KORTFATTAT REFERAT
Arbetsgruppen för europeisk demokrati, ledd av Manfred Weber, Europaparlament
22 oktober 2021 kl. 14.00–16.00

1. Inledande kommentarer från ordföranden
Mötet hölls i hybridformat. Man diskuterade punkterna på föredragningslistan som skickats ut före
mötet (bifogad för kännedom). Ordföranden inledde med att framhäva hur innovativ konferensen
om Europas framtid är och att särskilt välkomna enskilda medborgare till arbetsgruppens möte. Han
förklarade att han skulle ge alla deltagare ordet i alfabetisk ordning för att de skulle kunna
presentera sig och säga vad de förväntade sig av arbetsgruppen.
Ordföranden berättade också vad han själv förväntade sig av arbetsgruppen, som enligt honom var
den mest spännande av alla på grund av dess övergripande tema och syftet att föra EU närmare
medborgarna. Han nämnde följande diskussionsämnen: hur valet till Europaparlamentet ska kunna
göras mer attraktivt och hur man ska kunna öka valdeltagandet; hur man ska kunna öka unga
människors deltagande; hur man på bästa sätt ska kunna utnyttja direktdemokratins potential och
hur man ska göra för att få EU:s institutioner att fungera bättre. Han påminde om vikten av att
säkerställa respekt för EU:s grundläggande värden och rättsstatsprincipen liksom av att säkerställa
att medierna fungerar väl i en alltmer digitaliserad värld.
2. Diskussion
Under diskussionen rapporterade företrädarna för medborgarpanelen ”Europeisk demokrati/Värden
och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet” om resultatet av panelens första möte. De framhävde
följande relevanta diskussionsämnen:
 Hur man ska göra för att öka intresset för och kunskaperna om EU, bl.a. bland unga
människor.
 Vilken roll kommunikation, media och desinformation samt utbildning spelar.
 Valdeltagande, inbegripet vid valet till Europaparlamentet.
 Hur politiken ska kunna bli mer engagerande genom att allmänheten involveras på ett mer
direkt sätt, exempelvis genom mekanismer för deltagande och folkomröstningar.
 EU:s beslutsfattande - insyn, ansvarsskyldighet och begriplighet.
 Skydd för EU:s värden och rättsstatsprincipen.
 Säkerställande av rättigheter och icke-diskriminering.
 Hur man ska kunna få slut på blockeringar och säkerställa effektivitet i EU:s beslutsfattande.
Andra medlemmar av arbetsgruppen tog upp liknande frågor, och flera talare kom in på behovet av
att höja deltagandet i valet till Europaparlamentet och i större utsträckning involvera medborgarna
mellan valen. Betydelsen av bättre kommunikation och utbildning om demokrati togs upp, likaså
behovet av öppenhet och insyn i EU:s beslutsprocess. Några talare efterlyste en översyn av
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förfarandet med omröstning med enhällighet. Andra talare betonade behovet av att säkerställa
respekt för EU:s värden och rättsstatsprincipen, mångfald samt mediefrihet och mediemångfald.
Ytterligare ett antal diskussionsämnen togs upp, bl.a. följande:
 Behovet av att jämföra olika integrations- och samarbetsmodeller för framtiden. Några av
företrädarna förespråkade ytterligare integration medan andra uppmärksammade riskerna
med ytterligare centralisering av beslutsfattandet.
 Befogenhetsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna och huruvida allmänheten vill att
EU ska göra mer eller mindre.
 Utmaningarna för att få till stånd ett verkligt europeiskt politiskt utrymme och en verklig
gränsöverskridande debatt om EU-frågor.
 Vikten av att göra valet till Europaparlamentet mer relevant för medborgarna och ge dem
meningsfulla politiska val.
 Den roll de regionala och lokala myndigheterna liksom det organiserade civila samhället och
arbetsmarknadens parter skulle kunna spela i EU:s beslutsprocess och för att föra EU
närmare medborgarna.
 Betydelsen av solidaritet och en gemensam europeisk identitet.
 Betydelsen av att stärka demokratin i ekonomin och samhället och på arbetsplatsen.
 Frågan om huruvida det skulle behövas en omarbetning av fördragen.
Några talare underströk vikten av att medborgarnas prioriteringar och rekommendationer
återspeglas i arbetsgruppen, likaså behovet av att säkerställa att alla röster får komma till tals.
3. Avslutande kommentarer från ordföranden
I sina avslutande kommentarer framhävde ordföranden att det första steget mot bättre förståelse
var att alla lyssnade noga på varandra. Han noterade att detta första möte lade grunden för mer
ingående diskussioner och arbete. Rekommendationerna från de europeiska medborgarpanelerna
skulle finnas tillgängliga före arbetsgruppens nästa möte i december och skulle fungera som
utgångspunkt för mer konkreta diskussioner. För att mötet skulle bli så bra som möjligt uppmanade
han arbetsgruppens medlemmar att fundera över en uppsättning konkreta initiativ, och han föreslog
att en talesperson för varje komponent skulle presentera resultatet av dessa funderingar.
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BILAGA I Föredragningslista för mötet den 22 oktober 2021

Strasbourg den 22 oktober 2021

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
MÖTE I ARBETSGRUPPEN FÖR EUROPEISK DEMOKRATI
KONFERENSEN OM EUROPAS FRAMTID
Fredagen den 22 oktober 2021 kl. 14.00–16.00
Lokal WEISS S1.4 och på distans
STRASBOURG

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista
2. Ordföranden, Manfred Weber, ordförande för
Europaparlamentets EPP-grupp, hälsade välkommen och
inledde mötet
3. Rapport från medborgarpanelens företrädare och om den
digitala plattformen
4. Öppen diskussion om förväntningarna på arbetsgruppens
resultat
5. Öppen diskussion om arbetsmetoderna och tidslinjen
6. Övriga frågor
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BILAGA II Förteckning över medlemmarna i arbetsgruppen för europeisk demokrati
Manfred WEBER
Förnamn

(Europaparlamentet)
Efternamn

Lenise
Chiara
Michalakis
Zoltán
Olga
Matouš
Brando
Mara
Damian
Ioannis

AGIUS
ALICANDRO
ASIMAKIS
BALCZÓ
BAUM
BELOHLAVEK
BENIFEI
BIZZOTTO
BOESELAGER
BOURNOUS

Nicolai

BOYSEN

Martina
Gari
Vasco
Annemieke

BRAMBILLA
CAPPELLI
CORDEIRO
DE CLERCK

Samuel

DENEFFE

Bruno
Gašper
Aleksandra
Pascal
Anna
Sandro
Pippa
Eva Kjer
Pablo
Wepke
Tomáš
Zdzisław
Ilona
Reinhold
Esther
Evangelos
Aleksandar

DIAS
DOVŽAN
DULKIEWICZ
DURAND
ECHTERHOFF
GOZI
HACKETT
HANSEN
HISPÁN
KINGMA
KOZÁK
KRASNODĘBSKI
KRONBERGA
LOPATKA
LYNCH
MEIMARAKIS
MILISOV
MORKŪNAITĖMIKULĖNIENĖ
PAZOS LOPEZ
POOLAMETS
PRANCKEVIČIUS
RANGEL

Radvilė
Jorge Luis
Anti
Arnoldas
Paulo

Komponent
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska medborgarpaneler
De nationella parlamenten
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska medborgarpaneler
Europaparlamentet
Europaparlamentet
Europaparlamentet
De nationella parlamenten
Nationella
medborgarpaneler/evenemang
Europeiska medborgarpaneler
De nationella parlamenten
Regionkommittén
Europeiska medborgarpaneler
Nationella
medborgarpaneler/evenemang
De nationella parlamenten
Rådet
Lokal/regional företrädare
Europaparlamentet
Civilsamhället
Europaparlamentet
Rådet
De nationella parlamenten
De nationella parlamenten
Rådet
Rådet
Europaparlamentet
Rådet
De nationella parlamenten
Arbetsmarknadens parter
Europaparlamentet
Europeiska medborgarpaneler
De nationella parlamenten
Europeiska medborgarpaneler
De nationella parlamenten
Rådet
Europaparlamentet
4

Ariane

RODERT

Hans
Domènec Miquel
Hermano
Axel

ROTHENBERG
RUIZ DEVESA
SANCHES RUIVO
SCHÄFER

Kaspar

SCHULTZ

Pedro
Sven

SILVA PEREIRA
SIMON

Lucie

STUDNICNA

Dubravka
Wiktoria
Apostolos
Bastiaan

SUICA
TYSZKA-ULEZALKA
TZITZIKOSTAS
VAN APELDOORN

Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén
De nationella parlamenten
Europaparlamentet
Lokal/regional företrädare
De nationella parlamenten
Nationella
medborgarpaneler/evenemang
Europaparlamentet
Europaparlamentet
Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén
Europeiska kommissionen
Europeiska medborgarpaneler
Regionkommittén
De nationella parlamenten
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