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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

Pracovná skupina pre európsku demokraciu, ktorej predsedá Manfred Weber, Európsky parlament 

21. januára 2022 od 14.00 do 16.00 h 

 
 

1. Úvodné poznámky predsedu  
 

Schôdza sa konala v hybridnom formáte a vysielala sa cez internet (záznam je k dispozícii tu). Predseda 
privítal členov a vysvetlil, že schôdza sa začne výkladom zástupcov európskych a národných panelových 
diskusií občanov, po ktorej bude nasledovať diskusia. Cieľom bolo pokračovať v diskusiách v rámci 
pracovnej štruktúry určenej pre pracovnú skupinu. Zdôraznil, že po intenzívnych diskusiách a 
vzájomnom vypočutí je dôležité začať pracovať na konkrétnych návrhoch. V tejto súvislosti 
pripomenul, že návrhy by mali vychádzať z odporúčaní občanov a zahrňovať aspoň konsenzus medzi 
zástupcami Európskeho parlamentu, Rady, Komisie a národných parlamentov. S cieľom uľahčiť tento 
proces bolo najlepšie pokúsiť sa nájsť dohodu už v rámci pracovnej skupiny. Predseda tiež vzal na 
vedomie veľký politický záujem o témy pracovnej skupiny a poukázal najmä na nedávne vystúpenie 
prezidenta Macrona v Európskom parlamente1. 
   

2. Diskusia 
 
Diskusia sa začala výkladom, ktorý predniesli dvaja občania z európskej panelovej diskusie občanov na 
tému Európska demokracia/Hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť. Ocenili prístup predsedu k 
organizácii zasadnutí pracovnej skupiny a poznamenali, že v decembri nebolo možné v plnej miere 
splniť niekoľko odporúčaní týkajúcich sa prvých dvoch pilierov. Zdôraznili najmä tie, ktoré sa týkajú 
priamej demokracie, ústavného procesu pre Európsku úniu a posilňovania demokratických hodnôt v 
rámci EÚ. Občania tiež podrobnejšie vysvetlili svoje odporúčania týkajúce sa účasti občanov, 
vzdelávania a informácií o EÚ a mládeže. Zdôraznili, že je dôležité, aby sa občania mohli viac 
zúčastňovať na rozhodovacom procese prostredníctvom rôznych nástrojov vrátane zhromaždení 
občanov a zároveň zabezpečiť minimálnu úroveň politického vzdelávania vo všetkých členských 
štátoch EÚ a prístup k spoľahlivým informáciám.  
 
Zástupcovia občanov z Belgicka, Francúzska a Holandska načrtli hlavné výsledky svojich panelových 
diskusií, pričom poukázali na mnohé zhodné body s odporúčaniami na európskej úrovni. Zdôraznili 
najmä nedostatok informácií, ktorý pociťujú občania vo viacerých členských štátoch, ako aj otázky 
súvisiace s falošnými správami a dostupnosťou inštitucionálnej komunikácie a kľúčovú úlohu 
vzdelávania a médií. Niektoré panelové diskusie sa zaoberali aj témami volieb do Európskeho 
parlamentu, úlohou inštitúcií a potrebou väčšej transparentnosti a efektívnosti rozhodovania. 
 
 
 

2.1. Následná diskusia o demokracii, voľbách a rozhodovaní 
 

 
1 Na začiatku francúzskeho predsedníctva Rady EÚ 1. januára 2022 sa prezident Macron ujal spoločného 
predsedníctva Konferencie o budúcnosti Európy . 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
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V následnej diskusii viacerí rečníci predložili argumenty za alebo proti prechodu na hlasovanie za strany 
na úrovni Európskej únie s kandidátmi z viacerých členských štátov (nadnárodné zoznamy), pričom 
spájajú vymenovanie predsedu Európskej komisie s výsledkom volieb do Európskeho parlamentu alebo 
dokonca zvažujú možnosť zvoliť si priamo predsedu Komisie. Niektorí rečníci spomenuli možnosť 
prechodu od jednomyseľného hlasovania v Rade k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou a zavedenia 
práva legislatívnej iniciatívy pre Európsky parlament alebo začatia ústavného procesu pre Európsku 
úniu. Niektorí členovia vyjadrili svoju pripravenosť otvoriť zmluvy, zatiaľ čo iní varovali pred ťažkosťami 
v tejto kritickej chvíli, pričom zdôraznili niekoľko dôležitých odporúčaní občanov na zlepšenie európskej 
demokracie, ktoré by sa mohli realizovať v súčasnom rámci. Niektorí rečníci sa zaujímali o to, ako by sa 
konkrétne príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy mohli začleniť do ďalšej práce pracovnej 
skupiny. Jeden člen poukázal na význam demokracie na pracovisku ako kľúčového prvku sociálneho 
trhového hospodárstva. 
 
  

2.2. Účasť občanov a mládež 
 
Vo veľkej miere sa dosiahol súlad v súvislosti s potrebou poskytovať lepšie informácie a ďalej zapájať 
občanov do tvorby politík EÚ. Niektorí členovia vyjadrili podporu myšlienke pravidelného 
usporadúvania zhromaždení občanov s cieľom obohatiť diskusiu na úrovni EÚ. V diskusii sa 
pripomenula aj myšlienka vytvorenia lepších online konzultačných priestorov. Niektorí členovia 
poznamenali, že už existuje viacero participatívnych nástrojov a konzultačných mechanizmov. 
Poukázalo sa na to, že takéto nástroje by sa v každom prípade mali považovať za doplnkové k 
zastupiteľskej demokracii, ako aj za prínos organizovanej občianskej spoločnosti a sociálnych 
partnerov, ktorí všetci zohrávali svoju úlohu. Občania zdôraznili, že je dôležité, aby sa cítili vypočutí a 
aby sa o všetkých ich odporúčaniach diskutovalo a aby sa vážne posudzovali bez toho, aby sa z nich 
účelovo vyberalo.  
 
Lepšie vzdelávanie o európskom občianstve a informácie o EÚ sa považovali za úzko spojené s úsilím o 
podporu účasti občanov. Uznalo sa, že demokratické procesy na úrovni EÚ sú zložité, a preto je dôležité 
venovať osobitnú pozornosť jasnej a jednoduchej komunikácii. Nastolil sa problém dezinformácií a 
úloha médií pri poskytovaní informácií o EÚ. Niektorí poslanci poukázali na úlohu, ktorú by národné 
parlamenty mohli zohrávať pri kontrole svojich vlád a podnecovaní diskusie na vnútroštátnej úrovni o 
otázkach EÚ.  
 
Pokiaľ ide o minimálny vek na účasť vo voľbách, pripomienky členov sa líšili. Boli predložené myšlienky 
o pozitívnej diskriminácii mladých ľudí v demokratických procesoch a posúdení vplyvu právnych 
predpisov na mladých ľudí.  
 
Spolupredsedníčka výkonnej rady konferencie a podpredsedníčka Komisie Šuica zdôraznila, čo 
inštitúcie už urobili v súvislosti s otázkami, ktorými sa zaoberajú odporúčania občanov, a pripomenula 
záväzok troch predsedov inštitúcií EÚ vypočuť si a preskúmať, čo by sa mohlo urobiť pre ďalšie riešenie 
vyjadrených obáv.  
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3. Záverečné poznámky predsedu 
 
Predseda na záver schôdze vyjadril spokojnosť s tým, že diskusia sa zamerala na odporúčania občanov, 
najmä tie, ktoré sa týkajú ich zapojenia a účasti, ktoré sú pre občanov kľúčové. Domnieval sa, že zvyšné 
dva piliere (výkonná právomoc a subsidiarita a postupy), ktoré majú technickejší charakter, by sa mohli 
riešiť na nasledujúcej schôdzi pracovnej skupiny. Pokiaľ ide o ďalší postup, zopakoval svoje želanie 
začať pracovať na konkrétnych návrhoch. Mohlo by sa to dosiahnuť vypracovaním písomného 
dokumentu/neoficiálneho, ktorý by slúžil ako základ, pričom občania by sa do tejto práce primerane 
zapojili. Takisto bolo dôležité vziať do úvahy, aké iniciatívy sa už realizovali, čo sa plánovalo a akú prácu 
treba ešte vykonať. Zdôraznil, že všetci členovia musia k procesu pristupovať s ochotou pristúpiť ku 
kompromisu, aby sa mohol ukončiť.  
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PRÍLOHA I. Program schôdze 21. januára 2022 
 

 

 

PROGRAM TRETIEHO ZASADNUTIA PRACOVNEJ SKUPINY  
PRE 

EURÓPSKU DEMOKRACIU  
 
 

piatok 21. januára 2022 od 14.00 do 16.00 h 
(Hybridný formát) 

 

 
1. Otvorenie predsedu  

 

2. Výklad občanov o odporúčaniach európskej panelovej diskusie občanov a národnej 

panelovej diskusie občanov o európskej demokracii, následne diskusia  

 

3. Výmena názorov o európskej demokracii 

3.1   Výkonná právomoc 

3.2   Subsidiarita a postupy 

3.3   Účasť občanov a mládež 

 

4. Výklad predsedu o prebiehajúcich výmenách na mnohojazyčnej digitálnej platforme 

 

5. Rôzne 

 

6. Záverečné slová predsedu 
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PRÍLOHA II. Zoznam členov pracovnej skupiny pre európsku demokraciu 
 

Predseda:  Manfred WEBER (Európsky parlament)  

    

Oslovenie Meno Priezvisko Komponent 

pani Chiara ALICANDRO Európske panelové diskusie občanov 

pán Michalakis ASIMAKIS Európske panelové diskusie občanov 

pán Zoltán  BALCZÓ Národné parlamenty 

pani Olga BAUM Európske panelové diskusie občanov 

pán Matouš BĚLOHLÁVEK Európske panelové diskusie občanov 

pán Brando BENIFEI Európsky parlament 

pani Mara BIZZOTTO Európsky parlament 

pán Damian BOESELAGER Európsky parlament 

pán Ioannis  BOURNOUS Národné parlamenty 

pán Nicolai BOYSEN 
Národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani Martina BRAMBILLA Európske panelové diskusie občanov 

pán Gari  CAPPELLI Národné parlamenty 

pán Vasco CORDEIRO Výbor regiónov 

pani Annemieke DE CLERCK Európske panelové diskusie občanov 

pán Bruno  DIAS Národné parlamenty 

pán Gašper  DOVŽAN Rada 

pani Aleksandra   DULKIEWICZ Miestny/regionálny zástupca 

pán Pascal DURAND Európsky parlament 

pani Anna ECHTERHOFF Občianska spoločnosť 

pán Sandro GOZI Európsky parlament 

pani  Eva Kjer  HANSEN Národné parlamenty 

pán Pablo  HISPÁN Národné parlamenty 

pani Pat Kelly Rada 

pani Antonia KIEPER Európske panelové diskusie občanov 

pán Wepke KINGMA Rada 

pán Tomáš KOZÁK Rada 

pán Zdzisław KRASNODĘBSKI Európsky parlament 

pán Reinhold  LOPATKA Národné parlamenty 

pani  Esther LYNCH Sociálni partneri 

pán Evangelos MEIMARAKIS Európsky parlament 

pán Aleksandar MILISOV Európske panelové diskusie občanov 

pani  Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Národné parlamenty 

pani Dorien NIJS 
Národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pán Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Európske panelové diskusie občanov 

pán Anti  POOLAMETS Národné parlamenty 

pán Arnoldas PRANCKEVIČIUS Rada 
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pán Paulo RANGEL Európsky parlament 

pani Ariane  RODERT Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pán Hans  ROTHENBERG Národné parlamenty 

pán Domènec Miquel RUIZ DEVESA Európsky parlament 

pán Hermano  SANCHES RUIVO miestny/regionálny zástupca 

pán Axel  SCHÄFER Národné parlamenty 

pán Kaspar SCHULTZ 
Národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pán Pedro SILVA PEREIRA Európsky parlament 

pán Sven SIMON Európsky parlament 

pani Lucie  STUDNICNA Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pani Dubravka SUICA Európska komisia 

pani Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Európske panelové diskusie občanov 

pán Apostolos TZITZIKOSTAS Výbor regiónov 

pán Bastiaan  VAN APELDOORN Národné parlamenty 

pán Andris VĪTOLS Rada 

 


