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V tem dokumentu so predstavljena priporočila, ki jih je v okviru državljanskega foruma, organiziranega pod okriljem podpredsednice vlade ter 
ministrice za zunanje in evropske zadeve Sophie Wilmès, predložilo 50 državljanov in državljank. Gre za prispevek belgijske zvezne vlade h 
Konferenci o prihodnosti Evrope. Tema foruma je bila „Kako državljane in državljanke močneje vključiti v evropsko demokracijo“. Konferenca 
seveda presega zgolj zadeve EU, vseeno pa je v tem dokumentu veliko izrecnega sklicevanja na EU in njene institucije, čemur botruje tema tega 
foruma. Ponekod, kjer je to primerno, se omenja Evropa na splošno. 

 

V tem poročilu, ki hoče biti celovit odsev prispevkov državljanov in državljank, so predstavljena vsa priporočila, vključno s tistimi, ki jih na 
zaključnem glasovanju o vseh priporočilih ni podprla navadna večina. So zlahka prepoznavna, saj je zadevni odstotek zapisan z rdečim krepkim 
tiskom. Poleg tega si nekatera priporočila med seboj nasprotujejo; državljani in državljanke se glede njih tudi med končnimi razpravami niso 
uspeli odločiti. Ta priporočila je mogoče prepoznati po ležečem tisku. Le eno priporočilo je tako jasno razdvajalo, da se je glasovanje končalo ex aequo; 
označeno je z oranžnim krepkim tiskom. Državljani in državljanke se strinjajo, da se mnenja pri teh priporočilih razhajajo. Zato opozarjajo, naj 
bodo organi CoFE in institucije EU pri izvajanju teh priporočil zelo pazljivi, saj glasovanje kaže, da tu ni enotnosti. 
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1. Komuniciranje 

Vprašanja Priporočila Podpora (%) 
 

1. Komuniciranje v zvezi z EU ni 
zadovoljivo. 

1.1 Predlagamo, da se v učni načrt tretjega cikla primarnega izobraževanja vključijo ure, 
namenjene Evropski uniji. Cilj je seči do vseh državljanov in državljank in izboljšati 
poznavanje Evropske unije. 

88,4 %  

1.2 Evropska unija – zlasti Komisija – bi morala ministrstvom za izobraževanje držav članic 
zagotoviti izobraževalno gradivo o delovanju Evrope. V njem bi moralo biti pojasnjeno 
delovanje, sestava in pristojnosti institucij, hkrati pa bi moralo vsebovati tudi kratek 
zgodovinski pregled evropskega povezovanja. Posebej bi bilo treba paziti na jezik, ki bi 
moral biti jasen, razumljiv in dostopen, ter na izobraževalna orodja, kot so dokumentarni 
filmi, videoposnetki ali šolske televizijske oddaje, v vseh 24 jezikih. 

95,0 %  
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2. Evropski projekt ostaja 
državljanom in državljankam tuj. 

2.1 Predlagamo, da evropske institucije poskrbijo, da bo iz njihovega komuniciranja bolj 
razvidno, kaj je v pristojnosti EU, in tudi, kaj ni. 97,6 %  

2.2 Evropska unija bi morala v svoje komuniciranje vključiti dovolj poznane primere iz 
vsakdanjega življenja Evropejcev in Evropejk. Ta pojasnila bi bilo treba znotraj držav članic 
razširjati na podlagi dogovorov med evropskimi institucijami in nacionalnimi javnimi 
televizijskimi postajami, da bi segla do čim širšega občinstva. 

80,5 %  

2.3 Poleg tega bi bilo treba državljane in državljanke vseh držav članic redno obveščati o 
vlogi Evropske unije v drugih državah članicah, na primer s pomočjo videoposnetkov. Tako 
bi se prednosti in slabosti Evrope v razpravah o prihodnosti Evrope pokazale v jasnejšem 
kontekstu. 

85,7 %  

2.4 V prizadevanjih za okrepitev evropske identitete predlagamo, da se pripravljajo in 
redno posredujejo informacije o tem, kakšno bi bilo življenje Evropejcev in Evropejk brez 
EU in njenih konkretnih dosežkov. 

92,7 %  

2.5 Predlagamo tudi, da dan Evrope (9. maj) postane evropski praznik za vse državljane in 
državljanke EU. 81,4 %  

2.6 Priporočamo, da evropske institucije še več pozornosti namenijo poenostavitvi, 
razumljivosti in dostopnosti informacij o prednostnih temah, ki se obravnavajo na evropski 
ravni. 

97,6 %  

2.7 Priporočamo, da Evropska unija pripravi preglednico, ki bo prikazovala, kako EU 
dodeljuje sredstva po državah in prednostnih temah. Vse te informacije bi morale biti na 
voljo na spletiščih EU. 

93,0 %  

2.8 Priporočamo, da Evropska unija jasno obvešča o poteku zakonodajnega dela. Vse te 
informacije bi morale biti na voljo na spletiščih EU. 90,7 %  
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2.9 Želimo, da bi bile evropske institucije Evropejcem in Evropejkam bolj dostopne. 
Njihovo udeležbo v razpravah med zasedanji Evropskega parlamenta bi bilo treba olajšati. 79,0 %  

2.10 Priporočamo, da se program Erasmus razširi na vse študente in študentke, ne glede 
na njihove izobraževalne okoliščine (poklicno in tehnično usposabljanje, delo-študij). Vsi 
bi morali imeti možnost sodelovanja v evropskih izmenjavah. 

79,5 %  

2.11 Priporočamo, da se aktivnemu prebivalstvu omogoči sodelovati v evropskih 
programih izmenjav, ne glede na sektor dejavnosti, tudi če gre za lokalna podjetja. Vsi bi 
morali imeti možnost sodelovanja v evropskih izmenjavah. 

83,7 %  

2.12 Priporočamo pripravo tečajev o evropskem državljanstvu, namenjenih vsem 
evropskim državljanom in državljankam. 83,7 %  
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3. Evropska zakonodaja se ne 
uporablja enako v vseh državah 
članicah. 

3.1 Priporočamo, naj Evropska unija več uporablja zakonodajo, ki se neposredno uporablja 
v državah članicah. S tem bi se zmanjšale razlike pri izvajanju evropske zakonodaje po 
državah članicah, kar ogroža evropski projekt. Na ta način bo EU lahko bolje varovala in 
razvijala celovitost dosežkov, kot so notranji trg, evro in schengensko območje. 

81,4 %  

4. Evropska demokracija je 
ogrožena. 

4.1 Priporočamo, da EU pri komuniciranju o evropski demokraciji stalno in nedvoumno 
spominja na to, kaj Evropa pomeni za Evropejce in Evropejke. 78,0 %  

4.2 Vrednote in načela iz Pogodb EU, h katerim so se države članice zavezale ob pristopu, 
so nepreklicne. Še naprej je treba zagotavljati njihovo varstvo. 81,0 %  

4.3 Varstvo vrednot in načel iz Pogodb zagotavlja Evropsko sodišče in ga države članice ne 
morejo postavljati pod vprašaj. 81,0 %  

5. Informacije o EU niso lahko 
dostopne in razumljive. 

5.1 Priporočamo okrepitev preverjanja dejstev o evropskih vprašanjih. Te informacije, ki 
bi jih razširjale in preverjale institucije, bi morale biti zlahka dostopne evropski javnosti in 
nacionalnim medijem v vsaki državi članici. 

83,3 % 

 

6. Nacionalni mediji EU pogosto 
prikazujejo v negativni luči. 

6.1 Prav tako mora biti EU bolj proaktivno prisotna v vsakdanjem življenju Evropejcev in 
Evropejk. (Na primer kot pokroviteljica dogodkov, zlasti kulturnih prireditev, ki povezujejo 
državljane in državljanke in jim vlivajo ponos, da so državljani in državljanke EU. Tudi s 
poročili in oglasi bi Evropejcem in Evropejkam lahko ponudili dostop do kontekstualiziranih 
informacij o EU. 

85,7 %  
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7. Državljani in državljanke ne 
poznajo ljudi, ki jih zastopajo v 
Evropskem parlamentu. 

7.1 Priporočamo, da poslanci in poslanke Evropskega parlamenta poskrbijo, da jih bodo v 
matičnih državah bolje poznali, zlasti v času izven volilnih obdobij. Biti morajo dostopnejši. 
Evropskim državljanom in državljankam bi moral biti na spletišču Evropskega parlamenta 
na voljo enostavnejši način, da se seznanijo z razlogi za takšno ali drugačno glasovanje v 
Evropskem parlamentu. 

92,7 %  

7.2 Priporočamo, naj nacionalne politične stranke poskrbijo, da bodo na njihovih listah za 
volitve v Evropski parlament tudi mlajši kandidati in kandidatke. Takega mandata pa ne bi 
smeli obravnavati kot nagrado za dobro delo in lojalnost v nacionalni politiki. 

74,4 %  

8. Komuniciranje EU je preveč 
enolično; pri njem ni upoštevana 
raznolikost prebivalstva. 

8.1 Da bi ogovorili dovolj široko in raznoliko občinstvo, priporočamo, da EU upošteva 
izobraženost ciljne skupine in morebitne invalidnosti, z vključujočim komuniciranjem vse 
od faze zasnove dalje. Poleg tega priporočamo, naj se v komuniciranje vključijo ljudje in 
organizacije (poulični učitelji in učiteljice, policisti in policistke v soseski, socialni delavci in 
delavke, civilna družba). 

73,2 %  

8.2 Da bi segli do aktivnega prebivalstva, priporočamo več naložb v uporabo obstoječih 
komunikacijskih kanalov za redno zagotavljanje ustreznih informacij o EU, na primer prek 
poučnih programov. Poleg tega priporočamo angažiranje ambasadorjev in ambasadork 
(tako posameznikov in posameznic kot organizacij), ki promovirajo projekt EU. 

83,7 %  

8.3 Da bi segli do mladih ter študentov in študentk, priporočamo, da se poleg obstoječih 
kanalov, kot so izobraževanje in ustrezna mladinska gibanja, angažirajo tudi ambasadorji 
in ambasadorke, ki bi se usmerili zlasti na influencerje in influencerke, ki lahko sežejo do 
mladih prek družbenih medijev. Drugo priporočilo bi bilo, da se organizira vseevropsko 
tekmovanje za risanko z likom, ki bi pritegnil/a mlade in jim prenašal/a evropska sporočila. 

69,8 %  
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8.4 Za starejše občane in občanke priporočamo uporabo enakih kanalov kot za aktivno 
prebivalstvo. Poleg tega priporočamo, da se najde pravo ravnovesje med digitalnim in 
nedigitalnim komuniciranjem (tisk, radio, dogodki v živo), da bi zadostili potrebam vseh, 
tudi tistih, ki jim digitalno okolje ni blizu, in tistih, ki v družbi niso tako mobilni. 

85,7 %  

8.5 Priporočamo, da se EU z integracijskimi tečaji, ki že obstajajo v mnogih državah 
članicah, zaveže vključevanju tudi „novih Evropejcev in Evropejk“ (tistih, ki na podlagi 
takšnega ali drugačnega zakonitega imigracijskega postopka prebivajo v EU) in jih opozarja 
še na druge tradicionalne kanale komuniciranja EU. Priporočamo, da posebno vlogo dobijo 
tudi lokalna združenja. 

76,7 %  

8.6 Poleg tega priporočamo, da se EU z vključujočim komuniciranjem poda tudi na ulice. 
Lahko bi se na primer uporabljali (digitalni) panoji ter tradicionalna in nova komunikacijska 
sredstva, kot so kode QR. 

62,8 %  

8.7 Druga priporočila se nanašajo na naslednje: EU naj postane bolj vizualna (s kratkimi 
filmi ali infografikami); razvije naj se evropsko športno gibanje, ki bi prispevalo k 
ustvarjanju vezi / občutku pripadnosti; evropska himna naj postane bolj znana. 

68,2 %  
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2. Dezinformacije 

Vprašanja Priporočila Podpora (%) 
 

1. V medijih je tveganje 
dezinformacij vse bolj prisotno. 

1.1 Priporočamo pregled modela financiranja medijev, vključno z obvezno objavo virov 
prihodkov, na jasen in dostopen način. Mediji se zaradi modela financiranja zatekajo k 
senzacionalnosti informacij, ki jih navajajo izven konteksta in preoblikujejo v 
dezinformacije. 

73,8 %  

1.2 Priporočamo, da se medijem naloži obveznost navajanja virov in povezav, na katerih 
se viri lahko preverijo. V nasprotnem primeru naj se informacije označijo kot nepreverjene. 90,2 %  

1.3 Priporočamo, da bi bil evropski regulator, ki je pristojen za boj proti dezinformacijam 
(glej točko 2), pristojen tudi za akreditacijo organizacij za preverjanje dejstev. 85,4 %  

1.4 Priporočamo, da se v vsaki državi članici ustanovi neodvisen organ za spremljanje 
medijske nevtralnosti. Ta organ naj financira in nadzoruje Evropska unija. 75,6 %  

1.5 Priporočamo razširjanje informacij o URL naslovih uradnih spletnih mest EU, da bodo 
državljani in državljanke EU prepričani o izvoru informacij. 90,2 %  
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2. Veliko državljanov in državljank 
ima dvome glede nevtralnosti 
medijev. 

2.1 Priporočamo ustanovitev evropskega regulatorja, ki bo pristojen za boj proti 
dezinformacijam. Naloga tega regulatorja bi bila določiti merila za „znak nevtralnosti“ in 
po potrebi vzpostaviti sistem sankcij ali spodbud, povezanih s spoštovanjem standardov 
nevtralnosti. Lahko pa bi razmislili tudi o spoštovanju etične listine. Znak bi podelil 
neodvisni nacionalni organ, pri čemer bi se upoštevali ukrepi, ki jih mediji uporabljajo za 
boj proti dezinformacijam. 

87,5 %  

2.2 Priporočamo vzpostavitev posebne evropske klicne številke, na katero bi državljani in 
državljanke prijavljali dezinformacije v zvezi z evropskimi političnimi in gospodarskimi 
pristojnostmi. 

82,1 %  

3. Državljani in državljanke se ne 
zavedajo tveganj, povezanih z 
dezinformacijami, ki so jim 
izpostavljeni.  

3.1 Priporočamo, da se od platform zahteva objavljanje jasnih in razumljivih informacij o 
tveganjih, povezanih z dezinformacijami, ki so jim izpostavljeni njihovi uporabniki in 
uporabnice. Te informacije naj samodejno posredujejo ob odprtju računa. 

85,7 %  

3.2 Priporočamo obvezno usposabljanje na področju medijske pismenosti, ki naj se začne 
v zgodnjem otroštvu in prilagaja različnim ravnem izobraževalnega sistema. 74,4 %  

3.3 Evropski uniji priporočamo, naj organizira redne kampanje proti dezinformacijam. Te 
kampanje bi imele lahko svoj logotip ali maskoto. EU bi lahko od družbenih omrežij 
zahtevala, da jih oglašujejo. 

87,5 %  
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4. Sredstva, namenjena boju proti 
dezinformacijam, niso zadostna. 

4.1 Priporočamo objavo jasnih in lahko razumljivih informacij o algoritmih, s katerimi se 
razvrščajo sporočila, ki jih prejmejo uporabniki in uporabnice platform družbenih medijev. 83,3 %  

4.2 Priporočamo, da imajo uporabniki in uporabnice na voljo enostaven način za 
deaktivacijo algoritmov, ki spodbujajo vedenjsko pristranskost. Lahko bi razmislili tudi o 
uvedbi obveznosti, da se uporabnikom in uporabnicam zagotovi dostop do drugih virov, v 
katerih so predstavljena drugačna mnenja o isti temi. 

80,0 %  

4.3 Evropski uniji priporočamo, naj podpre vzpostavitev platforme družbenega medija, ki 
bo izpolnjevala lastne standarde nevtralnosti in preganjala dezinformacije. Druga možnost 
je, da se dodajo nove funkcije na večjezični digitalni platformi, vzpostavljeni v podporo 
Konferenci o prihodnosti Evrope. 

56,4 %  
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3. Državljanski forumi 

Vprašanja Priporočila Podpora (%) 
 

1. Težave pri zagotavljanju 
reprezentativnosti državljanskega 
foruma. Na koncu je vključen le 
majhen del prebivalstva. 

1.1 Priporočamo, da se upošteva najnovejše znanstvene ugotovitve v zvezi s posvetovalno 
demokracijo, kar zadeva vzorčenje, zasnovo in znanstveno potrjevanje metode izbora, da 
se zagotovi najboljša možna reprezentativnost. 

89,7 %  

1.2 Priporočamo, da sodeluje dovolj ljudi, da se zagotovi raznolikost mnenj in profilov, med 
drugim tudi osebe, ki so neposredno povezane z zadevno temo. 90,2 %  

1.3 Priporočamo, da se k vladnim merilom vzorčenja poleg bolj tradicionalnih meril, kot so 
spol, starost, kraj prebivališča ali raven izobrazbe, doda še merilo starševstva (tj. ali ima 
oseba otroke ali ne). 

33,3 %  

Priporočamo določitev kvot glede na geografsko območje, kar pomeni, da mora biti 
državljanski forum sestavljen iz x ljudi na evropsko geografsko območje (ki ga je treba še 
določiti), da bi bil zadevni forum resnično lahko opredeljen kot evropski in da bi lahko v 
njem potekala legitimna posvetovanja. 

73,2 %  

1.5 Priporočamo uporabo registrov prebivalstva (ali ekvivalentnih seznamov, odvisno od 
države) kot glavne podatkovne zbirke za izbiranje, da bi imeli vsi enake možnosti pri izboru 
in da se med prebivalstvom vzbudi zanimanje za določeno temo. 

70,0 %  

1.6 Priporočamo, da udeleženci in udeleženke prejmejo nadomestilo, s čimer se prizna 
vrednost njihove naložbe in privabijo tudi tisti, ki brez nadomestila ne bi sodelovali. 87,5 %  
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1.7 Priporočamo, da strokovnjaki in strokovnjakinje pripravijo predstavitve, s katerimi bi 
se udeleženci in udeleženke vnaprej seznanili z bistvenimi informacijami, ki naj jih ne bo 
preveč in naj ne bodo preveč zapletene, da bi lahko tudi tisti, ki nimajo predhodnega 
znanja, brez nelagodja sodelovali v razpravah. 

82,9 %  

1.7.2. Priporočamo, da se tema za državljanski forum predstavi vnaprej, tako da bodo 
ljudje vedeli, o čem bodo razpravljali. 78,6 %  

1.8 Priporočamo, da se državljanom in državljankam ne naloži obveznost sodelovanja. 97,6 %  

2. Težave pri organizaciji forumov 
na evropski ravni.  

2.1 Priporočamo, da se evropski državljanski forumi organizirajo v hibridni obliki (v 
živo/virtualno). Tako bi lahko sodelovali tudi tisti, ki ne morejo fizično potovati. 70,0 %  

2.2 Priporočamo, da EU zaradi lažje organizacije in dostopa organizacijo državljanskih 
forumov o evropskih vprašanjih prenese na nacionalno raven. 69,0 %  

2.3 Priporočamo, da se za vsak forum, organiziran na evropski ravni, izbere ena sama tema. 
Na ta način lahko vsi udeleženci in udeleženke razpravljajo o isti temi, ne glede na to, od 
kod iz Evrope prihajajo. 

80,5 %  

3. Preprečiti, da bi se državljanski 
forum uporabljal za namene, ki 
niso bili predvideni. 

3.1 Priporočamo, da bi imel vsak državljan ali državljanka možnost predložiti temo v 
razpravo in da torej ta pravica ne bi smela biti pridržana za politike ali lobiste. 82,1 %  

3.2 Priporočamo, da ima pravico do pobude Evropski parlament, ki naj opredeli temo 
razprave in nato sprejme potrebna besedila za nadaljnje ukrepanje na podlagi priporočil, 
ki se oblikujejo v posvetovanjih. 

63,4 %  
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4. Težave pri odločanju o tem, 
kako najbolje organizirati proces, 
da bodo državljani in državljanke 
kar najbolje zastopani. 

4.1.1 Priporočamo ustanovitev enega ali več stalnih evropskih državljanskih forumov, ki bi 
skupaj s Parlamentom prevzeli posebne naloge. Forum/i bi se redno obnavljal/i. To bi 
omogočilo dolgoročno povezovanje državljanov in državljank, na voljo pa bi bilo dovolj 
časa, potrebnega za izvedbo temeljitih razprav in doseganje soglasja. Poleg tega stalnega 
foruma bi o temah, ki jih ta izbere, razpravljali tudi v ad hoc državljanskih forumih. 
Predlagamo, da se za zgled vzame model nemško govoreče skupnosti v Belgiji. 

54,8 %  

4.1.2 Priporočamo ustanovitev enega ali več nestalnih evropskih državljanskih forumov, ki 
bi se sestajali le v določenem obdobju in razpravljali o specifični temi. 58,5 %  

4.2 Priporočamo, da se evropski državljanski forumi ne organizirajo za nujna vprašanja, saj 
je za zagotovitev kakovosti razprav potrebno nameniti dovolj časa. 63,4 %  

5. Državljanke in državljani, ki 
sodelujejo v pobudah 
participativne demokracije, kot so 
državljanski forumi, prepogosto 
ne prejmejo povratnih informacij 
o nadaljnjih kratkoročnih in 
dolgoročnih ukrepih, sprejetih na 
podlagi njihove participacije. 

5.1 Priporočamo, da se državljankam in državljanom posredujejo povratne informacije o 
nadaljnjih ukrepih, ki so bili (ali niso bili) sprejeti na podlagi priporočil, potrjenih na 
državljanskih forumih. Če se priporočila ne upoštevajo, naj ustrezne evropske institucije 
navedejo razloge za svojo odločitev (npr. pomanjkanje pristojnosti). V ta namen 
priporočamo pripravo rednih povzetkov med celotnim procesom po izvedbi foruma. 

97,5 %  

 

6.1 Priporočamo, da se državljanski forumi organizirajo tudi za otroke, stare na primer od 
10 do 16 let, da bi povečali njihovo ozaveščenost glede udeležbe in razprave. To se lahko 
organizira v šolah. 

59,5 %  
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4. Referendumi 

Vprašanja Priporočila Podpora (%) 
 

 0.1 Priporočamo, da se omogoči organizacija referendumov na evropski ravni, na katerih bi 
se odločalo o evropskih vprašanjih. 73,3 %  

1. Referendumska kultura se 
med državami članicami močno 
razlikuje. 

1.1 Priporočamo, da se naroči raziskava o tem, kako v Evropi ustvariti skupno 
referendumsko kulturo. 70,7 %  

1.2 Priporočamo, da neodvisen forum preuči, ali je primerno izpeljati evropski referendum 
o določenem vprašanju.  77,5 %  

2. Način, kako je zastavljeno 
referendumsko vprašanje, ima 
lahko negativen učinek, pa tudi 
dejstvo, da se nanj odgovarja le z 
„da“ ali „ne“, saj to pogosto vodi 
v polarizacijo razprave in družbe. 
Občutljiva je tudi izbira 
predmeta referendumskega 
odločanja. 

2.1 Priporočamo ustanovitev znanstvenega odbora, ki bi odločal o tem, kako na najbolj 
nevtralen način zastaviti vprašanja, o katerih bi se glasovalo na evropskem referendumu. 87,2 %  

2.2 Priporočamo, da se zaradi niansiranja zastavijo vprašanja z več možnimi odgovori, ki 
omogočajo več kot samo odločanje med možnostma „da“ in „ne“, poleg tega se lahko na 
„da“ in „ne“ vežejo tudi pogoji (tj. „da, če ...“, „ne, če ...“). 

65,0 %  

2.3 Priporočamo, da se prazne glasovnice ne upoštevajo pri izračunu večine, ne navadne ne 
absolutne. Vseeno pa mora biti glasov dovolj (kvorum mora biti dosežen). 75,0 %  

2.4.1 Priporočamo, da se vprašanje, zastavljeno na evropskem referendumu, lahko nanaša 
na katero koli temo, ki je v pristojnosti Evropske unije. 87,5 %  

2.4.2 Priporočamo, da se izločijo teme, ki bi lahko izzvale konflikt med državami članicami. 39,0 %  

2.5 Priporočamo, da se lahko zastavijo tudi jasno formulirana tehnična in težavna vprašanja, 
saj so ljudje sposobni, da se ustrezno poučijo. 77,5 %  
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3. Referendumi niso 
demokratično orodje, če jih 
lahko skliče le politična sfera. 

3.1 Priporočamo, da ima Evropski parlament pravico do pobude za organizacijo evropskih 
referendumov, nato pa bi moral biti tudi v položaju, udejaniti njihov izid (Evropska komisija 
in Svet bi morala temu slediti in ne bi smela imeti možnosti blokade). 

67,5 %  

3.2 Priporočamo, da lahko pobudo za organizacijo referenduma dajo tudi državljanke in 
državljani sami (za kar naj veljajo podobna pravila kot na primer za evropsko državljansko 
pobudo). 

77,5 %  

3.3 Priporočamo, da naj bo za praktično organizacijo evropskega referenduma odgovoren 
nevtralen organ. 75,0 %  

4. Jasno je treba opredeliti, kdaj 
je referendum zavezujoč in kdaj 
ne. 

4.1.1 Priporočamo, da je izid evropskega referenduma zavezujoč le, če so izpolnjeni nekateri 
pogoji glede stopnje udeležbe. 92,7 %  

4.1.2 Priporočamo, da je izid referenduma zavezujoč le, če je bila zbrana ustrezna večina 
glasov (51/49, 70/30). Ti pogoji naj se določijo pred vsakim referendumom. 72,5 %  

4.2 Priporočamo, da je izid evropskega referenduma zavezujoč, če so pobudo za njegovo 
organizacijo dali državljani in državljanke (ki bi jim v ta namen uspelo zbrati določeno število 
podpisov), in nezavezujoč, če je pobudo dala politična institucija. 

47,5 %  

4.3 Priporočamo, da je izid evropskega referenduma zavezujoč le v primeru nekaterih 
vprašanj; v primeru tistih, pri katerih bi bile lahko posledice glasovanja zelo resne, ne bi smel 
biti zavezujoč. 

40,0 %  

5. Javnost je pogosto slabo 
poučena, preden naj bi glasovala 
na referendumu. Hkrati je 

5.1 Priporočamo, da se prebivalstvo pred vsakim evropskim referendumom natančno pouči 
o vplivu izida glasovanja na vsakdanje življenje prek letakov (kot v Švici) in/ali prek 
informativnih predstavitev. 

97,5 %  
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pomembno imeti nadzor nad 
posredovanimi informacijami, 
da se preprečijo negativni 
(domači ali tuji) vplivi na 
glasovanje. 

5.2 Priporočamo, da se za vsak evropski referendum ustanovi znanstveni odbor, da se 
zagotovi nevtralnost posredovanih informacij. 87,2 %  

6. Čeprav referendum k 
neposrednemu sodelovanju vabi 
celotno prebivalstvo (za razliko 
od državljanskega foruma), bo 
vedno obstajal določen odstotek 
ljudi, ki ne bodo glasovali. 

6.1.1 Priporočamo, da je glasovanje na evropskem referendumu obvezno. 43,6 %  

6.1.2 Priporočamo, da je glasovanje na evropskem referendumu prostovoljno. 52,5 %  

6.2 Da bi bilo ljudi, ki ne glasujejo, čim manj, priporočamo da se poleg glasovanja v papirni 
obliki (in drugih načinov glasovanja, kot je glasovanje po pošti) omogoči tudi elektronsko 
glasovanje. Elektronsko glasovanje je še posebej zanimivo za ljudi, ki so na dopustu, in k 
udeležbi pritegne tudi ljudi, ki so manj zainteresirani za glasovanje, saj jim ni več treba do 
kraja glasovanja. 

90,0 %  

7. Državljanke in državljani, ki 
sodelujejo v pobudah 
participativne demokracije, kot 
so referendumi, prepogosto ne 
prejmejo povratnih informacij o 
nadaljnjih kratkoročnih in 
dolgoročnih ukrepih, sprejetih 
na podlagi njihove participacije. 

7.1 Priporočamo, da se državljankam in državljanom posredujejo povratne informacije o 
ukrepih, ki so bili (ali niso bili) sprejeti v zvezi z odločitvijo, potrjeno na evropskem 
referendumu. 

92,5 %  
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5. Obstoječi instrumenti 

5.1 Volitve 

Vprašanja Priporočila Podpora (%) 

1. Pravila v državah članicah so 
različna. 

1.1 Predlagamo, da so volitve v Evropski parlament obvezne, vendar je treba to ustrezno 
utemeljiti, da bodo državljanke in državljani razumeli razloge. 50,0 % 

1.2 Priporočamo, da so pravila za volitve v Evropski parlament čim bolj usklajena v vseh 
državah, vključno z najnižjo starostjo. 87,2 % 

2. Merila za poslanke in 
poslance Evropskega 
parlamenta, kot so starost, 
narodnost in spol, niso dovolj 
raznolika. 

2.1.1 Predlagamo, da so poslanke in poslanci Evropskega parlamenta vseh starosti in iz vseh 
okolij. 82,1 % 

2.1.2 Predlagamo, da se poslanci in poslanke Evropskega parlamenta zavestno odločijo 
za evropsko kariero in ne le zato, ker so na koncu svoje kariere. 82,5 % 

2.1.3 Predlagamo, da se skuša zagotoviti uravnotežena zastopanost spolov, na primer z 
izmeničnim razvrščanjem po spolu na kandidatnih listah. Ta merila mora določiti EU in jih v 
skladu s kvoto upoštevati pri sestavi. Če se kandidat odreče mandatu, njegov mandat 
prevzame naslednji kandidat, če se mu odreče kandidatka, jo nadomesti naslednja 
kandidatka. 

82,5 % 

2.1.4 Priporočamo, da kandidatke in kandidati na evropskih listah nastopijo svoj mandat, če 
so izvoljeni. 89,2 % 
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3. Volimo evropski parlament, 
a nimamo nobene besede pri 
sestavi Komisije 

3.1 Predlagamo spremembo pogodbe, ki bi določala, da največja stranka v Evropskem 
parlamentu imenuje predsednika Evropske komisije. 48,6 % 

3.2 Priporočamo preglednejšo sestavo Evropske komisije v skladu z nekaterimi osnovnimi 
pravili, tako da bo sestava odražala voljo državljank in državljanov in da bodo državljani in 
državljanke vedeli, kako so bili člani in članice izbrani. 

88,9 % 

4. O kandidatkah in kandidatih 
na evropskih volitvah, 
njihovem programu ali politični 
skupini, ki ji bodo pripadali v 
Evropskem parlamentu, je 
premalo znanega. 

4.1 Predlagamo, da evropski kandidati in kandidatke bolj konkretno, na lokalni ravni in prek 
različnih komunikacijskih kanalov predstavijo sebe, svoje cilje in svoj program. 

84,2 % 
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5.2 Evropski varuh človekovih pravic 

Vprašanja Priporočila Podpora (%) 

1. Na prvih dveh straneh spletišča so informacije samo v 
angleškem jeziku. To je ovira za državljane in državljanke, ki ne 
obvladajo angleščine. 

1.1 Predlagamo, da se na domači strani informacije 
objavijo v vseh evropskih jezikih, novice v angleščini pa naj 
se objavljajo kje drugje na spletišču, če prevodov ni 
mogoče zagotoviti. 

89,2 % 

2. Varuh človekovih pravic ni udeležen pri sankcijah in 
morebitnih odškodninah za pritožnika. 

2.1 Predlagamo, da bi moral biti varuh vključen v postopek 
iskanja in uresničevanja rešitve, sankcije ali povračila, prav 
tako pa bi moral imeti besedo v postopku. 

71,1 % 

3. Potrditev prijave na spletno mesto lahko traja zelo dolgo. To 
lahko traja tudi 24 ur, tako da državljanka oz. državljan zgubi 
voljo in predčasno odneha. 

3.1 Predlagamo, da se naloži sistem za takojšnjo potrditev. 
47,4 % 

4. Ob vložitvi pritožbe je treba odgovoriti na vprašanje, ali so 
že bili uporabljeni vsi možni postopki. Državljan oz. državljanka 
ne pozna vseh postopkov in ne more odgovoriti na vprašanje. 

4.1 Predlagamo, da se vključi povezava na preprosto 
predstavitev ali razlago drugih postopkov. 89,5 % 

5. Spletišče varuha človekovih pravic je dobro oblikovano, 
vendar nima prave evropske „podobe“, zato so državljani in 
državljanke v dvomih (sem na pravem mestu, ali je to spletišče 
verodostojno?). 

5.1 Predlagamo, da se grafična podoba spletišča spremeni 
in bolje uskladi s podobo spletišča EU. Prvi nasvet bi bil, da 
se evropska zastava postavi na vrh strani. Že po prvem 
„kliku“ mora biti jasno, da je državljan oz. državljanka na 
spletišču varuha človekovih pravic. 

78,4 % 
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5.3 Javno posvetovanje 

Vprašanja Priporočila Podpora (%) 

1. Spletišče za posvetovanja se je spremenilo, državljanka oz. 
državljan pa je najprej preusmerjen na zastarelo stran. URL 
novega spletišča je treba poiskati z iskalnikom. 

1.1 Predlagamo, da se staro spletno mesto zbriše ter na 
prvem mestu navede novo spletno mesto. 81,6 % 

2. Načrt (v angleščini) in nasveti (jezik „urejevalnika za 
državljane“) za posvetovanje niso prevedeni v jezik državljana 
oz. državljanke, ki jih bere. 

2.1 Močno priporočamo, da se načrt prevede v jezik 
državljanke oz. državljana. Če je načrt samo v angleščini, to 
onemogoča sodelovanje državljankam in državljanom, ki ne 
govorijo angleščine. 

81,6 % 

2.2 Priporočamo, da se na vsak prispevek pripne zavihek ali 
ikona za „strojni prevod“, povezan z odprtokodnim 
prevajalnikom, na primer Google Translate ali DeepL. 

65,8 % 

3. Za prejemanje informacij o nadaljnjem poteku postopka se 
je treba prijaviti. 

3.1 Predlagamo, da se informacije o nadaljnjem postopku 
avtomatično pošiljajo vsem, ki so odgovorili, z možnostjo, da 
se odjavijo. 

89,5 % 

4. Ne vemo, če je število mnenj, ki zastopajo isto smer, 
pomembno za komisijo, ali štejejo le kot eno stališče 
(ponderirano ali ne). Skrbi nas, da bi v primeru združevanja več 
mnenj, ki zastopajo isto smer, lobisti/aktivisti/velike družbe 
imeli večjo težo v posvetovanju in posledično tudi pri ukrepih, 

4.1 Priporočamo, da se na spletnem mestu o tem zagotovijo 
jasne informacije. 81,6 % 

4.2 Če je število mnenj, ki zastopajo isto smer, pomembno, 
priporočamo, da se uvede sistem, ki bo izločil lobiste, 
aktiviste ali velike družbe, tako da ne bodo imeli 
neupravičene teže. 

60,5 % 
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ki jih sprejme EU, v primerjavi z glasom državljanov in 
državljank/NVO. 

4.3 Priporočamo, da se ustvari programska oprema za 
umetno inteligenco, ki bo klasificirala različna mnenja in štela 
nasprotujoča ali pozitivna mnenja. 

47,4 % 

4.4 Predlagamo, da se organizirajo srečanja med državljani ni 
državljankami ter (aktivističnimi) združenji: kraji, kjer lahko 
državljani in državljanke izrazijo svoje mnenje; imeli naj bi 
obliko „evropskih hiš“, ki lahko pomagajo pri razširjanju 
mnenj državljank in državljanov na evropski ravni. Nahajati 
bi se morali na različnih lokacijah in na lokalni ravni. 

62,2 % 

5. Obrazec za mnenje je nejasen: vključuje tako vprašanje 
odprtega tipa kot vprašalnik. Kakšen je namen vsakega od teh 
dokumentov, kaj je treba izpolniti? 

5.1 Te informacije bi bilo treba na spletišču pojasniti. 
81,6 % 

6. Glede instrumentov je preveč ravni pristojnosti. 6.1 Predlagamo, da se vzpostavi center za razpošiljanje, ki bo 
usmerjal prošnje na organe na ustrezni ravni upravljanja. 78,9 % 
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5.4 Evropska državljanska pobuda 

Vprašanja Priporočila Podpora (%) 

1. Državljani in državljanke brez 
interneta so težje dosegljivi. 

1.1 Predlagamo, da bi vključili lokalne organe in knjižnice, neodvisne od vlade, da bi 
seznanjali s pobudami ter zbirali podpise v elektronski obliki in na papirju. EU bi morala 
urediti register tega omrežja po državah ter ga dati na voljo državljankam in državljanom, 
ki začenjajo evropsko državljansko pobudo. 

71,1 % 

2. Sodelovati mora premajhno 
število držav, da bi bilo mogoče 
dobiti dovolj podpore. 

2.1 Predlagamo, da se število držav, v katerih se zbirajo podpisi, dvigne na 13, tako da bo 
mogoče dobiti več podpore za predlog. Število podpisov bi bilo treba vrednotiti glede na 
število prebivalstva. 

64,9 % 

3. Zbiranje podpisov je precej 
drago in naporno. 

3.1 Predlagamo, da bi te pobude podprli s financiranjem iz EU. 71,1 % 

3.2 Predlagamo, da se ustanovi posebno telo za lažje usklajevanje med državami. 75,7 % 

4. Postopek je za državljane in 
državljanke zahteven. 

4.1 Predlagamo, da se vzpostavi služba za pomoč državljankam in državljanom pri 
izpeljevanju postopkov. 83,8 % 

5. Ni jasno, kaj je rezultat 
državljanske pobude. 

5.1 Predlagamo, da bi morala biti Evropska komisija obvezana, da razpravlja o predlogu 
ter je aktivno udeležena pri nadaljnjih postopkih v zvezi z njim, ne pa da samo odgovori in 
potrdi prejem. Če se Komisija odloči, da na podlagi zadevnega predloga ne bo ukrepala, 
mora to utemeljiti. 

100,0 % 

5.2 Predlagamo, da se ob prejemu evropske državljanske pobude organizira posvetovanje 
z državljankami in državljani, da se pridobi njihovo mnenje, preden začne Komisija delo v 
zvezi z njo. Tako ne bi prihajalo do skrajnih mnenj ali glasovanj, vključena pa bi bila tudi 
mnenja ljudi, ki niso podpisali evropske državljanske pobude. Poleg tega bo imel predlog 
večjo težo na ravni EU in pri nadaljnjih aktivnostih v zvezi z njim, če bodo mnenje izrazili 
vsi državljani in državljanke. 

55,3 % 
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5.5 Pravica do peticije 

Vprašanja Priporočila Podpora (%) 

1. Zadnjo odločitev sprejme 
Evropska komisija in ni gotovo, 
kakšen bo izid. 

1.1 Predlagamo, da Komisija sledi priporočilu Evropskega parlamenta. 
81,1 % 

2. Proces in motivi za odločitev 
niso dovolj transparentni. 

2.1 Predlagamo, da se oseba, ki vloži peticijo, redno informira o napredku in odločitvah. 
Navesti je treba tudi razloge za zadnji sklep. 94,4 % 

3. Državljani in državljanke težko 
izrazijo potrebo po novi 
zakonodaji. 

3.1 Naše priporočilo je, da bi bilo treba peticije uporabiti tudi kot orodje za izražanje 
potrebe po novi zakonodaji. 78,4 % 

 


