými ľuďmi;  

 úloha komunikácie, médií a dezinformácií, ako aj vzdelávania;  

 účasť občanov vo voľbách, a to aj na európskej úrovni;  

 ako zvýšiť záujem o politiku priamym zapojením občanov, napríklad participatívnymi 
mechanizmami a referendami;  

 transparentnosť, zodpovednosť a zrozumiteľnosť rozhodovacieho procesu EÚ; 

 ochrana hodnôt EÚ a zásad právneho štátu;  

 zaručenie práv a nediskriminácie a 

 ako ukončiť blokovanie a zabezpečiť efektívnosť rozhodovacieho procesu EÚ. 
 
Ďalší členovia pracovnej skupiny nastolili podobné otázky, pričom niekoľko rečníkov sa vyjadrilo k 
potrebe zvýšiť účasť v európskych voľbách a lepšie zapájať občanov v období medzi voľbami. Bol 
zdôraznený význam lepšej komunikácie a vzdelávania v oblasti demokracie, ako aj potreba zabezpečiť 
transparentnosť rozhodovacieho procesu EÚ. Niektorí rečníci vyzvali na preskúmanie 
jednomyseľného hlasovania. Iní zdôraznili potrebu zabezpečiť dodržiavanie hodnôt EÚ a zásad 
právneho štátu, rozmanitosti, ako aj slobody a plurality médií. 
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Nastolilo sa aj niekoľko ďalších tém na diskusiu, ako napríklad: 

 potreba porovnať rôzne modely integrácie a spolupráce do budúcnosti, pričom niektorí 
zástupcovia sa zasadzujú za ďalšiu integráciu a niektorí varujú pred rizikami ďalšej 
centralizácie moci; 

 rozdelenie právomocí medzi EÚ a členskými štátmi a to, či občania chcú, aby EÚ robila viac 
alebo menej; 

 výzvy súvisiace s rozvojom skutočne európskeho politického priestoru a nadnárodnou 
diskusiou o otázkach EÚ;  

 význam toho, aby voľby do EP boli pre občanov relevantnejšie a aby sa im poskytli 
zmysluplné politické možnosti;  

 úloha, ktorú by regionálne a miestne orgány, ako aj organizovaná občianska spoločnosť a 
sociálni partneri mohli zohrávať v rozhodovacom procese EÚ a pri približovaní EÚ občanom; 

 význam solidarity a spoločnej európskej identity; 

 význam posilňovania demokracie v hospodárstve, v spoločnosti a na pracovisku;  

 otázka, či je potrebné opätovné otvorenie zmlúv. 
 

Niektorí rečníci zdôraznili význam zohľadnenia priorít a odporúčaní občanov v pracovnej skupine, ako 
aj potrebu zabezpečiť, aby boli vypočuté všetky hlasy. 
 

3. Záverečné poznámky predsedu 
 
Predseda vo svojich záverečných poznámkach zdôraznil, že prvým krokom k lepšiemu porozumeniu je 
vzájomne si pozorne načúvať. Poznamenal, že toto prvé stretnutie predstavuje základ pre 
podrobnejšie diskusie a prácu. Odporúčania európskych panelových diskusií občanov budú k 
dispozícii pred nasledujúcou schôdzou pracovnej skupiny v decembri a budú východiskovým bodom 
pre konkrétnejšie diskusie. Vyzval členov pracovnej skupiny, aby uvažovali o zozname konkrétnych 
iniciatív, a navrhol, aby výsledok týchto úvah predstavil hovorca za každú zložku, a to s cieľom čo 
najlepšie pripraviť nasledujúcu schôdzu.  
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PRÍLOHA I – Program schôdze z 22. októbra 2021 
 

 
V Štrasburgu 22. októbra 2021  

  
  
  

  
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE  

  
SCHÔDZA PRACOVNEJ SKUPINY PRE EURÓPSKU DEMOKRACIU   

  
KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY  

  
piatok 22. októbra 2021 od 14.00 h do 16.00 h  

  
Miestnosť WEISS S1.4 a na diaľku  

  
ŠTRASBURG  

  
  
  
  

1. Prijatie návrhu programu schôdze  
  

2. Uvítací príhovor a úvod predsedu Manfreda WEBERA, 

predsedu skupiny PPE v Európskom parlamente   
  

3. Správa zástupcov panelu občanov a o digitálnej platforme   
  

4. Otvorená výmena názorov o očakávaniach týkajúcich sa 

výsledkov pracovnej skupiny  
  

5. Otvorená výmena názorov o pracovných podmienkach a 

harmonograme  
  

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

Predseda
:  

Manfred WEBER (Európsky parlament) 
 

    
Osloveni

e 
Meno Priezvisko Zložka 

        

pani Lenise AGIUS 
európske panelové diskusie 

občanov 

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 

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 Samuel DENEFFE 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pán Bruno  DIAS národné parlamenty 

pán Gašper  DOVŽAN Rada 

pani Aleksandra   DULKIEWICZ  miestny/regionálny zástupca 

pán Pascal DURAND Európsky parlament 

pani Anna ECHTERHOFF občianska spoločnosť 

pán Sandro GOZI Európsky parlament 

pani Pippa  HACKETT Rada 

pani  Eva Kjer  HANSEN národné parlamenty 

pán Pablo  HISPÁN národné parlamenty 

pán Wepke KINGMA Rada 

pán Tomáš KOZÁK Rada 

pán Zdzisław KRASNODĘBSKI Európsky parlament 

pani  Ilona KRONBERGA Rada 

pán Reinhold  LOPATKA národné parlamenty 

pani  Esther LYNCH sociálni partneri 
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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 
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