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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

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

21. jaanuar 2022, kell 14.00–16.00 

 
 

1. Koosoleku juhataja sissejuhatavad märkused  
 

Koosolek toimus hübriidformaadis ja see kanti üle veebis (salvestised on kättesaadavad siin). Juhataja 
tervitas liikmeid ja selgitas, et koosolek algab Euroopa ja riigisiseste kodanike paneelarutelude 
esindajate ettekandega, millele järgneb arutelu. Eesmärk on jätkata arutelusid töörühma jaoks 
kindlaks määratud tööstruktuuri raames. Juhataja rõhutas, et pärast intensiivset arutelu ja üksteise 
ärakuulamist on oluline alustada tööd konkreetsete ettepanekutega. Sellega seoses tuletas ta meelde, 
et ettepanekud peaksid põhinema kodanike soovitustel ja pälvima vähemalt konsensuse Euroopa 
Parlamendi, nõukogu, komisjoni ja liikmesriikide parlamentide osalejate vahel. Protsessi 
hõlbustamiseks oleks parim püüda saavutada kokkulepe juba töörühmas. Juhataja märkis ka suurt 
poliitilist huvi töörühma teemade vastu ning viitas eelkõige president Macroni hiljutisele sõnavõtule1 
Euroopa Parlamendis. 
  

2. Arutelu 
 
Arutelu algas Euroopa kodanike paneelarutelus „Euroopa demokraatia/väärtused, õigused, õigusriik, 
julgeolek“ osalenud kahe kodaniku ettekandega. Nad kiitsid juhataja lähenemisviisi töörühma 
koosolekute korraldamisele ja märkisid, et detsembris ei olnud mõningaid soovitusi kahe esimese 
samba kohta võimalik täiel määral käsitleda. Nad toonitasid eelkõige neid soovitusi, mis puudutavad 
otsedemokraatiat, Euroopa Liidu põhiseaduslikku protsessi ja demokraatlike väärtuste tugevdamist 
ELis. Samuti selgitasid kodanikud üksikasjalikumalt oma soovitusi kodanike osalemise, hariduse ning 
ELi kohta antava teabe ja noorte kohta. Nad rõhutasid, et on oluline, et kodanikud saaksid 
otsustusprotsessis rohkem osaleda mitmesuguste vahendite, sealhulgas kodanike esinduskogude 
kaudu, ning samal ajal tagada miinimumtasemel poliitikaharidus kõigis ELi liikmesriikides ja juurdepääs 
usaldusväärsele teabele.  
 
Belgia, Prantsusmaa ja Madalmaade kodanike esindajad andsid ülevaate oma paneelarutelude 
peamistest tulemustest, märkides, et paljud neist on kooskõlas Euroopa tasandi soovitustega. Eelkõige 
tõstsid nad esile teabelünka, mida kodanikud tajuvad mitmes liikmesriigis, ning sellega seotud 
valeuudiste, institutsioonilise teabevahetuse kättesaadavuse ning hariduse ja meedia olulist rolli. 
Mõned paneelarutelud käsitlesid ka Euroopa Parlamendi valimiste ja institutsioonide rolli teemat ning 
vajadust suurema läbipaistvuse ja tõhususe järele otsuste tegemisel. 
 
 
 

2.1. Demokraatiat ja valimisi ning otsuste tegemist käsitleva arutelu järelmeetmed 

 
1 President Macron alustas tööd Euroopa tuleviku konverentsi ühise eesistujana, kui 1. jaanuaril 2022 algas 
Prantsusmaa eesistumisperiood Euroopa Liidu Nõukogus. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
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Järgnenud arutelus esitasid mitmed kõnelejad poolt- ja vastuargumente Euroopa Liidu tasandi 
erakondade hääletamise suunas liikumise kohta, mille puhul kandidaadid oleksid pärit mitmest 
liikmesriigist (riikidevahelised nimekirjad), Euroopa Komisjoni presidendi nimetamise sidumise kohta 
Euroopa Parlamendi valimiste tulemustega või isegi võimaluse kohta valida komisjoni president otse. 
Mõned kõnelejad mainisid võimalust liikuda nõukogus ühehäälsuse nõudelt kvalifitseeritud 
häälteenamusega hääletamisele, kehtestada Euroopa Parlamendile õigus teha seadusandlikke 
ettepanekuid ja algatada Euroopa Liidu põhiseaduslik protsess. Mõned liikmed väljendasid 
valmisolekut aluslepinguid avada, samal ajal kui teised hoiatasid raskuste eest, mis tekiksid sellega 
seoses praeguses etapis, rõhutades mitmeid olulisi kodanike soovitusi Euroopa demokraatia 
parandamiseks, mida võiks rakendada praeguses raamistikus. Mõned sõnavõtjad küsisid, kuidas 
lõimida mitmekeelse digiplatvormi konkreetne panus töörühma edasisse töösse. Üks liige rõhutas 
töökoha demokraatia tähtsust sotsiaalse turumajanduse võtmeelemendina. 
 
  

2.2. Kodanike osalus ja noored 
 
Suurt kooskõla väljendati vajadusega anda paremat teavet ja kaasata kodanikke ELi poliitika 
kujundamisse veelgi rohkem. Mõned liikmed väljendasid toetust kodanike esinduskogude 
korrapärasele korraldamisele, et rikastada arutelu ELi tasandil. Arutelu käigus tuletati meelde ka mõtet 
luua internetis paremad konsultatsiooniruumid. Mõned liikmed märkisid, et mitmesugused 
osalusvahendid ja konsultatsioonimehhanismid on juba olemas. Juhiti tähelepanu sellele, et selliseid 
vahendeid tuleks igal juhul käsitada esindusdemokraatiat ning organiseeritud kodanikuühiskonna ja 
sotsiaalpartnerite (kellel kõigil on oma vastav roll) panust täiendavatena. Kodanikud rõhutasid, et on 
oluline, et nad tunneksid end ärakuulatuna ning et kõiki nende soovitusi arutataks ja kaalutaks tõsiselt, 
mitte valikuliselt.  
 
Euroopa kodakondsuse alast paremat haridust ja ELi puudutavat teavet peeti tihedalt seotuks 
jõupingutustega julgustada kodanikke osalema. Tunnistati, et ELi tasandi demokraatlikud protsessid 
on keerukad, mistõttu on oluline pöörata erilist tähelepanu selgele ja lihtsale teabevahetusele. 
Tõstatati desinformatsiooni ja meedia rolli probleem ELi kohta teabe andmisel. Mõned liikmed juhtisid 
tähelepanu rollile, mida liikmesriikide parlamendid võiksid etendada oma valitsuste kontrollimisel ja 
ELi küsimusi käsitleva arutelu stimuleerimisel riiklikul tasandil.  
 
Valimisõigusliku vanuse alampiiri kohta esitasid liikmed erisuunalisi märkusi. Esitati ideid noorte 
positiivsest diskrimineerimisest demokraatlikes protsessides ja õigusaktide noortele avalduva mõju 
hindamisest.  
 
Konverentsi juhatuse kaasesimees, komisjoni asepresident Šuica rõhutas, mida institutsioonid on 
seoses kodanike soovitustes käsitletud küsimustega juba teinud, ning tuletas meelde kolme ELi 
institutsiooni juhi kohustust kuulata ja uurida, mida saaks tõstatatud probleemide edasiseks 
lahendamiseks veel teha.  
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3. Koosoleku juhataja lõppsõna 
 
Juhataja lõpetas koosoleku, väljendades rahulolu selle üle, et arutelus keskenduti kodanike 
soovitustele, eelkõige neile, mis puudutavad kodanike kaasamist ja osalemist, mis on kodanike jaoks 
üliolulised. Ta leidis, et ülejäänud kahte sammast (täidesaatev võim ning subsidiaarsus ja menetlused), 
mis on rohkem tehnilist laadi, võiks käsitleda järgmisel töörühma koosolekul. Seoses edasiste 
sammudega kordas ta oma soovi alustada tööd konkreetsete ettepanekutega. Selleks võiks koostada 
kirjaliku dokumendi või mitteametliku dokumendi, kaasates asjakohaselt sellesse töösse kodanikke. 
Samuti on oluline võtta arvesse, milliseid algatusi on juba ellu viidud, mida kavandati ja milline on 
edasine töö. Ta rõhutas, et kõik liikmed peavad protsessi lõpuleviimiseks lähenema sellele 
kompromissivalmilt.  
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I LISA 21. jaanuari 2021. aasta koosoleku päevakord 
 

 

 

EUROOPA DEMOKRAATIA TÖÖRÜHMA  
KOLMANDA KOOSOLEKU PÄEVAKORD  

 
 

Reede, 21. jaanuar 2022 kell 14.00–16.00 
(hübriidkoosolek) 

 

 
1. Töörühma juht avab koosoleku  

 

2. Kodanikud tutvustavad Euroopa kodanike paneelarutelu ja riigisiseste kodanike 

paneelarutelude soovitusi Euroopa demokraatia kohta, millele järgneb arutelu  

 

3. Arvamuste vahetus Euroopa demokraatia teemal 

3.1 Täidesaatev võim 

3.2 Subsidiaarsus ja menetlused 

3.3 Kodanike osalus ja noored 

 

4. Juhataja ettekanne mitmekeelse digiplatvormi teemal toimuva teabevahetuse kohta 

 

5. Muud küsimused 

 

6. Juhataja lõpetab koosoleku 

 
 
  
  

 
  

  
  



 

5 
 

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 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 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 

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 

pr Dorien NIJS 
Riigisisesed kodanike paneelarutelud / 

üritused 

hr Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Euroopa kodanike paneelarutelud 
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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 

 


