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KORTFATTET REFERAT FRA 

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

Den 11. marts 2022 kl. 14.00-16.00 

 
 

1. Indledende bemærkninger fra formanden  
 

Mødet blev afholdt som fjernmøde og webstreamet (optagelse findes her). Formanden 
understregede, at Ruslands militære aggression mod Ukraine havde skabt en ny situation, hvor det 
ukrainske folk kæmpede for en europæisk levevis, herunder retten til at vælge sin egen præsident. 
Efter hans mening var dette et "Kyiv moment for Europe", som gjorde det endnu vigtigere at gentænke 
Europa og opnå resultater fra konferencen. Med hensyn til det udkast til uofficielt dokument, der var 
blevet rundsendt inden mødet, understregede han, at det var fuldt ud muligt at drøfte udkastet med 
hensyn til struktur, format og indhold. Hovedformålet med arbejdsgruppens møde var at fokusere på 
de konkrete forslag, der var blevet fremsat. Han forklarede, at han samme morgen havde drøftet 
dokumentet med borgerrepræsentanter, som allerede havde anmodet om at ændre ikke bare 
formatet, men også affattelsen, således at dokumentet bedre afspejlede idéerne bag deres 
anbefalinger. Han meddelte, at han var blevet informeret om, at Le Grip ville koordinere de nationale 
parlamenters holdning i arbejdsgruppen, at næstformand Šuica ville gøre det samme for 
Kommissionen og mindede Rådet om også at udpege en, der skulle koordinere deres holdning. 
Formanden foreslog derefter først at drøfte proceduremæssige spørgsmål og derefter indholdet af det 
uofficielle dokument, punkt for punkt.  
  

2. Drøftelse 
 

Arbejdsgruppens medlemmer tog derefter del i en drøftelse om proceduremæssige spørgsmål.  Flere 
deltagere understregede betydningen af at følge en horisontal fremgangsmåde på tværs af 
arbejdsgrupperne, når de udarbejdede udkast til forslag. Borgernes repræsentanter bemærkede, at de 
gerne så en version, hvor ophavsmanden til hvert forslag kunne identificeres tydeligere. To 
medlemmer mente, at metoden navnlig skulle være objektiv , åben og horisontal, samtidig med at 
borgernes input blev sat i centrum, og anmodede formanden om at revurdere det uofficielle 
dokument. Andre medlemmer hilste generelt udkastet til det uofficielle dokument velkommen og 
indvendte, at det var vigtigt at få udarbejdelsesprocessen i gang. Mange medlemmer understregede, 
at alle medlemmer burde være i stand til at give udtryk for deres idéer og arbejde med forslag på lige 
fod inden for rammerne af arbejdsgruppen. Der blev stillet et spørgsmål om, hvordan input fra 
platformen ville blive indarbejdet på en sådan måde, at borgernes ideer ville blive inkluderet på 
passende vis. Et medlem mente, at nogle af forslagene ville blive vanskelige at nå til enighed om eller 
at ratificere på nationalt plan i hele EU. Mange medlemmer gav udtryk for deres bekymring for, at hele 
processen i forbindelse med konferencen, ikke var tilstrækkeligt klar. 
 
Andre medlemmer efterspurgte også præciseringer vedrørende udnævnelsen af og rollen som 
koordinator for de nationale parlamenter, og hvordan arbejdsgruppen ville fastlægge sin holdning. 
Formanden forklarede, at COSAC fremsatte forslaget for de nationale parlamenter. Han mindede om, 
at det ville være op til hver enkelt komponent at udpege en talsmand, der skulle koordinere 
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komponentens holdning i arbejdsgruppen. Han mindede også om, at konsensus mellem de fire 
komponenter fortsat var grundreglen, og at der i overensstemmelse med konferencens 
forretningsorden ikke ville finde afstemning sted i arbejdsgruppen. Han forsikrede borgerne om, at 
hver eneste af deres anbefalinger var nævnt i udkastet, men at vi gladeligt ville forbedre ordlyden og 
gøre den endnu mere klar. Nogle mente, at arbejdsgruppens resultater også burde afspejle 
meningsforskelle mellem medlemmerne. 
 
Derefter blev første kapitel i udkastet til det uofficielle dokument, der handlede om at øge borgernes 
deltagelse og unges inddragelse i det europæiske demokrati samt i retsstatsprincippet, drøftet.  
 
Medlemmerne kom med følgende overordnede bemærkninger til de punkter, der blev behandlet: 
 

• Nogle få medlemmer nævnte, at de var skeptiske over for folkeafstemninger for hele EU og 
anså dette for at være et følsomt spørgsmål, og forespurgte, hvilke emner sådanne 
folkeafstemninger kunne gøres til genstand for. Borgerne præciserede, at sådanne 
folkeafstemninger ville skulle afholdes undtagelsesvis i forbindelse med emner af særlig 
betydning. 

• Med hensyn til borgerforsamlinger kom medlemmerne med forskellige forslag til, hvor ofte de 
kunne finde sted (f.eks. årligt og/eller midtvejs mellem valg til Europa-Parlamentet og 
struktureret i overensstemmelse med EU's politiske og institutionelle dagsorden).  Et medlem 
spurgte ind til, hvad der mentes med "et begrænset mandat" for disse forsamlinger, og et 
andet medlem foreslog at nævne "tematiske" paneler og sørge for, at deltagere fra alle sociale 
baggrunde blev inddraget. Borgerne påpegede, at de havde foreslået en periode på mellem 
12 og 18 måneder, og at hovedformålet havde været at sikre en rotation mellem borgerne i 
disse forsamlinger. Det var også vigtigt, at EU-institutionerne begrundede det behørigt, hvis 
de fulgte op på borgernes anbefalinger. 

• Med hensyn til anbefalingen om at oprette en multifunktionel digital platform påpegede 
borgerne, at en vigtig idé bag anbefalingen havde været at skabe en infrastruktur for 
onlineafstemning, hvilket skulle afspejles. 

• Borgerne anmodede også om, at begrundelsen for deres anbefalinger om brugen af kunstig 
intelligens og oversættelsesteknologier og om online- og offline-interaktioner mellem EU-
institutionerne og borgerne, herunder idéen om at inddrage mennesker med alle 
uddannelsesniveauer i interaktionerne, blev afspejlet bedre.  

• Med hensyn til undervisningsprogrammer om EU i skolen forklarede borgerne, at målet var at 
lære børn om demokratiske processer, inden de blev unge vælgere. De understregede også, 
at fokus ikke skulle være på yderligere timer, men snarere på indholdet, dvs. læring om aktivt 
medborgerskab, etik og demokratiske værdier. I løbet af drøftelsen kom der opbakning til 
idéen, men nogle talere advarede også mod risikoen for en standardisering af skolernes 
læseplaner. Udarbejdelse af en fælles læseplan, som det var frivilligt for medlemsstaterne at 
vedtage, blev nævnt som én mulighed. Betydningen af ikke-formel læring og Erasmus+-
programmet blev også fremhævet. 

• Med hensyn til at gennemføre "ungdomstjek" (hvorefter nye lovgivningsmæssige forslag skal 
vurderes med hensyn til de potentielle følger, de kan have for børn og unge) efterlyste flere 
medlemmer mere klarhed. I drøftelsen blev der nævnt en konsekvensvurdering af ny 
lovgivning og en høringsmekanisme med unge. 

• Med hensyn til retsstatsprincippet påpegede formanden, at det var arbejdsgruppen om 
værdier, rettigheder, retsstatsprincippet og sikkerhed, som stod i spidsen herfor. Talerne 
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støttede generelt idéen om at udvide anvendelsen af konditionalitetsmekanismen til at 
omfatte alle overtrædelser af retsstatsprincippet. Desuden blev ideer om at udvide 
anvendelsesområdet for retsstatsrapporter til at omfatte foreningsfrihed og beskyttelse af det 
civilsamfundsmæssige råderum, samt revision af artikel 7-proceduren nævnt. Et medlem 
rejste spørgsmålet om medlemsstaternes forfatningsmæssige identitet. 

 
Andre medlemmer foreslog mere generelt at omorganisere rækkefølgen af de emner, der blev 
behandlet i det uofficielle dokument, eller udarbejde mere information om det repræsentative 
demokratis og deltagelsesdemokratis respektive roller i EU. Andre anmodede om, at teksten også 
beskrev den vigtige rolle, som det organiserede civilsamfund og arbejdsmarkedets parter spillede, og 
som kunne udvikles. Et medlem foreslog at man henviste til eksisterende mekanismer for 
borgerhøringer, såsom det europæiske borgerinitiativ og offentlige høringer, som også kunne 
forbedres. 
 
Derudover gav nogle medlemmer udtryk for deres støtte til eller modstand mod idéer, der var nævnt 
i de andre dele af det uofficielle dokument. De vigtige spørgsmål om hadefuld tale og bekæmpelse af 
desinformation blev også rejst i forbindelse med krigen i Ukraine. 
 
Kommissionens næstformand Šuica understregede i sin rolle som medformand betydningen af 
konferencen i lyset af den krig, som den russiske regering havde indledt, og betydningen af at drøfte 
alle anbefalinger fra borgerne i arbejdsgruppen. Hun mindede også om vigtigheden af at overholde 
konferencens forretningsorden. Hun fremhævede endvidere, at det ifølge hendes mening er 
nødvendigt, at borgerne fuldt ud er i stand til tilslutte sig og validere plenarforsamlingens forslag.  
 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
 
I sine afsluttende bemærkninger understregede formanden, at hans mål havde været at fokusere på 
borgernes input på mødet med tanke på den centrale rolle, som borgernes deltagelse i konferencen 
spillede. Han forklarede, at de øvrige elementer i det uofficielle dokument ville blive behandlet på de 
kommende møder i arbejdsgruppen. Han opfordrede medlemmerne til at se nærmere på det 
uofficielle dokument og til at indsende skriftlige bidrag. Disse bidrag ville herefter blive drøftet i den 
næste arbejdsgruppe. Han noterede også, at arbejdsgruppen på sit næste møde ville gå mere i detaljer 
i sit arbejde med en fælles tekst. Der blev ikke rejst indsigelse vedrørende denne procedure fra 
medlemmernes side, hvorfor den blev vedtaget. Han opfordrede også det fælles sekretariat til at 
oprette en fælles online-mappe, så alle medlemmer af arbejdsgruppen kunne få adgang til samtlige 
bidrag til det uofficielle dokument. 
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BILAG I Dagsorden for mødet den 11. marts 2022 
 

 

 
DAGSORDEN FOR FEMTE MØDE I ARBEJDSGRUPPEN OM EUROPÆISK 

DEMOKRATI  
 
 

Fredag den 11. marts 2022 kl. 9.00-11.00 
(Mødelokale WEISS S.2.1 og fjerndeltagelse) 

 
 

1. Indledning ved formanden  

 
2. Fremlæggelse af det første udkast til uofficielt dokument fra Arbejdsgruppen om 

europæisk demokrati 
 
 

3. Reaktioner fra arbejdsgruppens repræsentanter for EU-borgerpaneler og nationale 
borgerpaneler på det første udkast til uofficielt dokument 
 
 

4. Åben drøftelse blandt arbejdsgruppens medlemmer 
 
 

5. Eventuelt 
 
 

6. Afslutning ved formanden 
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BILAG II Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om europæisk demokrati 
 
Formand:             Manfred WEBER (Europa-Parlamentet) 
 

Titel Fornavn Efternavn Komponent 
        
  Chiara ALICANDRO EU-borgerpaneler 
  Borislav ANTONOV Nationale parlamenter 
  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 
  Janez CIGLER KRALJ Rådet 
  Vasco CORDEIRO Regionsudvalget 
  Annemieke DE CLERCK EU-borgerpaneler 
  Bruno  DIAS Nationale parlamenter 
  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 

  Arnaud NGATCHA Lokal/regional repræsentant 
  Dorien NIJS Nationale borgerpaneler/arrangementer 
  Jorge Luis PAZOS LOPEZ  EU-borgerpaneler 
  Anti  POOLAMETS Nationale parlamenter 
  Arnoldas PRANCKEVIČIUS Rådet 
  Paulo RANGEL Europa-Parlamentet 
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  Ariane  RODERT Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Hans  ROTHENBERG Nationale parlamenter 
  Domènec Miquel RUIZ DEVESA Europa-Parlamentet 
  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 

 


