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Predstavitev parlamentarne dimenzije predsedovanja
nagovor predsednika Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in
evropske zadeve Bojana Kekca
Spoštovani, veseli me, da sem kot predsednik Komisije Državnega sveta za
mednarodne odnose in evropske zadeve lahko danes tu z vami.
Dovolite mi, da takoj na začetku izrazim veliko zadovoljstvo nad izjemno dobrim in
konstruktivnim sodelovanjem s francoskimi kolegi v okviru sestankov trojke pred
izvedbo dogodkov v okviru parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja.
V njenem okviru je bilo izvedenih osem konferenc in srečanj. Državni svet je z
Državnim zborom sodeloval na Srečanju predsednikov odborov parlamentov
Evropske unije za evropske zadeve, 66. plenarnem zasedanju konference COSAC,
Medparlamentarni konferenci o skupni zunanji in varnostni ter varnostni in obrambni
politiki ter 9. Srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor EUROPOLA, v okviru
katerega je bil velik dosežek sprejem sprememb Poslovnika JPSG, ki so bile plod
dolgotrajnega prizadevanja in uspešnega sodelovanja več delegacij. Pred nami
ostajata še dva dogodka, in sicer Srečanje generalnih sekretarjev parlamentov EU in
Konferenca predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta.
V okviru izvedenih konferenc smo med drugim uspeli nasloviti nekatere izjemno
pomembne teme kot so vloga zunanje politike EU v multipolarnem svetu, krepitev
evropske perspektive in regionalnega partnerstva z državami Zahodnega Balkana,
razvoj zmogljivosti civilne zaščite EU, perspektiva mladih v odločevalskih procesih
EU in njihova vloga v prihodnosti, kibernetska varnost in kibernetski kriminal v EU s
poudarkom na spletni zlorabi otrok, finančni kriminal in korupcija ter zaščita finančnih
interesov EU.
V okviru parlamentarne dimenzije predsedovanja Svetu EU sta Državni zbor in
Državni svet nadaljevala tudi z izvedbo neformalnih video srečanj predsednikov
odborov COSAC z evropskimi komisarji, ki so se v času nemškega in portugalskega
predsedstva izkazali kot dobra priložnost za izmenjavo informacij in mnenj o
aktualnih zadevah EU. Tako sta gostila izvršno podpredsednico Evropske komisije
Margrethe Vestager in evropsko komisarko za energijo Kadri Simson.
Kljub temu, da so vsi dogodki zaradi pandemije COVID-19 potekali v obliki
videkonferenc, menim, da so doprinesli k nadaljnjemu razvoju političnega dialoga
med nacionalnimi parlamenti in evropskimi institucijami in bodo vplivali na oblikovanje
nadaljnjih politik.
Poleg konferenc, ki so bile organizirane v okviru parlamentarne dimenzije, je tekom
slovenskega predsedovanja pravi zagon dobila tudi Konferenca o prihodnosti
Evrope, ki se je začela tekom portugalskega predsedovanja in se bo nadaljevala v
času francoskega predsedovanja. Gre za dogodek, ki združuje vrsto razprav o
ključnih evropskih politikah, izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija, ter

prizadevanjih za okrepitev evropske odpornosti in solidarnosti. Zaradi pandemije
COVID-19 se je Evropa znašala na prelomnici, ki od nje terja še bolj poglobljen
razmislek o načrtih in vizijah za prihodnost. EU se že vrsto let sooča z vprašanji, kako
zgraditi boljšo prihodnost za državljane Unije in na temelju katerih skupnih načel to
prihodnost osnovati. V tem oziru konferenca predstavlja edinstven demokratičen
projekt velikih razsežnosti, ki vključuje osrednje institucije EU, nacionalne
parlamente, druge deležnike in tudi evropske državljane, ki imajo priložnost, da delijo
svoje videnje in izrazijo svoje prepričanje o tem, kakšna bi morala biti Evropa v
prihodnje. Tako upam, da bodo na podlagi dogodkov izvedenih v njenem okviru izšli
vsebinsko pomembni dokumenti, ki bodo služili kot okvir našega prihodnjega
načrtovanja politik EU.
Dovolite mi, da vam ob koncu mojega nagovora zaželim veliko uspeha pri izvedbi
dogodkov v okviru vašega predsedovanja in izrazim prepričanje, da bomo nadaljevali
z našim uspešnim sodelovanjem tudi v prihodnje.
Hvala.

