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ZBIRNO POROČILO 

Delovna skupina za evropsko demokracijo, ki jo vodi Manfred Weber, Evropski parlament 

21. januar 2022, 14.00–16.00 

 
 

1. Uvodne besede predsednika  
 

Seja je potekala v hibridni obliki in se je prenašala po spletu (posnetek je na voljo tukaj). Predsednik je 
pozdravil člane in pojasnil, da se bo seja začela s predstavitvijo predstavnikov evropskih in nacionalnih 
državljanskih forumov, ki ji bo sledila razprava. Cilj je bil nadaljevati razprave v okviru delovne 
strukture, ki jo je opredelila delovna skupina. Poudaril je, da je po intenzivni razpravi in medsebojnem 
poslušanju pomembno začeti obravnavati konkretna vprašanja. V zvezi s tem je spomnil, da morajo 
predlogi temeljiti na priporočilih državljanov in da je treba doseči vsaj soglasje med predstavniki 
Parlamenta, Sveta, Komisije in nacionalnih parlamentov. Da bi pospešili postopek, bi bilo dogovor 
najbolje doseči že v okviru delovne skupine. Predsednik je tudi omenil, da za vprašanja, ki jih obravnava 
delovna skupina, vlada veliko politično zanimanje, in pri tem spomnil na nedavni govor francoskega 
predsednika Macrona v Evropskem parlamentu1. 
   

2. Razprava 
 
Razprava se je začela s predstavitvijo dveh državljanov evropskega državljanskega foruma na temo 
„Evropska demokracija/vrednote, pravice, pravna država, varnost“. Pohvalila sta predsednikov pristop 
k organizaciji sej delovne skupine ter navedla, da decembra ni bilo mogoče v celoti obravnavati 
nekaterih priporočil v zvezi s prvima dvema stebroma. Omenila sta zlasti tiste, povezane z neposredno 
demokracijo, ustavodajnim procesom za Evropsko unijo ter krepitvijo demokratičnih vrednot v Uniji. 
Državljana sta tudi podrobneje pojasnila priporočila forumov v zvezi z udeležbo državljanov, 
izobraževanjem in obveščanjem o EU ter mladimi. Poudarila sta, da je pomembno državljanom prek 
različnih instrumentov (tudi državljanske skupščine) omogočiti intenzivnejše sodelovanje v procesu 
odločanja, hkrati pa je treba zagotoviti minimalno raven političnega ozaveščanja v državah članicah in 
dostop do zanesljivih informacij.  
 
Predstavniki državljanov iz Belgije, Francije in Nizozemske so povzeli glavne rezultate svojih forumov 
in navedli mnoge stične točke s priporočili za evropsko raven. Poudarili so zlasti informacijsko vrzel, ki 
jo občutijo državljani več držav članic, pa tudi s tem povezana vprašanja lažnih novic, dostopnosti 
institucionalnih obvestil ter osrednjo vlogo izobraževanja in medijev. Nekateri forumi so se dotaknili 
tudi vprašanj, povezanih z evropskimi volitvami, vloge institucij, potrebe po večji preglednosti ter 
učinkovitosti odločanja. 
 
 
 
 

 
1 Z začetkom francoskega predsedovanja Svetu Evropske unije 1. januarja 2002 je namreč predsednik Macron (v 
okviru skupnega predsedstva) prevzel tudi predsedovanje Konferenci o prihodnosti Evrope . 

https://multimedia.europarl.europa.eu/sl/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
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2.1. Nadaljnja razprava o demokraciji, volitvah in odločanju 
 
Med razpravo, ki je sledila, je več govornikov predstavilo argumente za in proti v zvezi z volitvami v 
stranke na ravni Evropske unije s kandidati iz več držav članic (nadnacionalne liste) ter vezanjem 
imenovanja predsednika Evropske komisije na rezultate evropskih volitev ali celo v zvezi z možnostjo 
neposrednih volitev predsednika Komisije. Nekateri govorniki so omenili možnost, da bi v Svetu prešli 
s soglasnega odločanja na glasovanje z večino, da bi Evropski parlament prejel pravico do zakonodajne 
pobude in da bi sprožili ustavodajni postopek za Evropsko unijo. Nekateri člani so bili naklonjeni 
ponovnemu pogajanju o primarnih pogodbah, drugi pa so posvarili pred težavami, ki bi jih to na tej 
točki povzročilo, in pri tem izpostavili vrsto pomembnih priporočil državljanov za izboljšanje evropske 
demokracije, ki bi jih bilo mogoče uvesti že v sedanjem okviru. Nekateri govorniki so se pozanimali, 
kako bi lahko posamezne informacije z večjezične digitalne platforme vključili v dodatno delo delovne 
skupine. En član je omenil pomen demokracije na delovnem mestu kot ključni dejavnik socialno tržnega 
gospodarstva. 
 
  

2.2. Udeležba državljanov in mladi 
 
Številni člani so se strinjali, da je treba državljanom zagotoviti boljše informacije in jih dodatno vključiti 
v oblikovanje politik Unije. Nekateri so podprli zamisel, da bi redno organizirali državljanske skupščine 
in tako obogatili razpravo na ravni Unije. Omenjena je bila tudi možnost, da bi ustvarili boljše prostore 
za spletno razpravo. Nekateri člani so povedali, da že obstaja vrsta orodij za udeležbo in mehanizmov 
za posvetovanje. Opozorjeno je bilo, da bi tovrstna orodja v vsakem primeru dopolnjevala 
predstavniško demokracijo, prav tako kot prispevki organizirane civilne družbe in socialnih partnerjev, 
ki imajo pri tem svojo vlogo. Državljani so poudarili, da jim je pomemben občutek, da se jih posluša, da 
se vsa njihova priporočila obravnavajo resno in se o njih razpravlja brez selektivnega izbiranja.  
 
Ocenili so, da sta boljše ozaveščanje o evropskem državljanstvu in obveščanje o Evropski uniji tesno 
povezana s prizadevanji za spodbujanje državljanske udeležbe. Priznali so, da so demokratični procesi 
na ravni Unije kompleksni, zato je pomembno pozorno spremljati jasna in preprosta obvestila. Omenili 
so tudi problem dezinformacij in vlogo medijev pri obveščanju o Evropski uniji. Nekateri člani so 
poudarili, da bi jo lahko nacionalni parlamenti imeli pomembno vlogo pri nadzoru svoje vlade in 
spodbujanju razprave o evropskih vprašanjih na nacionalni ravni.  
 
Kar zadeva najnižjo starost za udeležbo na volitvah, so bili člani različnega mnenja. Predlagane so bile 
zamisli o pozitivni diskriminaciji mladih v demokratičnem procesu in o oceni učinka zakonodaje na 
mlade.  
 
Sopredsednica izvršnega odbora Konference in podpredsednica Komisije Dubravka Šuica je povzela, 
kaj so inštitucije že storile v zvezi z vprašanji iz priporočil državljanov, ter ponovno spomnila na zavezo 
predsednikov vseh treh institucij EU, da bodo državljanom prisluhnili in preučili, s katerimi ukrepi bi 
lahko dodatno upoštevali izražene pomisleke.  
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3. Sklepne ugotovitve predsednika 
 
Predsednik je sklenil sejo in izrazil zadovoljstvo, da se je razprava osredotočala na priporočila 
državljanov, zlasti tista v zvezi z njihovo udeležbo in sodelovanjem, ki sta zanje osrednjega pomena. 
Ocenil je, da bi lahko preostala stebra (izvršilna pristojnost ter subsidiarnost in postopki), ki sta bolj 
tehnične narave, obravnavali na naslednji seji delovne skupine. V zvezi s prihodnjim delom skupine je 
poudaril, da želi začeti obravnavati konkretne predloge. To bi lahko storili tako, da bi kot osnovo 
pripravili pisni dokument in v njegovo pripravo ustrezno vključili državljane. Prav tako bi bilo 
pomembno upoštevati, katere pobude se že izvajajo, kaj se ravno načrtuje in kaj vse bo še treba storiti. 
Poudaril je, da morajo biti vsi člani pripravljeni sprejemati kompromise, da bi lahko proces zaključili. 
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PRILOGA I Dnevni red seje 21. januarja 2022 
 

 

 

DNEVNI RED TRETJE SEJE DELOVNE SKUPINE  
O EVROPSKI DEMOKRACIJI  

 
 

petek, 21. januar 2022, od 14.00 do 16.00 
(hibridna seja) 

 

 
1. Uvodni nagovor predsednika  

 

2. Državljani so predstavili priporočila z evropskega državljanskega foruma in 

nacionalnih državljanskih forumov o evropski demokraciji, sledila je razprava  

 

3. Izmenjava mnenj o evropski demokraciji 

3.1   Izvršilna pristojnost 

3.2   Subsidiarnost in postopki 

3.3   Udeležba državljanov in mladi 

 

4. Predsednik je predstavil trenutne razprave na večjezični digitalni platformi 

 

5. Razno 

 

6. Zaključni nagovor predsednika 
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PRILOGA II Seznam članov delovne skupine za evropsko demokracijo 
 

Predsednik:  Manfred WEBER (Evropski parlament)  

    

Naziv Ime Priimek Član/-ica 

ga. Chiara ALICANDRO evropski državljanski forumi 

g. Mihalakis ASIMAKIS evropski državljanski forumi 

g.   BALCZÓ nacionalni parlamenti 

ga. Olga BAUM evropski državljanski forumi 

g. Matouš BĚLOHLÁVEK evropski državljanski forumi 

g. Brando BENIFEI Evropski parlament 

ga. Mara BIZZOTTO Evropski parlament 

g. Damian BOESELAGER Evropski parlament 

g. Joanis  VURNUS nacionalni parlamenti 

g. Nikolai BOYSEN nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Martina BRAMBILLA evropski državljanski forumi 

g. Gari  CAPPELLI nacionalni parlamenti 

g. Vasco CORDEIRO Odbor regij 

ga. Annemieke DE CLERCK evropske okrogle mize z državljani 

g. Bruno  DIAS nacionalni parlamenti 

g. Gašper  DOVŽAN Svet 

ga. Aleksandra   DULKIEWICZ lokalna/regionalna predstavnica 

g. Pascal DURAND Evropski parlament 

ga. Anna ECHTERHOFF civilna družba 

g. Sandro GOZI Evropski parlament 

ga.  Eva Kjer  HANSEN nacionalni parlamenti 

g. Pablo  HISPÁN nacionalni parlamenti 

ga. Pat Kelly Svet 

ga. Antonia KIEPER evropski državljanski forumi 

g. Wepke KINGMA Svet 

g. Tomáš KOZÁK Svet 

g. Zdzisław KRASNODĘBSKI Evropski parlament 

g. Reinhold  LOPATKA nacionalni parlamenti 

ga.  Esther LYNCH socialni partnerji 

g. Evangelos MEIMARAKIS Evropski parlament 

g. Aleksandar MILISOV evropski državljanski forumi 

ga.  Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

nacionalni parlamenti 

ga. Dorien NIJS nacionalni državljanski forumi/dogodki 

g. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  evropski državljanski forumi 

g. Anti  POOLAMETS nacionalni parlamenti 

g. Arnoldas PRANCKEVIČIUS Svet 
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g. Paulo RANGEL Evropski parlament 

ga. Ariane  RODERT Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Hans  ROTHENBERG nacionalni parlamenti 

g. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Evropski parlament 

g. Hermano  SANCHES RUIVO lokalni/regionalni predstavnik 

g. Axel  SCHÄFER nacionalni parlamenti 

g. Kaspar SCHULTZ nacionalni državljanski forumi/dogodki 

g. Pedro SILVA PEREIRA Evropski parlament 

g. Sven SIMON Evropski parlament 

ga. Lucie  STUDNICNA Evropski ekonomsko-socialni odbor 

ga. Dubravka ŠUICA Evropska komisija 

ga. Wiktoria TYSZKA ULEZALKA evropski državljanski forumi 

g. Apostolos CICIKOSTAS Odbor regij 

g. Bastiaan  VAN APELDOORN nacionalni parlamenti 

g. Andris VĪTOLS Svet 

 


