
 

1 
 

KORTFATTET REFERAT 

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

Den 25. marts 2022 kl. 9.00-11.30 og kl. 14.00-16.00 

 
1. Indledende bemærkninger fra formanden  

 
Mødet fandt sted i hybridformat og blev webstreamet (optagelser tilgængelige her og her) Formanden 
takkede medlemmerne for deres mange bidrag til det uofficielle dokument i forlængelse af den aftale, 
der var indgået på det seneste møde, og udtrykte håb om, at det nye udkast, der klart viste input fra 
forskellige bidragydere, ville skabe yderligere gennemsigtighed. Han bemærkede, at han havde haft 
mulighed for at mødes med to talsmænd for borgerpanelets repræsentanter tidligere på formiddagen 
for at vurdere den procedure, der skulle følges på denne dag. Han håbede også, at der kunne opnås 
enighed om visse elementer i udkastet inden dagen var omme. Med hensyn til proceduren bemærkede 
han, at arbejdsgruppen om europæisk demokrati havde gjort fremskridt med den foreslåede struktur 
på samme måde som de fleste andre arbejdsgrupper på grundlag af borgernes anbefalinger og andre 
kilder til borgerinddragelse arbejdede i en struktur med punktopstillinger. Han gentog betydningen af, 
at alle borgernes anbefalinger blev afspejlet i det uofficielle dokument, og opfordrede borgerne til at 
sikre, at dette var tilfældet. Han understregede, at der var udarbejdet en anden version af det 
uofficielle dokument, som indeholdt borgernes anbefalinger ord for ord, men han advarede om, at 
dokumentet ville blive meget langt, hvis hele teksten til alle anbefalinger blev medtaget. Han 
opfordrede derfor borgerrepræsentanterne til at sikre, at deres vigtigste idéer blev afspejlet i 
dokumentet, om end i en afkortet udgave. Han bemærkede, at der havde været drøftelser, og 
understregede, at mange medlemmer af arbejdsgruppen fra begyndelsen delte det synspunktet, at 
alle medlemmer havde ret til at bygge videre på og berige borgernes idéer.   
 

2. Drøftelse 
 

2.1. Formiddagsmøde 
 
I begyndelsen af drøftelsen udtrykte borgerrepræsentanterne generel skuffelse over arbejdsgruppens 
arbejdsmetoder og var af den opfattelse, at borgernes anbefalinger ikke var tilstrækkeligt afspejlet i 
det reviderede uofficielle dokument. De mente, at mens borgerrepræsentanterne kunne acceptere at 
afkorte deres anbefalinger, manglede nogle anbefalinger helt, og for andre afspejlede teksten ikke 
fuldt ud borgernes idéer. Desuden bemærkede de, at en stor del af dokumentet tilsyneladende ikke 
vedrørte alle borgernes idéer. De foreslog, at der fra nu af skulle anvendes et tilsvarende format for 
udkast til forslag som i de andre arbejdsgrupper. De mente, at de øvrige deltageres rolle i 
arbejdsgruppen var at udvikle borgernes idéer og gøre dem operationelle. 
 
Nogle medlemmer gav udtryk for støtte til borgernes synspunkter. De mindede om, at de tilfældigt 
udvalgte borgere burde stå i centrum for processen, og at ingen af deres anbefalinger burde udelukkes. 
Et medlem understregede, at gruppen burde fokusere på at omsætte disse anbefalinger til forslag ved 
hjælp af det skema, der var udviklet af det fælles sekretariat. Andre medlemmer støttede metoden i 
det uofficielle dokument og understregede betydningen af at medtage andre idéer til at supplere 
borgernes anbefalinger samt andre kilder til borgerinddragelse, der var en del af processen i denne 
konference. Der fandt en drøftelse sted om det mulige bidrag fra de andre medlemmer af 
arbejdsgruppen, og nogle foreslog, at idéer fra andre medlemmer i arbejdsgruppen kunne kædes 
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sammen med borgernes anbefalinger, herunder dem, der var fremsat af civilsamfundet og 
arbejdsmarkedets parter. Medlemmerne anmodede også om en præcisering af de næste skridt, 
herunder hvordan man kunne nå til enighed om udkastene til forslag. 
 
Formanden afsluttede mødet og understregede, at det var vigtigt at basere dokumentet på borgernes 
bidrag og anmodede deres repræsentanter om at foreslå nye formuleringer, hvor der ikke var taget 
tilstrækkeligt hensyn til deres synspunkter. Han bemærkede, at han fuldt ud bakkede op om borgernes 
anbefalinger, det være sig fra EU-borgerpaneler, nationale borgerpaneler, den flersprogede digitale 
platform, der alle var på lige fod i henhold til konferencens regler, og at han havde gjort sit bedste for 
at respektere dem i dokumentet, samtidig med at han forklarede, at det havde været en udfordring, 
at hans team ikke havde lov til at interagere direkte med borgerne. Han understregede også, at Det 
Europæiske Ungdomsarrangement ikke burde glemmes. Han forpligtede sig til at acceptere ethvert 
forslag til omformulering, som borgerne måtte fremsætte, og bad deltagerne om deres konkrete 
forslag til, hvordan teksten kunne forbedres, og til at foreslå den mest hensigtsmæssige struktur. 
Formanden stillede derefter et centralt spørgsmål til borgerne: Om det også burde være muligt for 
andre deltagere end borgerrepræsentanterne at komme med idéer? 
 
Efter en pause på 10 minutter, hvor borgerne kunne diskutere indbyrdes, oplyste borgernes talsmand 
de andre medlemmer om, at borgerne ville have sat pris på at arbejde på et andet dokument, og at de 
ville være taknemmelige for, at andre medlemmer af arbejdsgruppen kunne bygge videre på deres 
anbefalinger, udvide og forbedre dem. Formanden glædede sig over denne fælles forståelse og 
opfordrede borgerrepræsentanterne til at arbejde på et nyt dokument, der skulle fremlægges om 
eftermiddagen og i overensstemmelse med borgernes ønsker.  Han noterede sig også, at der var 
enighed om, at alle anbefalinger fra medlemmerne vil blive hilst velkommen, forudsat at de var baseret 
på borgernes anbefalinger og sigtede mod at forbedre dem og omsætte dem til konkrete konklusioner. 
 

2.2. Eftermiddagsmøde  
 
Fra mødets begyndelse blev der arbejdet på et nyt dokument, der var baseret på borgernes ønsker, og 
som blev fremlagt til drøftelse. Medlemmerne spurgte, hvordan afvigende synspunkter og modstand 
mod bestemte idéer kunne komme til udtryk, og om retten til at foreslå ændringer.  
Derefter drøftedes substansen i de første tre udkast til forslag, der bestod af en objektiv og konkret 
foranstaltning til at nå dem.  
 
Mål 1: "Øge borgernes deltagelse og unges inddragelse i demokratiet på EU-plan for at udvikle en "fuld 
medborgeroplevelse" for europæerne, sikre, at deres stemme også bliver hørt mellem valg, og at 
deltagelsen er effektiv."  
 
Med hensyn til dette mål anmodede medlemmerne borgerne om at præcisere betydningen af "særlige 
tilfælde" i forbindelse med anvendelse af folkeafstemninger på EU-plan, og hvilke af 
deltagelsesdemokratiets "eksisterende værktøjer" de havde i tankerne. Med hensyn til førstnævnte 
henviste borgerne til spørgsmål som f.eks. behovet for en traktatændring eller for en europæisk hær 
eller politiske spørgsmål, f.eks. om hvorvidt kerneenergi eller gas burde betragtes som grøn. Nogle 
medlemmer bemærkede, at de ikke kunne støtte idéen om europæiske folkeafstemninger. Et medlem 
nævnte muligheden for at følge den schweiziske model, hvor f.eks. 2/3 af medlemsstaterne skulle 
stemme for. Betydningen af at anvende onlineværktøjer og præcisere, hvem der kunne udløse EU-
folkeafstemninger, blev understreget. Det blev bemærket, at indførelsen af folkeafstemninger på EU-
plan i lighed med andre idéer fra borgerne ville kræve traktatændringer, og der blev fremsat et forslag 
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om at gøre dette eksplicit i teksten. Andre medlemmer foreslog at styrke ordlyden om forbindelserne 
med det organiserede civilsamfund, som allerede havde en formel rolle i EU's beslutningstagning og 
fungerede som bindeled mellem EU-institutionerne og borgerne. 
 
Med hensyn til borgerforsamlinger blev det foreslået, at de kunne knyttes til talen om Unionens 
tilstand for at give dem en fremtrædende plads og synlighed. Behovet for at sikre inklusion i 
udvælgelsen af deltagere blev understreget, og muligheden for at afholde tematiske konferencer og 
høre civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter blev understreget. Borgerne mindede om, at den 
oprindelige anbefaling fra EU-borgerpanelet var mere ambitiøs. De understregede betydningen af at 
have en EU-lov for borgerforsamlinger og en forpligtelse for EU-institutionerne til at begrunde, hvis de 
ikke fulgte op på dem, og de nævnte også muligheden for at anvende judicielle retsmidler. De 
understregede også, at konferencen på nuværende tidspunkt burde handle om at indsamle alle idéer 
til at "gøre Europa bedre"; gennemførelse af idéerne burde man se på i anden fase.  På andre punkter 
anmodede medlemmerne om at præcisere, at kunstig intelligens i denne forbindelse kun burde 
anvendes til at mindske sprogbarrierer, og til i forslagene at medtage idéen om ungdomstestning af 
europæisk lovgivning og strukturel støtte til civilsamfundsorganisationer. Et medlem fremhævede 
betydningen af lokale, regionale og nationale politikere, da de spillede en vigtig rolle med hensyn til at 
bringe borgerne tættere på EU, og anså det for vigtigt at tage ligeligt hensyn til alle medlemmer af 
arbejdsgruppen.  
 
Mål 2: "Gøre Den Europæiske Union mere forståelig og tilgængelig og opbygge en fælles europæisk 
identitet." 
 
Med hensyn til dette mål glædede medlemmerne sig over punkterne om undervisning i 
medborgerkundskab i EU og håndtering af den informations- og videnskløft, som borgerne oplevede. 
Idéen om en app blev rost af nogle medlemmer såvel som oprettelsen af et netværk af huse for 
europæisk historie på tværs af medlemsstaterne.  Medlemmerne nævnte også betydningen af at 
undervise i europæisk historie og værdsætte EU's mangfoldighed af kulturer og sprog. Ideen om en 
officiel fridag i hele EU på "europadagen" blev understreget med et forslag om at sikre, at alle 
arbejdstagere i EU burde nyde godt af den, og at der i forbindelse med denne dag kunne tilrettelægges 
en europæisk uge med deltagelse af alle nationale parlamenter i EU. Andre medlemmer fremhævede 
emnerne elektronisk afstemning, gennemsigtighed og enkelhed i beslutningstagningen, den sociale 
dialog og inddragelsen af det organiserede civilsamfund og arbejdsmarkedets parter for at styrke 
demokratiet på arbejdspladsen.  
 
Mål 3: "Styrke det europæiske demokrati ved at styrke dets grundlag, øge deltagelsen i valg til Europa-
Parlamentet, fremme en tværnational debat om europæiske spørgsmål og sikre en stærk forbindelse 
mellem borgerne og deres valgte repræsentanter." 
 
Med hensyn til dette mål fandt medlemmerne det vigtigt, at borgerne forstod, hvem der havde 
ansvaret, og hvordan beslutningerne blev truffet i EU. Der blev henvist til Europa-Parlamentets 
betænkning om valgloven og tværnationale lister og til behovet for at sikre retfærdige og frie valg i 
Europa. Nogle mente, at tværnationale lister ville styrke borgerne og bidrage til at skabe et mere 
europæisk civilsamfund med drøftelser om, hvilken politisk kurs Europa skulle følge, og bringe de 
europæiske politiske partier tættere på vælgerne.  Andre medlemmer understregede, at de ikke kunne 
støtte tværnationale lister, og advarede mod at øge afstanden mellem borgere og medlemmer af 
Europa-Parlamentet og skabe en ubalance mellem medlemsstaterne. Det blev også påpeget, at et 
nationalt panel ikke støttede idéen. Drøftelserne drejede sig også om det mulige spidskandidatsystem, 
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der var knyttet til tværnationale lister. Ét medlem slog til lyd for, at det skulle være resultatet af en 
politisk proces snarere end fastlagt i lovgivningen, og foreslog, at der blev byttet om på rækkefølgen i 
den nuværende mekanisme – Kommissionens formand skulle udvælges og foreslås af Europa-
Parlamentet, og Det Europæiske Råd kunne derefter acceptere eller afvise kandidaten. Desuden blev 
Europa-Parlamentets mulighed for at opnå initiativret og stærkere undersøgelsesbeføjelser nævnt. 
Medlemmerne nævnte også betydningen af retsstatsprincippet med forslag om, at budgetmæssig 
konditionalitet burde gælde for alle overtrædelser af retsstatsprincippet, at vetoretten burde fjernes, 
og at overvågningen burde omfatte et bredere anvendelsesområde, herunder en vurdering af 
civilsamfundets råderum og forsamlingsfriheden. Andre spørgsmål, der blev nævnt, omfattede 
styrkelse af Europa-Parlamentets rolle, f.eks. ved at give det initiativret, stærkere 
undersøgelsesbeføjelser, ligestilling med Rådet med hensyn til gæld og beskatning og nedsættelse af 
valgretsalderen til 16 år, idet det blev bemærket, at sidstnævnte ikke fandt støtte hos EU-
borgerpanelerne.  
 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
 
Formanden sluttede af med at glæde sig over enigheden om arbejdsmetoden og også over, at de fleste 
indlæg om substansen støttede de udkast til forslag, der allerede var på bordet. Han fremlagde 
derefter en foreløbig tidsplan for de næste skridt med henblik på at afslutte drøftelserne i 
arbejdsgruppen på den næste plenarforsamling. I denne henseende bad han alle medlemmer om at 
indsende deres bidrag til det uofficielle dokument. Et nyt udkast, der også indeholdt idéer fra andre 
medlemmer af arbejdsgruppen, ville derefter blive drøftet på det første møde i april. Han opfordrede 
borgerne til nøje at læse det uofficielle dokument og alle aktører til aktivt og åbent at give deres 
eventuelle modstand mod specifikke aspekter af udkastene til forslag til kende på det næste møde, da 
dette kunne bidrage til at nå til enighed. 
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BILAG I. Dagsorden for mødet den 25. marts 2022 
 

 

 
 
 

DAGSORDEN FOR DET SJETTE MØDE I ARBEJDSGRUPPEN  
OM EUROPÆISK DEMOKRATI  

 
Fredag den 25. marts 2022 kl. 9.00-11.30 og kl. 14.00-16.00 

(Mødelokale S2.1 – hybridmøde) 
 

1. Indledning ved formanden  
 
2. Indlæg ved talspersonen for borgerpanelerne 
 
3. Fremlæggelse og drøftelse af det nye udkast til uofficielt dokument, jf. bilaget, med 
henblik på at gøre status over arbejdsgruppens arbejde på plenarforsamlingen den 26. 
marts 
 
4. Afslutning ved formanden 

 
 

Bilag: 
- Det uofficielle dokument 
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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 
  Borislav ANTONOV Nationale parlamenter 
  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 
  Janez CIGLER KRALJ Rådet 
  Vasco CORDEIRO Regionsudvalget 
  Annemieke DE CLERCK EU-borgerpaneler 
  Bruno  DIAS Nationale parlamenter 
  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 

  Arnaud NGATCHA Lokal/regional repræsentant 
  Dorien NIJS Nationale borgerpaneler/arrangementer 
  Jorge Luis PAZOS LOPEZ  EU-borgerpaneler 
  Anti  POOLAMETS Nationale parlamenter 
  Arnoldas PRANCKEVIČIUS Rådet 
  Paulo RANGEL Europa-Parlamentet 



 

7 
 

  Ariane  RODERT Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Hans  ROTHENBERG Nationale parlamenter 
  Domènec Miquel RUIZ DEVESA Europa-Parlamentet 
  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 

 
 

    
 


