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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

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

18. veebruar 2022, kell 14.00–16.00 

 
1. Koosoleku juhataja sissejuhatavad märkused  

 
Koosolek toimus kaugosalusel ja see kanti üle veebis (salvestis on kättesaadav siin). Juhataja selgitas, 
et eesmärk on viia lõpule arutelud töörühma tööstruktuuri kahe ülejäänud samba, st liidu täidesaatva 
võimu ja subsidiaarsuse üle. Samuti andis ta ülevaate tulevastest tööplaanidest, teatades, et töörühma 
järgmised koosolekud toimuvad 11. märtsil, 25. märtsil ja 8. aprillil (vajaduse korral). Ta tuletas meelde 
oma kavatsust koostada mitteametlik dokument koos ettepanekute eelnõudega, mida arutatakse 
enne teistele töörühma liikmetele esitamist esmalt kodanikega. Ta märkis, et ettepanekute 
heakskiitmiseks on vajalik saavutada vähemalt Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni ja riikide 
parlamentide osalejate vahel konsensus, pidades vajaduse korral läbirääkimisi konverentsi 
tööstruktuuride eri tasanditel.  
  

2. Arutelu 
 

2.1. Täidesaatev võim 

Töörühma liikmed arutasid seejärel ELi poliitika ja õigusaktide rakendamise eri aspekte. Mainiti 
vastutuse, läbipaistvuse ja usaldusväärsuse põhimõtteid ning liikmed viitasid ootustele ELi õiguse 
ühetaolise rakendamise ja täitmise tagamise suhtes. Osalejad märkisid, et ELi institutsioonid, riikide 
valitsused ning piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused peavad tegema koostööd, et olla 
rakendusprotsessis edukad. Eelkõige märgiti, et liikmesriikidel oli selles oluline roll, samal ajal kui 
komisjonil oli keskne roll abi osutamisel, järelevalves ja täitmise tagamisel, sealhulgas asjade andmisel 
Euroopa Kohtusse. Teabele juurdepääsu tagamist ning kodanike ja ELi tasandi poliitikakujundajate 
vahelist tõhusat dialoogi (nagu on rõhutatud kodanike soovitustes) peeti samuti oluliseks selles osas, 
kuidas kodanikud ELi otsuste rakendamist tajusid.  
 
Liikmed nõustusid ELi tegutsemisvõime tagamise olulisusega kooskõlas kodanike soovitustega. Mõned 
sõnavõtjad leidsid, et see nõuab ulatuslikumat üleminekut ühehäälsuselt kvalifitseeritud 
häälteenamusega hääletusele Euroopa Liidu Nõukogus. Kaks liiget leidsid, et võimalik on saavutada 
üsna palju, kui ollakse paindlikumad ja resoluutsemad olemasolevate mehhanismide kasutamisel ELi 
tegevuskavas olevate uute probleemide käsitlemisel, nagu seda tehti COVID-19 pandeemia ajal 
vaktsiinide hankega või ELi idapiiri hübriidrändekriisi haldamisel. Aluslepingute läbivaatamist 
välistamata rõhutati, et Lissaboni lepingus on juba olemas mehhanism, mida oleks võimalik kasutada, 
näiteks nähakse selles ette, et volinike arv peaks vastama kahele kolmandikule liikmesriikide arvust.  
 
Mitmed sõnavõtjad viitasid õigusriigi põhimõtte kaitsele kui asjakohasele näitele ELi õiguse järgimise 
tagamise vajadusest, väljendades toetust kodanike soovile tugevdada ELi tegevust selles osas. 
Komisjonile tehti mõned üleskutsed ELi eelarvega seotud tingimuslikkuse määruse kohaldamiseks, aga 
ka ettepanekuid võtta karmimaid meetmeid rikkumiste karistamiseks. Muud ettepanekud hõlmasid nii 
järelevalvemehhanismide parandamist, ELi lepingu artikli 7 kohaste otsustamismenetluste 
läbivaatamist kui ka üleskutset austada liikmesriikide mitmekesisust. Samuti tõstatati ELi tegevuse 
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usaldusväärsuse olulisuse küsimus, nagu seda rõhutati kodanike soovituses, mis käsitleb õigusriigi 
põhimõtte austamist liidusiseselt, et liit saaks olla eeskujuks kogu maailmas. 
 
Mõned liikmed tõstatasid ka muid küsimusi, mis olid seotud aluslepingu sätete rakendamisega, nõudes 
ELi viivitamatut ühinemist Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ning 
sotsiaalpartnerite kokkulepete puhul algatusõiguse tagamist. Lisaks nõudsid liikmed volinike arvu 
vähendamist ja komisjoni vastutuse suurendamist Euroopa Parlamendi ees.  
 

2.2. Subsidiaarsus ja menetlused 

Aruteludes käsitleti ka kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli kodanike ja ELi institutsioonide 
vahelise lõhe ületamisel ning seda, kuidas saaks edasi arendada ELi menetlusi ning subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtteid, et tagada otsuste tegemine kodanikele võimalikult lähedal ning võtta 
asjakohaselt arvesse mõju piirkondlikul ja kohalikul tasandil. 
 
Esitati mitmeid spetsiifilisi ettepanekuid subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja mitmetasandilise 
valitsemise põhimõtete edendamiseks ELis, näiteks Regioonide Komitee rolli suurendamine ELi 
õigusaktide ettevalmistamisel, territoriaalse mõõtme mõjuhinnangutesse lisamine ja mitmetasandilise 
valitsemise põhimõtte kajastamine institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes. 
Liikmed arutasid ka seda, kuidas paremini kaasata riikide parlamente ja piirkondlikke parlamente, 
eelkõige valdkondades, kus piirkondadel on seadusandlik pädevus, näiteks kasutades rohelise või 
punase kaardi menetlust, mis võimaldaks teatud arvul parlamentidel esitada või blokeerida ELi 
õigusakte. Tehti ka ettepanek uurida uusi koostöövorme Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide 
vahel, näiteks ühised täiskogu arutelud ELi eelarve üle.  
 
Lisaks käsitleti kohalike ja piirkondlike esindajate rolli olulisust kodanike teavitamisel ja nende 
kaasamisel ELi küsimuste arutellu ning tehti ettepanek edendada nende vahetusvõimalusi. Mõned 
liikmed juhtisid tähelepanu sellele, et kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega oleks mõnes valdkonnas 
parem võtta meetmeid ELi tasandil, tehes ühtlasi ettepaneku kaaluda seda, millistes valdkondades 
võiksid pädevused liikmesriikidelt ELi tasandile üle viia, võttes arvesse kodanike soovitusi.  
 
Kaasjuhatajana kutsus komisjoni asepresident Šuica töörühma liikmeid üles vaatama hoolikalt läbi 
kodanike kõik soovitused ja arutama neid klastrite alusel. Ta rõhutas, et kodanikel peab olema võimalik 
võtta täielik vastutus ja kinnitada kõik ettepanekud ning et oluline on järgida kõigi töörühmade puhul 
ühist lähenemisviisi kooskõlas konverentsi struktuurides arutatud metoodikaga. Teised liikmed 
kordasid vajadust seada kodanike soovitused protsessi keskmesse ja säilitada horisontaalne 
lähenemisviis kõigis töörühmades. 
 

3. Koosoleku juhataja lõppsõna 
 
Juhataja tuletas meelde sügisel kokku lepitud viit sammast, mille arutamisega sellel koosolekul lõpule 
jõuti. Ta kinnitas, et valmistab ette mitteametliku dokumendi, mis põhineb Euroopa ja riigisiseste 
kodanike paneelarutelude soovitustel ning milles võetakse arvesse platvormil esitatud ideid ja 
töörühmas toimunud arutelusid ning milles määratakse kindlaks konkreetsed ettepanekute eelnõud. 
Ta andis teada, et konsulteerib nende ettepanekute teemal kõigepealt kodanikega ja esitab need 
seejärel arutamiseks kõigile töörühma liikmetele. Samuti väljendas ta soovi, et eri osalejad määraksid 
kindlaks ettepanekute eelnõudega seotud töö kontaktpunktid, ning lubas astuda järgmised sammud 
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täielikult läbipaistvalt. Lõpetuseks märkis ta, et töö ettepanekute eelnõudega jätkub konverentsi 
täiskogul ning et konverentsi täiskogu järeldused koostab juhatus. 
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EUROOPA DEMOKRAATIA TÖÖRÜHMA NELJANDA KOOSOLEKU 
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2. Kodanikud tutvustavad Euroopa kodanike paneelarutelu soovitusi Euroopa 

demokraatia kohta, järgneb arutelu  

 

3. Mitmekeelse digiplatvormi kolmanda vahearuande arutelu 
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4.1 Täidesaatev võim 
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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 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 

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 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 

 


