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ZBIRNO POROČILO 

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

18. februar 2022, od 14.00 do 16.00 

 
1. Uvodni nagovor predsedujočega  

 
Seja je potekala na daljavo in se je prenašala po spletu (posnetek je na voljo tukaj). Predsedujoči je 
pojasnil, da naj bi na seji zaključili razpravo o preostalih dveh stebrih delovne strukture delovne 
skupine, tj. o izvršilni pristojnosti Unije in subsidiarnosti. Predstavil je tudi načrte za nadaljnje delo in 
napovedal datume naslednjih sej delovne skupine, ki se bo sestala 11. marca, 25. marca in 8. aprila (če 
bo potrebno). Spomnil je na namero, da se pripravi neuradni dokument z osnutki predlogov, o katerem 
bi najprej razpravljali z državljani in ga nato predstavili drugim članom delovne skupine. Povedal je, da 
bi bilo za sprejetje predloga potrebno doseči soglasje vsaj med Evropskim parlamentom, Svetom, 
Komisijo in nacionalnimi parlamenti, pri čemer bi pogajanja po potrebi potekala na različnih ravneh 
delovnih struktur Konference.  
  

2. Razprava 
 

2.1. Izvršilna pristojnost 

Člani delovne skupine so nato začeli razpravo o različnih vidikih izvajanja politik in zakonodaje EU. 
Omenili so načela odgovornosti, preglednosti in verodostojnosti ter pričakovanja glede enotnega 
izvajanja in izvrševanja pravil EU. Udeleženci so poudarili, da je za uspešno izvajanje nujno sodelovanje 
med institucijami EU, nacionalnimi vladami ter regionalnimi in lokalnimi organi. Posebej so izpostavili 
pomembno vlogo držav članic in osrednjo vlogo Komisije pri pomoči, nadzoru in izvrševanju, vključno 
s predložitvijo zadev Sodišču. Dostop do informacij ter učinkovit dialog med državljani in nosilci 
odločanja na ravni EU sta, kot je poudarjeno v priporočilih državljanov, ključna za to, kako državljani 
dojemajo izvajanje odločitev EU.  
 
Člani so se strinjali, da je treba Uniji zagotoviti zmožnost ukrepanja, kar je v skladu s priporočili 
državljanov. Nekateri govorci so bili mnenja, da je za to potreben prehod s soglasnega odločanja na 
glasovanje s kvalificirano večino v Svetu Evropske unije. Dva člana sta menila, da je mogoče veliko 
doseči z več prilagodljivosti in odločnosti pri uporabi obstoječih mehanizmov za obravnavo novih 
vprašanj na dnevnem redu EU, kot je bilo to v primeru nabave cepiv med pandemijo covida-19 ali 
obvladovanjem hibridne migracijske krize na vzhodni meji EU. Brez izključitve sprememb Pogodb je 
bilo poudarjeno, da Lizbonska pogodba že vsebuje mehanizem, ki bi ga bilo mogoče uporabiti, na 
primer, da bi komisarji prihajali iz dveh tretjin držav članic.  
 
Več govorcev je omenilo načelo pravne države kot primer tega, da je treba zagotoviti spoštovanje prava 
Unije, in ob tem podprlo željo državljanov za odločnejši odziv EU na tem področju. Nekaj prisotnih je 
Komisijo pozvalo, naj uporabi veljavno uredbo o pogojenosti v zvezi s proračunom EU; bili pa so tudi 
predlogi, da je treba storiti več, kot zahteva veljavna uredba, in kaznovati kršitve. Predlagali so tudi 
izboljšanje mehanizmov spremljanja in pregled postopkov odločanja na podlagi člena 7 PEU ter pozvali 
k spoštovanju raznolikosti držav članic. Poudarili so, da je pomembna verodostojnost delovanja EU, na 
kar so opozorili tudi državljani v priporočilu o spoštovanju pravne države v Uniji, da bo lahko Unija zgled 
vsemu svetu. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/sl/webstreaming/conference-on-future-of-europe-working-group-on-european-democracy_20220218-1400-SPECIAL-OTHER
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Nekaj članov je opozorilo tudi na druga vprašanja v zvezi z izvajanjem določb pogodbe in pozvalo k 
takojšnjemu pristopu Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah ter zagotavljanju 
pravice do pobude za sporazume socialnih partnerjev. Posamezni člani so pozvali tudi k zmanjšanju 
števila komisarjev in k večji odgovornosti Komisije do Evropskega parlamenta.  
 

2.2. Subsidiarnost in postopki 

Razprava se je dotaknila tudi vloge regionalnih in lokalnih organov pri zmanjševanju vrzeli med 
državljani in institucijami EU ter tega, kako nadalje razvijati postopke EU in načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti, da bi se odločitve sprejemale čim bližje državljanom in bi se ustrezno upošteval učinek 
na regionalni in lokalni ravni. 
 
Podani so bili konkretni predlogi za spodbujanje načel subsidiarnosti, sorazmernosti in upravljanja na 
več ravneh v Uniji, kot so povečanje vloge Odbora regij pri pripravi zakonodaje EU, vključitev 
ozemeljske razsežnosti v ocene učinka in upoštevanje načela upravljanja na več ravneh v 
Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje. Člani so razpravljali tudi, kako bolje 
vključiti nacionalne in regionalne parlamente, zlasti na področja, kjer imajo zakonodajno pristojnost 
regije, na primer prek postopka „zelenega“ ali „rdečega kartona“, s čimer bi lahko določeno število 
parlamentov predlagalo ali blokiralo zakonodajo EU. Podan je bil tudi predlog, naj se preučijo nove 
oblike sodelovanja med EP in nacionalnimi parlamenti, na primer skupna plenarna zasedanja o 
proračunu EU.  
 
Izpostavljena je bila tudi pomembna vloga regionalnih in lokalnih predstavnikov pri obveščanju 
državljanov in njihovem vključevanju v razpravo o vprašanjih EU; poleg tega naj bi spodbujali možnosti 
za izmenjavo mnenj. Nekaj članov je poudarilo, da bi bilo v skladu z načelom subsidiarnosti na nekaterih 
področjih najbolje ukrepati na ravni EU, predlagali pa so tudi, da bi bilo dobro razmisliti, na katerih 
področjih bi se lahko pristojnosti z ravni držav članic prenesle na raven EU, ob upoštevanju priporočil 
državljanov.  
 
Podpredsednica Komisije Dubravka Šuica je kot sopredsedujoča člane delovne skupine povabila, naj 
skrbno preučijo vsa priporočila državljanov in o njih razpravljajo po sklopih. Poudarila je, da morajo 
imeti državljani možnost, da v celoti prevzamejo odgovornost in potrdijo vse predloge, ter da bi morale 
vse delovne skupine uporabljati enoten pristop v skladu z metodologijo, o kateri so razpravljale 
strukture Konference. Drugi člani so se strinjali, da morajo biti v središču postopka priporočila 
državljanov in da je treba obdržati horizontalni pristop po delovnih skupinah. 
 

3. Sklepne ugotovitve predsedujočega 
 
Predsedujoči je spomnil na 5 stebrov, ki so bili dogovorjeni jeseni in dokončno oblikovani na tej seji. 
Potrdil je, da bo na podlagi priporočil evropskih in nacionalnih državljanskih forumov ter ob 
upoštevanju idej s platforme in iz razprav v delovnih skupinah pripravil neuradni dokument, v katerem 
bo opredelil konkretne osnutke predlogov. O teh predlogih se bo najprej posvetoval z državljani in jih 
nato predložil v razpravo vsem članom delovne skupine. Prav tako je izrazil željo, da posamezne 
komponente določijo kontaktne točke za delo na osnutkih predlogov, in se zavezal, da bodo naslednji 
koraki popolnoma pregledni. Za zaključek je povedal, da se bo delo na osnutkih predlogov nadaljevalo 
na plenarni skupščini Konference in da bo izvršni odbor pripravil sklepe plenarne skupščine 
Konference.  
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PRILOGA I Dnevni red seje 18. februarja 2022 
 

 

 

DNEVNI RED ČETRTE SEJE DELOVNE SKUPINE ZA EVROPSKO 
DEMOKRACIJO  

 
 

Petek, 18. februar, od 14.00 do 16.00 
(na daljavo) 

 

 
1. Uvodni nagovor predsedujočega  

 

2. Državljani so predstavili priporočila evropskega državljanskega foruma o evropski 

demokraciji, sledi razprava  

 

3. Razprava o tretjem vmesnem poročilu večjezične digitalne platforme 

 

4. Izmenjava mnenj o evropski demokraciji 

4.1 Izvršilna pristojnost 

4.2 Subsidiarnost in postopki 

 

5. Razno 

 

 

6. Zaključni nagovor predsedujočega 
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PRILOGA II Seznam članov delovne skupine za evropsko demokracijo 
 

Predsedujoči:  Manfred WEBER (Evropski parlament)  

    

Naziv Ime Priimek Član/-ica 

        

ga. Chiara ALICANDRO evropski državljanski forumi 

g. Mihalakis 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. Joanis  VURNUS nacionalni parlamenti 

g. Nicolai BOYSEN nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Martina BRAMBILLA evropski državljanski forumi 

g. Gari  CAPPELLI nacionalni parlamenti 

g. Vasco CORDEIRO Odbor regij 

ga. Annemieke DE CLERCK evropski državljanski forumi 

g. Bruno  DIAS nacionalni parlamenti 

g. Gašper  DOVŽAN Svet 

ga. Aleksandra  DULKIEWICZ lokalna/regionalna predstavnica 

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. Vangelis MEIMARAKIS Evropski parlament 

g. Aleksandar MILISOV evropski državljanski forumi 

ga.  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

nacionalni parlamenti 

ga. Dorien NIJS nacionalni državljanski forumi/dogodki 

g. Jorge Luis PAZOS LÓPEZ  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. Hermano  SANCHES RUIVO lokalni/regionalni predstavnik 

g. Axel  SCHÄFER nacionalni parlamenti 

g. Kaspar SCHULTZ nacionalni državljanski forumi/dogodki 

g. Pedro Pedro SILVA PEREIRA Evropski parlament 

g. Sven SIMON Evropski parlament 

ga. Lucie  STUDNIČNÁ Evropski ekonomsko-socialni odbor 

ga. Dubravka ŠUICA Evropska komisija 

ga. Wiktoria TYSZKA-ULĘŻAŁKA evropski državljanski forumi 

g. Apostolos CICIKOSTAS Odbor regij 

g. Bastiaan  VAN APELDOORN nacionalni parlamenti 

g. Andris VĪTOLS Svet 

 


