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„Evropská demokracie“ 

 

1. Návrh: Informace občanů, účast a mládež  

Cíl: Zvýšit účast občanů a zapojení mládeže do demokracie na úrovni Evropské unie s cílem rozvíjet 
„pocit plného občanství“ pro Evropany, zajistit, aby jejich hlas byl slyšet i v době mezi volbami a 
aby účast byla účinná. Proto by pro každé téma měla být zvážena nejvhodnější forma účasti, 
například: 
 

1. Zlepšení účinnosti stávajících a rozvoj nových mechanismů účasti občanů v souladu s acquis EU, 
a to lepším informováním o těchto mechanismech. V ideálním případě by všechny informace o 
místech pro participaci měly být shrnuty1 na integrovaných oficiálních internetových stránkách 
s různými prvky.2 Měl by být vytvořen mechanismus pro sledování politických a legislativních 
iniciativ, které vzešly z procesů participativní demokracie;3 Participativní mechanismy by měly 
být inkluzivní a měly by být schopny oslovit různorodou veřejnost. Pozornost by měla být 
věnována obsahu, tématům a dovednostem moderátorů. Měly by zahrnovat analýzu dopadu 
projednávaných politik mimo jiné na ženy a zranitelné osoby.4 

2. Zvýšení četnosti on-line a off-line interakcí mezi orgány EU a jejími občany prostřednictvím 
různých prostředků interakce s cílem zajistit, aby se občané mohli podílet na procesu tvorby 
politik EU, vyjádřit své názory a získat zpětnou vazbu, a vytvořit chartu pro úředníky EU o účasti 
občanů;5       

3. vytvoření uživatelsky vstřícné digitální platformy, kde mohou občané, zejména mládež, sdílet 

nápady, předkládat otázky zástupcům orgánů EU a vyjadřovat své názory na důležité záležitosti 

EU a legislativní návrhy. Platforma by měla rovněž umožňovat on-line průzkumy veřejného 
mínění;6 

4. Zlepšení a zjednodušení stávajících mechanismů na evropské, vnitrostátní a místní úrovni, aby 
byly bezpečnější, přístupnější, viditelnější a inkluzivnější;7 

5. Zapojit organizovanou občanskou společnost a regionální a místní orgány a stávající struktury, 
jako je Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Výbor regionů (VR)8, do procesu zapojení 
občanů;9  

6. Vytvořit systém místních zastupitelů EU jako způsob, jak zmenšit vzdálenost mezi orgány EU a 
evropskými občany;10  

7. Pravidelné pořádání občanských shromáždění na základě právně závazných právních předpisů 
EU. Účastníci musí být vybráni náhodně, na základě kritérii reprezentativnosti a účast by měla 
být podporována. V případě potřeby bude poskytnuta podpora odborníků, aby členové 
shromáždění měli dostatek informací pro jednání. Pokud orgány výsledky nezohlední, mělo by 
to být řádně odůvodněno;11 Důležitým základem pro politická rozhodnutí volených zástupců je 
účast a předchozí zapojení občanů a občanské společnosti. EU je založena na zastupitelské 

 
1 Změny pracovních skupin 3A a 3B 
2 Doporučení ECP2 č. 32, 37, BE, FR a NL 
3 FR Národní panel 
4 Změna pracovní skupiny 8, kratší formulace 
5 Doporučení č. 29 ECP2 
6 Doporučení ECP2 č. 19, 32, národní panely BE a FR a zástupce DK pro národní akce 
7 BE národní panel 
8 Změna pracovní skupiny 7B 
9 BE národní panel 
10 Závěrečná zpráva společnosti Kantar, s. 85 
11 Doporučení ECP2 39, BE národní panel 3 
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demokracii: v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu dávají občané svým zástupcům 
jasný mandát a nepřímo se vyjadřují k politikám EU;12 

8. Poskytovat zvýšenou strukturální podporu, finanční i jinou, občanské společnosti, zejména 
mládežnické občanské společnosti, a podporovat místní orgány při zřizování místních rad 
mládeže;13  toho by mohlo být dosaženo prostřednictvím zvláštního pilíře evropského akčního 
plánu pro demokracii pro zapojení občanské společnosti a sociálních partnerů a zvláštní strategie 
občanské společnosti;14 

9. Zavést „mládežnickou kontrolu“ právních předpisů, včetně posouzení dopadů a konzultačního 
mechanismu se zástupci mladých lidí, pokud se má za to, že právní předpisy mají dopad na mladé 
lidi;15 

10. Posílení spolupráce mezi zákonodárci EU a organizacemi občanské společnosti s cílem využít 
vazby mezi činiteli s rozhodovací pravomocí a občany, kterou vytvářejí organizace občanské 
společnosti;16  

11. shrnutí prvků účasti občanů v rámci Listiny EU pro zapojení občanů do záležitostí EU. 

 

2. Návrh: Informace občanů, účast a mládež 

 

Cíl: Učinit Evropskou unii srozumitelnější a přístupnější a posílit17 společnou evropskou identitu, 
zejména: 

1. Zaručení minimální úrovně vzdělání o EU a zejména o jejích demokratických procesech, včetně 
historie evropské integrace a evropského občanství. Lidé všech věkových kategorií by měli mít 
možnost využívat těchto programů, které by měly být koncipovány způsobem odpovídajícímu 
zapojení a věku, například vypracováním zvláštních programů a vzdělávacích materiálů pro děti 
a školy;18 a organizací občanské společnosti působících v oblasti neformálního vzdělávání;19  

2. Zajištění snadného a inkluzivního přístupu ke spolehlivým informacím o EU pro všechny občany. 
Orgány EU by měly používat přístupnější jazyk a vyhnout se v komunikaci používání 
byrokratických výrazů a zároveň zachovat kvalitu a odbornou úroveň daných informací a 
přizpůsobit informace různým komunikačním kanálům a profilům příjemců20 Mělo by se 
například zvážit vytvoření mobilní aplikace, v níž jsou informace týkající se politik EU 
prezentovány jasným jazykem.21 Zvláštní úsilí by mělo být vynaloženo na oslovení mladých lidí 
prostřednictvím digitálních médií, mládežnických hnutí a různých „vyslanců“ (organizací a 
jednotlivců), kteří budou objasňovat22 projekt EU;23  

 
12 Změna pracovní skupiny 10A, kratší formulace 
13  zástupce DK pro vnitrostátní akce 
14 Změna pracovní skupiny 54C 
15  zástupce DK pro vnitrostátní akce 
16  zástupce DK pro vnitrostátní akce 
17 Změna pracovní skupiny 15 A, kompromisní znění  
18 Doporučení ECP2 č. 24, 36, 38, BE národní panel 
19 Změna pracovní skupiny 16 C 
20 ECP2 33, BE, FR a NL vnitrostátní panely) 
21 ECP2 26 
22 Změna pracovní skupiny 17 
23 BE národní panel 
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3. Větší využívání umělé inteligence a překladatelských technologií k obcházení24 jazykových 
bariér,25 zajištění dostupnosti a použitelnosti všech digitálních nástrojů pro osoby se zdravotním 
postižením;26 

4. Obrana a podpora svobodných, pluralitních a nezávislých sdělovacích prostředků a vybízení 

sdělovacích prostředků, včetně veřejnoprávních vysílacích organizací a veřejných 

zpravodajských agentur a evropských sdělovacích prostředků k tomu, aby pravidelněji 

informovaly o evropských záležitostech, přičemž je současně třeba respektovat jejich svobodu a 

nezávislost, a to s cílem zajistit pravidelné a komplexní pokrytí ve všech členských státech EU;27 
zintenzivnění boje proti dezinformacím a zahraničnímu vměšování a zajištění ochrany 
novinářů;28  

5. Přiblížit Evropu občanům zlepšením29 kontaktních míst a specializovaných center, neboli 
„Evropských domů“, na místní úrovni s cílem poskytovat občanům zdroje, informace a 
poradenství o záležitostech EU, naslouchat jejich obavám a zapojit se do diskusí se sdruženími s 
cílem pomoci šířit názory občanů na evropské úrovni;30  

6. Podniknout další kroky k posílení společné identity Evropanů, například prostřednictvím fondu 
EU na podporu interakcí on-line i off-line (tj. výměnných programů, panelových diskusí, setkání) 
mezi občany EU, vytváření společných sportovních akcí a týmů, nebo učinit Den Evropy (9. 
května) dalším31 evropským státním svátkem pro všechny občany EU.32  

 

3. Návrh: Demokracie a volby 

 
Cíl: Posílit evropskou demokracii posílením jejích základů, zvýšením účasti ve volbách do 
Evropského parlamentu, podporou nadnárodní diskuse o evropských otázkách a zajištěním pevné 
vazby mezi občany a jejich volenými zástupci, zejména: 

1. Zajištění ochrany hodnot EU stanovených ve Smlouvách, včetně právního státu a silného 
sociálního modelu33, které jsou jádrem evropské demokracie. Ve vztazích s vnějšími zeměmi by 
Evropská unie měla v první řadě posílit společné demokratické hodnoty na svých hranicích. 
Teprve poté může být Evropská unie velvyslancem našeho demokratického modelu v zemích, 
které jsou připraveny a ochotny tento model realizovat, a to prostřednictvím diplomacie a 
dialogu;34  

2. Navržení celounijního referenda, které by měl, ve výjimečných případech, zahájit Evropský 
parlament, o záležitostech, které jsou obzvláště důležité pro všechny evropské občany;35 

3. Změna volebního práva EU za účelem harmonizace volebních podmínek (věk pro hlasování, 
datum konání voleb, požadavky na volební obvody, kandidáty, politické strany a jejich 

 
24 Změna pracovní skupiny 18A 
25 Doporučení ECP2 č. 25  
26 Změna pracovní skupiny 18B 
27 Doporučení ECP2 č. 31, BE a NL národní panely 
28 Změny 19A až 19A, přeformulování za účelem přizpůsobení textu 
29 Změna pracovní skupiny 21, kompromisní znění 
30 BE a FR národní panely 
31 Změna pracovní skupiny 23B 
32 Doporučení ECP2 č. 27, BE národní panel 
33 Změna pracovní skupiny 25C 
34 Doporučení ECP č. 14 
35 Doporučení ECP č. 18; Pozn.: Zástupci občanů vysvětlili, že by měla být tato možnost být pečlivě 
prováděna a používána. 
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financování) pro volby do Evropského parlamentu, jakož i posun směrem k hlasování o 
celounijních kandidátních listinách nebo „nadnárodních kandidátních listinách“36 s kandidáty z 
více členských států, a to s přihlédnutím37 k názorům vyjádřeným v této otázce občany ve všech 
členských státech EU.38 

• Někteří poslanci Evropského parlamentu by měli být voleni z celoevropské kandidátní 
listiny, zbytek by měl být volen v členských státech;39 

• Cílem této reformy by mělo být rovněž usnadnění možností digitálního hlasování40 a 
zaručení účinných hlasovacích práv pro osoby se zdravotním postižením,41 
 

4. Posílení vazeb mezi občany a jejich volenými zástupci s ohledem na vnitrostátní specifika a přání 
občanů být jim blíže a mít pocit, že jejich obavy vedou ke konkrétním krokům zvolených zástupců 
v Evropském parlamentu a vnitrostátních parlamentech.42 Jedná se o univerzální problém a měli 
by být zapojeni lidé všech věkových kategorií;43 

• Evropští občané by měli mít větší slovo v otázce, kdo je zvolen předsedou Komise. Toho 
by mohlo být dosaženo buď přímou volbou předsedy Komise44, nebo systémem 
vedoucích kandidátů;45 

• Evropský parlament by měl mít právo legislativní iniciativy, aby mohl navrhnout46 
témata, která mají být projednávána, a následně přijmout texty nezbytné k tomu, aby 
navázal na doporučení vyplývající z jednání;47 

• Evropský parlament by měl rozhodovat o rozpočtu EU, neboť tato otázka spadá do 
pravomoci parlamentů na národní úrovni;48 49 

 
36 Zástupci Evropské komise vysvětlili, že by tato možnost měla být zavedena po přechodném období, není 
možné věci uspěchat.  
37 Změny pracovní skupiny 28 E, G, H 
38 Doporučení ECP2 č. 16, NL národní panel 20, národní panel nebyl jednotný v otázce „nadnárodních 
kandidátních listin“. 
39 Na základě doporučení ECP 2 č. 16, diskuse v pracovní skupině. 
40 Doporučení č. 19 ECP2 a MDP 
41 Evropský hospodářský a sociální výbor 
42 Změna pracovní skupiny 32B 
43 Doporučení ECP2 č. 36, BE a FR národní panely 
FR národní panel („volba předsedy Evropské komise ve všeobecných volbách“), MDP (Závěrečná zpráva 
společnosti Kantar: Skupina příspěvků diskutuje o přímé volbě předsedy Komise občany) 
45 Postoj EP: vedoucí kandidát evropské politické strany, která získala nejvyšší podíl hlasů v evropských 
volbách, je zvolen za předsedu Evropské komise, pokud je tento kandidát schopen získat podporu většiny 
poslanců Evropského parlamentu. V případě, že nelze dosáhnout koaliční většiny, měl by být tento úkol 
svěřen dalšímu vedoucímu kandidátovi. Za tímto účelem mohou evropské politické strany navrhnout 
kandidáty na funkci předsedy Komise. Paulo Rangel: v zájmu posílení procesu vedoucího kandidáta by měly 
být pozice Evropského parlamentu a Evropské rady obráceny, což znamená změnu Smlouvy: Parlament by 
předsedu Komise navrhl a Rada by jej schvalovala. MDP (Závěrečná zpráva společnosti Kantar: „Skupina 
příspěvků projednává volbu předsedy Komise a jmenování komisařů, včetně systému vedoucích kandidátů). 
EYE, s. 23:  „Kandidáti na předsedu Komise by neměli být voleni v rámci zákulisních jednání mezi vítěznými 
stranami. Měli bychom prosazovat systém tzv. „Spitzenkandidaten“, kdy každá strana před volební kampaní 
oznámí, kdo bude jejím kandidátem na předsedu Komise v případě, že tato strana získá většinu. Díky aktivní 
účasti na kampani a přímé interakci s občany by budoucí předseda mohl navázat užší vztah s evropským 
obyvatelstvem.“; diskuse v pracovní skupině 
46 Změna pracovní skupiny 34C 
47 BE národní panel (3.2), FR národní panel (11), - MDP (Závěrečná zpráva společnosti Kantar: „Pokud jde o 
Evropský parlament, přispěvatelé nejčastěji požadují, aby mu byla udělena skutečná pravomoc legislativní 
iniciativy“) 
48 Rada se domnívá, že tento návrh se nezakládá na doporučení občanů. Není tedy v souladu se 
schválenou metodikou. Rovněž viz stanovisko občanské složky vyjádřené na str. 41.  
49 MDP (Závěrečná zpráva společnosti Kantar: „Pokud jde o Evropský parlament,, (…) jsou rovněž vznášeny 
požadavky, aby mu byly uděleny fiskální pravomoci”) 
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• Politické strany, organizace občanské společnosti, odborové svazy by měly být živější a 
přístupnější, aby se občané mohli více angažovat a zapojit se do evropské demokracie50. 
To by rovněž přispělo k podpoře začlenění témat EU do veřejných diskusí prostřednictvím 
politických stran, organizované občanské společnosti a sociálních partnerů, a to nejen 
během evropských voleb, ale také před celostátními, regionálními a místními volbami;51 
Demokracie je zakotvena v institucích a ve společnosti jako celku, a to i na pracovišti 
prostřednictvím úlohy sociálních partnerů.52 
 
 

4. Návrh: Rozhodovací proces EU  

Cíl: Zlepšit rozhodovací proces EU s cílem zajistit schopnost EU jednat při současném zohlednění 
zájmů všech členských států a zaručení transparentního a srozumitelného procesu pro občany, 
zejména prostřednictvím 

1. Přehodnotit pravidla rozhodování a hlasování v orgánech EU se zaměřením na otázku 

jednomyslného hlasování, které velmi ztěžuje dosažení dohody, a zároveň zajistit spravedlivý 

výpočet „váhy hlasování“, aby byly chráněny zájmy malých zemí;53 

• O všech otázkách, o nichž se rozhoduje jednomyslně, by se mělo rozhodovat kvalifikovanou 
většinou. Jedinou výjimkou by mělo být přijetí nového členství v EU a změny základních zásad 
EU, jak je stanoveno v článku 2 SEU a v Listině základních práv Evropské unie.54 
 

2. Zajištění transparentnosti rozhodování tím, že se nezávislým pozorovatelům občanů umožní 

pozorně sledovat rozhodovací proces, zaručit širší55 právo na přístup k dokumentům a na tomto 

základě rozvíjet pevnější vazby a posílený dialog mezi občany a orgány EU;56 

• EU musí zlepšit transparentnost svého rozhodovacího procesu a orgánů a institucí. 
Například zasedání Rady a Evropského parlamentu, včetně hlasování, by měly být 
vysílány stejným způsobem online. Občané, kteří o to projeví zájem, by tak mohli 
sledovat tvorbu politik EU a volat politiky a tvůrce politik k odpovědnosti;57 mělo by být 
posíleno vyšetřovací právo Evropského parlamentu58; 

• Rozhodovací proces EU by měl být dále rozvíjen tak, aby byli více zapojeni vnitrostátní, 
regionální a místní zástupci, sociální partneři a organizovaná občanská společnost.59 Je 
třeba posílit meziparlamentní spolupráci a dialog. Vnitrostátní parlamenty by rovněž 
měly být více zapojeny do legislativního postupu Evropského parlamentu, 
např. prostřednictvím účasti na slyšeních.60 Lepší zapojení nižší než celostátní úrovně a 
Výboru regionů navíc přispívá k lepšímu zohlednění zkušeností získaných při provádění 
práva EU.61 

 
50 MDP (Závěrečná zpráva společnosti Kantar: „Podle jiného příspěvku by strany měly být přístupnější pro 
osoby z různého kulturního nebo socioekonomického prostředí.“) 

51Výbor regionů v pracovní skupině 
52 Změna pracovní skupiny 38, kompromisní znění 
53 Doporučení  ECP2 č. 20 
54 Doporučení ECP4 č. 21  
55 Změna pracovní skupiny 43 
56 Doporučení ECP2 č. 34, NL národní panel 
57 Diskuse pracovní skupiny na základě doporučení ECP 2 č. 34, NL národní panel, MPD (Závěrečná zpráva 
společnosti Kantar: „Podporuje se větší transparentnost a větší zapojení občanů“ 
, stejně tak je podporována i v rozhodovacím procesu EU 
58 Změna pracovní skupiny 44A. 
59 Diskuse pracovní skupiny (prezentace vnitrostátních parlamentů a Výboru regionů) 
60 Změna pracovní skupiny 45C 
61 Změna pracovní skupiny 46B 
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3. Zvážit změnu názvů orgánů EU s cílem vyjasnit občanům jejich funkce a příslušnou úlohu v 

rozhodovacím procesu EU;62 

• Rozhodovací proces EU by měl být založen na jasnější a srozumitelnější struktuře, která by se 
podobala vnitrostátním systémům63 a výslovně odrážela rozdělení pravomocí mezi evropské 
orgány a členské státy;64 

• Například Rada EU by se mohla nazývat Senát EU a Evropská komise by mohla být nazývána 
Výkonnou komisí EU.65 

 

4. Posílit kapacity Evropské unie v klíčových důležitých oblastech;66      

5. Zajistit řádné mechanismy a procesy občanského a sociálního dialogu ve všech fázích 
rozhodovacího procesu EU, od posouzení dopadů až po navrhování a provádění politik.67 

6. Reformovat způsob fungování Evropské unie lepším zapojením sociálních partnerů a 
organizované občanské společnosti. Posílení stávajících struktur s cílem lépe zohlednit potřeby 
a očekávání občanů EU v rozhodovacím procesu vzhledem k jejich významu v evropském 
demokratickém životě. V tomto rámci posílit institucionální úlohu EHSV a posílit jeho postavení 
zprostředkovatele a garanta činností participativní demokracie, jako je strukturovaný dialog s 
organizacemi občanské společnosti a panely občanů. Živá občanská společnost má zásadní 
význam pro demokratický život Evropské unie.68 

7. V příslušných případech znovu zahájit diskusi o ústavě, abychom mohli lépe sladit naše hodnoty. 
Ústava může pomoci být přesnější a zapojit občany a dohodnout se na pravidlech rozhodovacího 
procesu;69 

 
5. Návrh: Subsidiarita 

 

1. Aktivní subsidiarita a víceúrovňová správa jsou klíčovými zásadami a základními rysy fungování 
a demokratické odpovědnosti EU;70 

 
2. EU by měla přezkoumat mechanismus, který vnitrostátním parlamentům umožní posoudit, zda 

nové legislativní návrhy na evropské úrovni nezasahují do jejich právních pravomocí, a 
poskytnout jim možnost navrhnout legislativní iniciativu na evropské úrovni. Tyto mechanismy 
by měly být rovněž rozšířeny na všechny regionální parlamenty v EU, které mají legislativní 
pravomoc;71 

 

 
62 ECP doporučení č. 15 
63 Pracovní skupina pro diskusi na základě potřeby vyjádřené doporučení ECP2 č.15 s cílem „vyjasnit funkce 
orgánů EU“, MDP (závěrečná zpráva společnosti Kantar: „Rovněž existují (...) návrhy na prohloubení 
dvoukomorového zákonodárného sboru v EU“ 
64 Změna pracovní skupiny 48B 
65 Doporučení ECP2 č. 15 
66 Diskuse v pracovní skupině 
67 Změna pracovní skupiny 52A 
68 EHSV, kompromisní formulace  
69 Doporučení EKP 35, FR národní panel plus změny kombinované pracovní skupiny 51C, D 
70 Změna pracovní skupiny 53D 
71 Diskuse v pracovní skupině, národní parlamenty 
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3. Reformovat Výbor regionů tak, aby zahrnoval vhodné kanály pro dialog pro regiony i města a 
obce a aby mu byla přiznána významnější úloha72 v institucionální struktuře, pokud jde o 
záležitosti s územním dopadem;73 

 
4. Systematické používání definice subsidiarity, na níž se společně dohodly všechny orgány EU, by 

mohlo pomoci objasnit, zda je třeba přijímat rozhodnutí na evropské, vnitrostátní nebo 
regionální úrovni.74 
 

5. Sociální partneři a organizovaná občanská společnost by měli být lépe zapojeni do 
rozhodovacího procesu vzhledem k jejich významu v evropském demokratickém životě. Živá 
společnost má zásadní význam pro demokratický život Evropské unie. 75 

 
Vyzýváme orgány Evropské unie, aby závěry této pracovní skupiny uvedly do praxe a účinně je 
prováděly. Toho by bylo možné dosáhnout prostřednictvím možností, které již nabízí Lisabonská 
smlouva, a v případě potřeby podáním žádosti o zahájení evropského konventu.76 

 
72 Diskuse v pracovní skupině, Výboru regionů a Evropském hospodářském a sociálním výboru Závěrečná 
zpráva společnosti Kantar, s. 85 
73 Změna pracovní skupiny 58B 
74 Změna pracovní skupiny 59B 
75 Diskuse pracovní skupiny, sociálních partnerů a několika dalších členů 
76 Změna pracovní skupiny 63 A, kompromisní znění 


