
„Európai demokrácia” 

 

1. Javaslat: Polgárok tájékoztatása, polgári részvétel és az ifjúság  

Célkitűzés: Növelni a polgárok részvételét és a fiatalok bevonását a demokráciába az Európai Unió 
szintjén, hogy az európaiak „teljes körű polgári tapasztalatot” szerezhessenek, biztosítani, hogy a 
választások között is hallassák hangjukat, és hogy a részvétel hatékony legyen. Ezért minden egyes 
téma esetében meg kell fontolni a részvétel legmegfelelőbb formáját, például az alábbiak szerint: 
 

1. A meglévő és új polgári részvételi mechanizmusok hatékonyságának javítása és fejlesztése 
az uniós vívmányokkal összhangban, a róluk való jobb tájékoztatás révén. A részvételi 
terekkel kapcsolatos összes információt ideális esetben egy integrált, különböző 
funkciókkal rendelkező hivatalos weboldalon kell összegezni.1 2 Mechanizmust kell 
kidolgozni a részvételi demokrácia folyamatából eredő politikai és jogalkotási 
kezdeményezések nyomon követésére;3 A részvételi mechanizmusoknak inkluzívnak kell 
lenniük, kommunikációjuknak pedig képesnek kell lennie a legkülönfélébb közönség 
elérésére. Figyelmet kell fordítani a tartalmi anyagokra, a témákra és a moderátorok 
képességeire. A mechanizmusoknak elemzést kell tartalmazniuk a megvitatott 
politikáknak többek között a nőkre és a kiszolgáltatott személyekre gyakorolt hatásáról.4 

2. Az uniós intézmények és a polgárok közötti online és offline interakciók gyakoriságának 
növelése az interakció különböző eszközein keresztül annak biztosítása érdekében, hogy a 
polgárok részt vehessenek az uniós szakpolitikai döntéshozatali folyamatban, hogy 
kifejthessék véleményüket és visszajelzést kapjanak, valamint a polgárok részvételéről 
szóló charta létrehozása az uniós tisztviselők számára;5       

3. Olyan felhasználóbarát digitális platform biztosítása, amelyen a polgárok megoszthatják 

ötleteiket, kérdéseket tehetnek fel az uniós intézmények képviselőinek, és kifejthetik 

véleményüket  fontos uniós ügyekkel és jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban, különös 

tekintettel az ifjúságra. A platformnak lehetővé kell tennie az online szavazásokat is;6 
4. A meglévő mechanizmusok javítása és észszerűsítése európai, nemzeti és helyi szinten, 

hogy azok biztonságosabbá, hozzáférhetőbbé, láthatóbbá és inkluzívabbá váljanak;7 
5. A szervezett civil társadalom, a regionális és helyi hatóságok és a meglévő struktúrák, mint 

például az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és a Régiók Bizottsága (RB)8 
bevonása a polgári részvételi folyamatba;9  

 
1 Változtatások: 3A. és 3B. munkacsoport 

2 Az ECP2 32., 37. sz. ajánlása, belga, francia és holland NCP 

3 francia NCP 

4 Változtatás: munkacsoport, 8., tömörebb megfogalmazás 

5 Az ECP2 29. sz. ajánlása 

6 Az ECP2 19., 32 sz. ajánlása, belga és francia nemzeti vitacsoport, nemzeti rendezvények dán 

képviselője 

7 Belga NCP 

8 Változtatás: munkacsoport, 7B. 

9 Belga NCP 



6. Uniós ügyekkel foglalkozó helyi önkormányzati képviselők rendszerének létrehozása az uniós 
intézmények és az európai polgárok közötti távolság csökkentése érdekében;10  

7. Polgári közgyűlések rendszeres időközönkénti megtartása jogilag kötelező erejű uniós jog 
alapján. A résztvevőket véletlenszerűen, reprezentativitási kritériumok alapján kell 
kiválasztani, és ösztönözni kell a részvételt. Szükség esetén szakértői támogatására is sor 
kerül, hogy a közgyűlés tagjai elegendő információval rendelkezzenek a tanácskozáshoz. 
Ha az intézmények nem veszik figyelembe az eredményeket, azt megfelelően indokolni 

kell;11 A polgárok és a civil társadalom részvétele és előzetes bevonása fontos alapja a 
választott képviselők által meghozandó politikai döntéseknek. Az EU a képviseleti 
demokrácián alapul: az európai választásokkal a polgárok egyértelmű megbízást adnak 
képviselőiknek, és közvetve kifejezik véleményüket az uniós politikákról;12 

8. Fokozott – pénzügyi és egyéb – strukturális támogatás nyújtása a civil társadalom, különösen a 
fiatalok civil társadalma számára, valamint a helyi hatóságok támogatása a helyi ifjúsági tanácsok 
létrehozásában;13  ezt az európai demokrácia cselekvési tervben a civil társadalom és a szociális 
partnerek bevonására vonatkozó külön pillérrel, valamint célzott civil társadalmi stratégiával 
lehetne elérni;14 

9. A jogszabályok „ifjúsági ellenőrzésének” bevezetése, beleértve mind a hatásvizsgálatot, 
mind a fiatalok képviselőivel folytatott konzultációs mechanizmust, ha úgy ítélik meg, hogy 
a jogszabály hatással van a fiatalokra;15 

10. Az uniós jogalkotók és a civil társadalmi szervezetek közötti együttműködés megerősítése 
a döntéshozók és a polgárok közötti kapcsolat kihasználása érdekében, amelyet a civil 
társadalmi szervezetek alkotnak;16  

11. A polgárok részvétele eredményeinek összesítése egy, a polgárok uniós ügyekben való 
részvételére vonatkozó uniós chartában. 
 

2. Javaslat: Polgárok tájékoztatása, polgári részvétel és az ifjúság 

 

Célkitűzés: Az Európai Unió érthetőbbé és hozzáférhetőbbé tétele, valamint a közös európai 
identitás erősítése17, különösen az alábbiak révén: 

1. Az EU-val és különösen annak demokratikus folyamataival kapcsolatos minimális szintű oktatás 
biztosítása, beleértve az európai integráció történetét és az európai polgárságot. Lehetővé tenni 
minden korosztály számára, hogy részesülhessen az ilyen programokból, amelyeket vonzó és az 
életkornak megfelelő módon kell kialakítani, például a gyermekeknek és iskoláknak szóló egyedi 

 
10 Végleges Kantar-jelentés, 85. o. 

11 Az ECP2 39. sz. ajánlása, belga NCP 3. 

12 Változtatás: munkacsoport, 10A., tömörebb megfogalmazás 

13 Nemzeti rendezvények dán képviselője. 

14 Változtatás: munkacsoport, 54C. 

15 Nemzeti rendezvények dán képviselője. 

16 Nemzeti rendezvények dán képviselője. 

17 Változtatás: munkacsoport, 15A., kompromisszumos megfogalmazás  



programok és oktatási anyagok kidolgozása révén;18 és a nem formális oktatás területén 
tevékenykedő civil társadalmi szervezetek számára is19.  

2. Az EU-ra vonatkozó megbízható információk könnyen és inkluzív módon történő 

hozzáférhetővé tétele valamennyi polgár számára. Az uniós intézményeknek közérthetőbb 
nyelvet kellene használniuk, és kommunikációjukban kerülniük kellene a bürokratikus 
kifejezések használatát, miközben meg kellene őrizniük az adott információ minőségét és 
szakmaiságát, valamint az információkat hozzá kellene igazítaniuk a különböző 
kommunikációs csatornákhoz és közönségprofilokhoz.20 Fontolóra kellene venni például 
egy olyan mobilalkalmazás létrehozását, ahol az uniós szakpolitikákra vonatkozó 
információk közérthetően jelennek meg.21 Külön erőfeszítéseket kell tenni a fiatalok 
megszólítására a digitális médián, az ifjúsági mozgalmakon és az uniós projektet 
népszerűsítő különböző „nagyköveteken” (szervezetek és magánszemélyek) keresztül;22 23  

3. A mesterséges intelligencia és a fordítási technológiák nagyobb mértékű alkalmazása a 
nyelvi akadályok megkerülése érdekében24 25, biztosítva az összes digitális eszköz 
hozzáférhetőségét és használhatóságát a fogyatékkal élők számára;26 

4. A szabad, plurális és független média védelme és támogatása, valamint a médiumok– 

köztük a közszolgálati műsorszolgáltatók, a közszolgálati hírügynökségek és az európai 

média – ösztönzése arra, hogy szabadságuk és függetlenségük tiszteletben tartása mellett 

rendszeresebben tudósítsanak az európai ügyekről, hogy az EU tagállamaiban rendszeres és 

átfogó tudósítást biztosítsanak;27 a dezinformáció és a külföldi beavatkozás elleni küzdelem 
fokozása, valamint az újságírók védelmének biztosítása;28  

5. Európa közelebb hozása a polgárokhoz a kapcsolattartó pontok, a külön erre a célra 
létrehozott központok vagy „Európa Házak” működésének javításával29, amelyek helyi 
szinten uniós ügyekkel kapcsolatos szakanyagot, információt és tanácsot nyújtanak a 
polgároknak, valamint meghallgatják aggodalmaikat és részt vesznek az egyesületekkel 
folytatott vitákban, hogy segítsék a polgárok véleményének európai szintű terjesztését;30  

6. További lépések megtétele az európaiak közös identitásának megerősítése érdekében, 
például egy olyan uniós alap révén, amely támogatja az uniós polgárok közötti rövid és 
hosszabb online és offline interakciókat (pl. csereprogramok, panelek, találkozók), közös 

 
18 Az ECP2 24., 36., 38. sz. ajánlása, belga NCP 

19 Változtatás: munkacsoport, 16C. 

20 Az ECP2 33. sz. ajánlása, belga, francia és holland NCP 

21 Az ECP2 26. sz. ajánlása 

22 Változtatás: munkacsoport, 17. 

23 Belga NCP 

24 Változtatás: munkacsoport, 18A. 

25 Az ECP2 25. sz. ajánlása. 

26 Változtatás: munkacsoport, 18B. 

27 Az ECP2 31. sz. ajánlása, belga és holland NCP 

28 Változtatások: 19A – 19A, átfogalmazás a szöveghez igazítva 

29 Változtatás: munkacsoport, 21., kompromisszum 

30 Belga és francia NCP. 



sporteseményeket és csapatokat hoz létre, vagy az Európa-napot (május 9.) valamennyi 
uniós polgár számára európai munkaszüneti nappá nyilvánítja.31 32  
 

3. Javaslat: Demokrácia és választások 

 
Célkitűzés: Az európai demokrácia megerősítése alapjainak megszilárdításával, az európai 
parlamenti választásokon való részvétel fokozásával, az európai kérdésekről folytatott 
transznacionális vita előmozdításával, valamint a polgárok és választott képviselőik közötti 
szoros kapcsolat biztosításával, különösen az alábbiak révén: 

1. A Szerződésekben lefektetett uniós értékek védelmének biztosítása, beleértve a 
jogállamiságot és az erős szociális modellt33, amelyek az európai demokrácia alapját 
képezik. Az Európai Unió a külső országokkal fenntartott kapcsolatait illetően először is a 
határain belül erősítse meg a közös demokratikus értékeket. Csak ennek elérése után lehet 
az Európai Unió demokratikus modellünk nagykövete azokban az országokban, amelyek 
készek és hajlandóak azt a diplomácia és a párbeszéd révén meghonosítani;34  

2. Az Európai Parlament által kezdeményezendő, az egész EU-ra kiterjedő népszavazás 
megszervezése kivételes esetekben a minden európai polgár számára rendkívül fontos 
kérdésekben;35 

3. Az uniós választójog módosítása az európai parlamenti választásokra vonatkozó választási 
feltételek (választójogi korhatár, választási időpont, a választási körzetekre, jelöltekre, 
politikai pártokra és azok finanszírozására vonatkozó követelmények) harmonizálása 
érdekében, valamint a több tagállamból érkező jelölteket tartalmazó uniós szintű listákra 
vagy „transznacionális listákra” való szavazás felé való elmozdulás36, figyelembe véve37 az 
uniós tagállamok polgárainak e kérdéssel kapcsolatos véleményét.38 

• Az Európai Parlament képviselőinek egy részét az egész Európai Unióra kiterjedő 
listán kellene megválasztani, a többit pedig a tagállamokon belül;39 

• A reformnak a digitális szavazási lehetőségek megkönnyítését40 és a 
fogyatékossággal élők tényleges szavazati jogának biztosítását41 is célul kell 
kitűznie. 

 
31 Változtatás: munkacsoport, 23B. 

32 Az ECP2 27. sz. ajánlása, belga NCP 

33 Változtatás: munkacsoport, 25C. 

34 Az ECP 14. sz. ajánlása 

35 Az ECP 18. sz. ajánlása Megj.: A polgárok képviselői kifejtették, hogy ezt nagy gonddal kell 

végrehajtani és igénybe venni. 

36 Az Európai Bizottság képviselői kifejtették, hogy ezt egy átmeneti időszakot követően kell 

végrehajtani, és nem szabad elsietni a dolgokat. 
37 Változtatások: munkacsoport, 28E., G., H. 

38 Az ECP2 16. sz. ajánlása, holland NCP 20., a nemzeti vitacsoport megosztott volt a 

„transznacionális listák” tekintetében. 

39 Az ECP2 16. sz. ajánlása alapján, vita a munkacsoportban. 

40 Az ECP2 19. sz. ajánlása és többnyelvű digitális platform 

41 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 



4. A polgárok és választott képviselőik közötti kapcsolatok erősítése, figyelembe véve a 
nemzeti sajátosságokat és a polgárok azon kívánságát, hogy közelebb kerüljenek hozzájuk, 
és érezzék, hogy aggodalmaik az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek választott 
képviselőinek konkrét intézkedéseihez vezetnek.42 Ez egyetemes probléma, és az 
embereket minden korosztályban meg kellene szólítani;43 

• Az európai polgároknak nagyobb beleszólást kell kapniuk abba, hogy kit 
választanak a Bizottság elnökévé. Ezt vagy a Bizottság elnökének közvetlen 
megválasztásával44, vagy csúcsjelöltrendszerrel lehetne elérni;45 

• Az Európai Parlamentnek jogalkotás-kezdeményezési joggal kell rendelkeznie a 
megvitatandó témák meghatározása érdekében46, és ezt követően el kell fogadnia 
a tanácskozások során megfogalmazott ajánlások nyomon követéséhez szükséges 
szövegeket;47 

• Az Európai Parlamentnek kell döntenie az EU költségvetéséről, mivel nemzeti 
szinten ez a parlamentek joga; 4849 

• A politikai pártoknak, a civil társadalmi szervezeteknek és a szakszervezeteknek 
élénkebbnek és elérhetőbbnek kell lenniük annak érdekében, hogy a polgárokat 
jobban bevonják és elköteleződésre bírják az európai demokrácia irányában.50 Ez 

 
42 Változtatás: munkacsoport, 32B. 

43 Az ECP2 36. sz. ajánlása, belga és francia NCP 

44 Francia NCP („az Európai Bizottság elnökének általános választójog alapján történő 

megválasztása”), MDP (végleges Kantar-jelentés: A hozzászólások csoportja a Bizottság elnökének 

polgárok általi közvetlen megválasztását tárgyalja) 

45 Az EP álláspontja: az Európai Bizottság elnökévé annak az európai politikai pártnak a csúcsjelöltjét 

választják, amelyik az európai választásokon a legtöbb szavazatot kapta, és amelyet az Európai 

Parlament képviselőinek többsége támogatni tud. Amennyiben nem sikerül elérni a koalíciós 

többséget, a feladatot a következő csúcsjelöltre kell bízni. E célból az európai politikai pártok 

jelölteket jelölhetnek a Bizottság elnöki posztjára. Paulo Rangel: A csúcsjelölti folyamat megerősítése 

érdekében az Európai Parlament és az Európai Tanács pozícióját fel kellene cserélni, ami 

szerződésmódosítást jelentene: a Parlament javaslatot tenne, a Tanács pedig jóváhagyná a Bizottság 

elnökét. többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „A hozzászólások csoportja a 

Bizottság elnökének megválasztását és a biztosok kinevezését tárgyalja, beleértve a Spitzenkandidaten-

rendszert”). EYE, 23. o.: „A Bizottság elnökjelöltjeit nem a győztes pártok közötti háttéralkuk során 

kellene megválasztani. Be kell tartanunk az úgynevezett »Spitzenkandidaten« (csúcsjelölt) rendszert, 

amelyben minden párt a választási kampány előtt bejelenti a Bizottság elnöki tisztségére jelöltjét 

abban az esetben, ha a párt többséget szerez. A kampányban való aktív részvétel és a polgárokkal való 

közvetlen kapcsolattartás révén a leendő elnök szorosabb kapcsolatba kerülhet az európai 

lakossággal.” , és vita a munkacsoportban.  
46 Változtatás: munkacsoport, 34C. 

47 Belga NCP (3.2.), francia NCP (11.),- többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „Az 

Európai Parlamenttel kapcsolatban a hozzászólók leggyakrabban azt szorgalmazták, hogy az 

intézményt ruházzák fel tényleges jogalkotás-kezdeményezési hatáskörrel.”) 

48 A Tanács szerint ez a javaslat nem polgári ajánláson alapul, így nincs összhangban az elfogadott 

módszertannal.  Lásd még a polgári alcsoport 41. oldalon kifejtett álláspontját. 
49 Többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „Az Európai Parlamenttel kapcsolatban 

[...] azt is kezdeményezték, hogy az intézmény költségvetési hatáskört is kapjon”) 
50 Többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „Egy másik hozzájárulás szerint a 

pártoknak nyitottabbá kell válniuk a különböző kulturális vagy társadalmi-gazdasági háttérrel 

rendelkező emberek számára”) 



hozzájárulna az uniós témáknak a politikai pártokon, a szervezett civil társadalmon 
és a szociális partnereken keresztül zajló nyilvános vitákba való bevonásához is, 
nemcsak az európai választások során, hanem a nemzeti, regionális és helyi 
választások előtt is.51 
A demokrácia az intézményekben és általában a társadalomban testesül meg, 
beleértve a munkahelyeket is a szociális partnerek szerepén keresztül.52 
 
 

4. Javaslat: Uniós döntéshozatali folyamat  

Célkitűzés: Az EU döntéshozatali folyamatának javítása az EU cselekvőképességének 
biztosítása érdekében, figyelembe véve a kisebb tagállamok érdekeit, és garantálva egy 
átlátható és érthető eljárást a polgárok számára, különösen az alábbiak révén: 

1. Az uniós intézmények döntéshozatali és szavazási szabályainak újraértékelése, az egyhangú 

szavazás kérdésére összpontosítva, amely nagyon megnehezíti a megállapodás elérését, 

ugyanakkor biztosítva a szavazati „súlyok” méltányos kiszámítását a kis országok 

érdekeinek védelme érdekében;53 
• Minden egyhangúlag eldöntött kérdésben minősített többséggel kellene dönteni. Az 

egyetlen kivétel az új tagok uniós felvétele legyen, valamint az EU alapelveinek 
módosítása, ahogyan azt az EUSZ 2. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartája kimondja.54 

2. A döntéshozatal átláthatóságának biztosítása azáltal, hogy független polgári megfigyelők 

számára lehetővé teszik a döntéshozatali folyamat szoros nyomon követését, szélesebb 

körű55 hozzáférést biztosítanak a dokumentumokhoz, és ennek alapján szorosabb 

kapcsolatokat és fokozott párbeszédet alakítanak ki a polgárok és az uniós intézmények 

között;56 
• Az EU-nak javítania kell döntéshozatali folyamatának és intézményeinek átláthatóságát. 

Például a Tanács és az Európai Parlament üléseit, beleértve a szavazásokat is, ugyanúgy 
kell online közvetíteni. Ez lehetővé tenné az érdeklődő polgárok számára, hogy nyomon 
kövessék az uniós politikai döntéshozatalt, és elszámoltathatóvá tegyék a politikusokat és 
a politikai döntéshozókat57; meg kell erősíteni az Európai Parlament vizsgálati jogát;58 

• Tovább kell fejleszteni az uniós döntéshozatali folyamatot, hogy jobban bevonják a 
nemzeti, regionális és helyi képviselőket, a szociális partnereket és a szervezett civil 
társadalmat.59 Meg kell erősíteni a parlamentközi együttműködést és párbeszédet. A 
nemzeti parlamenteket is jobban be kell vonni az Európai Parlament jogalkotási eljárásába, 

 
51 Régiók Bizottsága a munkacsoportban 

52 Változtatás: munkacsoport, 38., kompromisszumos megfogalmazás 

53 Az ECP2 20. sz. ajánlása. 

54 Az ECP4 21. sz. ajánlása 

55 Változtatás: munkacsoport, 43. 

56 Az ECP2 34. sz. ajánlása, holland NCP 

57 Vita a munkacsoportban az ECP2 34. sz. ajánlásáról, holland NCP, többnyelvű digitális platform 

(végleges Kantar-jelentés: „Az átláthatóság növelése és a polgároknak az uniós döntéshozatali 

folyamatba való nagyobb mértékű bevonása” szintén támogatott elképzelés. 

58 Változtatás: munkacsoport, 44A. 
59 Vita munkacsoportban (a nemzeti parlamentek és a Régiók Bizottsága előadása) 



például a meghallgatásokon való részvétel révén.60 Ezen túlmenően a szubnacionális szint 
és a Régiók Bizottságának jobb bevonása segít abban, hogy jobban figyelembe vegyék az 
uniós jog végrehajtása során szerzett tapasztalatokat.61 

3. Az uniós intézmények neve megváltoztatásának mérlegelése annak érdekében, hogy 
feladataik és szerepük az uniós döntéshozatali folyamatban egyértelművé váljon a 
polgárok számára;62 

• Az uniós döntéshozatali folyamatnak olyan világosabb és érthetőbb struktúrán kellene 
alapulnia, amely hasonlít a nemzeti rendszerekre,63 és egyértelműen tükrözi az európai 
intézmények és a tagállamok közötti hatáskörmegosztást;64 

• Például az Európai Unió Tanácsát az Európai Unió Szenátusának, az Európai Bizottságot 
pedig az Európai Unió Végrehajtó Bizottságának lehetne hívni.65 

4. Az Európai Unió teljesítési kapacitásának növelése a kulcsfontosságú területeken;66      
5. Megfelelő civil és szociális párbeszéd-mechanizmusok és folyamatok biztosítása az uniós 

döntéshozatali folyamat minden szakaszában, a hatásvizsgálattól a szakpolitikák 
kialakításáig és végrehajtásáig.67 

6. Az Európai Unió működésének reformja a szociális partnerek és a szervezett civil 
társadalom jobb bevonásával. A meglévő struktúrák megerősítése annak érdekében, hogy 
jobban tükrözzék az uniós polgárok igényeit és elvárásait a döntéshozatali folyamatban, 
tekintettel az európai demokratikus életben betöltött fontos szerepükre. Ennek keretében 
erősíteni kell az EGSZB intézményi szerepét, és fel kell hatalmazni a részvételi 
demokráciával kapcsolatos tevékenységek – például a civil társadalmi szervezetekkel 
folytatott strukturált párbeszéd és a polgári panelek – elősegítőjeként és garantálójaként. 
Az Európai Unió demokratikus életéhez elengedhetetlenül fontos az élénk civil 
társadalom.68 

7. Az alkotmányról szóló vita újraindítása – adott esetben – az értékeink jobb összehangolása 
érdekében. Egy alkotmány segíthet a pontosításban, valamint a polgárok bevonásában és 
a döntéshozatali folyamat szabályairól való megállapodásban;69 

 
5. Javaslat: Szubszidiaritás 

 

1. Az aktív szubszidiaritás és a többszintű kormányzás az EU működésének és demokratikus 
elszámoltathatóságának kulcsfontosságú elvei és alapvető jellemzői;70 

 
60 Változtatás: munkacsoport, 45C. 

61 Változtatás: munkacsoport, 46B. 
62 Az ECP2 15. sz sz. ajánlása 

63 Vita a munkacsoportban az ECP2 15. sz. ajánlásában kifejezett igény alapján: „egyértelművé tegyük 

az uniós intézmények feladatait”, többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „javaslatok 

érkeztek a kétkamarás jogalkotási rendszernek az Unióban való elmélyítésére is”. 

64 Változtatás: munkacsoport, 48B. 

65 Az ECP2 15. sz. ajánlása 

66 Megbeszélések a munkacsoportban 

67 Változtatás: munkacsoport, 52A. 

68 EGSZB, kompromisszumos megfogalmazás  

69 Az ECP 35. sz. ajánlása, francia NCP, valamint változtatások: munkacsoport, 51C., D. együttesen 

70 Változtatás: munkacsoport, 53D. 



2. Az EU-nak felül kell vizsgálnia azt a mechanizmust, amely lehetővé teszi a nemzeti parlamentek 
számára annak értékelését, hogy az új európai szintű jogalkotási javaslatok nem sértik-e jogi 
hatáskörüket, valamint kapjanak lehetőséget rá, hogy jogalkotási kezdeményezést 
javasolhassanak európai szinten. Ezeket a mechanizmusokat ki kell terjeszteni az EU jogalkotási 
hatáskörrel rendelkező valamennyi regionális parlamentjére is;71 

3. A Régiók Bizottságának reformja, hogy a régiók, valamint a városok és települések megfelelő 
csatornákkal rendelkezzenek a párbeszédhez, és az intézményi struktúrában nagyobb szerepet72 
kapjon területi hatással bíró ügyek esetében;73 

4. A szubszidiaritás valamennyi uniós intézmény által közösen elfogadott 
fogalommeghatározásának rendszeres használata segíthetne tisztázni, hogy a döntéseket 
európai, nemzeti vagy regionális szinten kell-e meghozni.74 

5. A szociális partnereket és a szervezett civil társadalmat jobban be kell vonni a döntéshozatali 
folyamatba, tekintettel az európai demokratikus életben betöltött fontos szerepükre. Az Európai 
Unió demokratikus életéhez elengedhetetlen az élénk társadalom. 75 

 
Felszólítjuk az Európai Unió intézményeit, hogy a munkacsoport következtetéseit valósítsák 
meg és ténylegesen hajtsák végre. Ez megvalósítható a Lisszaboni Szerződés által már 
biztosított lehetőségeken keresztül, és szükség esetén egy európai konvent létrehozására 
irányuló kérés elindításával.76 
 

 
71 Vita a munkacsoportban, nemzeti parlamentek 

72 Vita a munkacsoportban, Régiók Bizottsága, Gazdasági és Szociális Bizottság; Végleges Kantar-

jelentés, 85. o. 

73 Változtatás: munkacsoport, 58B. 

74 Változtatás: munkacsoport, 59B. 

75 Vita a munkacsoportban, szociális partnerek és több más résztvevő 

76 Változtatás: munkacsoport, 63A., kompromisszumos megfogalmazás 


