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POVZETEK ZAPISNIKA 

Delovna skupina za evropsko demokracijo, ki ji predseduje Manfred Weber, Evropski parlament 

25. marec 2022 od 9.00 do 11.30 in od 14.00 do 16.00 

 
1. Uvodne besede predsednika  

 
Seja je potekala v hibridni obliki in se je prenašala po spletu (posnetek je na voljo tukaj in tukaj). 
Predsednik se je članom zahvalil za številne prispevke k delovnemu dokumentu v skladu z dogovorom 
na zadnji seji, in izrazil upanje, da bo novi osnutek, ki jasno prikazuje prispevke različnih sodelujočih, 
zagotovil večjo preglednost. Povedal je, da se je imel priložnost pred tem zjutraj sestati z dvema 
govorcema državljanskega foruma, da bi se dogovorili o postopku, ki ga bo treba izvesti na ta dan. 
Izrazil je tudi upanje, da bo dogovor o nekaterih elementih osnutka dosežen do konca dneva. Kar 
zadeva postopek, je opozoril, da je delovna skupina za evropsko demokracijo nadaljevala na podlagi 
predlagane strukture, podobno kot večina drugih delovnih skupin, na podlagi priporočil državljanov in 
drugih virov državljanske udeležbe, in sicer v obliki alinej. Ponovno je poudaril, kako pomembno je, da 
se vsa priporočila državljanov odražajo v delovnem dokumentu, in pozval državljane, naj zagotovijo, da 
bo temu tako. Poudaril je, da je bila pripravljena še ena različica delovnega dokumenta, vključno z 
dobesednimi priporočili državljanov, vendar je opozoril, da bi dokument postal zelo dolg, če bi se 
vključilo vse besedilo vseh priporočil. Zato je predstavnike državljanov pozval, naj zagotovijo, da bodo 
njihove glavne ideje izražene v dokumentu, čeprav v skrajšani različici. Ugotovil je, da so potekale 
razprave, in poudaril, da so številni člani delovne skupine že od vsega začetka menili, da imajo vsi člani 
pravico, da nadalje razvijajo in dopolnjujejo ideje državljanov.   
 

2. Razprava 
 

2.1. Dopoldanski del seje 
 
Na začetku razprave so predstavniki državljanov izrazili splošno razočaranje nad delovnimi metodami 
delovne skupine in menili, da priporočila državljanov niso dovolj upoštevana v revidiranem delovnem 
dokumentu. Menili so, da predstavniki državljanov sicer sprejemajo skrajšanje svojih priporočil, vendar 
so nekatera priporočila v celoti manjkala, pri drugih pa besedilo ni v celoti odražalo zamisli državljanov. 
Poleg tega so opozorili, da se zdi, da se velik del dokumenta ne nanaša na vse zamisli državljanov. 
Predlagali so, da se osnutki predlogov odslej uporabljajo v podobni obliki kot se uporabljajo v drugih 
delovnih skupinah. Menili so, da je vloga drugih udeležencev v delovni skupini le razvijati ideje 
državljanov in jih narediti izvedljive. 
 
Nekateri člani so izrazili podporo stališčem državljanov. Opozorili so, da bi morali biti naključno izbrani 
državljani v središču procesa in da nobeno od njihovih priporočil ne bi smelo biti izključeno. En član je 
opozoril, da bi se skupina morala osredotočiti na preoblikovanje teh priporočil v predloge z uporabo 
mreže, ki jo je razvil skupni sekretariat. Drugi člani so podprli metodologijo delovnega dokumenta in 
poudarili pomen vključitve drugih zamisli za dopolnitev priporočil državljanov ter drugih virov 
sodelovanja državljanov v postopku konference. Potekala je razprava o morebitnem prispevku drugih 
članov delovne skupine, pri čemer so nekateri predlagali, da bi lahko zamisli, ki so jih izrazili drugi člani 
delovne skupine, povezali s priporočili državljanov, tudi s tistimi, ki so jih predstavili civilna družba in 
socialni partnerji. Poslanci so prosili tudi za pojasnilo glede naslednjih korakov, med drugim tudi, kako 
doseči soglasje o osnutkih predlogov. 
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Predsednik je zaključil to sejo s poudarkom, da je pomembno, da dokument temelji na prispevkih 
državljanov, in njihove predstavnike pozval, naj predlagajo nove formulacije, kjer njihova stališča niso 
bila dovolj upoštevana. Dejal je, da v celoti podpira priporočila državljanov, najsi bo to iz evropskih 
državljanskih forumov, nacionalnih državljanskih forumov, večjezične digitalne platforme, vse pod 
enakimi pogoji, kot je določeno v poslovniku konference, in si je prizadeval, da bi jih v dokumentu kar 
najbolj spoštoval, hkrati pa je pojasnil, da je bil eden od izzivov ta, da njegova ekipa ni smela 
neposredno komunicirati z državljani. Poudaril je tudi, da ne smemo pozabiti na evropsko prireditev za 
mlade. Zavezal se je, da bo sprejel vse predloge za preoblikovanje besedila, ki bi jih predložili državljani, 
in pozval udeležence, naj podajo konkretne predloge za izboljšanje besedila in predlagajo 
najustreznejšo strukturo. Predsednik je nato državljanom zastavil ključno vprašanje: ali bi morali imeti 
poleg predstavnikov državljanov tudi drugi udeleženci možnost, da predstavijo svoje zamisli. 
 
Po 10-minutnem odmoru, da bi lahko državljani med seboj razpravljali, je govorec državljanov obvestil 
druge člane, da bi državljani raje delali na drugem dokumentu in da bi bili hvaležni, če bi člani drugih 
delovnih skupin lahko nadgradili njihova priporočila ter jih razširili in izboljšali. Predsednik je pozdravil 
ta skupni dogovor in pozval predstavnike državljanov, naj pripravijo nov dokument, ki bo predstavljen 
popoldne in bo v skladu z željami državljanov.  Seznanil se je tudi z dogovorom, da bodo vsa priporočila 
članov dobrodošla, če bodo temeljila na priporočilih državljanov in si jih prizadevala izboljšati ter jih 
pretvoriti v konkretne sklepe. 
 

2.2. Popoldanski del seje  
 
Seja se je začela na podlagi novega dokumenta, ki temelji na željah državljanov in je bil predložen za 
razpravo. Člani so vprašali, kako bi bilo mogoče izraziti nasprotna stališča in nasprotovanje nekaterim 
zamislim ter kako uveljavljati pravico do vlaganja amandmajev.  
V razpravi so nato obravnavali vsebino prvih treh osnutkov predlogov, ki jih sestavljajo objektivni in 
konkretni ukrepi za njihovo uresničitev.  
 
Cilj 1: „povečati državljansko udeležbo in udeleženost mladih v demokraciji na ravni Evropske unije, da 
se razvije „popolna državljanska izkušnja“ za Evropejce ter da se zagotovi, da se njihov glas ne upošteva 
le v času volitev, ampak tudi sicer, in da je udeležba učinkovita“  
 
V zvezi s tem ciljem so člani pozvali državljane, naj pojasnijo pomen „izjemnih primerov“ za uporabo 
referendumov po vsej EU in katera „obstoječa orodja“ participativne demokracije so imeli v mislih. V 
zvezi s prvonavedenimi so državljani omenili vprašanja, kot so potreba po spremembi pogodbe ali po 
evropski vojski ali politična vprašanja, kot je vprašanje, ali bi bilo treba jedrsko energijo ali plin 
obravnavati kot zelena. Nekateri člani so menili, da ne morejo podpreti zamisli o evropskih 
referendumih. Ena od članic je omenila možnost uporabe švicarskega modela, pri čemer bi morali na 
primer dve tretjini držav članic glasovati za. Poudarjen je bil pomen uporabe spletnih orodij in 
določitve, kdo bi lahko začel postopek za referendum na ravni EU. Ugotovljeno je bilo, da bi uvedba 
referendumov na ravni EU, tako kot nekatere druge ideje državljanov, zahtevala spremembo Pogodbe, 
in predlagano je bilo, da se to izrecno navede v besedilu. Drugi člani so predlagali izboljšanje besedila 
o povezavah z organizirano civilno družbo, ki že ima formalno vlogo pri evropskem odločanju in deluje 
kot most med institucijami EU in državljani. 
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V zvezi z državljanskimi skupščinami je bila ena od zamisli, da bi jih bilo mogoče povezati z govorom o 
stanju v Uniji, da bi jim dali prednost in prepoznavnost. Poudarjena je bila potreba po zagotavljanju 
vključenosti pri izbiri udeležencev, pa tudi možnost tematskih konferenc ter posvetovanja s civilno 
družbo in socialnimi partnerji. Državljani in državljanke so opozorili, da je bilo prvotno priporočilo 
evropskega državljanskega foruma ambicioznejše. Poudarili so pomen zakonodaje EU za državljanske 
skupščine in obveznost za institucije EU, da v primeru neukrepanja svojo odločitev utemeljijo, pri 
čemer so omenili tudi možnost pravnih sredstev. Poudarili so tudi, da bi morala biti v tej fazi konferenca 
namenjena zbiranju vseh zamisli za „boljšo Evropo“, medtem ko bi se izvajanju posvetili v drugi fazi.  V 
zvezi z drugimi točkami so člani pozvali, naj se pojasni, da bi bilo treba umetno inteligenco v zvezi s tem 
uporabljati le za zmanjšanje jezikovnih ovir, v predloge pa vključiti zamisel o preizkusu evropske 
zakonodaje s strani mladih in o strukturni podpori organizacijam civilne družbe. Eden od članov je 
poudaril vlogo politikov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, ki imajo pomembno vlogo pri 
premoščanju vrzeli do ravni EU, in menil, da je treba enako upoštevati vse člane delovne skupine.  
 
Cilj 2: „narediti Evropsko unijo razumljivejšo in dostopnejšo ter oblikovati skupno evropsko identiteto“ 
 
V zvezi s tem ciljem so člani pozdravili točke o državljanski vzgoji o EU in odpravljanju vrzeli v 
informacijah in znanju, s katerimi se srečujejo državljani. Nekateri člani so pohvalili zamisel o aplikaciji 
in o vzpostavitvi mreže hiš evropske zgodovine v vseh državah članicah.  Poslanci so omenili tudi pomen 
poučevanja evropske zgodovine in spoštovanja raznolikosti kultur in jezikov v EU. Poudarjena je bila 
zamisel o vseevropskem prazniku za „dan Evrope“ s predlogi, da bi zagotovili, da bi od njega imeli 
koristi vsi delavci v EU, in da bi lahko okrog tega datuma organizirali evropski teden z vsemi 
nacionalnimi parlamenti po EU. Drugi člani so izpostavili teme elektronskega glasovanja, preglednosti 
in enostavnosti pri odločanju, socialnega dialoga ter sodelovanja organizirane civilne družbe in 
socialnih partnerjev za povečanje demokracije na delovnem mestu.  
 
Cilj 3: „utrditi evropsko demokracijo s krepitvijo njenih temeljev, spodbujanjem udeležbe na volitvah v 
Evropski parlament, spodbujanjem nadnacionalne razprave o evropskih vprašanjih in zagotavljanjem 
močne povezanosti med državljani in njihovimi izvoljenimi predstavniki“ 
 
V zvezi s tem ciljem so člani menili, da je pomembno doseči, da državljani razumejo, kdo je odgovoren 
in kako se sprejemajo odločitve v EU. Omenjeno je bilo poročilo Evropskega parlamenta o volilni 
zakonodaji in nadnacionalnih listah ter potreba po zagotavljanju poštenih in svobodnih volitev v Evropi. 
Po mnenju nekaterih bi nadnacionalne liste opolnomočile državljane in prispevale k oblikovanju bolj 
evropskega državljanskega prostora z razpravami o politični usmeritvi Evrope, evropske politične 
stranke pa približale volivcem.  Drugi člani so poudarili, da ne morejo podpreti nadnacionalnih list, in 
posvarili pred oddaljevanjem državljanov od poslancev Evropskega parlamenta ter ustvarjanjem 
neravnovesja med državami članicami. Izpostavljeno je bilo tudi, da eden od državljanskih forumov te 
zamisli ni podprl. V razpravi je bil obravnavan tudi morebitni sistem vodilnih kandidatov, povezan z 
nadnacionalnimi seznami. Eden od članov se je zavzel za to, da bi to moralo biti rezultat političnega 
procesa in ne zakonske določbe, in predlagal, da se sedanji mehanizem obrne na glavo – predsednika 
Komisije bi moral izbrati in predlagati Evropski parlament, Evropski svet pa bi nato kandidata lahko 
sprejel ali zavrnil. Omenjena je bila tudi možnost, da Evropski parlament pridobi pravico do 
zakonodajne pobude in okrepljene preiskovalne pravice. Poslanci so omenili tudi pomen pravne 
države, pri čemer so predlagali, da bi morali proračunski pogoji veljati za vse kršitve načela pravne 
države, da bi bilo treba odpraviti pravico veta in da bi moralo spremljanje zajemati širše področje 
uporabe, vključno z oceno državljanskega prostora in svobode zbiranja. Druga omenjena vprašanja so 
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vključevala krepitev vloge Evropskega parlamenta, na primer z dodelitvijo pravice do pobude, večje 
pravice do preiskave, enakopravnost s Svetom na področju zadolževanja in obdavčitve ter znižanje 
starostne meje za volilno pravico na 16 let, opozoriti pa je treba, da slednjega evropski državljanski 
forumi niso podprli.  
 

3. Sklepne besede predsednika 
 
Predsednik je na koncu pozdravil dogovor o delovnem postopku in dejstvo, da večina vsebinskih 
prispevkov podpira predložene osnutke predlogov. Nato je določil začasni časovni razpored naslednjih 
korakov, da bi se razprava delovne skupine zaključila na naslednji plenarni razpravi. V ta namen je vse 
člane pozval, naj predložijo svoje prispevke k delovnemu dokumentu. O novem osnutku, ki bo 
vključeval tudi zamisli, ki so jih predstavili drugi člani delovne skupine, se bo nato razpravljalo na prvem 
aprilskem zasedanju. Državljane je pozval, naj skrbno preučijo delovni dokument in vse sestavine, da 
bi na naslednji seji dejavno in odkrito izrazili nasprotovanje posebnim vidikom osnutkov predlogov, saj 
bi to lahko pripomoglo k procesu doseganja soglasja. 
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PRILOGA I. Dnevni red seje 25. marca 2022 
 

 

 
 
 

DNEVNI RED ŠESTE SEJE DELOVNE SKUPINE  
ZA EVROPSKO DEMOKRACIJO  

 
Petek, 25. marec 2022, od 9.00 do 11.30 in od 14.00 do 16.00 

(Sejna dvorana S2.1 – hibridna oblika) 
 

1. Uvodni govor predsednika  
 
2. Govor govorca državljanskih forumov 
 
3. Predstavitev in razprava o novem osnutku delovnega dokumenta iz priloge, z 
namenom predstavitve doseženega dela delovne skupine na plenarni razpravi 
26. marca 
 
4. Sklepna beseda predsednika 

 
 

Priloga: 
- delovni dokument 
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PRILOGA II. Seznam članov delovne skupine za evropsko demokracijo 
 
Predsednik:             Manfred WEBER (Evropski parlament) 
 

Naslov Ime Priimek Član/-ica 
        

Ga. Chiara ALICANDRO evropski državljanski forumi 
G. Borislav ANTONOV nacionalni parlamenti 
G. Michalakis 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. Joannis  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 lokalni/regionalni predstavnik 
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  STUDNICNA Evropski ekonomsko-socialni odbor 
Ga. Dubravka SUICA Evropska komisija 
Ga. Wiktoria TYSZKA ULEZALKA evropski državljanski forumi 
G. Apostolos CICIKOSTAS Odbor regij 
G. Bastiaan  VAN APELDOORN nacionalni parlamenti 
G. Andris VĪTOLS Svet 

 
 

    
 


