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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

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

2022. március 11., 14.00–16.00 

 
 

1. Az elnök bevezető megjegyzései  
 

Az ülésre távoli részvétellel kerül sor, és interneten közvetítik (a felvétel itt érhető el). Az elnök 
hangsúlyozza, hogy Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziója új helyzetet teremtett: az ukrán nép 
az európai életmódért küzd, többek között azért a jogért is, hogy maguk választhassák meg az ország 
elnökét. Véleménye szerint ez most egy „kijev pillanat” Európa számára, ami még fontosabbá teszi 
Európa újragondolását és azt, hogy a konferencia eredményeket hozzon. Az informális dokumentum 
ülés előtt köröztetett tervezetével kapcsolatban hangsúlyozza, hogy az még teljes mértékben 
megvitatható a struktúrát, a formátumot és a tartalmat illetően. A munkacsoport ülésének fő célja az 
volt, hogy a konkrét javaslatokra összpontosítson. Elmondja, hogy ugyanezen a reggelen megvitatta a 
dokumentumot a polgárok képviselőivel, akik már kérték a formátum és a szövegezés módosítását, 
hogy jobban tükrözzék az ajánlások mögött meghúzódó elképzeléseket. Bejelenti, hogy Le Grip asszony 
koordinálja a nemzeti parlamentek álláspontját a munkacsoportban, Šuica alelnök ugyanezt teszi a 
Bizottság részéről, és emlékezteti a Tanácsot, hogy jelöljön ki egy személyt az álláspontja 
összehangolására. Az elnök ezután azt javasolja, hogy először az eljárási kérdéseket, majd az informális 
dokumentum tartalmát vitassák meg pontról pontra.  
  

2. Vita 
 

A munkacsoport tagjai ezt követően vitát folytatnak eljárási kérdésekről.  Több résztvevő is 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a javaslattervezet elkészítésekor horizontális megközelítést 
alkalmazzanak a munkacsoportokban. A polgárok képviselői megjegyezték, hogy egy olyan változatot 
szeretnének, amelyben minden egyes javaslat szerzője egyértelműbben azonosítható lenne. Két 
képviselő úgy véli, hogy a módszertannak különösen objektívnek és átláthatónak kell lennie, és 
horizontálisan kell követni azt, a polgárok véleményét helyezve középpontba, és felkéri az elnököt, 
hogy vizsgálja felül az informális dokumentumot. Más tagok általában üdvözlik az informális 
dokumentum tervezetét, és azzal érvelnek, hogy fontos a szövegezési folyamat elindítása. Számos tag 
hangsúlyozza, hogy minden képviselő számára lehetővé kell tenni, hogy a munkacsoporton belül 
egyenlő feltételek mellett fejthesse ki elképzeléseit és dolgozhasson a javaslatokon. Elhangzik egy 
kérdés arról, hogy hogyan integrálják a platform hozzájárulását annak érdekében, hogy megfelelően 
be lehessen építeni a polgárok ötleteit. Egy tag úgy érzi, hogy a javaslatok egy részét nehéz 
konszenzussal elfogadni vagy nemzeti szinten ratifikálni az egész EU-ban. Számos képviselő 
aggodalmát fejezte ki a konferencia teljes folyamatával kapcsolatban, ami nem elég egyértelmű. 
 
Néhány tag felvilágosítást kér a nemzeti parlamentek koordinátorának kinevezéséről és szerepéről, 
valamint arról, hogy a munkacsoport hogyan alakítja majd ki az álláspontját. Az elnök kifejti, hogy a 
javaslatot a COSAC közvetítésével ismertették a nemzeti parlamentekkel. Emlékeztet arra, hogy 
minden egyes elemnek ki kell neveznie egy szóvivőt, aki koordinálja az elem álláspontját a 
munkacsoportban. Emlékeztet továbbá arra, hogy továbbra is a négy elem közötti konszenzus az 
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alapszabály, és a munkacsoportban nem kerül sor szavazásra, összhangban a konferencia eljárási 
szabályzatával. Biztosította a polgárokat, hogy minden ajánlásukat megemlítették a tervezetben, de 
örömmel fogadjuk a megfogalmazás tökéletesítésére és még világosabbá tételére irányuló 
javaslatokat. Néhányan úgy vélik, hogy a munkacsoport eredményének tükröznie kellene a többi tag 
eltérő véleményeit is. 
 
Ezt követően megvitatják a nem hivatalos dokumentum tervezetének első fejezetét, amely a 
polgároknak az európai demokráciában és a jogállamiságban való fokozott részvételével és a fiatalok 
fokozott bevonásával foglalkozik.  
 
A képviselők a következő főbb megjegyzéseket teszik a tárgyalt pontokkal kapcsolatban: 
 

• Néhány képviselő megemlíti, hogy szkeptikus az egész EU-ra kiterjedő népszavazásokkal 
kapcsolatban, mivel ezt kényes kérdésnek tartja, és érdeklődik az ilyen népszavazások tárgyát 
képező kérdésekről. A polgárok tisztázták, hogy ezeket a népszavazásokat kivételes esetekben 
különösen fontos témákban lehetne igénybe venni. 

• Ami a polgári közgyűléseket illeti, a képviselők különböző javaslatokat tesznek arra 
vonatkozóan, hogy ezekre milyen gyakran (pl. évente és/vagy az európai parlamenti 
választások között félidőben) kerülne sor, az EU politikai és intézményi napirendjével 
összhangban strukturálva.  Egy tag megkérdezi, hogy mi értendő e közgyűlések „korlátozott 
mandátuma” alatt, egy másik pedig javasolja a „tematikus” vitacsoportok megemlítését, 
valamint a különböző társadalmi hátterű résztvevők bevonásának biztosítását. A polgárok 
megjegyzik, hogy 12–18 hónap közötti időszakot javasoltak, és hogy a fő cél az volt, hogy 
biztosítsák a polgárok közötti rotációt ezekben a közgyűlésekben. Az is fontos, hogy 
amennyiben az uniós intézmények követik a polgárok ajánlásait, ezt megfelelően 
megindokolják. 

• Ami a multifunkcionális digitális platform létrehozására vonatkozó ajánlást illeti, a polgárok 
rámutatnak, hogy az ajánlás mögött álló egyik fontos elképzelés az online szavazás 
infrastruktúrájának létrehozása volt, amit figyelembe kell venni. 

• A polgárok azt is kérik, hogy jobban vegyék figyelembe a mesterséges intelligencia és a fordítási 
technológiák használatára, valamint az uniós intézmények és a polgárok közötti online és 
offline interakciókra vonatkozó ajánlásaik indokolását, ideértve azt az elképzelést is, hogy 
mindenféle képzettségi szintű embereket vonjanak be a interakciókba.  

• Az EU-val kapcsolatos iskolai programokat illetően a polgárok kifejtik, hogy a cél az, hogy a 
gyermekeket megtanítsák a demokratikus folyamatokra, mielőtt fiatal szavazóvá válnának. 
Hangsúlyozzák továbbá, hogy a hangsúlyt nem a további órákra kell helyezni, hanem a 
tartalomra, azaz az aktív polgári szerepvállalásról, az etikáról és a demokratikus értékekről való 
tanulásra. A vita során támogatják az ötletet, néhány felszólaló pedig figyelmeztet az iskolai 
tantervek szabványosításának kockázatára. A tagállamok által önként elfogadható közös 
tanterv kidolgozását említik egyik lehetőségként. A nem formális tanulás és az Erasmus+ 
program fontosságát is felvetik. 

• A jogszabályok ifjúsági ellenőrzését illetően néhány tag nagyobb egyértelműséget kér. A vita 
során megemlítik az új jogszabályokkal kapcsolatosan a fiatalok bevonásával folytatott 
hatásvizsgálatot és konzultációs mechanizmust. 

• A jogállamisággal kapcsolatban az elnök rámutat, hogy elsősorban az értékekkel és jogokkal, a 
jogállamisággal és a biztonsággal foglalkozó munkacsoport illetékes e kérdésben. A felszólalók 
általánosságban támogatják azt az elképzelést, hogy a feltételességi mechanizmus 
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alkalmazását a jogállamiság valamennyi megsértésére kiterjesszék. Megemlítették továbbá a 
jogállamiságról szóló jelentések hatályának az egyesülési szabadságra és a polgári tér 
védelmére való kiterjesztésével, valamint a 7. cikk szerinti eljárás felülvizsgálatával kapcsolatos 
elképzeléseket. Egy tag felveti a tagállamok alkotmányos identitásának kérdését. 

 
Általánosabban, néhány tag azt javasolja, hogy szervezzék át az informális dokumentumban tárgyalt 
témák sorrendjét, vagy részletesebben dolgozzák ki a képviseleti és részvételi demokrácia szerepét az 
EU-ban. Mások azt kérik, hogy a szöveg térjen ki a szervezett civil társadalom és a szociális partnerek 
fontos szerepére, amelyet tovább lehetne fejleszteni. Egy tag azt javasolja, hogy utaljanak a 
polgárokkal folytatott konzultáció meglévő mechanizmusaira, például az európai polgári 
kezdeményezésekre és a nyilvános meghallgatásokra, amelyeket szintén javítani lehetne. 
 
Ezen túlmenően egyes tagok megemlítik, hogy támogatják vagy ellenzik az informális dokumentum 
más részeiben említett elképzeléseket. A gyűlöletbeszéd és a dezinformáció elleni küzdelem fontos 
kérdései az ukrajnai háborúval összefüggésben is felmerülnek. 
 
Šuica asszony, a Bizottság alelnöke társelnökként hangsúlyozza a konferencia fontosságát az orosz 
kormány által indított háború fényében, valamint annak fontosságát, hogy munkacsoportban 
megvitassák a polgárok valamennyi ajánlását. Emlékeztet arra is, hogy tiszteletben kell tartani a 
konferencia eljárási szabályzatát. Hangsúlyozza továbbá, hogy szerinte a polgároknak képesnek kell 
lenniük arra, hogy teljes mértékben elfogadják és érvényesítsék a plenáris ülés javaslatait.  
 

3. Az elnök záró megjegyzései 
 
Záró megjegyzéseiben az elnök hangsúlyozza, hogy célja az volt, hogy az ülést a polgárok észrevételeire 
összpontosítsa, tekintettel a polgárok konferencián való részvételének központi szerepére. Elmondja, 
hogy az informális dokumentumban szereplő egyéb elemekkel a munkacsoport soron következő 
ülésein foglalkoznak majd. Felkéri a tagokat, hogy részletesebben vizsgálják meg az informális 
dokumentumot, és küldjenek írásbeli észrevételeket. Ezeket a hozzászólásokat ezután a munkacsoport 
következő ülése fogja megvitatni. Megjegyzi továbbá, hogy a munkacsoport a következő ülésén 
részletesebben foglalkozik majd a közös szöveggel kapcsolatos munkájával. A tagok nem emelnek 
kifogást ezzel az eljárással kapcsolatban, tehát létrejön a megállapodás. Arra is felkéri a közös 
titkárságot, hogy hozzon létre egy közös online mappát a munkacsoport valamennyi tagja számára, 
hogy mindenki hozzáférhessen az informális dokumentumhoz való valamennyi hozzájáruláshoz. 
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I. MELLÉKLET A 2022. március 11-i ülés napirendje 
 

 

 
AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIÁVAL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT ÖTÖDIK 

ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE  
 
 

2022. március 11., péntek, 9.00–11.00 
(terem: WEISS S.2.1 és távoli részvétel) 

 
 

1. Az elnök megnyitja az ülést  

 
2. Az európai demokráciával foglalkozó munkacsoport informális dokumentuma első 

tervezetének ismertetése 
 
 

3. A munkacsoport európai és nemzeti polgári vitacsoportjainak képviselői reagálnak az 
informális dokumentum első tervezetére 
 
 

4. Nyílt vita a munkacsoport tagjai között 
 
 

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 Vezetéknév Panel 
      
Chiara ALICANDRO Európai polgári vitacsoportok 
Borislav ANTONOV Nemzeti parlamentek 
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 
Janez CIGLER KRALJ Tanács 
Vasco CORDEIRO Régiók Bizottsága 
Annemieke DE CLERCK Európai polgári vitacsoportok 
Bruno  DIAS Nemzeti parlamentek 
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 

Arnaud NGATCHA Helyi/regionális képviselő 
Dorien NIJS Nemzeti polgári vitacsoportok/rendezvények 
Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Európai polgári vitacsoportok 
Anti  POOLAMETS Nemzeti parlamentek 
Arnoldas PRANCKEVIČIUS Tanács 
Paulo RANGEL Európai Parlament 
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Ariane  RODERT Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
Hans  ROTHENBERG Nemzeti parlamentek 
Domènec Miquel RUIZ DEVESA Európai Parlament 
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 

 


