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SOUHRNNÝ ZÁPIS 

Pracovní skupina pro evropskou demokracii, které předsedal Manfred Weber, Evropský parlament 

21. ledna 2022, 14:00–16:00 

 
 

1. Úvodní slovo předsedy  
 

Schůze se konala v hybridním formátu a byla přenášena po internetu (záznam je k dispozici zde). 
Předseda přivítal členy skupiny a uvedl, že schůze bude zahájena prezentací zástupců evropských a 
vnitrostátních panelů občanů, po níž bude následovat rozprava. Cílem bylo pokračovat v rozpravě 
podle pracovní struktury skupiny. Zdůraznil, že po intenzivní rozpravě a vyslechnutí všech zúčastněných 
je důležité začít pracovat na konkrétních návrzích. V této souvislosti připomněl, že návrhy by se měly 
zakládat na doporučeních občanů a měly by zahrnovat alespoň konsensus mezi představiteli 
Evropského parlamentu, Rady, Komise a vnitrostátních parlamentů. V zájmu usnadnění postupu bylo 
nejlepší pokusit se dosáhnout dohody již v rámci samotné pracovní skupiny. Předseda rovněž poukázal 
na skutečnost, že témata pracovní skupiny se těší vysokému politickému zájmu a uvedl zejména 
nedávné vystoupení prezidenta Macrona v Evropském parlamentu1.  
   

2. Diskuse 
 
Rozprava byla zahájena prezentací dvou občanů z Evropské panelové diskuse občanů na téma 
„Evropská demokracie; hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“. Vyjádřili uznání předsedovi za to, 
jakým způsobem organizaci schůzí pracovní skupiny uchopil, a poznamenali, že dvě doporučení týkající 
se prvních dvou pilířů, nebylo možné v prosinci zcela splnit. Zdůraznili zejména doporučení týkající se 
přímé demokracie, ústavního procesu Evropské unie a posílení demokratických hodnot uvnitř EU. 
Občané rovněž podrobně vysvětlili svá doporučení ohledně účasti občanů, vzdělávání a informací o EU 
a ohledně mládeže. Zdůraznili, že je důležité, aby se občané mohli větší měrou účastnit rozhodovacího 
procesu prostřednictvím různých nástrojů, včetně shromáždění občanů, a současně rovněž zajistit 
minimální úroveň politického vzdělání ve všech členských státech EU a přístup ke spolehlivým 
informacím.  
 
Zástupci občanů z Belgie, Francie a Nizozemska nastínili hlavní výsledky svých panelů a poukázali na 
spoustu bodů shodujících se s doporučeními na evropské úrovni. Poukázali zejména na nedostatek 
informací, který občané vnímají v řadě členských států, a na s tím související případy nepravdivých 
informací, dostupnost institucionální komunikace a klíčovou úlohu vzdělání a sdělovacích prostředků. 
Některé panely se dotkly také tématu evropských voleb, úlohy institucí a potřeby transparentnosti a 
účinnosti rozhodování. 
 
 
 

2.1. Navazující diskuse o demokracii a volbách a procesu rozhodování 

 
1 Prezident Macron se ujal společného předsednictví Konference o budoucnosti Evropy společně se zahájením 
francouzského předsednictví Rady EU dne 1. ledna 2022. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
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V následné diskusi předložilo několik řečníků argumenty pro či proti možnosti hlasovat pro strany na 
úrovni Evropské unie s kandidáty z více členských států (nadnárodní seznamy), spojit jmenování 
předsedy Evropské komise s výsledkem evropských voleb nebo dokonce zvážit jeho případnou přímou 
volbu. Někteří řečníci zmínili možnost přechodu Rady od jednomyslného hlasování k hlasování 
kvalifikovanou většinou, zavedení práva legislativního podnětu pro Evropský parlament nebo zahájení 
ústavního procesu pro Evropskou unii. Někteří členové uvedli, že jsou připraveni k pozměnění smluv, 
zatímco jiní upozorňovali na skutečnost, že by to v tomto okamžiku bylo obtížné, a poukázali na několik 
důležitých doporučení občanů ohledně zlepšení evropské demokracie, která by mohla být provedena 
ve stávajícím rámci. Někteří řečníci se tázali, jak by konkrétní příspěvky z vícejazyčné digitální platformy 
mohly být začleněny do další činnosti pracovní skupiny. Jeden člen upozornil na význam 
demokratických postupů na pracovišti jako klíčového prvku sociálně tržního hospodářství. 
 
  

2.2. Účast občanů a mládež 
 
Členové se ve velké míře shodli na tom, že je třeba poskytovat lepší informace a zahrnovat občany do 
utváření politik EU. Někteří členové podpořili myšlenku pořádat shromáždění občanů pravidelně, což 
by obohatilo diskusi na úrovni EU. Během diskuse byla rovněž nadnesena myšlenka vytvořit lepší 
prostor pro konzultace online. Někteří členové poznamenali, že již existuje několik participativních 
nástrojů a mechanismů pro konzultace. Bylo poukázáno na to, že tyto nástroje by měly být v každém 
případě chápány jako nástroje, jež doplňují zastupitelskou demokracii, a rovněž jako příspěvek 
organizací občanské společnosti a sociálních partnerů, kteří plní své příslušné úlohy. Občané zdůraznili, 
že je pro ně důležité vnímat, že je jim nasloucháno, a to aby všechna jejich doporučení byla diskutována 
a pečlivě posuzována bez jakéhokoli účelového vybírání.  
 
Všichni se shodli na tom, že existuje souvislost mezi lepším vzděláváním o evropském občanství a 
lepším poskytováním informací a úsilím na podporu občanské angažovanosti.  Všichni se rovněž shodli 
na tom, že demokratické procesy na úrovni EU jsou komplexní, a proto je důležité věnovat zvláštní 
pozornost srozumitelné a jasné komunikaci. Byl nadnesen problém dezinformací a úloha sdělovacích 
prostředků, pokud jde o poskytování informací o EU. Někteří členové poukázali na úlohu, již by 
vnitrostátní parlamenty mohly plnit při kontrole činnosti svých vlád a podpoře diskuse na vnitrostátní 
úrovni o otázkách EU.   
 
Pokud jde o minimální volební věk, vyjádřili členové své komentáře, jež se hodně lišily. Byly nadneseny 
myšlenky týkající se pozitivní diskriminace mladých lidí v demokratickém procesu a posouzení dopadu 
právních předpisů na mladé lidi.  
 
Místopředsedkyně výkonné rady Konference a místopředsedkyně Komise paní Šuicová zdůraznila, co 
všechno již instituce vykonaly, pokud jde o záležitosti, jichž se týkala doporučení občanů, a připomněla 
závazek všech tří předsedů orgánů EU, tj. naslouchat a zjišťovat, co je třeba udělat s cílem posunout se 
v otázce řešení vyjádřených obav dál.  
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3. Závěrečné poznámky předsedy 
 
Předseda uzavřel schůzi vyjádřením spokojenosti s tím, že se rozprava soustředila na doporučení 
občanů, zejména pak těch doporučení, jež se týkala zapojení občanů a jejich účasti, což občané 
považovali za zásadní. Domníval se, že zbývající dva pilíře (výkonná pravomoc a subsidiarita a postupy), 
jež jsou techničtější povahy, by mohly být náplní příští schůze pracovní skupiny.  Pokud jde o další 
postup, připomněl své přání začít pracovat na konkrétních návrzích. Jako základ by mohl být 
vypracován písemný/pracovní dokument, do něhož by byli vhodně zapojeni občané. Bylo rovněž 
důležité zohlednit, jaké iniciativy již byly provedeny, co je v plánu, a jakou práci je ještě třeba vykonat. 
Zdůraznil, že je třeba, aby všichni členové přistupovali k tomuto postupu s ochotou ke kompromisu, 
aby ho bylo možné dokončit.  
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PŘÍLOHA I. Pořad jednání schůze konané dne 21. ledna 2022 
 

 

 

POŘAD JEDNÁNÍ TŘETÍ SCHŮZE PRACOVNÍ SKUPINY  
PRO EVROPSKOU DEMOKRACII  

 
 

Pátek 21. ledna 2022 od 14:00 do 16:00 
(hybridní) 

 

 
1. Úvodní slovo předsedy  

 

2. Prezentace doporučení evropské panelové diskuse občanů a vnitrostátní panelové 

diskuse občanů v oblasti evropské demokracie; diskuse  

 

3. Výměna názorů na evropskou demokracii 

3.1   Výkonná pravomoc 

3.2   Subsidiarita a postupy 

3.3   Účast občanů a mládež 

 

4. Prezentace předsedy o probíhajících výměnách ohledně vícejazyčné digitální 

platformy 

 

5. Různé 

 

6. Závěrečné slovo předsedy 
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PŘÍLOHA II Seznam členů pracovní skupiny pro evropskou demokracii 
 

Předseda:  
pan Manfred 
WEBER 

(Evropský parlament)  

    

Název Jméno Příjmení Konstrukční část 

paní Chiara ALICANDRO evropské panelové diskuse občanů 

pan Michalakis ASIMAKIS evropské panelové diskuse občanů 

pan Zoltán  BALCZÓ parlamenty členských států 

paní Olga BAUM evropské panelové diskuse občanů 

pan Matouš BĚLOHLÁVEK evropské panelové diskuse občanů 

pan Brando BENIFEI Evropský parlament 

paní Mara BIZZOTTO Evropský parlament 

pan Damian BOESELAGER Evropský parlament 

pan Ioannis  BOURNOUS parlamenty členských států 

pan Nicolai BOYSEN vnitrostátní panelové diskuse občanů / akce 

paní Martina BRAMBILLA evropské panelové diskuse občanů 

pan Gari  CAPPELLI parlamenty členských států 

pan Vasco CORDEIRO Výbor regionů 

paní Annemieke DE CLERCK evropské panelové diskuse občanů 

pan Bruno  DIAS parlamenty členských států 

pan Gašper  DOVŽAN Rada 

paní Aleksandra   DULKIEWICZ zástupkyně místních/regionálních orgánů 

pan Pascal DURAND Evropský parlament 

paní Anna ECHTERHOFF občanská společnost 

pan Sandro GOZI Evropský parlament 

paní  Eva Kjer  HANSEN parlamenty členských států 

pan Pablo  HISPÁN parlamenty členských států 

paní Pat Kelly Rada 

paní Antonia KIEPER evropské panelové diskuse občanů 

pan Wepke KINGMA Rada 

pan Tomáš KOZÁK Rada 

pan Zdzisław KRASNODĘBSKI Evropský parlament 

pan Reinhold  LOPATKA parlamenty členských států 

paní  Esther LYNCH sociální partneři 

pan Evangelos MEIMARAKIS Evropský parlament 

pan Aleksandar MILISOV evropské panelové diskuse občanů 

paní  Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlamenty členských států 

paní Dorien NIJS vnitrostátní panelové diskuse občanů / akce 

pan Jorge Luis PAZOS LOPEZ  evropské panelové diskuse občanů 

pan Anti  POOLAMETS parlamenty členských států 
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pan Arnoldas PRANCKEVIČIUS Rada 

pan Paulo RANGEL Evropský parlament 

paní Ariane  RODERT Evropský hospodářský a sociální výbor 

pan Hans  ROTHENBERG parlamenty členských států 

pan Domènec Miquel RUIZ DEVESA Evropský parlament 

pan Hermano  SANCHES RUIVO zástupkyně místních/regionálních orgánů 

pan Axel  SCHÄFER parlamenty členských států 

pan Kaspar SCHULTZ vnitrostátní panelové diskuse občanů / akce 

pan Pedro SILVA PEREIRA Evropský parlament 

pan Sven SIMON Evropský parlament 

paní Lucie  STUDNICNA Evropský hospodářský a sociální výbor 

paní Dubravka SUICA Evropská komise 

paní Wiktoria TYSZKA ULEZALKA evropské panelové diskuse občanů 

pan Apostolos TZITZIKOSTAS Výbor regionů 

pan Bastiaan  VAN APELDOORN parlamenty členských států 

pan Andris VĪTOLS Rada 

 


