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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Euroopa demokraatia töörühm, mida juhib Manfred Weber, Euroopa Parlament 

22. oktoober 2021 kell 14.00–16.00 

 
 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused  
 

Koosolek toimus hübriidvormis. Arutelu hõlmas enne koosolekut laiali saadetud päevakorras esitatud 
punkte (teadmiseks lisatud). Töörühma juht rõhutas kõigepealt Euroopa tuleviku konverentsi 
uuenduslikku olemust ja tervitas eriti töörühma koosolekul osalevaid kodanikke. Ta selgitas, et annab 
sõna kõigile osalejatele tähestikulises järjekorras, et nad saaksid end tutvustada ja väljendada oma 
ootusi töörühmale.  
 
Töörühma juht väljendas ka oma isiklikke ootusi töörühmale, mida ta peab kõigist töörühmadest 
kõige huvitavamaks, kuna selle teema on horisontaalne ja selle eesmärk on tuua Euroopa kodanikele 
lähemale. Ta nimetas järgmised aruteluteemad: kuidas muuta Euroopa Parlamendi valimised 
atraktiivsemaks ja suurendada valimisaktiivsust; kuidas suurendada noorte kodanike osalust; kuidas 
kõige paremini ära kasutada otsedemokraatia potentsiaali ning kuidas parandada ELi institutsioonide 
toimimist. Ta tuletas meelde, kui oluline on tagada liidu põhiväärtuste ja õigusriigi põhimõtte 
austamine ning meedia hea toimimine üha digitaalsemaks muutuvas maailmas. 
 

2. Arutelu 
 
Arutelu käigus andsid teemal „Euroopa demokraatia/väärtused, õigused, õigusriik, julgeolek ja 
turvalisus“ peetud Euroopa kodanike paneelarutelu esindajad aru paneelarutelu esimese istungi 
tulemustest. Nad tõid välja järgmised aruteluteemad:  

 kuidas suurendada huvi ELi vastu ja suurendada sellealaseid teadmisi, sealhulgas noorte seas;  

 teabevahetuse, meedia ja desinformatsiooni ning hariduse roll;  

 kodanike osalemine valimistel, sealhulgas Euroopa tasandil;  

 kuidas tuua kodanikud rohkem poliitika juurde, kaasates neid otsesemalt, näiteks 
osalusmehhanismide ja rahvahääletuste kaudu;  

 ELi otsustusprotsessi läbipaistvus, vastutus ja arusaadavus; 

 ELi väärtuste ja õigusriigi põhimõtte kaitsmine;  

 õiguste ja mittediskrimineerimise tagamine ning 

 kuidas teha lõpp ummikseisule ja tagada ELi otsuste tegemise tõhusus. 
 
Töörühma teised liikmed tõstatasid sarnaseid küsimusi, kusjuures mitu sõnavõtjat puudutas vajadust 
Euroopa Parlamendi valimistel osalemist suurendada ja kodanikke valimiste vahelisel ajal paremini 
kaasata. Rõhutati parema teabevahetuse ja demokraatiaalase hariduse tähtsust ning vajadust tagada 
ELi otsustusprotsessi läbipaistvus. Mõned sõnavõtjad nõudsid ühehäälsusel põhineva hääletamise 
läbivaatamist. Teised rõhutasid vajadust tagada ELi väärtuste, õigusriigi põhimõtte, mitmekesisuse 
ning meediavabaduse ja pluralismi austamine. 
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Lisaks arutati veel mitut teemat, mille hulgas olid näiteks 

 vajadus võrrelda tulevikus erinevaid integratsiooni- ja koostöömudeleid, kusjuures mõned 
esindajad toetasid edasist integratsiooni ja teised hoiatasid võimu edasise 
tsentraliseerimisega kaasnevate ohtude eest; 

 pädevuste jagunemine ELi ja liikmesriikide vahel ning see, kas kodanikud soovivad, et EL 
teeks rohkem või vähem; 

 probleemid, mis on seotud tõelise Euroopa poliitilise ruumi arendamisega ja riikidevahelise 
aruteluga ELi teemadel;  

 olulisus muuta Euroopa Parlamendi valimised kodanike jaoks asjakohasemaks ja anda neile 
sisukad poliitilised valikud;  

 piirkondlike ja kohalike omavalitsuste ning organiseeritud kodanikuühiskonna ja 
sotsiaalpartnerite roll ELi otsustusprotsessis ja ELi lähendamisel kodanikele; 

 solidaarsuse ja ühise Euroopa identiteedi tähtsus; 

 demokraatia tugevdamise tähtsus majanduses, ühiskonnas ja töökohal;  

 küsimus, kas oleks vaja käivitada uuesti arutelu aluslepingute üle. 
 

Mõned sõnavõtjad rõhutasid, kui oluline on kajastada töörühmas kodanike prioriteete ja soovitusi, 
samuti vajadust tagada, et kõiki hääli võetakse kuulda. 
 

3. Töörühma juhi lõppsõna 
 
Töörühma juht rõhutas oma lõppsõnas, et üksteise hoolikas kuulamine on esimene samm parema 
mõistmise suunas. Ta märkis, et see esimene kohtumine pani aluse põhjalikumatele aruteludele ja 
tööle. Euroopa kodanike paneelarutelude soovitused tehakse kättesaadavaks enne töörühma 
järgmist koosolekut detsembris ja need on lähtepunktiks täpsematele aruteludele. Koosoleku 
paremaks ettevalmistamiseks kutsus ta töörühma liikmeid üles arutama konkreetseid algatusi ning 
tegi ettepaneku, et iga komponendi kõneisik tutvustaks nende arutelude tulemusi.  
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II LISA Euroopa demokraatia töörühma liikmete nimekiri 
 

Töörühma 
juht:  

Manfred WEBER (Euroopa Parlament) 
 

    
Pöördumisvor

m 
Eesnimi Perekonnanimi Keda esindab 

        

pr Lenise AGIUS 
Euroopa kodanike 

paneelarutelud 

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 

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 Samuel DENEFFE 
Riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

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 Pippa  HACKETT Nõukogu 

pr  Eva Kjer  HANSEN Riikide parlamendid 

hr Pablo  HISPÁN Riikide parlamendid 

hr Wepke KINGMA Nõukogu 

hr Tomáš KOZÁK Nõukogu 

hr Zdzisław KRASNODĘBSKI Euroopa Parlament 

pr  Ilona KRONBERGA Nõukogu 

hr Reinhold  LOPATKA Riikide parlamendid 

pr  Esther LYNCH Sotsiaalpartnerid 
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hr Evangelos MEIMARAKIS Euroopa Parlament 

hr Aleksandar MILISOV  
Euroopa kodanike 

paneelarutelud 

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 
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