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ZBIRNO POROČILO 

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

11. marec 2022 od 14.00 do 16.00 

 
 

1. Uvodne besede predsednika  
 

Seja je potekala na daljavo in se je prenašala po spletu (posnetek je na voljo tukaj). Predsednik je 
poudaril, da je ruska vojaška agresija proti Ukrajini ustvarila nove razmere, saj se ukrajinsko ljudstvo 
bori za evropski način življenja, vključno s pravico do izvolitve svojega predsednika. Po njegovem 
mnenju je bil to „kijevski trenutek za Evropo“, zaradi česar je še bolj pomembno ponovno razmisliti o 
Evropi in na konferenci doseči konkretne rezultate. V zvezi z osnutkom delovnega dokumenta, ki je bil 
razposlan pred sejo, je poudaril, da so lahko njegova struktura, format in vsebina predmet razprave. 
Glavni cilj seje delovne skupine je bil osredotočenje na konkretne predloge. Dejal je, da je istega dne 
zjutraj razpravljal o dokumentu s predstavniki državljanov, ki so že zahtevali spremembo oblike, pa tudi 
besedila, da bi bolje odražali zamisli, na katerih temeljijo njihova priporočila. Napovedal je, da bo 
Constance Le Grip v delovni skupini usklajevala stališča nacionalnih parlamentov podpredsednica 
Komisije Dubravka Šuica bo usklajevala stališča v Komisiji, Svet pa je pozval, naj tudi pripravi svoje 
stališče za uskladitev. Predlagal je, naj se najprej razpravlja o postopkovnih vprašanjih in nato o vsebini 
delovnega dokumenta, tako kot si sledijo točke dnevnega reda.  
  

2. Razprava 
 

Člani delovne skupine so nato razpravljali o postopkovnih vprašanjih. Več udeležencev je poudarilo, da 
je pri pripravi osnutkov predlogov v delovnih skupinah pomembno uporabiti horizontalni pristop. 
Predstavniki državljanov so opozorili, da želijo različico, v kateri bi lahko avtorja vsakega predloga 
jasneje opredelili. Dva člana sta menila, da mora biti zlasti metodologija objektivna in pregledna ter se 
horizontalno uporabljati, pri čemer je treba v središče postaviti prispevek državljanov, in predsednika 
pozvala, naj predlog delovnega dokumenta ponovno preuči. Drugi člani so na splošno pozdravili 
osnutek delovnega dokumenta in trdili, da je pomembno začeti postopek priprave. Številni člani so 
poudarili, da bi vsak član moral imeti možnost, da izrazi svoje zamisli in enakopravno oblikuje predloge 
v delovni skupini. Pojavilo se je vprašanje, kako bi vključili prispevke s platforme, da bi bile zamisli 
državljanov ustrezno vključene. En član je menil, da bi bilo nekatere predloge težko doseči s soglasjem 
ali jih ratificirati na nacionalni ravni po vsej EU. Veliko članov je izrazilo pomislek, da celoten proces 
konference ni bil dovolj jasen. 
 
Nekateri člani so zaprosili tudi za pojasnila o imenovanju in vlogi koordinatorja nacionalnih 
parlamentov ter o tem, kako bo delovna skupina oblikovala svoje stališče. Predsednik je pojasnil, da je 
odbor COSAC predlog posredoval nacionalnim parlamentom. Opozoril je, da bi vsaka komponenta 
imenovala govorca, ki bi usklajeval stališče komponente v delovni skupini. Opozoril je tudi, da soglasje 
med vsemi štirimi stebrnimi skupinami ostaja osnovno pravilo in da se o tem v delovni skupini ne bo 
glasovalo, v skladu s poslovnikom konference. Državljanom je zagotovil, da so vsa njihova priporočila 
omenjena v osnutku, vendar bi z veseljem izboljšali besedilo in še bolj povečali njegovo jasnost. 
Nekateri so menili, da bi morali rezultati delovne skupine odražati tudi različna mnenja drugih članov. 
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Nato je potekala razprava o prvem poglavju osnutka delovnega dokumenta, ki obravnava večjo 
udeležbo državljanov in mladih v evropski demokraciji in pravno državo.  
 
Poslanci so v zvezi z obravnavanimi točkami podali naslednje glavne pripombe: 
 

• Nekaj članov je omenilo, da so skeptični glede vseunijskih referendumov, saj so menili, da je 
to občutljivo vprašanje, in se pozanimali o temah, ki bi bile lahko predmet takšnih 
referendumov. Državljani so pojasnili, da bi se izvajali zgolj v izjemnih primerih in o temah 
posebnega pomena. 

• V zvezi z državljanskimi skupščinami so člani izrazili različne predloge o tem, kako pogosto bi 
lahko potekale (npr. letno in/ali sredi parlamentarnega obdobja, tj. med enimi in drugimi 
volitvami v Evropski parlament, ter strukturirano v skladu s politično in institucionalno agendo 
EU). En član je vprašal, kaj pomeni „omejen mandat“ teh skupščin, drugi pa je predlagal, naj se 
navedejo tematske okrogle mize ter naj se zagotovi vključitev udeležencev iz vseh družbenih 
okolij. Državljani so pripomnili, da so predlagali obdobje od 12 do 18 mesecev in da je bil glavni 
cilj zagotoviti rotacijo med državljani v teh skupščinah. Pomembno je tudi, da institucije EU, če 
bodo ukrepale na podlagi priporočil državljanov, to ustrezno utemeljijo. 

• Kar zadeva priporočilo o vzpostavitvi večnamenske digitalne platforme, so državljani poudarili, 
da je bila pomembna zamisel, na kateri temelji priporočilo, vzpostavitev infrastrukture za 
spletno glasovanje, ki pa bi ga bilo treba upoštevati. 

• Državljani so tudi pozvali, naj se bolje razmisli o utemeljitvi priporočil o uporabi umetne 
inteligence in prevajalskih tehnologij ter o spletnih in nespletnih interakcijah med institucijami 
EU in državljani, vključno z zamislijo o vključitvi ljudi z vseh stopenj izobrazbe v te interakcije.  

• Kar zadeva programe o EU v šolah, so državljani pojasnili, da je cilj poučiti otroke o 
demokratičnih procesih, preden postanejo mladi volivci. Izpostavili so tudi, da poudarek ne bi 
smel biti na dodatnih urah, temveč na vsebini, tj. učenju o aktivnem državljanstvu, etiki in 
demokratičnih vrednotah. V razpravi je bila zamisel deležna podpore, nekateri govorniki pa so 
opozorili na tveganje standardizacije šolskih učnih načrtov. Ena od možnih rešitev bi bila 
priprava skupnega učnega načrta za prostovoljno sprejetje v državah članicah. Poudarjen je bil 
tudi pomen neformalnega učenja in programa Erasmus+. 

• Kar zadeva preverjanje zakonodaje glede upoštevanja potreb mladih, so nekateri člani prosili 
za pojasnitev. V razpravi sta bila omenjena ocena učinka nove zakonodaje in mehanizem 
posvetovanja z mladimi. 

• V zvezi z vprašanji pravne države je predsednik poudaril, da ima tu vodilno vlogo delovna 
skupina za vrednote in pravice, pravno državo in varnost. Govorniki so na splošno podprli 
zamisel o razširitvi uporabe režima pogojenosti na vse kršitve načela pravne države. Poleg tega 
so bile omenjene zamisli o razširitvi področja uporabe poročil o pravni državi na svobodo 
združevanja in zaščito državljanskega prostora ter pregledu postopka iz člena 7 uredbe. En član 
je izpostavil vprašanje ustavne identitete držav članic. 

 
Na splošno so nekateri člani predlagali reorganizacijo vrstnega reda tem, obravnavanih v delovnem 
dokumentu, ali natančnejšo opredelitev vlog predstavniške in participativne demokracije v EU. Drugi 
so zahtevali, naj se v besedilo vključi pomembna vloga organizirane civilne družbe in socialnih 
partnerjev, ki bi se lahko še nadalje razvila. En član je predlagal uporabo že obstoječih mehanizmov za 
posvetovanje z državljani, kot so evropske državljanske pobude in javne predstavitve, ki bi jih bilo prav 
tako mogoče izboljšati. 
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Poleg tega so nekateri člani izrazili podporo ali nasprotovanje zamislim, navedenim v drugih delih 
delovnega dokumenta. Glede vojne v Ukrajini sta bili izpostavljeni pomembni vprašanji sovražnega 
govora in boja proti dezinformacijam. 
 
Podpredsednica Komisije Dubravka Šuica je v vlogi sopredsednice poudarila pomen konference v luči 
vojne, ki jo je začela ruska vlada, in razprave o vseh priporočilih državljanov v delovni skupini. Opozorila 
je tudi, da je pomembno spoštovati poslovnik konference. Poleg tega je izpostavila, da morajo po 
njenem mnenju državljani imeti možnost, da se v celoti strinjajo s predlogi s plenarnega zasedanja in 
jih potrdijo.  
 

3. Sklepne ugotovitve predsednika 
 
Predsednik je v sklepnih besedah poudaril, da je bil njegov namen, da se glede na osrednjo vlogo 
državljanske udeležbe na konferenci osredotoči na prispevek državljanov. Pojasnil je, da bodo drugi 
elementi iz delovnega dokumenta obravnavani na prihodnjih sejah delovne skupine. Člane je pozval, 
naj podrobneje preučijo delovni dokument in pošljejo pisne prispevke. O teh prispevkih bi se nato 
razpravljalo v naslednji delovni skupini. Povedal je tudi, da bo delovna skupina na naslednji seji 
podrobneje preučila svoje delo v zvezi s skupnim besedilom. Člani niso ugovarjali temu postopku, zato 
je bilo dosežen dogovor. Poleg tega je pozval skupni sekretariat, naj oblikuje skupno spletno mapo za 
vse člane delovne skupine, da bi imeli dostop do vseh prispevkov k delovnemu dokumentu. 
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PRILOGA I Dnevni red seje 11. marca 2022 
 

 

 
DNEVNI RED PETE SEJE DELOVNE SKUPINE ZA EVROPSKO DEMOKRACIJO  

 
 

petek, 11. februar, od 14.00 do 16.00 
(sejna soba WEISS S.2.1 in na daljavo) 

 
 

1. Uvodni nagovor predsednika  

 
2. Predstavitev prvega osnutka delovnega dokumenta delovne skupine za evropsko 

demokracijo 
 
 

3. Odziv predstavnikov evropskih in nacionalnih državljanskih okroglih miz v delovni 
skupini na prvi osnutek delovnega dokumenta 
 
 

4. Odprta razprava med člani delovne skupine 
 
 

5. Razno 
 
 

6. Sklepna beseda predsednika 
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PRILOGA II Seznam članov delovne skupine za evropsko demokracijo 
 
Predsednik: Manfred WEBER (Evropski parlament) 
 

Naslov Ime Priimek Sestavni del 
        

ga. Chiara ALICANDRO evropski državljanski forumi 
g. Borislav ANTONOV nacionalni parlamenti 
g. Mihalakis ASIMAKIS evropski državljanski forumi 
g. Zoltán  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. Ioanis  BURNUS nacionalni parlamenti 
g. Nicolai BOYSEN nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Martina BRAMBILLA evropski državljanski forumi 
g. Gari  CAPPELLI nacionalni parlamenti 
g. Janez CIGLER KRALJ Svet 
g. Vasco CORDEIRO Odbor regij 

ga. Annemieke DE CLERCK evropski državljanski forumi 
g. Bruno  DIAS nacionalni parlamenti 

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 

g. Arnaud NGATCHA lokalni/regionalni predstavnik 
ga. Dorien NIJS nacionalni državljanski forumi/dogodki 
g. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  evropski državljanski forumi 
g. Anti  POOLAMETS nacionalni parlamenti 
g. Arnoldas PRANCKEVIČIUS Svet 
g. Paulo RANGEL Evropski parlament 
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ga. Ariane  RODERT Evropski ekonomsko-socialni odbor 
g. Hans  ROTHENBERG nacionalni parlamenti 
g. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Evropski parlament 
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  STUDNIČNÁ Evropski ekonomsko-socialni odbor 
ga. Dubravka SUICA Evropski parlament 
ga. Wiktoria TYSZKA ULEZALKA evropski državljanski forumi 
g. Apostolos CICIKOSTAS Odbor regij 
g. Bastiaan  VAN APELDOORN nacionalni parlamenti 
g. Andris VĪTOLS Svet 

 


