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ZBIRNO POROČILO delovne 
skupine o EU v svetu 

Predsedujoči Gunther Krichbaum na povabilo Clémenta Beauna, ki je bil odsoten 
22. oktober 2021, od 11.00 do 

13.00 
 

 
 

1. Uvodna beseda predsedujočega 
 

Seja je potekala v hibridni obliki. Predsedujoči Gunther Krichbaum je posredoval sporočilo Clémenta 
Beauna, ki se je opravičil za odsotnost na prvi seji zaradi nujnih obveznosti na Evropskem svetu na ta 
dan. Predsedujoči Gunther Krichbaum je povabil predstavnike državljanskega foruma k besedi, jih 
pozval, naj se predstavijo in povedo, o čem so razpravljali na svojem državljanskem forumu. Poudaril je 
inovativno naravo konference in te seje. 

 
2. Razprava 

 
Udeleženci državljanskega foruma na začetku seje niso bili pripravljeni spregovoriti, tako da so drugi 
udeleženci odprli razpravo, ki so se ji kasneje pridružili tudi predstavniki foruma. 

 
Obravnavane so bile naslednje ključne teme: 

 
Evropska sosedska politika in širitev 

• Več članov delovne skupine je poudarilo, kako pomemben je proces širitve na zahodni Balkan, 

a da širitev ne sme ogroziti procesov odločanja v EU ter da je treba revidirati glasovanje s 

soglasjem. 

 
Evropske vrednote in vizija, kakšna je prihodnost EU z vidika njene vloge v svetu 

• Neodvisna Evropa, ki lahko hitro oceni grožnje in se nanje odzove. 

• Številni so poudarili trdne evropske vrednote, ki naj bi prevevale vse mednarodne 

dejavnosti EU (trgovino, odnose z drugimi državami). Zaradi teh vrednot se Evropa razlikuje 

od preostalega sveta. 

• Odnosi z ZDA, Rusijo in Kitajsko so bili večkrat omenjeni, omenjena pa je bila tudi Turčija. 

• Zagotoviti je treba, da EU lahko deluje (orodja in sprejemanje odločitev). 

 
Evropska varnost in obramba 

• Kar zadeva odnos EU do Nata, ali bi bila lahko EU bolj dejavna in si hkrati prizadevala za mirno, 

toda varno EU? 

• Usklajeno uporabljati vse instrumente, ki so EU na voljo na mednarodni ravni. 

 
Evropska trgovinska politika in gospodarstvo 

• EU bi morala biti zmožna vplivati na spremembe prek trgovinske politike in zakonodaje, 

hkrati pa poskrbeti, da ostane privlačna za poslovanje podjetij. 
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• Uveljavljati se med velikimi akterji, kot sta Kitajska in Rusija. 

 
Predstavniki državljanskega foruma in drugi člani delovne skupine so omenili tudi druga vprašanja, pri 
čemer je več govorcev izpostavilo, da je treba povečati udeležbo na evropskih volitvah ter državljane 
bolje vključiti v volilno obdobje. Omenjena je bila tudi potreba po boljši komunikaciji, izobraževanju o 
demokraciji ter preglednosti sprejemanja odločitev v EU. 

 
3. Sklepne ugotovitve predsedujočega 

 
Predsedujoči je ugotovil, da želijo vsi člani delovne skupine izboljšati strukturo razprav. Na prihodnjih 
sejah bo ključno, da se opredelijo glavni sklopi oziroma teme, o katerih bi se nato lahko ločeno 
razpravljalo, pri čemer bi se posamična razprava začela s predstavnikom državljanskega foruma. 
Predsedujoči je tudi podprl druge člane v želji, da ta delovna skupina prispeva nekaj koristnega in 
specifičnega za plenarno zasedanje. Poročila foruma in platforme bi bila dober vir te strukture, skupaj 
z zamislimi s te seje. Predsedujoči je povedal, da je v zadnjem trenutku nadomestil stalnega 
predsedujočega Clémenta Beauna, ki ga bo obvestil o ugotovitvah te seje, da bi lahko na prihodnjih 
sejah dosegli pričakovano. 
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PRILOGA II Seznam članov delovne skupine EU v svetu 
 
PREDSEDUJOČI Clément BEAUNE (od 1.1.2022 dalje Hans DAHLGREN) 

 
dr. 

ANN 
CHAI 

Dr. 

Francisco ALDECOA nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Concepción ANDREAU RODRIGUEZ Odbor regij 

g. Olivier BALDAUFF Svet 

g. Clément BEAUNE Svet 

ga. Simone BEISSEL nacionalni parlamenti 

ga. Rozalia-Ibolya BIRO nacionalni parlamenti 

g. Séamus BOLAND Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Josep BORRELL Evropska komisija/ESZD 

g. Mansef CAMPOS Evropski državljanski forumi 

g. Fabio Massimo CASTALDO Evropski parlament 

g. Włodzimierz CIMOSZEWICZ Evropski parlament 

ga. Deirdre CLUNE Evropski parlament 

g. Péter CSAKAI-SZOKE evropski državljanski forumi 

g. Hans DAHLGREN Svet 

g. Benedetto DELLA VEDOVA Svet 

ga. Verena DUNST lokalna/regionalna predstavnica 

g. Christian FEUSTEL socialni partnerji 

g. Carlo FIDANZA Evropski parlament 

g. Domagoj HAJDUKOVIĆ nacionalni parlamenti 

ga. Stephanie HARTUNG nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Danuta HÜBNER Evropski parlament 

ga. Gisèle JOURDA nacionalni parlamenti 

g. Eric JULIEN evropski državljanski forumi 

ga. Roelien KAMMINGA nacionalni parlamenti 

g. Bogdan KLICH nacionalni parlamenti 

g. Rihards KOLS nacionalni parlamenti 

g. Gunther KRICHBAUM nacionalni parlamenti 

g. Andrius KUBILIUS Evropski parlament 

g. Ilhan KYUCHYUK Evropski parlament 

ga. Hélène LAPORTE Evropski parlament 

g. Jaak MADISON Evropski parlament 

g. Kostas MAVRIDIS Evropski parlament 

ga. Klaudia MAZUR evropski državljanski forumi 

ga. Dajana MILINKOVIC evropski državljanski forumi 

g. Ruairí Ó Murchú nacionalni parlamenti 

g. Ali OUACH evropski državljanski forumi 

g. Jouni OVASKA nacionalni parlamenti 

prof. George PAGOULATOS nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Georgia PARPOSZ evropski državljanski forumi 
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ga. Inês PASCOAL DA SILVA evropski državljanski forumi 

g. Tonino PICULA Evropski parlament 

g. Nik PREBIL nacionalni parlamenti 

g. Kornelios S. KORNELIOU Svet 

g. Pavel SKULIL evropski državljanski forumi 

g. Mark SPEICH Odbor regij 

ga. Klaudia SZEMEREYNE PATAKI lokalna/regionalna predstavnica 

g. Kim VALENTIN nacionalni parlamenti 

ga. Ymare VAN DER SLUIS evropski državljanski forumi 

ga. Viola VON CRAMON-TAUABADEL Evropski parlament 

ga. Sophie WILMES Svet 

ga. Janica YLIKARJULA Evropski ekonomsko-socialni odbor 

 


