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SAMMENFATTENDE REFERAT 

Arbejdsgruppen om europæisk demokrati under forsæde af Manfred Weber, Europa-Parlamentet 

Den 21. januar 2022 kl. 14.00-16.00 

 
 

1. Indledende bemærkninger fra formanden  
 

Mødet fandt sted i hybridformat og blev webstreamet (optagelse findes her). Formanden bød 
velkommen og oplyste, at mødet ville begynde med en præsentation ved repræsentanterne for 
europæiske og nationale borgerpaneler efterfulgt af en debat. Formålet var at fortsætte drøftelserne 
inden for rammerne af den arbejdsstruktur, der var fastlagt for arbejdsgruppen. Han understregede 
vigtigheden af, at man efter at have drøftet sagen grundigt og lyttet til hinanden begyndte at arbejde 
på konkrete forslag. I den forbindelse mindede han om, at forslagene skulle være baseret på borgernes 
anbefalinger og som minimum have generel opbakning fra Europa-Parlamentets, Rådets, 
Kommissionens og de nationale parlamenters komponenter. For at lette processen var det bedst, at 
man prøvede at nå til enighed allerede i arbejdsgruppen. Formanden påpegede også den store 
politiske interesse omkring de emner, arbejdsgruppen beskæftigede sig med, og henviste navnlig til 
præsident Macrons nylige tale i Europa-Parlamentet1. 
 

2. Drøftelse 
 
Drøftelsen indledtes med et oplæg ved to borgere fra EU-borgerpanelet "Europæisk 
demokrati/værdier og rettigheder, retsstatsprincippet og sikkerhed". Efter at have udtrykt deres 
påskønnelse af formandens tilrettelæggelse af arbejdsgruppens møder fokuserede de på visse 
anbefalinger vedrørende de to første søjler, som ikke havde kunnet behandles fuldt ud i december. De 
fremhævede navnlig anbefalingerne om direkte demokrati, en forfatningsproces for Den Europæiske 
Union og styrkelse af de demokratiske værdier i EU. Borgerne redegjorde også nærmere for deres 
anbefalinger vedrørende borgerdeltagelse, uddannelse og information om EU samt ungdom. De 
understregede vigtigheden af, at borgerne kunne deltage mere i beslutningsprocessen ved hjælp af 
forskellige instrumenter, herunder borgerforsamlinger, samtidig med at der sikredes et minimum af 
politisk uddannelse i alle EU's medlemsstater og adgang til pålidelig information.  
 
Borgerrepræsentanter fra Belgien, Frankrig og Nederlandene redegjorde for de vigtigste resultater af 
deres respektive paneldrøftelser og bemærkede, at der var en høj grad af sammenfald med 
anbefalingerne på europæisk plan. De fremhævede navnlig den informationskløft, som borgerne 
oplever i en række medlemsstater, samt de relaterede spørgsmål om fake news, den institutionelle 
kommunikations tilgængelighed og den afgørende rolle, som uddannelse og medier spiller. Nogle af 
panelerne kom også ind på emner vedrørende valget til Europa-Parlamentet, institutionernes rolle og 
behovet for større gennemsigtighed og effektivitet i beslutningstagningen. 
 
 

 
1 Præsident Macron var indtrådt i det fælles formandskab for konferencen om Europas fremtid i anledning af 
Frankrigs overtagelse af formandskabet for EU-Rådet den 1. januar 2022. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER


 

2 
 

 
2.1. Opfølgende drøftelse om demokrati og valg, beslutningstagning 

 
Under den efterfølgende debat fremførte flere talere argumenter for og imod tanken om at opstille 
kandidater fra flere forskellige medlemsstater på tværnationale lister for EU-dækkende partier, at 
kæde udnævnelsen af formanden for Europa-Kommissionen sammen med resultatet af valget til 
Europa-Parlamentet eller endog overveje muligheden af at vælge Kommissionens formand direkte. 
Nogle talere nævnte muligheden af at gå over til beslutningstagning med kvalificeret flertal i stedet for 
enstemmighed i Rådet, indføre en lovgivningsinitiativret for Europa-Parlamentet eller indlede en 
forfatningsproces for Den Europæiske Union. Nogle medlemmer erklærede sig rede til at åbne 
traktaterne, mens andre advarede mod at gøre det på nuværende tidspunkt, samtidig med at de 
fremhævede en række vigtige anbefalinger fra borgerne til forbedring af det europæiske demokrati, 
som ville kunne implementeres inden for de eksisterende rammer. Nogle talere spurgte ind til, hvordan 
specifikke input fra den flersprogede digitale platform kunne integreres i arbejdsgruppens videre 
arbejde. Et medlem fremhævede betydningen af demokrati på arbejdspladsen som et centralt element 
i den sociale markedsøkonomi. 
 
  

2.2. Borgerdeltagelse og ungdom 
 
Der var udbredt enighed om behovet for bedre information og yderligere inddragelse af borgerne i 
EU's politiske beslutningsproces. Nogle medlemmer tilkendegav støtte til idéen om regelmæssigt at 
afholde borgerforsamlinger for at berige debatten på EU-plan. Idéen om at skabe bedre forhold for 
online-høringer blev også nævnt i debatten. Nogle medlemmer påpegede, at der allerede fandtes en 
række deltagelses- og konsultationsværktøjer. Det blev påpeget, at sådanne værktøjer under alle 
omstændigheder skulle ses som et supplement til det repræsentative demokrati samt til bidragene fra 
det organiserede civilsamfund og arbejdsmarkedets parter, som alle havde deres respektive roller at 
spille. Borgerne understregede, at det var vigtigt for dem at føle sig hørt, ligesom de lagde vægt på, at 
alle deres anbefalinger blev diskuteret og taget seriøst uden "cherry-picking".  
 
Bedre information om europæisk medborgerskab og om EU blev betragtet som tæt forbundet med 
bestræbelserne på at fremme borgerdeltagelsen. Der var en erkendelse af, at de demokratiske 
processer på EU-plan var komplekse, og at det derfor var vigtigt at være særligt opmærksom på en klar 
og enkel kommunikation. Problemet med desinformation og mediernes rolle i formidlingen af 
information om EU blev rejst. Nogle medlemmer pegede på den rolle, som de nationale parlamenter 
kunne spille med hensyn til at udøve kontrol med deres regeringer og stimulere debatten på nationalt 
plan om EU-spørgsmål.  
 
Hvad angik spørgsmålet om valgretsalder gav medlemmerne udtryk for divergerende meninger. 
Tanken om positiv særbehandling af unge i demokratiske processer og vurdering af lovgivningens 
indvirkning på unge blev rejst.  
 
Dubravka Šuica, næstformand i Kommissionen og medformand for konferencens bestyrelse, 
fremhævede, hvad institutionerne allerede havde gjort med hensyn til de spørgsmål, der var rejst i 
borgernes anbefalinger, og mindede om tilsagnet fra de tre formænd for EU-institutionerne om at lytte 
og undersøge, hvad der kunne gøres for yderligere at adressere de rejste spørgsmål.  
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3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 

 
Formanden afsluttede mødet, idet han gav udtryk for sin tilfredshed med, at debatten havde fokuseret 
på borgernes anbefalinger, navnlig dem der drejede sig om spørgsmålet om deres inddragelse og 
deltagelse, som var afgørende for borgerne. Han mente, at de to tilbageværende søjler (udøvende 
magt og subsidiaritet og procedurer), som var af mere teknisk karakter, kunne dækkes på det næste 
møde i arbejdsgruppen. Med hensyn til de næste skridt gentog han sit ønske om at begynde at arbejde 
på konkrete forslag. Dette kunne gøres ved at udarbejde et skriftligt dokument/nonpaper, der kunne 
danne grundlag, med passende inddragelse af borgere undervejs i arbejdet. Det var også vigtigt at tage 
hensyn til, hvilke initiativer der allerede var blevet implementeret, hvad der var planlagt, og hvad der 
endnu forestod at gøre. Han understregede nødvendigheden af, at alle medlemmer gik ind i arbejdet 
med en vilje til kompromis som forudsætning for at kunne afslutte processen.  
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BILAG I. Protokol fra mødet den 21. januar 2022 
 

 

 

DAGSORDEN FOR DET TREDJE MØDE I ARBEJDSGRUPPEN  
OM EUROPÆISK DEMOKRATI  

 
 

Fredag den 21. januar 2022 – kl. 14.00-16.00 
(hybrid) 

 

 
1. Indledning ved formanden  

 

2. Fremlæggelse ved borgere af anbefalingerne fra EU-borgerpanelet og de nationale 

borgerpaneler om "europæisk demokrati", efterfulgt af drøftelse  

 

3. Drøftelse om europæisk demokrati 

3.1 Udøvende magt 

3.2 Subsidiaritet og procedurer 

3.3 Borgerdeltagelse og ungdom 

 

4. Redegørelse ved formanden om de igangværende drøftelser om den flersprogede 

digitale platform 

 

5. Diverse sager 

 

6. Afslutning ved formanden 
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BILAG II. Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om europæisk demokrati 
 

Formand:  Manfred WEBER (Europa-Parlamentet)  

    

  Fornavn Efternavn Komponent 

  Chiara ALICANDRO EU-borgerpaneler 

  Michalakis ASIMAKIS EU-borgerpaneler 

  Zoltán  BALCZÓ Nationale parlamenter 

  Olga BAUM EU-borgerpaneler 

  Matouš BĚLOHLÁVEK EU-borgerpaneler 

  Brando BENIFEI Europa-Parlamentet 

  Mara BIZZOTTO Europa-Parlamentet 

  Damian BOESELAGER Europa-Parlamentet 

  Ioannis  BOURNOUS Nationale parlamenter 

  Nicolai BOYSEN Nationale borgerpaneler/arrangementer 

  Martina BRAMBILLA EU-borgerpaneler 

  Gari  CAPPELLI Nationale parlamenter 

  Vasco CORDEIRO Regionsudvalget 

  Annemieke DE CLERCK EU-borgerpaneler 

  Bruno  DIAS Nationale parlamenter 

  Gašper  DOVŽAN Rådet 

  Aleksandra DULKIEWICZ Lokal/regional repræsentant 

  Pascal DURAND Europa-Parlamentet 

  Anna ECHTERHOFF Civilsamfundet 

  Sandro GOZI Europa-Parlamentet 
 Eva Kjer  HANSEN Nationale parlamenter 

  Pablo  HISPÁN Nationale parlamenter 

  Pat Kelly Rådet 

  Antonia KIEPER EU-borgerpaneler 

  Wepke KINGMA Rådet 

  Tomáš KOZÁK Rådet 

  Zdzisław KRASNODĘBSKI Europa-Parlamentet 

  Reinhold  LOPATKA Nationale parlamenter 
 Esther LYNCH Arbejdsmarkedets parter 

  Evangelos MEIMARAKIS Europa-Parlamentet 

  Aleksandar MILISOV EU-borgerpaneler 

 Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Nationale parlamenter 

  Dorien NIJS Nationale borgerpaneler/arrangementer 

  Jorge Luis PAZOS LOPEZ  EU-borgerpaneler 

  Anti  POOLAMETS Nationale parlamenter 

  Arnoldas PRANCKEVIČIUS Rådet 
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  Paulo RANGEL Europa-Parlamentet 

  Ariane  
RODERT 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Hans  ROTHENBERG Nationale parlamenter 

  Domènec Miquel RUIZ DEVESA Europa-Parlamentet 

  Hermano  SANCHES RUIVO Lokal/regional repræsentant 

  Axel  SCHÄFER Nationale parlamenter 

  Kaspar SCHULTZ Nationale borgerpaneler/arrangementer 

  Pedro SILVA PEREIRA Europa-Parlamentet 

  Sven SIMON Europa-Parlamentet 

  Lucie  
STUDNICNA 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Dubravka SUICA Europa-Kommissionen 

  Wiktoria TYSZKA ULEZALKA EU-borgerpaneler 

  Apostolos TZITZIKOSTAS Regionsudvalget 

  Bastiaan  VAN APELDOORN Nationale parlamenter 

  Andris VĪTOLS Rådet 

 


