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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 
Euroopa demokraatia töörühm, mida juhib Manfred Weber, Euroopa Parlament 

17. detsember 2021, kell 14.00–16.00 
 
 

1. Koosoleku juhataja sissejuhatavad märkused  
 

Koosolek toimus kaugosalusel. Arutelu hõlmas enne koosolekut laiali saadetud päevakorras esitatud 
punkte (vt lisa 1). Juhataja märkis, et Euroopa kodanike paneelarutelu „Euroopa 
demokraatia/väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek“ võttis vastu oma soovitused, mistõttu töörühm 
sai nende põhjal töötada. Ta väljendas rahulolu, et nüüd saab liikuda sisuliste arutelude juurde ja 
soovitas struktureerida töö vastavalt viiele sambale: demokraatia ja valimised; otsuste langetamine; 
täidesaatev võim: menetlused ja subsidiaarsus; ning kodanike osalus ja noored. Ta märkis, et tegemist 
on avatud struktuuriga, millele võib lisada muid elemente.  
 

2. Arutelu 
 
Arutelu algas Euroopa kodanike paneelarutelu „Euroopa demokraatia/väärtused, õigused, õigusriik, 
julgeolek“ soovituste tutvustamisega, mille paneelarutelu 12. detsembril Firenzes vastu võttis.  
 
Kaks paneelarutelu esindajat andsid ülevaate soovitustest, keskendudes nendele soovitustele, mis olid 
seotud töörühma koosoleku teemadega, ning kirjeldasid mitut konkreetset soovitust, mis nende 
arvates võiksid suurendada kodanike osalust ning parandada Euroopa Liidu valimisprotsessi ja otsuste 
tegemist. Nad rõhutasid eelkõige oma paneelarutelu soovitusi ELi valimisõiguse edasiseks 
ühtlustamiseks ja Euroopa Parlamendi valimiste riikidevahelise mõõtme tugevdamiseks ning 
digitaalsete platvormide arendamiseks, mis võimaldaks kodanikel suhelda poliitikakujundajatega, 
väljendada oma arvamust seadusandlike ettepanekute kohta ja saada Euroopa Liidu kohta 
usaldusväärset teavet. Nad juhtisid tähelepanu ka soovitustele korraldada üleeuroopaline referendum 
ja hinnata uuesti ELi institutsioonide hääletussüsteeme, et EL toimimine oleks tulemuslikum, 
kindlustades samal ajal asjakohased tagatised väiksematele liikmesriikidele. Nad leidsid, et nende 
paneelarutelu oli üldiselt esitanud tugevad soovitused, mida toetas suur enamus, ning rõhutasid oma 
ootust, et soovituste kohta järelmeetmete võtmiseks pannakse paika selge ajakava.  
 
Järgnenud arutelus tuletas konverentsi juhatuse kaasesimees ja komisjoni asepresident Šuica meelde, 
et Euroopa kodanike paneelarutelu soovitused peavad olema arutelude keskmes. Mitu sõnavõtjat 
rõhutas, kui oluline on haridus ja teabelünga kaotamine Euroopa küsimustes, nagu olid toonitanud 
kodanikud. Samuti viidati osalus- ja aruteludemokraatiat käsitlevatele soovitustele, sealhulgas 
kodanike kogude struktuursele integreerimisele. Mõned sõnavõtjad rõhutasid oma toetust 
soovitustele meedia sõltumatuse kohta. Kooskõlas koosoleku erilise rõhuasetusega käsitles mitu 
sõnavõtjat Euroopa Parlamendi valimiste ja otsuste tegemisega seotud küsimusi.  
 

2.1. Demokraatia ja valimised 
 
Mitu sõnavõtjat kommenteeris Euroopa kodanike paneelarutelu soovitust ühtlustada 
hääletamistingimused Euroopa Parlamendi valimistel ja liikuda Euroopa Liidu tasandi erakondades 
hääletamise suunas, kus kandidaadid on pärit mitmest liikmesriigist. Ühtlustamise poole püüdlemise 
üldine idee sai toetust mitmelt liikmelt, samal ajal kui võimaluse kohta vähendada hääletamisvanust 
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16 aastale väljendati erinevaid seisukohti. Sellega seoses märkisid Euroopa kodanike paneelarutelu 
esindajad, et ettepanek ei saavutanud paneelarutelu osaliste seas konsensust, mistõttu ei ole selles 
küsimuses soovitusi esitatud. Mõni liige toetas ettepanekut liikuda Euroopa Parlamendi valimistel 
riikidevaheliste nimekirjade süsteemi suunas, samas kui teised rõhutasid, kui oluline on võtta küsimuse 
arutamisel arvesse kõiki tagajärgi, ning mõned sõnavõtjad ei toetanud seda ideed.  
 
Lisaks pooldas mõni liige Euroopa tasandi erakondade nähtavuse suurendamist ja valimiste tulemuste 
sidumist komisjoni presidendi ametisse nimetamisega esikandidaatide süsteemi kaudu. Teised 
sõnavõtjad kutsusid üles tagama valimistel kaasava osalemise, sealhulgas puuetega inimeste ja 
vähemusrühmade osaluse. Mõni liige rõhutas, kui oluline on jätkata Euroopa demokraatia 
ülesehitamist ka pärast valimisi, muu hulgas tuues inimeste igapäevakogemusse rohkem demokraatiat 
ning toetades kodanikuosalust ja kodanikuaktiivsust. Tõstatati ka majandusdemokraatia küsimus. 
Mõningast toetust väljendati soovitusele muuta ELi institutsioonide nimesid, et paremini väljendada 
nende funktsiooni. 
 

2.2. Otsuste tegemine 
 
Sõnavõtjad arutlesid ELi otsustusprotsessi eri aspektide üle. Mõned liikmed pooldasid Euroopa 
Parlamendi suuremat rolli majanduse valdkonnas ja parlamendile seadusandliku algatuse õiguse 
andmist ning seadusandliku tavamenetluse kasutamise laiendamist. Samuti sooviti, et nõukogu teeks 
otsuseid pigem kvalifitseeritud häälteenamusega kui ühehäälsuse alusel senisest enamates 
valdkondades (näiteks maksustamise, eelarve ja omavahendite, sotsiaal- ja välispoliitika küsimustes). 
Teised pidasid oluliseks tugevdada riigi ja piirkondlike parlamentide rolli, võttes arvesse asjaolu, et 
viimase kahekümne aasta jooksul on direktiivide osa võrreldes määrustega vähenenud, ning vajadust 
vaadata läbi kollase kaardi menetlus, mille roll on praegu piiratud. Mainiti sotsiaalpartnerite ja 
organiseeritud kodanikuühiskonna parema kaasamise tähtsust ning tõstatati ka läbipaistvuse küsimus 
ELi otsustusprotsessis. 
 

3. Koosoleku juhataja lõppsõna 
 
 
Juhataja väljendas aruteluga rahulolu ning leidis, et see andis töörühma liikmete seisukohtadest üldise 
ettekujutuse ja selge suuna, milline peaks olema töörühma panus konverentsi täiskogul. Ta väljendas 
soovi kanda järgmine istung üle veebis. Juhataja tegi ka ettepaneku jätkata arutelusid järgmisel 
koosolekul ja rõhutas, et järgmiseks on vaja esitada peamiste ideede kokkuvõte, et hakata jõudma 
ühisele arusaamisele töö edasise suuna kohta ning teha kindlaks võimalikud vetod. Ta leidis, et seda 
võiks teha töörühma järgmisel koosolekul. 
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I LISA 17. detsembri 2021. aasta koosoleku päevakord 
 

 

 
 

EUROOPA DEMOKRAATIA TÖÖRÜHMA TEISE KOOSOLEKU PÄEVAKORD  
 
 

Reede, 17. detsember kell 14.00–16.00 
(kaugosaluse teel) 

 
 

1. Juhataja avab koosoleku  
 

2. Kodanikud tutvustavad Euroopa kodanike paneelarutelu soovitusi Euroopa 
demokraatia kohta, järgneb arutelu  
 

3. Mitmekeelse digiplatvormi kolmanda vahearuande arutelu 
 

4. Arvamuste vahetus Euroopa demokraatia teemal 
4.1 Demokraatia ja valimised 
4.2 ELi otsustamisprotsess 
 

5. Muud küsimused 
 
 

6. Juhataja lõpetab koosoleku 
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II LISA Euroopa demokraatia töörühma liikmete nimekiri 
 

Töörühma 
juht:  

Manfred WEBER (Euroopa Parlament)  

    

Ametinimetus Eesnimi Perekonnanimi Keda esindab 

        

    

pr Chiara ALICANDRO  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Michalakis ASIMAKIS  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Zoltán  BALCZÓ riikide parlamendid 

pr Olga BAUM Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Matouš BELOHLAVEK  Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Yamina BEN NAOUM 
riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

hr Brando BENIFEI Euroopa Parlament 

pr Mara BIZZOTTO Euroopa Parlament 

hr Damian BOESELAGER Euroopa Parlament 

hr Ioannis  BOURNOUS riikide parlamendid 

hr Nicolai BOYSEN 
Riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

pr Martina BRAMBILLA  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Gari  CAPPELLI riikide parlamendid 

hr Vasco CORDEIRO Regioonide Komitee 

pr Annemieke DE CLERCK  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Bruno  DIAS riikide parlamendid 

hr Gašper  DOVŽAN nõukogu 

pr Aleksandra   DULKIEWICZ  kohalik/piirkondlik esindaja 

hr Pascal DURAND Euroopa Parlament 

pr Anna ECHTERHOFF kodanikuühiskond 

hr Sandro GOZI Euroopa Parlament 

pr  Eva Kjer  HANSEN riikide parlamendid 

hr Pablo  HISPÁN riikide parlamendid 

hr Pat  KELLY nõukogu 

pr Antonia KIEPER Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Wepke KINGMA nõukogu 

hr Tomáš KOZÁK nõukogu 

hr Zdzisław KRASNODĘBSKI Euroopa Parlament 

hr Reinhold  LOPATKA riikide parlamendid 

pr  Esther LYNCH sotsiaalpartnerid 

hr Evangelos MEIMARAKIS Euroopa Parlament 

hr Aleksandar MILISOV  Euroopa kodanike paneelarutelud 
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pr  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

riikide parlamendid 

hr Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Anti  POOLAMETS riikide parlamendid 

hr Arnoldas PRANCKEVIČIUS  nõukogu 

hr Paulo RANGEL Euroopa Parlament 

pr Ariane  RODERT  
Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee 

hr Hans  ROTHENBERG riikide parlamendid 

hr Domènec Miquel RUIZ DEVESA Euroopa Parlament 

hr Hermano  SANCHES RUIVO   kohalik/piirkondlik esindaja 

hr Axel  SCHÄFER riikide parlamendid 

hr Kaspar SCHULTZ 
Riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

hr Pedro SILVA PEREIRA Euroopa Parlament 

hr Sven SIMON Euroopa Parlament 

pr Lucie  STUDNICNA  
Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee 

pr Dubravka SUICA Euroopa Komisjon 

pr Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Apostolos TZITZIKOSTAS Regioonide Komitee 

hr Bastiaan  VAN APELDOORN riikide parlamendid 

hr Andris VĪTOLS nõukogu 

 
 


