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ZBIRNO POROČILO 

Delovna skupina za evropsko demokracijo, ki jo vodi Manfred Weber, Evropski parlament 

22. oktober 2021, 14.00–16.00 

 
 

1. Uvodna beseda predsedujočega  
 

Seja je potekala v hibridni obliki. Udeleženci so v razpravi obravnavali točke dnevnega reda, ki so bile 
poslane pred sejo (priloženo v vednost). Predsedujoči je najprej poudaril inovativnost konference o 
prihodnosti Evrope in na seji delovne skupine pozdravil zlasti državljane in državljanke. Pojasnil je, da 
bo dal besedo vsem udeležencem po abecednem vrstnem redu, da se bodo lahko predstavili in 
povedali, kaj pričakujejo od delovne skupine.  
 
Izrazil je tudi osebna pričakovanja do delovne skupine, ki je po njegovem mnenju zaradi horizontalnih 
tem in cilja, da se Evropo približa državljanom, najzanimivejša. Med temami za razpravo je omenil: 
kako povečati privlačnost evropskih volitev in volilno udeležbo; kako povečati udeležbo mladih 
državljanov; kako najbolje izkoristiti potencial neposredne demokracije; kako izboljšati delovanje 
institucij EU. Opozoril je na pomen spoštovanja temeljnih vrednot Unije, načel pravne države ter 
dobrega delovanja medijev v vse bolj digitalnem svetu. 
 

2. Razprava 
 
Med razpravo so predstavniki evropskega državljanskega foruma na temo „Evropska 
demokracija/vrednote, pravice, pravna država, varnost“ poročali o zaključkih prve seje tega foruma. 
Med pomembnimi temami za razpravo so izpostavili:  

 kako povečati zanimanje za EU in znanje o njej, tudi med mladimi;  

 vlogo komunikacije, medijev, dezinformacij in izobraževanja;  

 udeležbo državljanov na volitvah, tudi na evropski ravni;  

 kako povečati sodelovanje v politiki z bolj neposrednim vključevanjem državljanov, na primer 
prek participativnih mehanizmov in referendumov;  

 preglednost, odgovornost in razumljivost odločanja v EU; 

 zaščito vrednot EU in načel pravne države;  

 zagotavljanje pravic in nediskriminacije ter 

 kako odpraviti blokade in zagotoviti učinkovitost pri odločanju v EU. 
 
Drugi člani delovne skupine so izpostavili podobna vprašanja, več govornikov pa je menilo, da je treba 
povečati udeležbo na evropskih volitvah in državljane bolje vključiti v obdobju med volitvami. 
Poudarjen je bil pomen boljše komunikacije in izobraževanja o demokraciji ter to, da mora biti 
postopek odločanja v EU pregleden. Nekateri govorniki so pozvali k pregledu glasovanja s soglasjem, 
drugi pa so poudarili, da je treba spoštovati vrednote EU, načela pravne države, raznolikost ter 
svobodo in pluralnost medijev. 
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Izpostavljenih je bilo tudi več drugih tem za razpravo, kot so: 

 primerjava različnih modelov povezovanja in sodelovanja za prihodnost, pri čemer se 
nekateri predstavniki zavzemajo za nadaljnje povezovanje in opozarjajo na tveganja, da se 
moč še nadaljnje centralizira; 

 delitev pristojnosti med EU in državami članicami ter vprašanje, ali državljani želijo, da bi EU 
imela več ali manj pristojnosti; 

 izzivi, povezani z razvojem resnično evropskega političnega prostora in nadnacionalno 
razpravo o vprašanjih EU;  

 državljanom približati pomen volitev v Evropski parlament in jim omogočiti sprejemanje 
pomembnih političnih odločitev;  

 vloga, ki bi jo lahko imeli regionalni in lokalni organi ter organizirana civilna družba in socialni 
partnerji v postopku odločanja EU in pri približevanju EU državljanom; 

 pomen solidarnosti in skupne evropske identitete; 

 pomen krepitve demokracije v gospodarstvu, družbi in na delovnem mestu;  

 vprašanje, ali bi bilo treba ponovno pregledati ustanovni pogodbi. 
 

Nekateri govorniki so poudarili, da mora delovna skupina upoštevati prednostne naloge in priporočila 
državljanov ter zagotoviti, da se poslušajo vsa mnenja. 
 

3. Sklepne ugotovitve predsedujočega 
 
Predsedujoči je v sklepnih pripombah poudaril, da je pazljivo medsebojno poslušanje prvi korak k 
boljšemu razumevanju. Povedal je, da je to prvo srečanje podlaga za bolj poglobljene razprave in 
delo. Priporočila evropskih državljanskih forumov bodo na voljo pred naslednjo sejo delovne skupine 
v decembru in bodo služila kot izhodišče za konkretnejše razprave. Da bi čim bolje pripravili srečanje, 
je člane delovne skupine povabil, naj razmislijo o seznamu konkretnih pobud, in predlagal, naj 
govornik posameznega dela skupine predstavi sklepne ugotovitve.  
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PRILOGA I Dnevni red seje 22. oktobra 2021 
 

 
Strasbourg, 22. oktober 2021  

  
  
  

  
OSNUTEK DNEVNEGA REDA  

  
SEJA DELOVNE SKUPINE ZA EVROPSKO DEMOKRACIJO   

  
KONFERENCA O PRIHODNOSTI EVROPE  

  
petek, 22. oktober 2021, od 14.00 do 16.00  

  
soba WEISS S1.4 in na daljavo  

  
STRASBOURG  

  
  
  
  

1. Sprejetje osnutka dnevnega reda  
  

2. Pozdrav in uvodni nagovor predsedujočega Manfreda WEBRA, 

predsednika skupine PPE v Evropskem parlamentu   
  

3. Poročilo predstavnikov državljanskega foruma in poročilo o 

digitalni platformi   
  

4. Odprta izmenjava mnenj o pričakovanjih glede zaključkov 

delovne skupine  
  

5. Odprta izmenjava mnenj o načinu dela in urniku  
  

6. Razno  
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PRILOGA II Seznam članov delovne skupine za evropsko demokracijo 
 

Predsedujoči
:  

Manfred WEBER (Evropski parlament) 
 

    
Naslov Ime Priimek Predstavnik/-nica 

        

ga. Lenise AGIUS Evropski državljanski forumi 

ga. Chiara ALICANDRO  Evropski državljanski forumi 

g. Mihalakis ASIMAKIS  Evropski državljanski forumi 

g. Zoltán  BALCZÓ Nacionalni parlamenti 

ga. Olga BAUM Evropski državljanski forumi 

g. Matouš BELOHLAVEK  Evropski državljanski forumi 

g. Brando BENIFEI Evropski parlament 

ga. Mara BIZZOTTO Evropski parlament 

g. Damian BOESELAGER Evropski parlament 

g. Joanis  BURNUS Nacionalni parlamenti 

g. Nicolai BOYSEN 
Nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga. Martina BRAMBILLA  Evropski državljanski forumi 

g. Gari  CAPPELLI Nacionalni parlamenti 

g. Vasco CORDEIRO Odbor regij 

ga. Annemieke DE CLERCK  Evropski državljanski forumi 

g. Samuel DENEFFE 
Nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

g. Bruno  DIAS Nacionalni parlamenti 

g. Gašper  DOVŽAN Svet 

ga. Aleksandra   DULKIEWICZ  Lokalni/regionalni predstavnik 

g. Pascal DURAND Evropski parlament 

ga. Anna ECHTERHOFF civilna družba 

g. Sandro GOZI Evropski parlament 

ga. Pippa  HACKETT Svet 

ga.  Eva Kjer  HANSEN Nacionalni parlamenti 

g. Pablo  HISPÁN Nacionalni parlamenti 

g. Wepke KINGMA Svet 

g. Tomáš KOZÁK Svet 

g. Zdzisław KRASNODĘBSKI Evropski parlament 

ga.  Ilona KRONBERGA Svet 

g. Reinhold  LOPATKA Nacionalni parlamenti 

ga.  Esther LYNCH Socialni partnerji 

g. Evangelos MEIMARAKIS Evropski parlament 

g. Aleksandar MILISOV  Evropski državljanski forumi 

ga.  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Nacionalni parlamenti 

g. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Evropski državljanski forumi 

g. Anti  POOLAMETS Nacionalni parlamenti 

g. Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Svet 
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g. Paulo RANGEL Evropski parlament 

ga. Ariane  RODERT  
Evropski ekonomsko-socialni 

odbor 

g. Hans  ROTHENBERG Nacionalni parlamenti 

g. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Evropski parlament 

g. Hermano  SANCHES RUIVO   Lokalni/regionalni predstavnik 

g. Axel  SCHÄFER Nacionalni parlamenti 

g. Kaspar SCHULTZ 
Nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

g. Pedro SILVA PEREIRA Evropski parlament 

g. Sven SIMON Evropski parlament 

ga. Lucie  STUDNICNA  
Evropski ekonomsko-socialni 

odbor 

ga. Dubravka ŠUICA Evropska komisija 

ga. Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Evropski državljanski forumi 

g. Apostolos CICIKOSTAS Odbor regij 

g. Bastiaan  VAN APELDOORN Nacionalni parlamenti 
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