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AGORA CIVILNE DRUŽBE – DELAVNICA E „OBZORJA“   
KONČNO POROČILO 09.11.2007 
 
1. Kako se posvetovati z ljudmi v Evropi, jih obveščati in jih usposobiti za odločanje 
 
1.1 Uvod: Evropski državljani večinoma niso dobro obveščeni o Evropi. Če naj torej 
prevzamejo dejavno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Unije, je treba to izboljšati s 
programom državljanske vzgoje, ki naj se vključi v nacionalne izobraževalne programe, in 
upoštevati specifične nacionalne okoliščine. 
1.2 Informacije: Mediji ne zadovoljujejo potreb povečanega povpraševanja po 
informacijah o Evropi. Prizadevati si je treba, da bi jih prepričali o obstoju te potrebe, in 
posledično o koristih obveščanja njihovih občinstev na način, ki jim je prilagojen. Poleg 
tega ne smemo pozabiti na publikacije organizacij civilne družbe, ki razširjajo tovrstne 
informacije med svojimi člani.  
1.3 Delovanje: Čeprav je treba upoštevati, da se ne more nobena organizacija imeti za 
predstavnico civilne družbe kot celote, bi bilo treba agoro urediti kot trajno strukturo, ki 
bi v Evropskem parlamentu zastopala civilno družbo in se z njo posvetovala (opredeliti je 
treba še, kako bi bila vključena v Evropski parlament, kako bi se sestajala, kako bi 
delovala, in njen kodeks ravnanja). Članstvo v agori bi se razlikovalo glede na 
obravnavane teme (tematske agore bi združevale ljudi s specifičnim strokovnim znanjem). 
Dopolnjevale bi ga nacionalne in regionalne agore. Z agoro bi se bilo treba posvetovati 
pred sprejemanjem odločitev o vseh vprašanjih, ki se tičejo državljanov, in treba bi ji bilo 
nameniti dovolj finančnih sredstev za dolgoročen obstoj. Mehanizem spremljanja, 
ocenjevanja in dajanja povratnih informacij bi služil za nadzor nad njeno organizacijo. 
Poleg tega bi bilo treba za organizacijo civilne družbe na evropski ravni končno sprejeti 
statut evropskih združenj. Vsi ti ukrepi bi omogočili strukturiran dialog med vsemi 
sodelujočimi. 
1.4. Praktično izražanje participativne demokracije: s tem, ko se agori državljanov podeli 
pristojnost dajanja predlogov v postopku razprave in odločanja evropskih institucij. Tako 
bi se v praksi udejanil tip participativne demokracije na ravni Unije in dokazala politična 
zrelost civilne družbe. 
 
2. Struktura evropske civilne družbe in načini njenega delovanja 
 
2.1 Agora državljanov: civilna družba bi prek agore državljanov postala del 
institucionalnega okvira. Ustvariti bi morala povezovalne organe, ki bi ji prek razprav in 
posvetovanja redno predstavljali predloge in stališča. 
2.2 Kako doseči trajnostno konkurenco: Da bi spodbudili javne dobrine (zdravje, družbeno 
in ozemeljsko kohezijo, solidarnost, pravico do dostojnega življenja), bi bilo treba 
preprečiti vsako obliko konkurence, ki bi jih utegnila uničiti. V zvezi s tem bi Evropski 
parlament lahko pripravil izjavo o soodvisnosti evropskih državljanov. 
2.3 Socialni sporazum: sedanje politike o trgu, socialnem varstvu in trajnostnem razvoju so 
skrajno neuravnotežene in popolnoma neskladne. Parlament bi moral v bodoče prevzeti 
pobude, s katerimi bi omogočil sklenitev dogovora. Cilj tega dogovora bi bilo oblikovanje 
socialnega sporazuma na podlagi sodelovanja med udeleženimi stranmi z namenom, da se 
politike povežejo v enoten okvir in se tako zagotovi njihova skladnost. Predlagano je bilo, 
da bi po vsej Uniji hkrati potekala posvetovanja o tem sporazumu. 
2.4 Resnična ustava: nekateri zahtevajo, naj Parlament izrazi podporo pripravi osnutka 
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resnične ustave, ki bo zgoščena in razumljiva za vse evropske državljane. Za to lahko 
Parlament skliče ad hoc skupščino, ki ima jasno opredeljena pooblastila. Drugi iz različnih 
razlogov ne podpirajo zamisli o ustavi. 
2.5 Pravica evropskih državljanov, da izrazijo svoje mnenje: Parlament bi lahko zahteval, 
da se je pred bistvenimi spremembami pogodb ali pred sprejetjem prave ustave treba 
posvetovati z evropskimi državljani. Poleg tega, da te akte ratificirajo vse države članice v 
skladu s svojimi ustavnimi ureditvami, bi jih morali potrditi evropski državljani na 
evropskih posvetovanjih, ki bi potekala po vsej Uniji hkrati. 
2.6 Listina o temeljnih pravicah: Parlament bi se moral zavzeti za zagotovitev veljavnosti 
listine za vse državljane Unije brez izjem, in bi v ta namen lahko pripravil slovesno izjavo. 
V zvezi s tem bi lahko uporabili klavzulo o obravnavi po načelu največjih ugodnosti na 
zakonodajnem področju, zlasti kar zadeva enakost med spoloma. 
  
 2.7 Razširitev pravice do pobude: Parlament bi moral pozvati k ponovnemu pregledu 
skoraj izključne pravice Komisije do pobude ter h krepitvi in razširitvi svoje pravice do 
pobude, da bi obsegala tudi civilno družbo. Treba bi bilo pojasniti praktično ureditev za 
izvajanje pravice do peticije „enega milijona državljanov iz večjega števila držav članic“. 
Agora državljanov bo služila kot opazovalnica za spremljanje ukrepov, ki jih institucije 
Unije sprejmejo ob nadaljnjem delovanju po tej pravici do pobude. 
 
3. Poenostavitev ustroja evropskih institucij in zagotavljanje preglednejšega delovanja 
Agora državljanov je sredstvo, ki institucijam omogoča ohranjanje odprtega, preglednega 
in rednega dialoga s civilno družbo in posvetovanje z njo. V zvezi s tem je treba jasno 
razlikovati med interesnimi skupinami in civilno družbo, zlati ko Komisija organizira 
posvetovanja s strokovnjaki. 
 
 
 
 


