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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

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

11. marca 2022, 14.00 h – 16.00 h 

 
 

1. Úvodné poznámky predsedu  
 

Schôdza sa konala na diaľku a vysielala sa cez internet (záznam je k dispozícii tu). Predseda 
zdôraznil, že vojenská agresia Ruska voči Ukrajine vytvorila novú situáciu, keď ukrajinský ľud bojuje za 
európsky spôsob života vrátane práva zvoliť si vlastného prezidenta. Podľa jeho názoru to predstavuje 
„Kyjevskú chvíľu pre Európu“, a je o to dôležitejšie, aby sa opätovne uvažovalo o Európe a aby 
konferencia viedla k výsledkom. Pokiaľ ide o návrh neoficiálneho dokumentu, ktorý bol rozoslaný pred 
schôdzou, zdôraznil, že o jeho štruktúre, formáte a obsahu sa dá ďalej diskutovať. Hlavným cieľom 
schôdze pracovnej skupiny je zamerať sa na konkrétne predložené návrhy. Uviedol, že o uvedenom 
dokumente v to ráno diskutoval aj so zástupcami občanov, ktorí žiadali zmeny formátu, ale aj znenia 
dokumentu tak, aby lepšie odrážal myšlienky, z ktorých vychádzajú ich odporúčania. Oznámil, že pani 
Le Grip bude koordinovať pozíciu národných parlamentov v pracovnej skupine, podpredsedníčka Šuica 
tak urobí za Komisiu a pripomenul Rade, aby určila osobu, ktorá by koordinovala jej pozíciu. Predseda 
ďalej navrhol, aby sa najskôr diskutovalo o procedurálnych otázkach, a potom bod po bode o obsahu 
neoficiálneho dokumentu.  
  

2. Diskusia 
 

Členovia pracovnej skupiny následne diskutovali o procedurálnych otázkach.  Viacerí účastníci 
zdôraznili, že pri príprave návrhov je dôležitý horizontálny prístup v rámci pracovných skupín. 
Zástupcovia občanov poznamenali, že by si želali verziu, pri ktorej bude autor každého návrhu jasnejšie 
identifikovateľný. Dvaja účastníci sa vyjadrili, že najmä metodika musí byť objektívna a transparentná 
a treba na ňu horizontálne nadviazať, pričom v centre pozornosti zostanú príspevky občanov, a 
požiadali predsedajúceho, aby neoficiálny dokument prehodnotil. Ostatní členovia vo všeobecnosti 
uvítali návrh neoficiálneho dokumentu a uviedli, že je dôležité začať proces tvorby návrhu. Mnohí 
účastníci zdôraznili, že každý poslanec by mal mať možnosť vyjadrovať svoje myšlienky a pracovať na 
návrhoch za rovnakých podmienok v rámci pracovnej skupiny. Zaznela otázka, ako sa budú 
zapracovávať vstupy z platformy, aby boli nápady občanov riadne začlenené. Jeden účastník sa 
domnieval, že v prípade niektorých návrhov môže byť ťažké dospieť ku konsenzu alebo k ich ratifikácii 
na vnútroštátnej úrovni v rámci celej EÚ. Mnohí poslanci vyjadrili znepokojenie nad tým, že celý proces 
konferencie nie je dostatočne jasný. 
 
Niektorí členovia žiadali o objasnenie otázky menovania a úlohy koordinátora pre národné parlamenty 
a spôsobu určovania stanoviska pracovnej skupiny. Predseda vysvetlil, že Konferencia výborov pre 
európske záležitosti predkladá návrhy zo strany národných parlamentov. Pripomenul, že je na každej 
zložke, aby vymenovala hovorcu, ktorý bude koordinovať pozíciu zložky v rámci pracovnej skupiny. 
Pripomenul tiež, že konsenzus štyroch zložiek je naďalej základným pravidlom a že v pracovnej skupine 
sa nebude hlasovať, v súlade s rokovacím poriadkom konferencie. Ubezpečil občanov o tom, že každé 
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z ich odporúčaní bolo uvedené v návrhu, ale radi by sme zlepšili znenie a ešte viac ho vyjasnili. Niektorí 
sa domnievali, že výstupy pracovnej skupiny by mali odrážať aj rozdielne názory ďalších členov. 
 
Následne sa diskutovalo o prvej kapitole návrhu neoficiálneho dokumentu, ktorá sa zaoberá 
zvyšovaním účasti občanov a mladých ľudí na európskej demokracii, ako aj zásadami právneho štátu.  
 
Členovia vyjadrili tieto hlavné pripomienky k diskutovaným bodom: 
 

• Niekoľko účastníkov uviedlo, že sú skeptickí, pokiaľ ide o celoeurópske referendá, pretože to 
považujú za citlivú tému, a pýtali sa, aké otázky by mali byť predmetom takýchto referend. 
Občania objasnili, že takéto referendá by sa využívali vo výnimočných prípadoch v súvislosti s 
témami osobitného významu. 

• Pokiaľ ide o zhromaždenia občanov, účastníci navrhli rôzne frekvencie ich konania (napr. raz 
ročne a/alebo v polovici obdobia medzi voľbami do Európskeho parlamentu; štruktúra podľa 
politických a inštitucionálnych programov EÚ).  Jeden účastník sa opýtal, čo sa myslí pod 
pojmom „obmedzený mandát“ v prípade týchto zhromaždení, a ďalší navrhol spomenúť 
„tematické“ panely, ako aj zabezpečiť, aby sa zapojili účastníci zo všetkých sociálnych skupín. 
Občania vysvetlili, že navrhli obdobie od 12 do 18 mesiacov a že hlavným cieľom bolo 
zabezpečiť rotáciu občanov v týchto zhromaždeniach. Dôležité tiež je, aby inštitúcie EÚ náležite 
odôvodnili, ak na odporúčania občanov nenadviažu následnými opatreniami. 

• Pokiaľ ide o odporúčanie vytvoriť multifunkčnú digitálnu platformu, občania poukázali na to, 
že im išlo najmä o vytvorenie infraštruktúry pre online hlasovanie, čo by bolo treba zohľadniť. 

• Občania tiež žiadali, aby sa lepšie zohľadnili dôvody ich odporúčaní týkajúcich sa používania 
umelej inteligencie a prekladateľských technológií a aby prebiehala online a offline 
komunikácia medzi inštitúciami EÚ a občanmi, pričom by sa do komunikácie zapojili ľudia so 
všetkými vzdelanostnými úrovňami.  

• Pokiaľ ide o školské programy zamerané na EÚ, občania vysvetlili, že cieľom je učiť deti o 
demokratických procesoch skôr, než sa stanú mladými voličmi. Zdôraznili tiež, že dôraz by sa 
nemal klásť na väčší počet vyučovacích hodín, ale skôr na obsah, t. j. učenie sa o aktívnom 
občianstve, etike a demokratických hodnotách. V diskusii získala táto myšlienka podporu, 
zatiaľ čo niektorí rečníci varovali pred rizikom štandardizácie školských osnov. Jednou 
spomenutou možnosťou bola tvorba spoločných učebných osnov, ktoré by mohli členské štáty 
dobrovoľne prijať. Poukázalo sa aj na význam neformálneho vzdelávania a programu 
Erasmus+. 

• Niektorí členovia požiadali o objasnenie otázky kontroly právnych predpisov zo strany 
mládeže. V diskusii sa spomínalo posúdenie vplyvu nových právnych predpisov a mechanizmus 
konzultácie s mladými ľuďmi. 

• Pokiaľ ide o právny štát, predseda poukázal na to, že hlavnú úlohu plní pracovná skupina pre 
hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť. Rečníci vo všeobecnosti podporili myšlienku rozšíriť 
uplatňovanie mechanizmu podmienenosti na všetky prípady porušenia zásad právneho štátu. 
Okrem toho zazneli myšlienky o rozšírení rozsahu správ o stave právneho štátu na slobodu 
združovania a ochranu občianskeho priestoru a preskúmaní postupu podľa článku 7. Jeden 
člen nastolil otázku ústavnej identity členských štátov. 

 
Niektorí členovia vo všeobecnosti navrhovali reorganizáciu poradia tém v neoficiálnom dokumente 
alebo podrobnejšie rozpracovanie príslušných úloh zastupiteľskej a participatívnej demokracie v EÚ. 
Iní žiadali, aby sa znenie vzťahovalo na dôležitú úlohu organizovanej občianskej spoločnosti a 
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sociálnych partnerov, ktorá by sa mohla ďalej rozvinúť. Jeden člen navrhol spomenúť existujúce 
mechanizmy konzultácií s občanmi, ako sú európske iniciatívy občanov a verejné vypočutia, ktoré by 
sa tiež mohli ďalej zlepšiť. 
 
Okrem toho niektorí členovia podporili myšlienky uvedené v iných častiach neoficiálneho dokumentu, 
alebo naopak s nimi vyjadrili svoj nesúhlas. Dôležité otázky nenávistných prejavov a boja proti 
dezinformáciám boli nastolené aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine. 
 
Podpredsedníčka Komisie Šuica v úlohe spolupredsedajúcej zdôraznila význam konferencie vzhľadom 
na vojnu, ktorú začala ruská vláda, ako aj význam diskusie o všetkých odporúčaniach občanov v 
pracovnej skupine. Pripomenula tiež, že je dôležité dodržiavať rokovací poriadok konferencie. Okrem 
toho zdôraznila, že je podľa nej potrebné, aby občania mohli v plnej miere podporiť návrhy pléna a 
potvrdiť ich.  
 

3. Záverečné poznámky predsedu 
 
Predseda vo svojich záverečných poznámkach zdôraznil, že jeho cieľom bolo zamerať sa počas schôdze 
na príspevky občanov vzhľadom na ich ústrednú úlohu v rámci konferencie. Vysvetlil, že ostatné prvky 
uvedené v neoficiálnom dokumente budú predmetom diskusie na nadchádzajúcich schôdzach 
pracovnej skupiny. Vyzval členov, aby sa podrobnejšie oboznámili s neoficiálnym dokumentom a zaslali 
písomné príspevky. O týchto príspevkoch sa potom bude diskutovať v ďalšej pracovnej skupine. 
Poznamenal tiež, že pracovná skupina bude na svojej nasledujúcej schôdzi podrobnejšie pracovať na 
príprave spoločného znenia. Účastníci nevzniesli voči tomuto postupu žiadnu námietku, a preto bol 
schválený. Vyzval tiež spoločný sekretariát, aby vytvoril spoločný online priečinok pre všetkých členov 
pracovnej skupiny, aby mali prístup k príspevku každého člena k neoficiálnemu dokumentu. 
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PRÍLOHA I. Program schôdze 11. marca 2022 
 

 

 
PROGRAM PIATEJ SCHÔDZE PRACOVNEJ SKUPINY PRE EURÓPSKU 

DEMOKRACIU  
 
 

piatok 11. marca od 9.00 h do 11.00 h 
(miestnosť WEISS S.2.1 a na diaľku) 

 
 

1. Otvorenie – predseda  

 
2. Predstavenie prvého návrhu neoficiálneho dokumentu pracovnej skupiny pre 

európsku demokraciu 
 
 

3. Reakcia zástupcov európskych a národných panelových diskusií občanov v rámci 
pracovnej skupiny na prvý návrh neoficiálneho dokumentu 
 
 

4. Otvorená diskusia členov pracovnej skupiny 
 
 

5. Rôzne otázky 
 
 

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 Zložka 
        

pani Chiara ALICANDRO Európske panelové diskusie občanov 
pán Borislav ANTONOV Národné parlamenty 
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 Janez CIGLER KRALJ Rada 
pán Vasco CORDEIRO Výbor regiónov 
pani Annemieke DE CLERCK Európske panelové diskusie občanov 
pán Bruno  DIAS Národné parlamenty 
pani Aleksandra   DULKIEWICZ Miestna/regionálna zástupkyňa 
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 

pán Arnaud NGATCHA Miestny/regionálny zástupca 

pani Dorien NIJS Národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pán Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Európske panelové diskusie občanov 
pán Anti  POOLAMETS Národné parlamenty 
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pán Arnoldas PRANCKEVIČIUS Rada 
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 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 

 


