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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Az „Európai demokráca” témakörrel foglalkozó munkacsoport, elnök: Manfred Weber, Európai 

Parlament 

2021. október 22., 14.00-16.00 

 
 

1. Az elnök bevezető megjegyzései  
 

Az ülésre hibrid formában került sor. A vita az ülés előtt kiküldött napirendi pontokra terjedt ki 
(tájékoztatásul mellékelve). Az elnök először is kiemelte az Európa jövőjéről szóló konferencia 
innovatív jellegét, és kiemelten üdvözölte a munkacsoport ülésén megjelent polgárokat. Elmondta, 
hogy minden résztvevőnek ábécésorrendben ad szót, hogy bemutatkozhassanak, és elmondhassák, 
mit várnak a munkacsoporttól.  
 
Az elnök kifejtette a munkacsoporttal szemben támasztott személyes elvárásait is, kiemelve, hogy 
véleménye szerint ez minden munkacsoport közül a legizgalmasabb, mivel horizontális témával 
foglalkozik, és célja, hogy Európát közelebb hozza a polgárokhoz. A megvitatandó témák között a 
következőket említette: hogyan lehet vonzóbbá tenni az európai választásokat és növelni a részvételi 
arányt; hogyan lehet növelni a fiatal polgárok részvételét; hogyan lehet a legjobban kihasználni a 
közvetlen demokráciában rejlő lehetőségeket; és hogyan javítható az uniós intézmények működése. 
Emlékeztetett arra, hogy fontos biztosítani az Unió alapvető értékei és a jogállamiság tiszteletben 
tartását, valamint a média megfelelő működését az egyre inkább digitalizálódó világban. 
 

2. Vita 
 
A vita során az európai demokráciával/értékekkel, jogokkal, jogállamisággal és biztonsággal 
foglalkozó európai polgári vitacsoport képviselői beszámoltak a csoport első ülésének eredményeiről. 
A megvitatandó témák között a következőket emelték ki:  

 hogyan lehet növelni az EU iránti érdeklődést és az azzal kapcsolatos ismereteket, többek 
között a fiatalok körében;  

 a kommunikáció, a média és a dezinformáció, valamint az oktatás szerepe;  

 a polgárok részvétele a választásokon, európai szinten is;  

 hogyan fokozható a politikai szerepvállalás a polgárok közvetlenebb bevonása révén, például 
részvételi mechanizmusok és népszavazások révén;  

 az uniós döntéshozatal átláthatósága, elszámoltathatósága és érthetősége; 

 az uniós értékek és a jogállamiság védelme;  

 a jogok és a megkülönböztetésmentesség biztosítása; valamint 

 hogyan lehet megszüntetni az akadályokat és biztosítani az uniós döntéshozatal 
hatékonyságát. 
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A munkacsoport más tagjai is hasonló kérdéseket vetettek fel, és több felszólaló is kifejtette, hogy 
növelni kell az európai választásokon való részvételt, és jobban be kell vonni a polgárokat a 
választások közötti időszakokban is. Felhívták a figyelmet a demokráciával kapcsolatos jobb 
kommunikáció és oktatás fontosságára, valamint arra, hogy biztosítani kell az uniós döntéshozatali 
folyamat átláthatóságát. Néhány felszólaló az egyhangú szavazás felülvizsgálatát kérte. Mások 
hangsúlyozták, hogy biztosítani kell az uniós értékek, a jogállamiság, a sokszínűség, valamint a 
médiaszabadság és -pluralizmus tiszteletben tartását. 
 
Számos további megvitatandó témát is felvetettek, mint például: 

 a jövőre nézve össze kell hasonlítani különböző integrációs és együttműködési modelleket, 
mivel a csoport több képviselője támogatja a további integrációt, míg mások a hatalom 
további központosításának kockázataira figyelmeztetnek; 

 az EU és a tagállamok közötti hatáskörmegosztás, valamint az a kérdés, hogy a polgárok 
szélesíteni avagy korlátozni akarnák-e az EU hatásköreit; 

 a valóban európai politikai tér kialakításával és az uniós kérdésekről folytatott 
transznacionális vitával kapcsolatos kihívások;  

 annak fontossága, hogy a polgárok nagyobb jelentőséget tulajdonítsanak az európai 
parlamenti választásoknak, és érdemi politikai választási lehetőségeket kínáljanak fel nekik;  

 milyen szerepet kaphatnak a regionális és helyi önkormányzatok, valamint a szervezett civil 
társadalom és a szociális partnerek az uniós döntéshozatali folyamatban, és mit tehetnek 
azért, hogy közelebb hozzák az EU-t a polgárokhoz; 

 a szolidaritás és a közös európai identitás fontossága; 

 a demokrácia megerősítésének fontossága a gazdaságban, a társadalomban és a 
munkahelyen;  

 az a kérdés, hogy szükség van-e a Szerződések újbóli megnyitására. 
 

Néhány felszólaló hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a munkacsoportban figyelembe vegyék a 
polgárok prioritásait és ajánlásait, valamint hogy biztosítani kell, hogy minden véleményt 
meghallgassanak. 
 

3. Az elnök záró megjegyzései 
 
Záró megjegyzéseiben az elnök kiemelte, hogy a jobb megértés felé tett első lépés egymás figyelmes 
meghallgatása. Megjegyezte, hogy ez az első ülés alapot nyújt a mélyrehatóbb megbeszélésekhez és 
közös munkához. Az európai polgári vitacsoportok ajánlásai még a munkacsoport következő, 
decemberi ülése előtt elérhetők lesznek, és konkrétabb megbeszélések kiindulópontját képezik majd. 
Az ülés lehető legjobb előkészítése érdekében felkéri a munkacsoport tagjait, hogy vegyék fontolóra, 
milyen konkrét kezdeményezésekre volna szükség, és javasolja, hogy az egyes panelek szóvivői 
ismertessék e folyamat eredményét.  
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I. MELLÉKLET: A 2021. október 22-i ülés napirendje 
 

 
Strasbourg, 2021. október 22.  

  
  
  

  
NAPIRENDTERVEZET  

  
AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIÁVAL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT 

ÜLÉSE   
  

KONFERENCIA EURÓPA JÖVŐJÉRŐL  
  

2021. október 22., péntek 14.00–16.00  
  

Terem: WEISS S1.4 és távoli részvétel  
  

STRASBOURG  
  

  
  
  

1. A napirendtervezet elfogadása  
  

2. Üdvözlő megjegyzések és bevezető az elnök, Manfred 

WEBER, az Európai Parlament EPP képviselőcsoportjának 

elnöke részéről   
  

3. A polgári vitacsoport képviselőinek jelentése és jelentés a 

digitális platformról   
  

4. Nyílt eszmecsere a munkacsoport munkájának eredményeivel 

kapcsolatos elvárásokról  
  

5. Nyílt eszmecsere a munkamódszerekről és az ütemtervről  
  

6. Egyéb kérdések  
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II. MELLÉKLET: Az európai demokráciával foglalkozó munkacsoport tagjainak jegyzéke 
 

Elnök:  Manfred WEBER (Európai Parlament) 
 

    
Megszólítá

s 
Utónév Családnév Panel 

        

 Lenise AGIUS Európai polgári vitacsoportok 

 Chiara ALICANDRO  Európai polgári vitacsoportok 

 Michalakis ASIMAKIS  Európai polgári vitacsoportok 

 Zoltán  BALCZÓ Nemzeti parlamentek 

 Olga BAUM Európai polgári vitacsoportok 

 Matouš BELOHLAVEK  Európai polgári vitacsoportok 

 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 

 Samuel DENEFFE 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

 Bruno  DIAS Nemzeti parlamentek 

 Gašper  DOVŽAN Tanács 

 Aleksandra   DULKIEWICZ  Helyi/regionális képviselő 

 Pascal DURAND Európai Parlament 

 Anna ECHTERHOFF Civil társadalom 

 Sandro GOZI Európai Parlament 

 Pippa  HACKETT Tanács 

 Eva Kjer  HANSEN Nemzeti parlamentek 

 Pablo  HISPÁN Nemzeti parlamentek 

 Wepke KINGMA Tanács 

 Tomáš KOZÁK Tanács 

 Zdzisław KRASNODĘBSKI Európai Parlament 

 Ilona KRONBERGA Tanács 

 Reinhold  LOPATKA Nemzeti parlamentek 

 Esther LYNCH Szociális partnerek 

 Evangelos MEIMARAKIS Európai Parlament 

 Aleksandar MILISOV  Európai polgári vitacsoportok 

 Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Nemzeti parlamentek 

 Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Európai polgári vitacsoportok 

 Anti  POOLAMETS Nemzeti parlamentek 

 Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Tanács 
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 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 
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