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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

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

18. februára 2022 od 14.00 do 16.00 h 

 
1. Úvodné poznámky predsedu  

 
Schôdza sa konala na diaľku a vysielala sa cez internet (záznam je k dispozícii tu). Predseda vysvetlil, že 
cieľom je ukončiť rokovania o zostávajúcich dvoch pilieroch pracovnej skupiny, konkrétne o výkonnej 
právomoci Únie a subsidiarite. Načrtol aj plány budúcej práce a oznámil, že ďalšie schôdze pracovnej 
skupiny sa uskutočnia 11. marca, 25. marca a 8. apríla (v prípade potreby). Pripomenul svoj zámer 
pripraviť neoficiálny dokument s predbežnými návrhmi, o ktorom sa najprv bude diskutovať s občanmi 
pred tým, ako bude predložený ostatným členom pracovnej skupiny. Pokiaľ ide o schválenie návrhov, 
poznamenal, že je potrebné dosiahnuť konsenzus aspoň medzi zložkami tvorenými Európskym 
parlamentom, Radou, Komisiou a národnými parlamentmi a podľa potreby rokovať na rôznych 
úrovniach pracovných štruktúr konferencie.  
   

2. Diskusia 
 

2.1. Výkonná právomoc 

Členovia pracovnej skupiny sa potom zapojili do diskusie o rôznych aspektoch vykonávania politík a 
právnych predpisov EÚ. Boli spomenuté sa zásady zodpovednosti, transparentnosti a dôveryhodnosti 
a členovia poukázali na očakávania jednotného vykonávania a presadzovania pravidiel EÚ. Účastníci 
poznamenali, že je potrebné, aby inštitúcie EÚ, národné vlády a regionálne a miestne orgány úzko 
spolupracovali, aby tak boli úspešné v procese vykonávania. Konštatovalo sa najmä, že členské štáty 
zohrávajú dôležitú úlohu, zatiaľ čo Komisia zohráva ústrednú úlohu, pokiaľ ide o pomoc, dohľad a 
presadzovanie, a to aj prostredníctvom predkladania prípadov Súdnemu dvoru. Zabezpečenie prístupu 
k informáciám a účinný dialóg medzi občanmi a subjektmi prijímajúcimi rozhodnutia na úrovni EÚ, ako 
sa zdôrazňuje v odporúčaniach občanov, sa tiež považovali za kľúčové pre to, ako občania vnímajú 
vykonávanie rozhodnutí EÚ.  
 
Členovia sa zhodli na tom, že je dôležité zabezpečiť schopnosť EÚ konať v súlade s odporúčaniami 
občanov. Niektorí rečníci sa domnievali, že si to vyžaduje ďalší posun od jednomyseľnosti k hlasovaniu 
kvalifikovanou väčšinou v Rade Európskej únie. Dvaja členovia sa domnievali, že veľa by sa dalo 
dosiahnuť flexibilnejším a rozhodnejším využívaním existujúcich mechanizmov na riešenie nových 
otázok programu EÚ, ako to bolo v prípade obstarávania vakcín počas pandémie COVID-19 alebo 
riadenia hybridnej migračnej krízy na východnej hranici EÚ. Bez vylúčenia revízií zmluvy sa zdôraznilo, 
že Lisabonská zmluva už má mechanizmus, ktorý by sa mohol použiť, napr. by už umožnil komisárom, 
aby pochádzali z dvoch tretín členských štátov.  
 
Viacerí rečníci poukázali na ochranu právneho štátu ako na konkrétny prípad, pokiaľ ide o potrebu 
zabezpečiť súlad s právom EÚ, pričom vyjadrili podporu vôli občanov posilniť reakciu EÚ v tejto 
súvislosti. Niekoľko účastníkov Komisiu vyzvalo, aby uplatňovala existujúce nariadenie o 
podmienenosti súvisiacej s rozpočtom EÚ, a boli vyslovené aj návrhy na presiahnutie rozsahu 
pôsobnosti súčasného nariadenia s cieľom sankcionovať porušenia. Medzi ďalšie návrhy patrilo 
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zlepšenie monitorovacích mechanizmov a preskúmanie rozhodovacích postupov podľa článku 7 
Zmluvy o EÚ, ako aj výzva na rešpektovanie rozmanitosti členských štátov. Bol nastolený aj význam 
dôveryhodnosti opatrení EÚ, ako sa zdôrazňuje v odporúčaní občanov o zabezpečení dodržiavania 
zásad právneho štátu v Únii, aby EÚ mohla ísť príkladom na celom svete. 
 
Niekoľko členov nastolilo aj ďalšie otázky týkajúce sa vykonávania ustanovení zmluvy, pričom vyzvalo 
na bezodkladné pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ako aj na zaručenie práva 
iniciatívy pre dohody sociálnych partnerov. Okrem toho jednotliví členovia vyzvali na zníženie počtu 
komisárov a zvýšenie zodpovednosti Komisie voči Európskemu parlamentu.  
 

2.2. Subsidiarita a postupy 

Diskusie sa týkali aj úlohy regionálnych a miestnych orgánov pri preklenutí priepasti medzi občanmi a 
inštitúciami EÚ a spôsobu, akým by sa mohli ďalej rozvíjať postupy EÚ a zásady subsidiarity a 
proporcionality s cieľom zabezpečiť, aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie k občanom a aby 
primerane zohľadňovali vplyv na regionálnej a miestnej úrovni. 
 
Bolo predložených niekoľko konkrétnych návrhov na podporu zásad subsidiarity, proporcionality a 
viacúrovňového riadenia v EÚ, ako napríklad posilnenie úlohy Výboru regiónov pri príprave právnych 
predpisov EÚ vrátane územného rozmeru pri posudzovaní vplyvu a zohľadnenie zásady 
viacúrovňového riadenia v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Členovia diskutovali aj 
o tom, ako lepšie zapojiť národné a regionálne parlamenty, najmä v oblastiach, v ktorých majú regióny 
legislatívnu právomoc, napríklad prostredníctvom postupov zelenej alebo červenej karty, čo by 
umožnilo určitému počtu parlamentov navrhovať alebo blokovať právne predpisy EÚ. Takisto bolo 
navrhnuté preskúmať nové formy spolupráce medzi EP a národnými parlamentmi, napríklad spoločné 
plenárne rozpravy o rozpočte EÚ.  
 
Okrem toho bola nastolená otázka dôležitej úlohy regionálnych a miestnych zástupcov pri informovaní 
občanov a ich zapájaní do diskusie o otázkach EÚ a bol predložený návrh na podporu ich príležitostí na 
výmenu. Niekoľko členov poukázalo na to, že v súlade so zásadou subsidiarity by sa v niektorých 
oblastiach mali najlepšie prijať opatrenia na úrovni EÚ, pričom navrhli, aby sa zvážili aj oblasti, v ktorých 
by sa právomoci mohli presunúť z členských štátov na úroveň EÚ, pričom by sa mali zohľadniť 
odporúčania občanov.  
 
Podpredsedníčka Komisie Dubravka Šuica vo svojej úlohe spolupredsedníčky vyzvala členov pracovnej 
skupiny, aby pozorne preskúmali odporúčania každého občana a diskutovali o nich na základe klastrov. 
Zdôraznila, že občania musia byť schopní prevziať plnú zodpovednosť a potvrdiť všetky návrhy a že je 
dôležité dodržiavať spoločný prístup pre všetky pracovné skupiny v súlade s metodikou, o ktorej sa 
diskutovalo v rámci štruktúr konferencie. Ostatní členovia zopakovali, že je potrebné, aby sa 
odporúčania občanov stali stredobodom tohto procesu a aby sa zachoval horizontálny prístup v rámci 
pracovných skupín. 
 

3. Záverečné poznámky predsedu 
 
Predseda pripomenul päť pilierov dohodnutých na jeseň, ktoré boli dokončené na tejto schôdzi. 
Potvrdil, že pripraví neoficiálny dokument, ktorý bude vychádzať z odporúčaní európskych a národných 
panelových diskusií občanov a v ktorom sa zohľadnia nápady platformy a diskusie v pracovnej skupine 
a určia konkrétne predbežné návrhy. Informoval, že tieto návrhy najprv prekonzultuje s občanmi a 
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potom ich predloží na diskusiu všetkým členom pracovnej skupiny. Vyjadril tiež želanie, aby jednotlivé 
zložky určili kontaktné miesta pre prácu na predbežných návrhoch, a zaviazal sa, že ďalšie kroky sa 
prijmú v úplnej transparentnosti.  Na záver poznamenal, že práca na predbežných návrhoch bude 
pokračovať na plenárnom zasadnutí konferencie a že závery plenárneho zasadnutia konferencie 
vypracuje výkonná rada. 
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PRÍLOHA I. Program schôdze 18. februára 2022 
 

 

 

PROGRAM ŠTVRTEJ SCHÔDZE PRACOVNEJ SKUPINY PRE EURÓPSKU 
DEMOKRACIU  

 
 

piatok 18. februára od 14.00 do 16.00 h 
(na diaľku) 

 

 
1. Otvorenie – predseda  

 

2. Výklad občanov o odporúčaniach európskej panelovej diskusie občanov pre 

európsku demokraciu, následne diskusia  

 

3. Diskusia o tretej predbežnej správe z mnohojazyčnej digitálnej platformy 

 

4. Výmena názorov o európskej demokracii 

4.1 Výkonná právomoc 

4.2 Subsidiarita a postupy 

 

5. Rôzne 

 

 

6. Záverečné slová predsedu 
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PRÍLOHA II. Zoznam členov pracovnej skupiny pre európsku demokraciu 
 

Predseda:  Manfred WEBER (Európsky parlament)  

    

Oslovenie Meno Priezvisko Zložka 

        

pani Chiara ALICANDRO Európske panelové diskusie občanov 

pán Michalakis ASIMAKIS Európske panelové diskusie občanov 

pán Zoltán  BALCZÓ národné parlamenty 

pani Olga BAUM Európske panelové diskusie občanov 

pán Matouš BĚLOHLÁVEK Európske panelové diskusie občanov 

pán Brando BENIFEI Európsky parlament 

pani Mara BIZZOTTO Európsky parlament 

pán Damian BOESELAGER Európsky parlament 

pán Ioannis  BOURNOUS národné parlamenty 

pán Nicolai BOYSEN 
Národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani Martina BRAMBILLA Európske panelové diskusie občanov 

pán Gari  CAPPELLI národné parlamenty 

pán Vasco CORDEIRO Výbor regiónov 

pani Annemieke DE CLERCK Európske panelové diskusie občanov 

pán Bruno  DIAS národné parlamenty 

pán Gašper  DOVŽAN Rada 

pani Aleksandra   DULKIEWICZ Miestny/regionálny zástupca 

pán Pascal DURAND Európsky parlament 

pani Anna ECHTERHOFF Občianska spoločnosť 

pán Sandro GOZI Európsky parlament 

pani  Eva Kjer  HANSEN národné parlamenty 

pán Pablo  HISPÁN národné parlamenty 

pani Pat Kelly Rada 

pani Antonia KIEPER Európske panelové diskusie občanov 

pán Wepke KINGMA Rada 

pán Tomáš KOZÁK Rada 

pán Zdzisław KRASNODĘBSKI Európsky parlament 

pán Reinhold  LOPATKA národné parlamenty 

pani  Esther LYNCH Sociálni partneri 

pán Evangelos MEIMARAKIS Európsky parlament 

pán Aleksandar MILISOV Európske panelové diskusie občanov 

pani  Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

národné parlamenty 

pani Dorien NIJS 
Národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

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  RODERT Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pán Hans  ROTHENBERG národné parlamenty 

pán Domènec Miquel RUIZ DEVESA Európsky parlament 

pán Hermano  SANCHES RUIVO Miestny/regionálny zástupca 

pán Axel  SCHÄFER národné parlamenty 

pán Kaspar SCHULTZ 
Národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pán Pedro SILVA PEREIRA Európsky parlament 

pán Sven SIMON Európsky parlament 

pani Lucie  STUDNICNA Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pani Dubravka SUICA Európska komisia 

pani Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Európske panelové diskusie občanov 

pán Apostolos TZITZIKOSTAS Výbor regiónov 

pán Bastiaan  VAN APELDOORN národné parlamenty 

pán Andris VĪTOLS Rada 

 


