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KORTFATTET REFERAT 

Arbejdsgruppen om europæisk demokrati under forsæde af Manfred Weber, Europa-Parlamentet 

Den 18. februar 2022 kl. 14.00-16.00 

 
1. Indledende bemærkninger fra formanden  

 
Mødet fandt sted i hybridformat og blev webstreamet (optagelsen findes her). Formanden forklarede, 
at målet var at afslutte drøftelserne om de resterende to søjler i arbejdsgruppens arbejdsstruktur, 
nemlig Unionens udøvende beføjelser og nærhedsprincippet. Han redegjorde også for planerne for 
det fremtidige arbejde og meddelte, at de næste møder i arbejdsgruppen ville finde sted den 
11. marts, 25. marts og 8. april (om nødvendigt). Han mindede om, at han ville udarbejde et uofficielt 
dokument med udkast til forslag, som først ville blive drøftet med borgerne, inden det ville blive 
præsenteret for de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen. Med hensyn til godkendelsen af forslagene 
bemærkede han, at der i det mindste skulle opnås konsensus mellem medlemmerne fra Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter med forhandlinger på forskellige 
niveauer i konferencens arbejdsstrukturer alt efter behov.  
   

2. Drøftelse 
 

2.1. Udøvende beføjelser 

Medlemmerne af arbejdsgruppen drøftede derefter de forskellige aspekter af gennemførelsen af EU's 
politikker og lovgivning. Principperne om ansvarlighed, gennemsigtighed og troværdighed blev nævnt, 
og medlemmerne henviste til forventningerne om en ensartet gennemførelse og håndhævelse af EU-
reglerne. Deltagerne bemærkede behovet for, at EU-institutionerne, de nationale regeringer og de 
regionale og lokale myndigheder arbejdede hånd i hånd, hvis gennemførelsesprocessen skulle lykkes. 
Det blev navnlig bemærket, at medlemsstaterne spillede en vigtig rolle, mens Kommissionen spillede 
en central rolle med hensyn til bistand, tilsyn og håndhævelse, herunder ved at indbringe sager for EU-
Domstolen. Sikring af adgang til oplysninger og en effektiv dialog mellem borgere og beslutningstagere 
på EU-plan, som fremhævet i borgernes anbefalinger, blev også betragtet som afgørende for, hvordan 
borgerne opfattede gennemførelsen af EU's afgørelser.  
 
Medlemmerne var enige om, at det var vigtigt at sikre EU's handleevne i overensstemmelse med 
borgernes anbefalinger. Nogle talere mente, at dette krævede et yderligere skifte fra afstemning med 
enstemmighed til afstemning med kvalificeret flertal i Rådet for Den Europæiske Union. To 
medlemmer mente, at der kunne opnås meget ved at være mere fleksibel og resolut med hensyn til at 
anvende de eksisterende mekanismer til at håndtere nye spørgsmål på EU's dagsorden, som det havde 
været tilfældet med indkøb af vacciner under covid-19-pandemien eller forvaltningen af den hybride 
migrationskrise ved EU's østlige grænse. Uden at udelukke traktatændringer blev det fremhævet, at 
Lissabontraktaten allerede har en mekanisme, der kunne anvendes, f.eks. ville den allerede tillade, at 
antallet af kommissærer svarede til 2/3 af medlemsstaterne.  
 
En række talere henviste til beskyttelsen af retsstatsprincippet som et eksempel herpå, når det drejede 
sig om behovet for at sikre overholdelse af EU-retten, og gav udtryk for deres støtte til borgernes ønske 
om at styrke EU's indsats i denne henseende. Der var flere opfordringer til Kommissionen om at 
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anvende den eksisterende forordning om konditionalitet til at beskytte EU-budgettet, samt forslag om 
at gå videre end den nuværende forordning for at sanktionere overtrædelser. Andre forslag omfattede 
forbedring af overvågningsmekanismerne og revision af beslutningsprocedurerne i henhold til artikel 7 
i TEU samt en opfordring til at respektere medlemsstaternes mangfoldighed. Betydningen af 
troværdigheden af EU's indsats blev også fremhævet i borgernes anbefaling om at sikre respekt for 
retsstatsprincippet internt, således at EU kunne foregå med et godt eksempel på verdensplan. 
 
Nogle få medlemmer rejste også andre spørgsmål vedrørende gennemførelsen af traktatens 
bestemmelser og opfordrede til, at EU straks tiltrådte den europæiske 
menneskerettighedskonvention, og til at sikre initiativretten for aftaler mellem arbejdsmarkedets 
parter. Desuden opfordrede enkelte medlemmer til at reducere antallet af kommissærer og gøre 
Kommissionen mere ansvarlig over for Europa-Parlamentet.  
 

2.2. Nærhedsprincippet og procedurer 

Drøftelserne kom også ind på de regionale og lokale myndigheders rolle med hensyn til at bygge bro 
over kløften mellem borgerne og EU-institutionerne, og hvordan EU's procedurer og nærheds- og 
proportionalitetsprincipperne kunne videreudvikles for at sikre, at beslutningerne blev truffet så tæt 
på borgerne som muligt og i tilstrækkelig grad tog hensyn til virkningerne på regionalt og lokalt plan. 
 
Der blev fremsat en række konkrete forslag til fremme af nærhedsprincippet, 
proportionalitetsprincippet og princippet om flerniveaustyring i EU såsom opgradering af 
Regionsudvalgets rolle i udarbejdelsen af EU-lovgivning, herunder en territorial dimension i 
konsekvensanalyser og afspejling af princippet om flerniveaustyring i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning. Medlemmerne drøftede også, hvordan man bedre kunne inddrage de nationale og 
regionale parlamenter, navnlig på områder, hvor regionerne havde lovgivningsbeføjelser, f.eks. 
gennem procedurer med grønne eller røde kort, som ville gøre det muligt for et vist antal parlamenter 
at foreslå eller blokere EU-lovgivning. Der var også et forslag om at undersøge nye former for 
samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, f.eks. fælles 
plenarforhandlinger om EU-budgettet.  
 
Desuden blev de regionale og lokale repræsentanters vigtige rolle med hensyn til at informere 
borgerne og inddrage dem i debatten om EU-spørgsmål nævnt, og der blev fremsat forslag om at 
fremme deres udvekslingsmuligheder. Nogle få medlemmer påpegede, at der i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet på nogle områder bedst kunne træffes foranstaltninger på EU-plan, og 
foreslog, at det også blev overvejet, på hvilke områder kompetencerne kunne flyttes fra 
medlemsstaterne til EU-plan under hensyntagen til borgernes anbefalinger.  
 
I sin egenskab af medformand opfordrede Kommissionens næstformand Šuica medlemmerne af 
arbejdsgruppen til nøje at se på hver enkelt borgers anbefaling og drøfte dem i klynger. Hun 
understregede, at borgerne skulle være i stand til at tage fuldt ejerskab over og validere alle forslag, 
og at det var vigtigt at følge en fælles tilgang i alle arbejdsgrupper i overensstemmelse med den 
metode, der var blevet drøftet i konferencens strukturer. Andre medlemmer gentog behovet for at 
sætte borgernes anbefalinger i centrum for processen og bevare en horisontal tilgang på tværs af 
arbejdsgrupperne. 
 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
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Formanden mindede om de 5 søjler, der var blevet vedtaget i efteråret, og som ville blive færdiggjort 
på dette møde. Han bekræftede, at han ville udarbejde et uofficielt dokument baseret på 
anbefalingerne fra EU-borgerpanelerne og de nationale borgerpaneler og under hensyntagen til 
idéerne fra platformen og drøftelserne i arbejdsgruppen med konkrete udkast til forslag. Han oplyste, 
at han først ville høre borgerne om disse forslag og derefter fremlægge dem for alle medlemmer af 
arbejdsgruppen til drøftelse. Han udtrykte også ønske om, at de forskellige komponenter udpegede 
kontaktpunkter for arbejdet med udkastene til forslag, og lovede at tage de næste skridt i fuld 
åbenhed.  Endelig bemærkede han, at arbejdet med udkast til forslag ville fortsætte på konferencens 
plenarforsamling, og at konklusionerne fra konferencens plenarforsamling ville blive udarbejdet af 
bestyrelsen. 
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BILAG I. Dagsorden for mødet den 18. februar 2022 
 

 

 

DAGSORDEN FOR DET FJERDE MØDE I ARBEJDSGRUPPEN OM EUROPÆISK 
DEMOKRATI  

 
 

Fredag den 18. februar kl. 14.00-16.00 
(fjerndeltagelse) 

 

 
1. Indledning ved formanden  

 

2. Fremlæggelse ved borgerne af anbefalingerne fra EU-borgerpanelet om europæisk 

demokrati, efterfulgt af drøftelse  

 

3. Drøftelse om den tredje foreløbige rapport om den flersprogede digitale platform 

 

4. Drøftelse om europæisk demokrati 

4.1 Udøvende beføjelser 

4.2 Nærhedsprincippet og procedurer 

 

5. Eventuelt 

 

 

6. Afslutning ved formanden 
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BILAG II. Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om europæisk demokrati 
 

Formand:  Manfred WEBER (Europa-Parlamentet)  

    

Titel Fornavn Efternavn Komponent 

        

  Chiara ALICANDRO EU-borgerpaneler 

  Michalakis ASIMAKIS EU-borgerpaneler 

  Zoltán  BALCZÓ Nationale parlamenter 

  Olga BAUM EU-borgerpaneler 

  Matouš BĚLOHLÁVEK EU-borgerpaneler 

  Brando BENIFEI Europa-Parlamentet 

  Mara BIZZOTTO Europa-Parlamentet 

  Damian BOESELAGER Europa-Parlamentet 

  Ioannis  BOURNOUS Nationale parlamenter 

  Nicolai BOYSEN Nationale borgerpaneler/arrangementer 

  Martina BRAMBILLA EU-borgerpaneler 

  Gari  CAPPELLI Nationale parlamenter 

  Vasco CORDEIRO Regionsudvalget 

  Annemieke DE CLERCK EU-borgerpaneler 

  Bruno  DIAS Nationale parlamenter 

  Gašper  DOVŽAN Rådet 

  Aleksandra   DULKIEWICZ Lokal/regional repræsentant 

  Pascal DURAND Europa-Parlamentet 

  Anna ECHTERHOFF Civilsamfundet 

  Sandro GOZI Europa-Parlamentet 

   Eva Kjer  HANSEN Nationale parlamenter 

  Pablo  HISPÁN Nationale parlamenter 

  Pat Kelly Rådet 

  Antonia KIEPER EU-borgerpaneler 

  Wepke KINGMA Rådet 

  Tomáš KOZÁK Rådet 

  Zdzisław KRASNODĘBSKI Europa-Parlamentet 

  Reinhold  LOPATKA Nationale parlamenter 

   Esther LYNCH Arbejdsmarkedets parter 

  Evangelos MEIMARAKIS Europa-Parlamentet 

  Aleksandar MILISOV EU-borgerpaneler 

   Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Nationale parlamenter 

  Dorien NIJS Nationale borgerpaneler/arrangementer 

  Jorge Luis PAZOS LOPEZ  EU-borgerpaneler 

  Anti  POOLAMETS Nationale parlamenter 

  Arnoldas PRANCKEVIČIUS Rådet 

  Paulo RANGEL Europa-Parlamentet 
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  Ariane  RODERT 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

  Hans  ROTHENBERG Nationale parlamenter 

  Domènec Miquel RUIZ DEVESA Europa-Parlamentet 

  Hermano  SANCHES RUIVO Lokal/regional repræsentant 

  Axel  SCHÄFER Nationale parlamenter 

  Kaspar SCHULTZ Nationale borgerpaneler/arrangementer 

  Pedro SILVA PEREIRA Europa-Parlamentet 

  Sven SIMON Europa-Parlamentet 

  Lucie  STUDNICNA 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

  Dubravka SUICA Europa-Kommissionen 

  Wiktoria TYSZKA ULEZALKA EU-borgerpaneler 

  Apostolos TZITZIKOSTAS Regionsudvalget 

  Bastiaan  VAN APELDOORN Nationale parlamenter 

  Andris VĪTOLS Rådet 

 


