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SAŽETAK ZAPISNIKA 

Radna skupina za europsku demokraciju, pod predsjedanjem Manfreda Webera, Europski 
parlament 

11. ožujka 2022., 14:00 – 16:00 

 
 

1. Uvodne napomene predsjedatelja  
 

Sastanak se održao na daljinu i prenosio se putem interneta (snimka je dostupna ovdje). 
Predsjedatelj je naglasio da je ruska vojna agresija protiv Ukrajine stvorila novu situaciju u kojoj se 
ukrajinski narod bori za europski način života, uključujući pravo na izbor vlastitog predsjednika. Prema 
njegovu mišljenju, to je „kijevski trenutak za Europu”, zbog čega je još važnije ponovno promisliti o 
Europi i učiniti sve da Konferencija urodi plodom. U vezi s nacrtom neslužbenog dokumenta koji je 
stavljen na raspolaganje prije sastanka, naglasio je da se o strukturi, formatu i sadržaju može 
raspravljati. Glavni cilj sastanka Radne skupine jest usredotočiti se na konkretne prijedloge. 
Predsjedatelj je istaknuo da je tog jutra raspravljao o dokumentu s predstavnicima građana koji su već 
zatražili izmjenu formata, ali i teksta, kako bi se bolje uzele u obzir ideje na kojima se temelje njihove 
preporuke. Napomenuo je da će gđa Le Grip koordinirati stajalište nacionalnih parlamenata u radnoj 
skupini, a potpredsjednica Šuica stajalište Komisije te je podsjetio i Vijeće da odredi osobu koja će 
koordinirati njihovo stajalište. Predsjedatelj je zatim predložio da se prvo raspravi o postupovnim 
pitanjima, a zatim o sadržaju neslužbenog dokumenta i da se ide točku po točku.  
  

2. Rasprava 
 

Članovi Radne skupine zatim su sudjelovali u raspravi o postupovnim pitanjima.  Nekoliko sudionika 
naglasilo je važnost primjene horizontalnog pristupa u svim radnim skupinama u fazi pripreme nacrta 
prijedloga. Predstavnici građana istaknuli su da bi željeli imati verziju u kojoj bi se mogao jasnije 
identificirati autor svakog prijedloga. Dvoje članova istaknulo je da osobito metodologija treba biti 
objektivna i transparentna te da je treba horizontalno slijediti, a doprinos građana staviti u središte te 
su zatražili od predsjedatelja da ponovno razmotri predloženi neslužbeni dokument. Ostali članovi 
općenito su pozdravili nacrt neslužbenog dokumenta tvrdeći da je važno započeti postupak izrade 
nacrta. Mnogi su članovi naglasili da bi svaki zastupnik trebao moći izraziti svoje ideje i ravnopravno 
raditi na prijedlozima u okviru radne skupine. Postavljeno je pitanje o načinu integracije doprinosa na 
Platformi kako bi se ideje građana na odgovarajući način uključile. Jedan član istaknuo je da bi neke od 
prijedloga bilo teško prihvatiti konsenzusom ili ratificirati na nacionalnoj razini diljem EU-a. Mnogi 
članovi izrazili su zabrinutost da cijeli proces Konferencije nije dovoljno jasan. 
 
Neki su članovi također zatražili pojašnjenja o imenovanju i ulozi koordinatora za nacionalne 
parlamente te o tome kako će Radna skupina utvrditi svoje stajalište. Predsjednik je objasnio da je 
COSAC iznio prijedlog na strani nacionalnih parlamenata. Podsjetio je da bi svaka sastavnica trebala 
imenovati glasnogovornika koji će koordinirati stajalište te sastavnice u radnoj skupini. Također je 
podsjetio da je konsenzus između četiriju sastavnica i dalje osnovno pravilo i da se u Radnoj skupini 
neće održati glasovanje, u skladu s Poslovnikom Konferencije. Uvjerio je građane da je svaka njihovih 
preporuka spomenuta u nacrtu, ali da bismo rado poboljšali tekst i učinili ga još jasnijim. Neki su 
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istaknuli da bi rezultat rada Radne skupine također trebao odražavati razlike u mišljenjima drugih 
članova. 
 
Zatim se raspravljalo o prvom poglavlju nacrta neslužbenog dokumenta, s naglaskom na povećanju 
sudjelovanja građana i uključenosti mladih u europsku demokraciju i vladavinu prava.  
 
Članovi su istaknuli sljedeće glavne napomene o obuhvaćenim pitanjima: 
 

• Nekoliko je članova istaknulo skeptičnost u vezi s referendumima diljem EU-a, smatrajući to 
osjetljivim pitanjem, i postavilo pitanje o pitanjima koja su predmet takvih referenduma. 
Građani su pojasnili da bi se takvi referendumi koristili u iznimnim slučajevima za teme od 
posebne važnosti. 

• Kad je riječ o skupštinama građana, članovi su dali različite prijedloge o tome koliko se često 
mogu održavati (npr. svake godine i/ili u sredini zakonodavnog razdoblja, tj. između izbora za 
Europski parlament; strukturirano u skladu s političkim i institucionalnim programom EU-a).  
Jedan je član postavio pitanje o tome što se podrazumijeva pod „ograničenim mandatom” za 
te skupštine, a drugi je predložio navođenje „tematskih” panela, kao i osiguravanje uključivanja 
sudionika iz svih društvenih sredina. Građani su komentirali da su predložili razdoblje od 12 do 
18 mjeseci i da je glavni cilj bio osigurati rotaciju među građanima u tim skupštinama. Također 
je bilo važno da institucije EU-a, ako poduzmu daljnje mjere na temelju preporuka građana, to 
na odgovarajući način opravdaju. 

• Kad je riječ o preporuci za stvaranje multifunkcionalne digitalne platforme, građani su istaknuli 
da je ideja koja je stajala iza te preporuke bila uspostava infrastrukture za glasovanje putem 
interneta, o čemu bi trebalo promisliti. 

• Građani su također zatražili da se bolje uzmu u obzir obrazloženja preporuka o upotrebi 
umjetne inteligencije i tehnologija prevođenja te o interakciji na internetu i izvan njega između 
institucija EU-a i građana, uključujući ideju uključivanja ljudi sa svim razinama obrazovanja u 
interakciju.  

• Kad je riječ o programima o EU-u u školama, građani su objasnili da je cilj podučavati djecu o 
demokratskim procesima prije nego što postanu mladi glasači. Naglasili su i da naglasak ne bi 
trebao biti na dodatnim satima, već na sadržaju, tj. učenju o aktivnom građanstvu, etici i 
demokratskim vrijednostima. Tijekom rasprave ideja je dobila potporu, dok su neki govornici 
upozorili na rizik od standardizacije školskih kurikuluma. Kao jedna od mogućnosti navedena 
je mogućnost izrade jedinstvenog kurikuluma za dobrovoljno usvajanje u državama članicama. 
Istaknuta je i važnost neformalnog učenja i programa Erasmus+. 

• Kad je riječ o provjeri zakonodavstva od strane mladih, neki su članovi zatražili veću jasnoću. 
U raspravi su spomenuti procjena učinka novog zakonodavstva i mehanizam savjetovanja s 
mladima. 

• U pogledu vladavine prava predsjednik je istaknuo da je predvodila Radna skupina za 
vrijednosti i prava, vladavinu prava i sigurnost. Govornici su općenito podržali ideju proširenja 
primjene mehanizma uvjetovanosti na sve povrede vladavine prava. Osim toga, istaknute su 
ideje proširenja područja primjene izvješća o vladavini prava na slobodu udruživanja i zaštitu 
prostora za građansko djelovanje te preispitivanje postupka iz članka 7. Jedan je član postavio 
pitanje ustavnog identiteta država članica. 

 
Općenito, neki su članovi predložili reorganizaciju redoslijeda tema obuhvaćenih neslužbenim 
dokumentom ili bolju razradu uloga predstavničke i participativne demokracije u EU-u. Drugi su 
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zatražili da se u tekstu obuhvati važna uloga organiziranog civilnog društva i socijalnih partnera, koja 
bi se mogla razviti. Jedan član predložio je upućivanje na postojeće mehanizme za savjetovanje s 
građanima, kao što su europske građanske inicijative i javna saslušanja, koji bi se također mogli 
poboljšati. 
 
Osim toga, neki su članovi istaknuli svoju potporu idejama spomenutima u drugim dijelovima 
neslužbenog dokumenta ili protivljenje njima. Važna pitanja govora mržnje i suzbijanja dezinformacija 
također su istaknuta u kontekstu rata u Ukrajini. 
 
Potpredsjednica Komisije Dubravka Šuica u svojoj je ulozi supredsjedateljice naglasila važnost 
Konferencije s obzirom na rat koji je započela ruska vlada i rasprave o svim preporukama građana u 
Radnoj skupini. Također je podsjetila na važnost poštovanja Poslovnika Konferencije. Nadalje, naglasila 
je da je, po njezinu mišljenju, nužno da građani mogu u potpunosti prihvatiti i potvrditi prijedloge 
plenarne sjednice.  
 

3. Zaključne napomene predsjedatelja 
 
Predsjedatelj je u svojim zaključnim napomenama naglasio da je cilj bio usmjeriti sastanak na doprinos 
građana s obzirom na središnju ulogu sudjelovanja građana na Konferenciji. Objasnio je da će se o 
ostalim elementima uključenima u neslužbeni dokument raspravljati na predstojećim sastancima 
Radne skupine. Pozvao je članove da detaljnije pregledaju neslužbeni dokument i pošalju pisane 
doprinose. O tim će se doprinosima raspravljati u sljedećoj radnoj skupini. Također je napomenuo da 
će Radna skupina na svojem sljedećem sastanku detaljnije pristupiti radu na zajedničkom tekstu. 
Članovi nisu podnijeli prigovor na taj postupak te je stoga postignut dogovor. Također je pozvao 
Zajedničko tajništvo da izradi zajedničku mapu na internetu kako bi svi članovi radne skupine imali 
pristup doprinosu svih osoba neslužbenom dokumentu. 
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PRILOG I. Dnevni red sastanka od 11. ožujka 2022. 
 

 

 
DNEVNI RED PETOG SASTANKA RADNE SKUPINE ZA EUROPSKU 

DEMOKRACIJU  
 
 

Petak 11. prosinca, 9.00 – 11.00 
(dvorana WEISS S.2.1 uz sudjelovanje na daljinu) 

 
 

1. Uvodna riječ predsjedatelja  

 
2. Predstavljanje prvog nacrta neslužbenog dokumenta Radne skupine za europsku 

demokraciju 
 
 

3. Reakcija predstavnika europskih i nacionalnih panela građana i građanki u Radnoj 
skupini na prvi nacrt neslužbenog dokumenta 
 
 

4. Otvorena rasprava među članovima Radne skupine 
 
 

5. Razno 
 
 

6. Završna riječ predsjedatelja 
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PRILOG II. Popis članova Radne skupine za europsku demokraciju 
 
Predsjedatelj:             Manfred WEBER (Europski parlament) 
 

Naslov Ime Prezime Sastavnica 
        

gđa Chiara ALICANDRO europski paneli građana i građanki 
g. Borislav ANTONOV nacionalni parlamenti 
g. Michalakis ASIMAKIS europski paneli građana i građanki 
g. Zoltán  BALCZÓ nacionalni parlamenti 

gđa Olga BAUM europski paneli građana i građanki 
g. Matouš BĚLOHLÁVEK europski paneli građana i građanki 
g. Brando BENIFEI Europski parlament 

gđa Mara BIZZOTTO Europski parlament 
g. Damian BOESELAGER Europski parlament 
g. Ioannis  BOURNOUS nacionalni parlamenti 

g. Nicolai BOYSEN nacionalni paneli građana i 
građanki / nacionalna događanja 

gđa Martina BRAMBILLA europski paneli građana i građanki 
g. Gari  CAPPELLI nacionalni parlamenti 
g. Janez CIGLER KRALJ Vijeće 
g. Vasco CORDEIRO Odbor regija 

gđa Annemieke DE CLERCK europski paneli građana i građanki 
g. Bruno  DIAS nacionalni parlamenti 

gđa Aleksandra   DULKIEWICZ lokalni/regionalni predstavnici 
g. Pascal DURAND Europski parlament 

gđa Anna ECHTERHOFF civilno društvo 
g. Sandro GOZI Europski parlament 

gđa  Eva Kjer  HANSEN nacionalni parlamenti 
g. Pablo  HISPÁN nacionalni parlamenti 

gđa Pat KELLY Vijeće 
gđa Antonia KIEPER europski paneli građana i građanki 
g. Wepke KINGMA Vijeće 
g. Tomáš KOZÁK Vijeće 
g. Zdzisław KRASNODĘBSKI Europski parlament 
g. Reinhold  LOPATKA nacionalni parlamenti 

gđa  Esther LYNCH socijalni partneri 
g. Evangelos MEIMARAKIS Europski parlament 
g. Aleksandar MILISOV europski paneli građana i građanki 

gđa  Radvilė  MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ nacionalni parlamenti 

g. Arnaud NGATCHA lokalni/regionalni predstavnici 

gđa Dorien NIJS nacionalni paneli građana i 
građanki / nacionalna događanja 

g. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  europski paneli građana i građanki 
g. Anti  POOLAMETS nacionalni parlamenti 
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g. Arnoldas PRANCKEVIČIUS Vijeće 
g. Paulo RANGEL Europski parlament 

gđa Ariane  RODERT Europski gospodarski i socijalni odbor 
g. Hans  ROTHENBERG nacionalni parlamenti 
g. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Europski parlament 
g. Axel  SCHÄFER nacionalni parlamenti 

g. Kaspar SCHULTZ nacionalni paneli građana i 
građanki / nacionalna događanja 

g. Pedro SILVA PEREIRA Europski parlament 
g. Sven SIMON Europski parlament 

gđa Lucie  STUDNICNA Europski gospodarski i socijalni odbor 
gđa Dubravka SUICA Europska komisija 
gđa Wiktoria TYSZKA ULEZALKA europski paneli građana i građanki 
g. Apostolos TZITZIKOSTAS Odbor regija 
g. Bastiaan  VAN APELDOORN nacionalni parlamenti 
g. Andris VĪTOLS Vijeće 

 


