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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Az európai demokráciával foglalkozó munkacsoport, elnök: Manfred Weber, Európai Parlament 

2022. január 21., 14.00–16:00 

 
 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 

Az ülésre hibrid formában kerül sor, és interneten közvetítik (a felvétel itt érhető el). Az elnök üdvözli 
a tagokat, és elmondja, hogy az ülés az európai és nemzeti polgári vitacsoportok képviselőinek 
ismertetőjével kezdődik, amelyet vita követ. A cél az volt, hogy a munkacsoport számára kijelölt 
munkastruktúrában folytatódjanak a megbeszélések. Hangsúlyozza, hogy az intenzív vitát és egymás 
meghallgatását követően fontos a konkrét javaslatokkal kapcsolatos munka megkezdése. 
E tekintetben emlékeztet arra, hogy a javaslatoknak a polgárok ajánlásain kell alapulniuk, és legalább 
konszenzust kell kialakítaniuk az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a nemzeti parlamentek 
álláspontjai között. A folyamat megkönnyítése érdekében az a legjobb, ha már a munkacsoporton belül 
próbálnak megállapodásra jutni. Az elnök megjegyzi továbbá, hogy nagy a politikai érdeklődés a 
munkacsoport témái iránt, és utal különösen arra, hogy Macron elnök nemrégiben felszólalt az Európai 
Parlamentben1. 
 
 

2. Vita 
 
A vitát az „Európai demokrácia/Értékek, jogok, jogállamiság, biztonság” európai polgári vitacsoport két 
szóvivőjének ismertetőjével nyitják meg. Méltatják az elnök megközelítését a munkacsoport üléseinek 
megszervezésével kapcsolatban, és megjegyzik, hogy az első két pillérre vonatkozó néhány ajánlást 
decemberben nem lehet teljes mértékben kidolgozni. Kiemelik különösen a közvetlen demokráciáról, 
az Európai Unió alkotmányos folyamatáról és az EU-n belüli demokratikus értékek megerősítéséről 
szólókat. A polgárok részletesebben kifejtik a polgári részvételre, az oktatásra és az EU-val kapcsolatos 
tájékoztatásra, valamint az ifjúságra vonatkozó ajánlásaikat is. Hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy 
a polgárok különböző eszközök – többek között polgári gyűlések – révén nagyobb mértékben részt 
vehessenek a döntéshozatali folyamatban, miközben valamennyi uniós tagállamban biztosítják a 
politikai oktatás minimális szintjét és a megbízható információkhoz való hozzáférést. 
 
Belgium, Franciaország és Hollandia polgári képviselői felvázolják vitacsoportjaik főbb eredményeit, 
megjegyezve, hogy sok pont összhangban áll az európai szintű ajánlásokkal. Kiemelik különösen a 
polgárok által számos tagállamban érzékelt információs szakadékot, valamint az ehhez kapcsolódó 
álhírekkel, az intézményi kommunikáció akadálymentességével, valamint az oktatás és a média 
kulcsfontosságú szerepével kapcsolatos kérdéseket. A vitacsoportok egy része az európai választások 
témájával, az intézmények szerepével, valamint a döntéshozatal nagyobb átláthatóságának és 
hatékonyságának szükségességével is foglalkozott. 
 

 
1 Macron elnök az Európai Unió Tanácsa francia elnökségének 2022. január 1-jei kezdetével az Európa jövőjéről 
szóló konferencia közös elnökségének részeként vette át az elnökséget. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
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2.1. Nyomonkövetési megbeszélés a demokráciáról és a választásokról, a döntéshozatalról 

 
Az ezt követő vita során számos felszólaló amellett vagy ellen érvel, hogy az európai uniós szintű pártok 
több tagállamból való jelöltjeire lehessen szavazni (transznacionális listák), az Európai Bizottság 
elnökének kinevezését az európai választások eredményéhez kössék, vagy akár megfontolják a 
Bizottság elnöke közvetlen megválasztásának lehetőségét. Néhány felszólaló megemlíti annak 
lehetőségét, hogy a Tanácsban az egyhangúságtól a minősített többségi szavazás felé mozduljanak el, 
bevezessék az Európai Parlament jogalkotási kezdeményezési jogát, vagy elindítsák az Európai Unió 
alkotmányos folyamatát. Néhány tag késznek mutatkozik a szerződések megnyitására, míg mások 
figyelmeztetnek rá, hogy ezt ebben a pillanatban nehéz lenne megtenni, kiemelve, hogy a polgárok 
számos fontos ajánlást fogalmaztak meg az európai demokrácia javítása érdekében, amelyeket a 
jelenlegi keretek között végre lehetne hajtani. Néhány felszólaló arról érdeklődik, hogy a többnyelvű 
digitális platform konkrét hozzájárulásai hogyan integrálhatók a munkacsoport további munkájába. Egy 
tag felveti a munkahelyi demokrácia mint a szociális piacgazdaság alapvető elemének fontosságát. 
 
 

2.2. A polgárok részvétele és az ifjúság 
 
Számos konvergencia hangzik el azzal kapcsolatban, hogy jobb tájékoztatást kell nyújtani, és a 
polgárokat jobban be kell vonni az uniós szakpolitikai döntéshozatalba. Néhány tag támogatásáról 
biztosítja azt az elképzelést, hogy az uniós szintű vita gazdagítása érdekében rendszeresen tartsanak 
polgári közgyűléseket. A vita során arra is felhívják a figyelmet, hogy jobb online konzultációs tereket 
kell létrehozni. Néhány tag megjegyzi, hogy már számos részvételi eszköz és konzultációs mechanizmus 
létezik. Rámutatnak arra, hogy ezeket az eszközöket mindenképpen úgy kell tekinteni, mint amelyek 
kiegészítik a képviseleti demokráciát, valamint a szervezett civil társadalom és a szociális partnerek 
hozzájárulását, amelyek mindegyikének megvan a maga szerepe. A polgárok hangsúlyozzák, hogy 
fontos, hogy meghallgassák őket, és hogy valamennyi ajánlásukat komolyan vitassák meg és vegyék 
figyelembe, válogatás nélkül. 
 
Úgy vélik, hogy az európai polgársággal kapcsolatos jobb oktatás és az EU-val kapcsolatos tájékoztatás 
szorosan kapcsolódik a polgárok részvételének ösztönzésére irányuló erőfeszítésekhez. Elismerik, hogy 
az uniós szintű demokratikus folyamatok összetettek, ezért fontos különös figyelmet fordítani az 
egyértelmű és egyszerű kommunikációra. Felmerül a dezinformáció problémája és a média szerepe az 
EU-val kapcsolatos tájékoztatásban. Néhány képviselő rámutat arra, hogy a nemzeti parlamentek 
milyen szerepet játszhatnak kormányaik ellenőrzésében és az uniós kérdésekről folytatott nemzeti 
szintű vita ösztönzésében. 
 
Ami a minimális választójog alsó korhatárát illeti, a tagok különböző irányba mutató megjegyzéseket 
fogalmaznak meg. Előterjesztik a fiatalok demokratikus folyamatokban való pozitív 
megkülönböztetésére és a jogszabályok fiatalokra gyakorolt hatásának értékelésére vonatkozó 
elképzeléseket. 
 
A konferencia vezető testületének társelnöke, Dubravka Šuica, a Bizottság alelnöke kiemeli, hogy az 
intézmények mit tettek eddig a polgárok ajánlásaiban tárgyalt kérdésekkel kapcsolatban, és 
emlékeztet az uniós intézmények három elnökének azon kötelezettségvállalására, hogy meghallgassák 
és megvizsgálják, hogy mit lehetne tenni a megfogalmazott aggályok további kezelése érdekében. 
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3. Az elnök záró megjegyzései 
 
Az elnök azzal zárja az ülést, hogy megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a vita 
középpontjában a polgárok ajánlásai álltak, különös tekintettel a bevonásukra és részvételükre 
vonatkozó ajánlásokra, amelyek alapvető fontosságúak a polgárok számára. Úgy véli, hogy a 
fennmaradó két pillért (a végrehajtó hatalom, valamint a szubszidiaritás és az eljárások), amelyek 
technikaibb jellegűek, a munkacsoport következő ülésén lehetne tárgyalni. Ami a további lépéseket 
illeti, megismétli azon szándékát, hogy megkezdje a munkát a konkrét javaslatokon. Ez történhet egy 
írásos dokumentum/nem hivatalos dokumentum elkészítésével, amely megfelelő módon bevonja a 
polgárokat ebbe a munkába. Azt is fontos figyelembe venni, hogy milyen kezdeményezéseket hajtottak 
már végre, miket terveznek, és milyen munka van még hátra. Hangsúlyozza, hogy a folyamat lezárása 
érdekében minden tagnak kompromisszumkészséggel kell megközelítenie a folyamatot.  
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I. MELLÉKLET – A 2022. január 21-i ülés napirendje 
 

 

AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIÁVAL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT 
HARMADIK ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 

 
 

2022. január 21., péntek, 14.00–16:00 
(hibrid) 

 

 
1. Az elnök megnyitója 

 

2. Az európai polgári vitacsoport és a nemzeti polgári vitacsoport szóvivői ismertetik 

az európai demokráciával kapcsolatos ajánlásokat, amelyet eszmecsere követ 

 

3. Eszmecsere az európai demokráciáról 

3.1   Végrehajtó hatáskör 

3.2   Szubszidiaritás és eljárások 

3.3   A polgárok részvétele és az ifjúság 

 

4. Az elnök áttekintést ad a többnyelvű digitális platformon folyó eszmecserékről 

 

5. Egyéb kérdések 

 

6. Az elnök lezárja az ülést  
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II. MELLÉKLET – Az európai demokráciával foglalkozó munkacsoport tagjainak jegyzéke 
 

Elnök:  Manfred WEBER (Európai Parlament) 
    

Utónév  Családnév Panel 

Chiara  ALICANDRO Európai polgári vitacsoportok 

Michalakis  ASIMAKIS Európai polgári vitacsoportok 

Zoltán   BALCZÓ Nemzeti parlamentek 

Olga  BAUM Európai polgári vitacsoportok 

Matouš  BĚLOHLÁVEK 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 

Bruno  DIAS Nemzeti parlamentek 

Gašper  DOVŽAN Tanács 

Aleksandra  DULKIEWICZ Helyi/regionális képviselő 

Pascal  DURAND Európai Parlament 

Anna  ECHTERHOFF Civil társadalom 

Sandro  GOZI Európai Parlament 

Eva Kjer  HANSEN Nemzeti parlamentek 

Pablo   HISPÁN Nemzeti parlamentek 

Pat  Kelly Tanács 

Antonia  KIEPER Európai polgári vitacsoportok 

Wepke  KINGMA Tanács 

Tomáš  KOZÁK Tanács 

Zdzisław  KRASNODĘBSKI Európai Parlament 

Reinhold   LOPATKA Nemzeti parlamentek 

Esther  LYNCH Szociális partnerek 

Evangelos  MEIMARAKIS Európai Parlament 

Aleksandar  MILISOV Európai polgári vitacsoportok 

Radvilė  
 MORKUNAITĖ-

MIKULĖNIENĖ 
Nemzeti parlamentek 

Dorien  NIJS Nemzeti polgári vitacsoportok/rendezvények 

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 

Andris  VĪTOLS Tanács 

 


