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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Euroopa demokraatia töörühm, mida juhib Manfred Weber (Euroopa Parlament) 

11. märts 2022, 14.00–16.00 

 
 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused  
 

Koosolek toimus kaugosalusel ja see kanti üle veebis (salvestised on kättesaadavad siin). Töörühma 
juht rõhutas, et Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu on loonud uue olukorra, kus Ukraina 
rahvas võitleb euroopaliku eluviisi eest, sealhulgas õiguse eest valida endale president. Tema arvates 
muutis Kiievis valitsev olukord veelgi olulisemaks Euroopa ümbermõtestamise ja et konverents 
saavutaks tulemusi. Ta rõhutas, et mis puudutab enne koosolekut välja saadetud mitteametliku 
dokumendi kavandit, siis selle ülesehituse, formaadi ja sisu üle saab veel arutleda. Töörühma 
koosoleku peamine eesmärk oli keskenduda konkreetsetele esitatud ettepanekutele. Töörühma juht 
märkis, et ta arutas dokumenti samal hommikul kodanike esindajatega, kes olid juba palunud teha 
muudatusi nii vormi kui ka koostamise osas, et paremini edastada nende soovituste mõtet. Ta teatas, 
et pr Le Grip koordineerib riikide parlamentide seisukohta töörühmas, asepresident Šuica teeb sama 
komisjonis ning tuletas nõukogule meelde, et ta määraks kindlaks isiku, kes kooskõlastaks nende 
seisukoha. Seejärel tegi töörühma juht ettepaneku arutada esmalt menetlusküsimusi ja siis 
punkthaaval mitteametliku dokumendi sisu.  
  

2. Arutelu 
 

Seejärel arutasid töörühma liikmed menetluslikke küsimusi. Mitu osalejat rõhutas horisontaalse 
lähenemisviisi järgimise tähtsust kõigis töörühmades ettepanekute kavandite ettevalmistamisel. 
Kodanike esindajad märkisid, et nad sooviksid versiooni, kus iga ettepaneku autor oleks selgemini 
tuvastatav. Kaks liiget olid arvamusel, et eelkõige metoodika peab olema objektiivne ja läbipaistev, 
horisontaalselt järgitav ning asetama kodanike panuse keskmesse, ja palusid töörühma juhil esildatud 
mitteametliku dokumendi läbi vaadata. Ülejäänud liikmed kiitsid üldjoontes mitteametliku dokumendi 
heaks, väites, et on oluline koostamisprotsessiga alustada. Paljud liikmed rõhutasid, et igal liikmel 
peaks olema võimalik töörühmas väljendada oma ideid ja töötada ettepanekutega võrdsetel alustel. 
Tekkis küsimus, kuidas platvormi sisend kaasata viisil, milles võetakse nõuetekohaselt arvesse 
kodanike ideesid. Üks liige arvas, et mõnes ettepanekus oleks raske konsensuse alusel kokkuleppele 
jõuda või neid kogu ELis riiklikul tasandil ratifitseerida. Palju liikmeid väljendas muret kogu konverentsi 
protsessi üle, mis ei ole piisavalt selge. 
 
Mõned liikmed palusid ka selgitusi liikmesriikide parlamentide koordinaatori määramise ja rolli kohta 
ning selle kohta, kuidas töörühm oma seisukoha kujundab. Töörühma juht selgitas, et Euroopa Liidu 
parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverents esitas ettepaneku liikmesriikide 
parlamentide poolel. Ta tuletas meelde, et iga komponendi ülesanne on nimetada esindaja, kes 
kooskõlastaks komponendi seisukohta töörühmas. Ta tuletas ühtlasi meelde, et põhireegliks jääb 
konsensus nelja komponendi vahel ja et kooskõlas konverentsi kodukorraga ei toimu töörühmas 
hääletamist. Töörühma juht kinnitas kodanikele, et kõiki nende soovitusi mainiti eelnõus, kuid nad 
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parandaksid meeleldi sõnastust ja muudaksid selle veel selgemaks. Mõned liikmed arvasid, et 
töörühma tulemused peaksid kajastama ka teiste liikmete eriarvamusi. 
 
Seejärel arutati mitteametliku dokumendi kavandi esimest peatükki, mis käsitleb kodanike osaluse 
suurendamist ja noorte kaasamist Euroopa demokraatias ja õigusriigis.  
 
Liikmete peamised märkused käsitletud punktide kohta: 
 

• Mõned liikmed mainisid, et suhtuvad üleeuroopalistesse rahvahääletustesse skeptiliselt, 
pidades seda tundlikuks teemaks, ning uurisid selliste rahvahääletustega seotud küsimuste 
kohta. Kodanikud selgitasid, et selliseid rahvahääletusi kasutatakse erandjuhtudel eriti oluliste 
teemade puhul. 

• Kodanike esinduskogude suhtes tegid liikmed erinevaid ettepanekuid selle kohta, kui sageli 
need võiksid toimuda (nt igal aastal ja/või Euroopa Parlamendi valimiste vahelisel ajal; 
struktureeritud kooskõlas ELi poliitilise ja institutsioonide tegevusega). Üks liige uuris, mida 
tähendab nende esinduskogude „piiratud mandaat“, ja teine soovitas mainida nn temaatilisi 
paneelarutelusid ning samuti veenduda, et kaasataks igasuguse sotsiaalse taustaga osalejaid. 
Kodanikud kommenteerisid, et nad olid soovitanud ajavahemikku 12–18 kuud ja et peamine 
eesmärk oli tagada kodanike rotatsioon nendes esinduskogudes. Samuti oli oluline, et kui ELi 
institutsioonid teevad kodanike soovituste järelkontrolli, põhjendaksid nad seda 
nõuetekohaselt. 

• Multifunktsionaalse digiplatvormi loomise soovituse puhul tõid kodanikud välja, et soovitus 
põhines ideel luua internetihääletamise taristu, millega tuleks arvestada. 

• Samuti palusid kodanikud paremini kajastada tehisintellekti ja tõlketehnoloogiate kasutamise 
ning ELi institutsioonide ja kodanike vahelise veebipõhise ja -välise suhtluse kohta tehtud 
soovituste põhjendust, sealhulgas ideed kaasata suhtlusse igasuguse haridustasemega inimesi.  

• Seoses ELi-teemaliste programmidega koolis selgitasid kodanikud, et nende eesmärk oli 
õpetada lastele demokraatlikke protsesse enne, kui neist saavad noored valijad. Samuti 
rõhutasid nad, et keskenduda ei tohiks lisatundidele, vaid pigem sisule, st kodanikuaktiivsuse, 
eetika ja demokraatlike väärtuste tundmaõppimisele. Idee leidis arutelus toetust, kuid mõned 
sõnavõtjad hoiatasid riskide eest, mida koolide õppekavade ühtlustamine võib põhjustada. 
Ühe võimalusena mainiti ühtse õppekava väljatöötamist liikmesriikides vabatahtlikuks 
kasutuselevõtuks. Samuti tõstatati mitteformaalse õppe ja Erasmus+ programmi tähtsus. 

• Õigusaktide noortekontrolli suhtes palusid mõned liikmed rohkem selgust. Arutelus mainiti 
uute õigusaktide mõjuhinnangut ja noortega konsulteerimise mehhanismi. 

• Töörühma juht juhtis tähelepanu sellele, et õigusriigi põhimõtete puhul on juhtroll väärtuste 
ja õiguste, õigusriigi ja julgeoleku töörühmal. Sõnavõtjad üldiselt toetasid ideed laiendada 
tingimuslikkuse mehhanismi kohaldamist kõigile õigusriigi põhimõtete rikkumistele. Lisaks 
toodi välja ideed laiendada õigusriigi olukorda käsitlevate raportite kohaldamisala 
ühinemisvabadusele ja kodanikuühiskonna tegutsemisruumi kaitsele ning vaadata üle artikli 7 
kohane menetlus. Üks liige tõstatas liikmesriikide põhiseadusliku identiteedi küsimuse. 

 
Üldisemalt soovitasid mõned liikmed mitteametlikus dokumendis käsitletavate teemade järjestuse 
ümberkorraldamist või põhjalikumat esindus- ja osalusdemokraatia rollide käsitlemist ELis. Teised 
palusid tekstis kajastada organiseeritud kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite olulist rolli, mida võiks 
edasi arendada. Üks liige soovitas viidata olemasolevatele kodanikega konsulteerimise 
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mehhanismidele, nagu Euroopa kodanikualgatused ja avalikud kuulamised, mida saaks samuti 
täiustada. 
 
Lisaks avaldasid mõned liikmed oma toetust või vastuseisu ideedele, mida on mainitud mitteametliku 
dokumendi teistes osades. Samuti tõstatati Ukraina sõja kontekstis olulised vaenukõne ja 
desinformatsiooniga seotud küsimused. 
 
Kaasesimehe rollis komisjoni asepresident Šuica rõhutas Venemaa valitsuse alustatud sõda silmas 
pidades konverentsi ja töörühmas kõigi kodanike soovituste arutamise olulisust. Ta tuletas meelde ka 
konverentsi kodukorra järgimise tähtsust. Lisaks rõhutas ta seda, et tema arvates on vaja, et kodanikud 
saaksid täiskogu ettepanekuid täielikult järgida ja neid kinnitada.  
 

3. Töörühma juhi lõppsõna 
 
Oma lõppsõnas rõhutas töörühma juht, et tema eesmärk oli keskenduda koosolekul kodanike 
panusele, arvestades kodanike konverentsil osalemise keskset rolli. Ta selgitas, et teisi mitteametlikus 
dokumendis sisalduvaid elemente käsitletakse eelseisvatel töörühma koosolekutel. Ta kutsus liikmeid 
üles mitteametliku dokumendiga üksikasjalikumalt tutvuma ja kirjalikke ettepanekuid esitama. Neid 
seisukohti arutatakse seejärel järgmises töörühmas. Ta märkis ka, et järgmisel koosolekul tegeleb 
töörühm ühise teksti koostamisega üksikasjalikumalt. Liikmed ei esitanud selle kohta ühtegi 
vastuväidet ja seega on selles kokkuleppele jõutud. Samuti palus ta ühissekretariaadil luua ühine 
veebipõhine kaust, et kõigil töörühma liikmetel oleks juurdepääs mitteametliku dokumendi kõigile 
panustele. 
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I LISA. 11. märtsi 2022. aasta koosoleku päevakord 
 

 

 
EUROOPA DEMOKRAATIA TÖÖRÜHMA VIIENDA KOOSOLEKU PÄEVAKORD  

 
 

Reede, 11. märts 2022 kell 9.00–11.00 
(Ruum WEISS S.2.1 ja kaugkoosolek) 

 
 

1. Töörühma juht avas koosoleku  

 
2. Euroopa demokraatia töörühma mitteametliku dokumendi esimese kavandi esitlus 

 
 

3. Euroopa ja liikmesriikide kodanike paneelarutelude töörühma esindajate vastused 
mitteametliku dokumendi esimesele kavandile 
 
 

4. Avatud arutelu töörühma liikmete vahel 
 
 

5. Muud küsimused 
 
 

6. Töörühma juht lõpetas koosoleku 
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II LISA. Euroopa demokraatia töörühma liikmete nimekiri 
 
Töörühma juht:             Manfred WEBER (Euroopa Parlament) 
 

Pöördumisvorm Eesnimi Perekonnanimi Keda esindab 
        

Pr Chiara ALICANDRO Euroopa kodanike paneelarutelud 
Hr Borislav ANTONOV Riikide parlamendid 
Hr Michalakis ASIMAKIS Euroopa kodanike paneelarutelud 
Hr Zoltán  BALCZÓ Riikide parlamendid 
Pr Olga BAUM Euroopa kodanike paneelarutelud 
Hr Matouš BĚLOHLÁVEK 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 Janez CIGLER KRALJ Nõukogu 
Hr Vasco CORDEIRO Regioonide Komitee 
Pr Annemieke DE CLERCK Euroopa kodanike paneelarutelud 
Hr Bruno  DIAS Riikide parlamendid 
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 
Pr 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 

Pr  Radvilė  MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ Riikide parlamendid 

Hr Arnaud NGATCHA Kohalik/piirkondlik esindaja 

Pr Dorien NIJS Riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

Hr Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Euroopa kodanike paneelarutelud 
Hr Anti  POOLAMETS Riikide parlamendid 
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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 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 

 


