Osnutek 36. polletnega poročila COSAC

Poglavje 1: Digitalizacija parlamentarizma v času digitalnega prehoda in
pandemije covida-19
Na ravni Evropske unije so se v zadnjem desetletju okrepile težnje po digitalizaciji
javne uprave s ciljem zagotoviti učinkovitejše, preglednejše, kakovostnejše in cenejše
storitve. Eden ključnih ciljev digitalnega kompasa do leta 2030 je digitalizacija javnih
storitev, ki omogočajo tudi vključevanje širšega kroga ljudi pri sooblikovanju politik.
Tudi digitalna strategija EU temelji na digitalnem prehodu, ki v ospredje postavlja
rešitve, osredotočene na državljane.
Pandemija covida-19 je ta prehod osupljivo pospešila in močno vplivala na digitalizacijo
javne uprave ter tudi nacionalnih parlamentov. V teh nepredvidljivih časih je
digitalizacija omogočila kar najbolj nemoteno delovanje nacionalnih parlamentov in
hkrati prinesla številne nove priložnosti ter izzive pri opravljanju parlamentarnih
dejavnosti pa tudi pri delovanju parlamentarne demokracije na splošno.
V prvem poglavju polletnega poročila bomo poskušali izvedeti, kako in v kolikšni meri je
bila v zadnjem obdobju digitalizacija implementirana v delo parlamentov posameznih
držav. Ob tem bomo opredelili vplive pandemije covida-19 in konkretnih nacionalnih
digitalnih strategij na pospešeno uresničevanje digitalizacije parlamentov. Raziskovali
bomo tehnološko-varnostni vidik digitalizacije in identificirali, kateri parlamentarni
postopki so bili digitalizirani ter s kakšnimi tehnološko-organizacijskimi omejitvami so
se srečevali v parlamentih. Ob upoštevanju različnih pravnih redov držav želimo
osvetliti pravno-zakonodajne vidike digitalizacije in ugotoviti, na kakšne pravne ovire
lahko nacionalni parlamenti naletijo pri digitalizaciji svojega dela. Zanimal nas bo tudi
participativno-demokratični vidik digitalizacije parlamentarnih postopkov, kjer bomo
raziskali vplive digitalizacije na sodelovanje poslancev z različnimi deležniki in
državljani ter na mednarodno sodelovanje parlamentov.

Poglavje 2: Perspektiva mladih v odločevalskih procesih EU in njihova vloga v
prihodnosti
Mladinska politika je ena najbolj odločilnih in spreminjajočih se politik za prihodnji
razvoj Evropske unije. Strategija Evropa 2020 in Resolucija o strategiji Evropske unije
za mlade 2019–2027 predstavljata okvir za sodelovanje držav članic in evropskih
institucij na področju mladinske politike EU, katere temeljni namen je reševanje
obstoječih in prihodnjih izzivov mladih. Ključni cilji pri tem so spodbujanje družbene in

državljanske angažiranosti mladih, izboljšanje politik z vidika vplivov na mlade ter
prizadevanja za zagotovitev potrebnih virov za sodelovanje mladih v družbi.
Ker je področje mladinske politike v veliki meri v pristojnosti držav članic, se želimo v
drugem poglavju polletnega poročila osredotočiti na prednostna področja nacionalnih
politik ter ugotoviti, kako nacionalni parlamenti sooblikujejo mladinsko politiko ter če in
kako spremljajo izvajanje ukrepov na tem področju. Ob tem bomo opredelili tudi vplive
pandemije covida-19 na oblikovanje strategij in konkretnih ukrepov za mlade. Z vidika
spodbujanja družbene in državljanske vključenosti mladih nas bodo zanimale strategije
in dejavnosti nacionalnih parlamentov na tem področju, še posebej vključevanje mladih
v postopke odločanja.

Poglavje 3: Konference o prihodnosti Evrope
Konferenca o prihodnosti Evrope se je slovesno začela v maju 2021. Na plenarnem
zasedanju Konference imajo nacionalni parlamenti svoje predstavnike, pri oblikovanju
delegacij pa so popolnoma avtonomni. Nacionalni parlamenti predstavljajo poleg treh
ključnih institucij EU enega od štirih deležnikov plenarnega zasedanja Konference,
brez soglasja katerih posamezni predlog plenarnega zasedanja ne more biti podan v
obravnavo izvršnemu odboru. Poleg sodelovanja na plenarnem zasedanju bodo
nacionalni parlamenti v sklopu aktivnosti, povezanih s Konferenco, organizirali tudi
svoje dogodke.
V tretjem poglavju polletnega poročila želimo nadgraditi temo Konference, ki jo je v
svojem vprašalniku obravnavalo že portugalsko predsedstvo. Ker ima Konferenca že
vzpostavljeno večjezično digitalno platformo in potrjen poslovnik, se v našem
vprašalniku osredotočamo na konkretne vidike delovanja in vključenosti nacionalnih
parlamentov v Konferenco.
V tem poglavju želimo pridobiti informacije, kako in na kakšni podlagi so bile oblikovane
delegacije posameznih parlamentov. Nadalje želimo zbrati predlagane rešitve, kako in
v kakšni obliki naj bi delegacije nacionalnih parlamentov na Konferenci medsebojno
izmenjavale svoja stališča glede posameznih obravnavanih vsebin plenarnega
zasedanja ter predlogov, ki bodo oblikovani na tej podlagi. Z vidika dogodkov,
organiziranih s strani nacionalnih parlamentov na temo Konference o prihodnosti
Evrope, želimo zbrati informacije o njihovi obliki in vsebini. Tukaj želimo predvsem
identificirati vsebine, ki so blizu vsem parlamentom in ki bi jim veljalo v prihodnosti
nameniti več pozornosti tudi v obliki konference COSAC.

