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SÚHRNNÁ ZÁPISNICA 

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

marca 2022, 9:00 – 11:30 a 14:00 – 16:00 

 
1. Úvodné poznámky predsedu  

 
Zasadnutie sa konalo v hybridnom formáte a vysielalo sa cez internet (záznam je k dispozícii tu a tu). 
Predseda poďakoval členom za mnohé príspevky k neoficiálnemu dokumentu, v súlade s dohodou na 
poslednej schôdzi, a vyjadril nádej, že nový návrh, v ktorom budú jasne uvedené príspevky jednotlivých 
prispievateľov, prispeje k väčšej transparentnosti. Poznamenal, že mal ráno príležitosť stretnúť sa s 
dvomi hovorcami zástupcov panelu občanov s cieľom posúdiť ďalší postup  v ten deň. Zároveň vyjadril 
nádej, že do konca dňa by sa mohlo dospieť k dohode o niektorých prvkoch návrhu. Pokiaľ ide o postup, 
poznamenal, že pracovná skupina pre európsku demokraciu pokročila s navrhovanou štruktúrou, 
podobne ako v prípade väčšiny ostatných pracovných skupín, na základe odporúčaní občanov a iných 
zdrojov vychádzajúcich z účasti občanov, a to v podobe bodov. Zopakoval, že je dôležité, aby sa 
odporúčania všetkých občanov zohľadnili v neoficiálnom dokumente, a požiadal občanov, aby 
zabezpečili, že to tak bude. Zdôraznil, že sa pripravila ďalšia verzia neoficiálneho dokumentu vrátane 
doslovných odporúčaní občanov, varoval však, že dokument bude veľmi dlhý, ak sa zahrnie celé znenie 
všetkých odporúčaní. Vyzval preto zástupcov občanov, aby zabezpečili, že ich hlavné myšlienky budú 
v dokumente zohľadnené, aj keď v skrátenej verzii. Poznamenal, že sa uskutočnili diskusie, a zdôraznil, 
že od začiatku mnohí členovia pracovnej skupiny boli toho názoru, že každý člen má právo ďalej rozvíjať 
a obohatiť myšlienky občanov.   
 

2. Diskusia 
 

2.1. Ranné zasadnutie 
 
Na začiatku diskusie zástupcovia občanov vyjadrili všeobecné sklamanie nad pracovnými metódami 
v rámci pracovnej skupiny a vyjadrili názor, že odporúčania občanov neboli v revidovanom 
neoficiálnom dokumente dostatočne zohľadnené. Domnievali sa, že hoci zástupcovia občanov mohli 
súhlasiť so skrátením svojich odporúčaní, niektoré odporúčania chýbali úplne a v prípade niektorých 
ďalších text plnohodnotne neodrážal predstavy občanov. Okrem toho konštatovali, že veľká časť 
dokumentu sa zjavne netýkala všetkých ideí občanov. Navrhli, aby sa odteraz používal podobný formát 
návrhov, aký sa používa v iných pracovných skupinách. Úlohou ostatných účastníkov pracovnej skupiny 
bolo podľa nich len rozvíjať nápady občanov a uviesť ich do praxe. 
 
Niektorí členovia vyjadrili podporu názorom občanov. Pripomenuli, že  náhodne vybraní občania by 
mali byť stredobodom procesov a že žiadne z ich odporúčaní by nemalo byť vylúčené. Jeden člen 
zdôraznil, že skupina by sa mala zamerať na premenu týchto odporúčaní na návrhy s využitím tabuľky, 
ktorú vypracoval spoločný sekretariát. Ostatní členovia podporili metodiku neoficiálneho dokumentu 
a zdôraznili význam zahrnutia ďalších myšlienok na doplnenie odporúčaní občanov, ako aj všetky 
ostatné zdroje účasti občanov na procese tejto konferencie. Diskutovalo sa o možnom príspevku 
ostatných členov pracovnej skupiny, pričom niektorí navrhli, aby sa myšlienky vyjadrené ostatnými 
členmi pracovnej skupiny prepojili s odporúčaniami občanov vrátane tých, ktoré predložila občianska 
spoločnosť a sociálni partneri. Členovia tiež požiadali o objasnenie ďalších krokov vrátane spôsobu 
dosiahnutia konsenzu o návrhoch. 
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Predseda na záver tohto zasadnutia zdôraznil, že je dôležité, aby dokument vychádzal z príspevkov 
občanov, a požiadal ich zástupcov, aby navrhli nové formulácie v prípadoch, keď ich názory neboli 
dostatočne zohľadnené. Poznamenal, že v plnej miere stojí za odporúčaniami občanov, či už z 
európskych panelových diskusií občanov, národných panelových diskusií občanov, mnohojazyčnej 
digitálnej platformy, a to všetko na rovnakom základe podľa pravidiel konferencie, a pokúsil sa v čo 
najväčšej miere rešpektovať ich v dokumente, pričom vysvetlil, že určitým problémom je skutočnosť, 
že jeho tím nemôže priamo komunikovať s občanmi. Zdôraznil tiež, že by sa nemalo zabúdať na 
európske podujatie mládeže. Zaviazal sa prijať akýkoľvek návrh na preformulovanie, ktorý by predložili 
občania, a požiadal účastníkov, aby predložili konkrétne návrhy na vylepšenie textu a aby navrhli 
najvhodnejšiu štruktúru. Predsedajúci potom položil občanom jednu kľúčovú otázku: či by sa malo 
umožniť, aby svoje nápady poskytli aj iní účastníci ako zástupcovia občanov. 
 
Po 10-minútovej prestávke, aby občania mohli diskutovať medzi sebou, hovorca občanov informoval 
ostatných členov, že občania by boli ocenili prácu na inom dokumente a že by boli vďační, keby ostatní 
členovia pracovnej skupiny mohli stavať na ich odporúčaniach, rozširovať ich a zlepšovať. Predseda bol 
touto spoločnou dohodou potešený a vyzval zástupcov občanov, aby pracovali na novom dokumente, 
ktorý sa má predložiť popoludní a má byť v súlade so želaniami občanov.  Upozornil tiež na dohodu, že 
všetky odporúčania členov budú vítané, ak budú vychádzať z odporúčaní občanov a budú sa 
zameriavať na ich zlepšenie a premenu na konkrétne závery. 
 

2.2. Popoludňajšie zasadnutie  
 
Zasadnutie sa začalo na základe nového dokumentu založeného na želaní občanov a predloženého na 
diskusiu. Poslancov zaujímal spôsob vyjadrenia nesúhlasných názorov a nesúhlasu s určitými 
myšlienkami a právo navrhnúť pozmeňujúce návrhy.  
Diskusia sa potom venovala podstate prvých troch návrhov, ktoré pozostávajú z cieľa a konkrétnych 
opatrení na jeho dosiahnutie.  
 
Cieľ 1: „Zvýšiť účasť občanov a zapojenie mládeže do demokracie na úrovni Európskej únie s cieľom 
rozvíjať ‚plnohodnotnú občiansku skúsenosť‘ Európanov a zabezpečiť, aby ich názory boli vypočuté aj 
v období medzi voľbami a aby bola účasť účinná“  
 
V súvislosti s týmto cieľom členovia požiadali občanov, aby objasnili význam „výnimočných prípadov“ 
pre uskutočnenie celoeurópskeho referenda a aké „existujúce nástroje“ participatívnej demokracie 
majú na mysli. V prvom prípade sa občania odvolávali na otázky, ako je potreba zmeny zmluvy alebo 
európskej armády, alebo na politické otázky, ako napríklad, či by sa jadrová energia alebo plyn mali 
považovať za ekologické. Niektorí členovia skonštatovali, že nemôžu podporiť myšlienku európskych 
referend. Jeden z členov spomenul možnosť nasledovať švajčiarsky model, pričom napríklad dve 
tretiny členských štátov by museli hlasovať za. Zdôraznil sa význam používania online nástrojov 
a určenia osôb, ktoré môžu iniciovať referendá EÚ. Skonštatovalo sa, že vyhlásenie referend na úrovni 
EÚ by si podobne ako niektoré iné myšlienky občanov vyžadovalo zmenu zmluvy, a bol predložený 
návrh, aby sa to výslovne uviedlo v texte. Ďalší členovia navrhli posilniť znenie o prepojení 
s organizovanou občianskou spoločnosťou, ktorá už má formálnu úlohu v európskom rozhodovacom 
procese a pôsobí ako most medzi inštitúciami EÚ a občanmi. 
 
Pokiaľ ide o zhromaždenia občanov, bol predložený návrh, aby boli spojené so správou o stave Únie, 
aby sa im dodala dôležitosť a viditeľnosť. Zdôraznila sa potreba zabezpečiť inkluzívnosť pri výbere 
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účastníkov, ako aj možnosť usporiadať tematické konferencie a konzultovať s občianskou 
spoločnosťou a so sociálnymi partnermi. Občania opätovne pripomenuli, že pôvodné odporúčanie 
európskej panelovej diskusie občanov bolo ambicióznejšie. Zdôraznili, že je dôležité, aby existoval 
právny predpis EÚ pre zhromaždenia občanov a povinnosť inštitúcií EÚ zdôvodniť, ak nepostupujú 
v súlade s ním, pričom sa zmienili aj o možnosti súdnych opravných prostriedkov. Zdôraznili tiež, že 
v tejto fáze by sa konferencia mala zamerať na zhromažďovanie všetkých nápadov na „zlepšenie 
Európy“; realizácia by mala byť až druhou etapou.  V ďalších bodoch členovia žiadali objasniť, že umelá 
inteligencia by sa v tomto kontexte mala používať len na zníženie jazykových bariér, a zahrnúť do 
návrhov myšlienku testovania európskych právnych predpisov mládežou a štrukturálnu podporu 
organizácií občianskej spoločnosti. Jeden z členov zdôraznil úlohu politikov na miestnej, regionálnej 
a vnútroštátnej úrovni, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri preklenovaní rozdielov smerom k úrovni EÚ, 
a považoval za dôležité, aby sa v rámci pracovnej skupiny ku všetkým pristupovalo rovnako.  
 
Cieľ 2: „Zlepšiť zrozumiteľnosť a prístupnosť Európskej únie a budovať spoločnú európsku identitu“ 
 
V súvislosti s týmto cieľom členovia uvítali body týkajúce sa občianskeho vzdelávania o EÚ a riešenia 
nedostatku informácií a vedomostí, s ktorými sa občania stretávajú. Niektorí členovia ocenili myšlienku 
aplikácie, ako aj vytvorenie siete Domov európskej histórie v členských štátoch.  Poslanci tiež zdôraznili 
význam vyučovania európskych dejín a oceňovania rozmanitosti kultúr a jazykov EÚ. Zdôraznila sa 
myšlienka celoeurópskeho štátneho sviatku „Dňa Európy“, pričom sa navrhlo, aby ho mohli využívať 
všetci pracovníci v EÚ a aby sa okolo tohto dátumu a v spolupráci so všetkými národnými parlamentmi 
v EÚ usporiadal európsky týždeň. Ďalší členovia zdôraznili témy elektronického hlasovania, 
transparentnosti a jednoduchosti rozhodovania, sociálneho dialógu a zapájania organizovanej 
občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov s cieľom posilniť demokraciu na pracovisku.  
 
Cieľ 3: „Posilniť európsku demokraciu podporením jej základov, zvýšením účasti na voľbách do 
Európskeho parlamentu, podporou nadnárodnej diskusie o európskych otázkach a zabezpečením 
silného prepojenia medzi občanmi a ich volenými zástupcami“ 
 
Pokiaľ ide o tento cieľ, členovia považovali za dôležité dosiahnuť, aby občania pochopili, kto je 
zodpovedný a ako sa v EÚ prijímajú rozhodnutia. Odvolávali sa na správu Európskeho parlamentu 
o volebnom práve a nadnárodných kandidátskych listinách a na potrebu zabezpečiť spravodlivé 
a slobodné voľby v Európe. Podľa niektorých by nadnárodné kandidátske listiny posilnili postavenie 
občanov a prispeli by k vytvoreniu európskeho občianskeho priestoru, v ktorom by sa diskutovalo 
o politickom smerovaní Európy, a priblížili by európske politické strany voličom.  Ostatní členovia 
zdôraznili, že nemôžu podporiť nadnárodné kandidátske listiny, a varovali pred zväčšovaním 
vzdialenosti medzi občanmi a poslancami Európskeho parlamentu a vytváraním nerovnováhy medzi 
členskými štátmi. Zároveň zdôraznili, že jedna z národných panelových diskusií túto myšlienku 
nepodporila. Diskusia sa týkala aj možného systému hlavných kandidátov spojeného s nadnárodnými 
zoznamami. Jeden z poslancov presadzoval, aby bola táto funkcia skôr výsledkom politického procesu, 
než aby bola stanovená zákonom, a navrhol, aby sa súčasný mechanizmus obrátil – predsedu Komisie 
by mal vyberať a navrhovať Európsky parlament a Európska rada by potom mohla kandidáta prijať 
alebo odmietnuť. Spomenula sa aj možnosť Európskeho parlamentu získať právo legislatívnej iniciatívy 
a posilnené vyšetrovacie práva. Poslanci tiež spomenuli význam právneho štátu a navrhli, aby sa 
rozpočtová podmienenosť vzťahovala na všetky porušenia právneho štátu, aby sa zrušilo právo veta 
a aby monitorovanie zahŕňalo širší rozsah vrátane posúdenia občianskeho priestoru a slobody 
zhromažďovania. Medzi ďalšie spomenuté otázky patrilo posilnenie úlohy Európskeho parlamentu 
napríklad udelením práva iniciatívy, posilnením vyšetrovacích právomocí, zosúladením podmienok 
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v oblasti dlhu a daní s Radou a znížením veku oprávňujúceho na účasť vo voľbách na 16 rokov, berúc 
na vedomie, že tento návrh neschválili európske panelové diskusie občanov.  
 

3. Záverečné poznámky predsedu 
 
Predseda na záver uvítal dohodu o pracovnom procese a tiež skutočnosť, že väčšina vyjadrení na túto 
tému podporila predložené návrhy. Potom stanovil predbežný harmonogram ďalších krokov s cieľom 
uzavrieť diskusiu pracovnej skupiny na nasledujúcom plenárnom zasadnutí. Na tento účel požiadal 
všetkých členov, aby poskytli svoje príspevky k neoficiálnemu dokumentu. O novom návrhu znenia, 
ktorý bude obsahovať aj nápady, ktoré predložili iní členovia pracovnej skupiny, sa potom bude 
diskutovať na prvej aprílovej schôdzi. Vyzval občanov, aby sa pozreli na neoficiálny dokument a jeho 
zložky a aktívne a otvorene vyjadrili svoj prípadný nesúhlas s konkrétnymi aspektmi návrhov na 
nasledujúcej schôdzi, pretože by to mohlo pomôcť pri dosahovaní konsenzu. 
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PRÍLOHA I. Program zasadnutia, ktoré sa uskutoční 25. marca 2022 
 

 

 
 
 

PROGRAM ŠIESTEHO ZASADNUTIA PRACOVNEJ SKUPINY  
PRE EURÓPSKU DEMOKRACIU  

 
Piatok 25. marca 2022, 9:00 – 11:30 a 14:00 – 16:00 

(miestnosť S2.1 – hybridný formát) 
 

1. Otvorenie predsedom  
 
2. Vyjadrenie hovorcu panelových diskusií občanov 
 
3. Prezentácia a diskusia o novom návrhu neoficiálneho dokumentu podľa prílohy 
s cieľom predstaviť súčasný stav pracovnej skupiny na plenárnom zasadnutí 26. marca 
 
4. Záverečné slová predsedu 

 
 

Príloha: 
- Neoficiálny dokument 
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PRÍLOHA II. Zoznam členov pracovnej skupiny pre európsku demokraciu 
 
Predseda:             Manfred WEBER (Európsky parlament) 
 

Pán/Pani Krstné meno Priezvisko Komponent 
        

pani Chiara ALICANDROVÁ Európske panelové diskusie občanov 
pán Borislav ANTONOV Národné parlamenty 
pán Michalakis ASIMAKIS Európske panelové diskusie občanov 
pán Zoltán  BALCZÓ Národné parlamenty 
pani Olga BAUMOVÁ Európske panelové diskusie občanov 
pán Matouš BĚLOHLÁVEK Európske panelové diskusie občanov 
pán Brando BENIFEI Európsky parlament 
pani Mara BIZZOTTOVÁ Európsky parlament 
pán Damian BOESELAGER Európsky parlament 
pán Ioannis  BOURNOUS Národné parlamenty 

pán Nicolai BOYSEN Národné panelové diskusie 
občanov/podujatia občanov 

pani Martina BRAMBILLOVÁ Európske panelové diskusie občanov 
pán Gari  CAPPELLI Národné parlamenty 
pán Janez CIGLER KRALJ Rada 
pán Vasco CORDEIRO Výbor regiónov 
pani Annemieke DE CLERCKOVÁ Európske panelové diskusie občanov 
pán Bruno  DIAS Národné parlamenty 
pani Aleksandra   DULKIEWICZOVÁ Miestny/regionálny zástupca 
pán Pascal DURAND Európsky parlament 
pani Anna ECHTERHOFFOVÁ Občianska spoločnosť 
pán Sandro GOZI Európsky parlament 
pani  Eva Kjer  HANSENOVÁ Národné parlamenty 
pán Pablo  HISPÁN Národné parlamenty 
pani Pat Kellyová Rada 
pani Antonia KIEPEROVÁ Európske panelové diskusie občanov 
pán Wepke KINGMA Rada 
pán Tomáš KOZÁK Rada 
pán Zdzisław KRASNODĘBSKI Európsky parlament 
pán Reinhold  LOPATKA Národné parlamenty 
pani  Esther LYNCHOVÁ Sociálni partneri 
pán Evangelos MEIMARAKIS Európsky parlament 
pán Aleksandar MILISOV Európske panelové diskusie občanov 

pani  Radvilė  MORKUNAITĖOVÁ-
MIKULĖNIENĖOVÁ Národné parlamenty 

pán Arnaud NGATCHA Miestny/regionálny zástupca 

pani Dorien NIJSOVÁ Národné panelové diskusie 
občanov/podujatia občanov 

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  RODERTOVÁ 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 občanov 

pán Pedro SILVA PEREIRA Európsky parlament 
pán Sven SIMON Európsky parlament 
pani Lucie  STUDNIĆNÁ Európsky hospodársky a sociálny výbor 
pani Dubravka ŠUICOVÁ Európska komisia 

pani Wiktoria TYSZKOVÁ 
ULEZALKOVÁ Európske panelové diskusie občanov 

pán Apostolos TZITZIKOSTAS Výbor regiónov 
pán Bastiaan  VAN APELDOORN Národné parlamenty 
pán Andris VĪTOLS Rada 

 
 

    
 


