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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 
Az „Európai demokrácia” témakörrel foglalkozó munkacsoport, elnök: Manfred Weber, Európai 

Parlament 
2021. december 17., 14.00–16.00 

 
 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 

Az ülésre távoli részvétellel került sor. A vita az ülés előtt kiküldött napirendi pontokra terjedt ki (lásd 
az I. mellékletet). Az elnök megjegyzi, hogy az „Európai demokrácia/Értékek, jogok, jogállamiság, 
biztonság” európai polgári vitacsoport elfogadta az elnök ajánlásait, lehetővé téve a munkacsoport 
számára, hogy ennek alapján végezze munkáját. Az elnök üdvözli, hogy immár mód van érdemi vitára, 
és vázolja strukturális javaslatát, amely szerint a munka öt fő téma („pillér”) köré épül: demokrácia és 
választások; döntéshozatal; végrehajtó hatáskör; eljárások és szubszidiaritás;  a polgárok részvétele és 
az ifjúság. Az elnök hangsúlyozza, hogy nyitott struktúráról van szó, amelyhez más elemek is 
hozzáadhatók. 
 

2. Vita 
 
A vitát az „Európai demokrácia/Értékek, jogok, jogállamiság, biztonság” európai polgári vitacsoport 
által december 12-én Firenzében elfogadott ajánlások ismertetésével nyitják meg. 
 
A vitacsoport két képviselője áttekintést nyújt az ajánlásokról – a figyelmet a munkacsoport ülésének 
napirendjén szereplő témákhoz kapcsolódó ajánlásokra összpontosítva –, és számos konkrét ajánlást 
vázol fel, amelyek véleményük szerint növelhetik a polgárok részvételét, valamint javíthatják a 
választási folyamatot és a döntéshozatalt az Európai Unióban. A felszólalók különösen felhívják a 
figyelmet vitacsoportjuk azon ajánlásaira, amelyek célja az uniós választási jog további harmonizálása 
és az európai választások transznacionális dimenziójának megerősítése, továbbá olyan digitális 
platformok kifejlesztése, amelyek lehetővé tennék a polgárok számára, hogy párbeszédet folytassanak 
a politikai döntéshozókkal, kifejtsék véleményüket a jogalkotási javaslatokról, és megbízható 
információkhoz jussanak az Európai Unióról. Emellett hangsúlyt kapnak azok az ajánlások is, amelyek 
tárgya a páneurópai népszavazás bevezetése és az uniós intézményekben alkalmazott szavazási 
rendszerek újraértékelése az EU hatékonyabbá tétele érdekében, megfelelő garanciákat biztosítva a 
kisebb tagállamok számára. A felszólalók szerint a vitacsoportjuk nagy többsége által támogatott, 
komoly ajánlásokról van szó, és határozott elvárásuk, hogy egyértelmű ütemterv álljon rendelkezésre 
ezek megvalósulásának nyomon követésére. 
 
Az ezt követő vitában a konferencia vezető testületének társelnöke, a Bizottság alelnöke, Šuica úr 
emlékeztet arra, hogy az európai polgári vitacsoport ajánlásainak kell a viták középpontjában állniuk. 
Több felszólaló is hangsúlyozza az oktatás fontosságát, és hogy a polgárok akaratának megfelelően fel 
kell számolni az európai ügyekkel kapcsolatos információs szakadékot. Hivatkozások hangzanak el 
továbbá a részvételi és a deliberatív demokráciára vonatkozó ajánlásokra, többek között a polgári 
közgyűlések strukturális beágyazása kapcsán. Néhány felszólaló a média függetlenségére vonatkozó 
ajánlások támogatása mellett foglal állást. Az ülésen középpontba állított témáknak megfelelően 
számos felszólalás érinti az európai parlamenti választásokkal és a döntéshozatallal kapcsolatos 
kérdéseket. 
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2.1. Demokrácia és választások 
 
Több felszólaló fejti ki véleményét az európai polgári vitacsoport azon ajánlásával kapcsolatban, hogy 
harmonizálni kellene az európai választásokon való szavazás feltételeit, az európai uniós szintű pártok 
által több tagállamban állított azonos jelölteken alapuló rendszer felé mozdulva el. A harmonizációra 
való törekvés általános elképzelését többen támogatják, a választójogi korhatár 16 évre történő 
esetleges csökkentésével kapcsolatban azonban megoszlanak a vélemények. Az európai polgári 
vitacsoport képviselői meg is jegyzik, hogy e javaslat tekintetében a vitacsoportban a polgárok között 
nem alakult ki konszenzus, ezért nem született ajánlás sem ebben a kérdésben. Az európai 
választásokon a transznacionális listák rendszere felé történő elmozdulásra vonatkozó javaslatot 
egyesek határozottan támogatják, mások annak fontosságát hangsúlyozzák, hogy e kérdés 
megvitatásakor minden lehetséges következményt mérlegelni kell, néhány felszólaló pedig egyáltalán 
nem tudja támogatni ezt az elképzelést. 
 
Emellett egyes résztvevők síkra szállnak az európai politikai pártok láthatóságának fokozása mellett, és 
azt kívánják, hogy a választások eredménye határozza meg (csúcsjelöltek rendszere révén) az Európai 
Bizottság elnökének kinevezését. Más felszólalók a választásokon való inkluzív részvétel biztosítására 
szólítanak fel, többek között a fogyatékossággal élő személyek és a kisebbségi csoportok nagyobb 
bevonása révén. A munkacsoport néhány tagja hangsúlyozza, hogy az európai demokrácia fejlődését 
nemcsak választásokkal kell biztosítani, hanem jobban be kell építeni a demokráciát az emberek 
mindennapi tapasztalataiba, támogatva a polgárok részvételét és az aktív polgári szerepvállalást. A 
gazdasági demokrácia kérdése is szóba kerül. Csekély mértékű támogatás mutatkozik az uniós 
intézmények neveinek a feladataik tisztázása érdekében történő megváltoztatására vonatkozó ajánlás 
mellett. 
 

2.2. Döntéshozatal 
 
Az uniós döntéshozatali folyamat különböző vonatkozásai ugyancsak több felszólalás tárgyát képezték. 
Néhány képviselő amellett foglal állást, hogy az Európai Parlament kapjon határozottabb szerepet a 
gazdaság területén, és kapjon jogalkotási kezdeményezési jogot, továbbá hogy bővüljön tovább a 
rendes jogalkotási eljárás alkalmazása, és biztosítsák, hogy a Tanács több területen (például az 
adózással, a költségvetéssel és a saját forrásokkal, a szociális ügyekkel és a külpolitikával kapcsolatos 
kérdésekben) egyhangú szavazás helyett minősített többségi szavazással határozzon. Mások a nemzeti 
és a regionális parlamentek szerepének megerősítését tartják fontosnak, tekintettel arra, hogy az 
irányelvek szerepe a rendeletekéhez képest az elmúlt két évtizedben csökkent, a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok szerepe nőtt és át kell gondolni a sárga lapos eljárást, tekintettel annak jelenleg 
korlátozott szerepére. Megemlítésre kerül a szociális partnerek és a szervezett civil társadalom jobb 
bevonásának fontossága, és felmerül az uniós döntéshozatali folyamat átláthatóságának kérdése is. 
 

3. Az elnök záró megjegyzései 
 
Az elnök gyümölcsözőnek minősíti a vitát, amely általános képet nyújt a munkacsoport különböző 
tagjainak nézeteiről, és egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy a munkacsoportnak 
hogyan kellene hozzájárulnia a konferencia plenáris üléséhez. Kifejezi abbéli szándékát, hogy 
interneten közvetítsék a következő ülésszakot. Az elnök javasolja, hogy a megbeszéléseket a következő 
ülésen folytassák, és hangsúlyozza, hogy következő lépésként össze kell foglalni a főbb elképzeléseket, 
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hogy közös megegyezésre lehessen jutni a további munka irányáról, meghatározva a lehetséges 
vétókat is. Véleménye szerint erre már a munkacsoport következő ülésén sor kerülhetne. 
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I. MELLÉKLET: A 2021. december 17-i ülés napirendje 
 

 

 
 

AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIÁVAL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT MÁSODIK 
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 

 
 

December 17., péntek, 14.00–16.00 
(távoli részvétel) 

 
 

1. Az elnök megnyitja az ülést 
 

2. Az európai polgári vitacsoport szóvivői ismertetik a csoport „Európai demokrácia” 
témával kapcsolatos ajánlásait, majd vita következik  
 

3. A résztvevők megvitatják a többnyelvű digitális platformra érkezett észrevételekről 
készült harmadik időközi jelentést 
 

4. Eszmecsere az európai demokráciáról 
4.1 Demokrácia és választások  
4.2 Uniós döntéshozatali folyamat 
 

5. Egyéb kérdések 
 
 

6. Az elnök lezárja az ülést 
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II. MELLÉKLET: Az európai demokráciával foglalkozó munkacsoport tagjainak jegyzéke 
 

Elnök: Manfred WEBER (Európai Parlament) 
   

Utónév Vezetéknév Panel 

      

   

Chiara ALICANDRO Európai polgári vitacsoportok 

Michalakis ASIMAKIS Európai polgári vitacsoportok 

Zoltán BALCZÓ Nemzeti parlamentek 

Olga BAUM Európai polgári vitacsoportok 

Matouš BELOHLAVEK Európai polgári vitacsoportok 

Yamina BEN NAOUM 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Brando BENIFEI Európai Parlament 

Mara BIZZOTTO Európai Parlament 

Damian BOESELAGER Európai Parlament 

Ioannis BOURNOUS Nemzeti parlamentek 

Nicolai BOYSEN 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Martina BRAMBILLA Európai polgári vitacsoportok 

Gari CAPPELLI Nemzeti parlamentek 

Vasco CORDEIRO Régiók Bizottsága 

Annemieke DE CLERCK Európai polgári vitacsoportok 

Bruno DIAS Nemzeti parlamentek 

Gašper DOVŽAN Tanács 

Aleksandra DULKIEWICZ Helyi/regionális képviselő 

Pascal DURAND Európai Parlament 

Anna ECHTERHOFF Civil társadalom 

Sandro GOZI Európai Parlament 

Eva Kjer HANSEN Nemzeti parlamentek 

Pablo HISPÁN Nemzeti parlamentek 

Pat KELLY Tanács 

Antonia KIEPER Európai polgári vitacsoportok 

Wepke KINGMA Tanács 

Tomáš KOZÁK Tanács 

Zdzisław KRASNODĘBSKI Európai Parlament 

Reinhold  LOPATKA Nemzeti parlamentek 

Esther LYNCH Szociális partnerek 

Evangelos MEIMARAKIS Európai Parlament 

Aleksandar MILISOV Európai polgári vitacsoportok 
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Radvilė 
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Nemzeti parlamentek 

Jorge Luis PAZOS LOPEZ Európai polgári vitacsoportok 

Anti POOLAMETS Nemzeti parlamentek 

Arnoldas PRANCKEVIČIUS Tanács 

Paulo RANGEL Európai Parlament 

Ariane RODERT  
Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság 

Hans ROTHENBERG Nemzeti parlamentek 

Domènec Miquel RUIZ DEVESA Európai Parlament 

Hermano  SANCHES RUIVO Helyi/regionális képviselő 

Axel SCHÄFER Nemzeti parlamentek 

Kaspar SCHULTZ 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Pedro SILVA PEREIRA Európai Parlament 

Sven SIMON Európai Parlament 

Lucie STUDNICNA  
Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság 

Dubravka SUICA Európai Bizottság 

Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Európai polgári vitacsoportok 

Apostolos TZITZIKOSTAS Régiók Bizottsága 

Bastiaan VAN APELDOORN Nemzeti parlamentek 

Andris VĪTOLS Tanács 

 


