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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

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

2022. február 18., 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 kifejti, 
hogy a cél a munkacsoport munkastruktúrájának fennmaradó két pilléréről, nevezetesen az Unió 
végrehajtó hatásköréről és a szubszidiaritásról folytatott vita lezárása. Felvázolja továbbá a jövőbeli 
munkára vonatkozó terveket, és bejelenti, hogy a munkacsoport következő üléseire március 11-én, 
március 25-én és (szükség esetén) április 8-án kerül sor. Emlékeztet azon szándékára, hogy 
javaslattervezeteket tartalmazó informális dokumentumot készítsen, amelyet először a polgárokkal 
vitatnának meg, mielőtt a munkacsoport többi tagja elé terjesztenék. A javaslatok jóváhagyását 
illetően megjegyzi, hogy legalább az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a nemzeti parlamentek 
között konszenzusra van szükség, és szükség esetén a konferencia munkastruktúráinak különböző 
szintjein tárgyalásokat kell folytatni. 
 

2. Vita 
 

2.1. Végrehajtó hatáskör 

A munkacsoport tagjai ezt követően vitát folytatnak az uniós szakpolitikák és jogszabályok 
végrehajtásának különböző szempontjairól. Megemlítik az elszámoltathatóság, az átláthatóság és a 
hitelesség elvét, és a tagok utalnak az uniós szabályok egységes végrehajtásával és érvényesítésével 
kapcsolatos elvárásokra. A résztvevők megjegyzik, hogy az uniós intézményeknek, a nemzeti 
kormányoknak, valamint a regionális és helyi hatóságoknak szorosan együtt kell működniük ahhoz, 
hogy sikeresek legyenek a végrehajtási folyamatban. Külön megjegyzik, hogy a tagállamoknak fontos 
szerepet kell játszaniuk, míg a Bizottság központi szerepet játszik a segítségnyújtásban, a felügyeletben 
és a végrehajtásban, többek között azáltal, hogy az ügyeket a Bíróság elé viszi. Az információkhoz való 
hozzáférés biztosítása, valamint a polgárok és a döntéshozók közötti hatékony uniós szintű párbeszéd 
biztosítása – amint arra a polgárok ajánlásai is rámutatnak – szintén kulcsfontosságú abban a 
tekintetben, hogy a polgárok hogyan érzékelik az uniós határozatok végrehajtását. 
 
A tagok egyetértenek abban, hogy fontos biztosítani az EU cselekvési képességét, összhangban a 
polgárok ajánlásaival. Néhány felszólaló úgy érzi, hogy ehhez az Európai Unió Tanácsában az 
egyhangúságról a minősített többségi szavazásra való áttérésre van szükség. Két tag úgy véli, hogy 
sokat lehetne elérni, ha az EU rugalmasabb és határozottabb lenne a meglévő mechanizmusoknak az 
EU napirendjén szereplő új kérdések kezelésére való felhasználása terén, ahogy az a Covid19-
világjárvány alatti oltóanyag-beszerzés vagy az EU keleti határán jelentkező hibrid migrációs válság 
kezelése esetében is történt. A Szerződés felülvizsgálatának kizárása nélkül kiemelik, hogy a Lisszaboni 
Szerződésben már van olyan mechanizmus, amely alkalmazható lenne, például már lehetővé tenné, 
hogy a biztosok csak a tagállamok 2/3-át képviseljék. 
 
Számos felszólaló utal a jogállamiság védelmére, amely jól mutatja az uniós jognak való megfelelés 
biztosításának szükségességét, és támogatásukat fejezik ki a polgárok azon óhajával kapcsolatban, 
hogy e tekintetben megerősítsék az EU válaszát. Néhányan felszólítják a Bizottságot, hogy alkalmazza 
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az uniós költségvetés védelmét szolgáló meglévő általános feltételrendszert, valamint javaslatokat tesz 
arra vonatkozóan, hogy a jogsértések szankcionálása érdekében túllépjenek a jelenlegi rendeleten. Az 
egyéb javaslatok között szerepel az ellenőrzési mechanizmusok javítása és az EUSZ 7. cikke szerinti 
döntéshozatali eljárások felülvizsgálata, valamint a tagállamok sokszínűségének tiszteletben tartására 
irányuló felhívás. Az uniós fellépés hitelességének fontosságát is felvetik, amint azt a jogállamiság 
Unión belüli tiszteletben tartásának biztosításáról szóló polgári ajánlás is kiemelte annak érdekében, 
hogy az EU világszerte példát mutathasson. 
 
Néhány tag a Szerződés rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos egyéb kérdéseket is felvet, és 
kéri, hogy az EU haladéktalanul csatlakozzon az emberi jogok európai egyezményéhez, valamint 
garantálja a kezdeményezési jogot a szociális partnerek megállapodásaival kapcsolatban. Emellett 
egyes tagok a biztosok számának csökkentésére és a Bizottság Európai Parlament felé való 
elszámoltathatóságának növelésére szólítanak fel. 
 

2.2. Szubszidiaritás és eljárások 

A vita során kitérnek a regionális és helyi önkormányzatoknak a polgárok és az uniós intézmények 
közötti szakadék áthidalásában betöltött szerepére is, valamint arra, hogy miként lehetne tovább 
alakítani az uniós eljárásokat, továbbá a szubszidiaritás és az arányosság elvét annak biztosítása 
érdekében, hogy a döntéseket a polgárokhoz a lehető legközelebb hozzák meg, és megfelelően 
figyelembe vegyék a regionális és helyi szintű hatásokat. 
 
Számos konkrét javaslatot tesznek a szubszidiaritás, az arányosság és a többszintű kormányzás elvének 
az EU-ban történő előmozdítására. Ilyen például a Régiók Bizottsága szerepének növelése az uniós 
jogszabályok előkészítésében, beleértve a területi dimenziót a hatásvizsgálatokban, valamint a 
többszintű kormányzás elvének tükrözése a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 
megállapodásban. A tagok azt is megvitatják, hogy miként lehetne jobban bevonni a nemzeti 
parlamenteket és a regionális parlamenteket, különösen azokon a területeken, ahol a régiók 
jogalkotási hatáskörrel rendelkeznek, például zöld vagy piros lapos eljárások révén, amelyek lehetővé 
tennék bizonyos parlamentek számára, hogy uniós jogszabályokat javasoljanak vagy blokkoljanak. 
Javasolják az EP és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés új formáinak feltárását is, például az 
uniós költségvetésről szóló közös plenáris vitákat. 
 
Felmerül továbbá, hogy a regionális és helyi képviselők fontos szerepet játszanak a polgárok 
tájékoztatásában és az uniós kérdésekről folytatott vitákban, és javaslatot tesznek a cserelehetőségeik 
előmozdítására. Néhány tag rámutat, hogy a szubszidiaritás elvével összhangban egyes területeken az 
intézkedéseket uniós szinten a legjobb meghozni, és azt is javasolják, hogy a polgárok ajánlásait 
figyelembe véve vizsgálják meg, hogy mely területeken lehetne a hatásköröket a tagállamokból uniós 
szintre áthelyezni. 
 
Társelnöki minőségében Dubravka Šuica, a Bizottság alelnöke felkéri a munkacsoport tagjait, hogy 
alaposan vizsgálják meg a polgárok minden egyes ajánlását, és klaszterek alapján vitassák meg azokat. 
Hangsúlyozza, hogy a polgároknak teljes mértékben magukénak kell tudniuk érezni és jóvá kell tudniuk 
hagyni az összes javaslatot, valamint hogy fontos az, hogy a konferencia struktúrája keretében 
megvitatott módszertannal összhangban valamennyi munkacsoportra vonatkozóan közös 
megközelítést alkalmazzanak. Más tagok egyetértenek azzal, hogy a folyamat középpontjába a 
polgárok ajánlásait kell állítani, és a munkacsoportokban horizontális megközelítést kell követni. 
 

3. Az elnök záró megjegyzései 
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Az elnök emlékeztet az ősszel elfogadott 5 pillérre, amelyeket ezen az ülésen lezárnak. Megerősíti, 
hogy emlékeztetőt fog készíteni az európai és nemzeti polgári vitacsoportok ajánlásai alapján, 
figyelembe véve a platformon felvetett ötleteket és a munkacsoportban folytatott vitákat, konkrét 
javaslattervezeteket határozva meg. Elmondja, hogy először konzultálni fog a polgárokkal ezekről a 
javaslatokról, majd megvitatás céljából a munkacsoport valamennyi tagja elé terjeszti azokat. Kéri 
továbbá, hogy a különböző panelek jelöljenek ki kapcsolattartó pontokat a javaslattervezetekkel 
kapcsolatos munkához, és vállalja, hogy a következő lépéseket teljes átláthatóság mellett teszi meg.  
Végezetül megjegyzi, hogy a javaslattervezetekkel kapcsolatos munka a konferencia plenáris ülésén 
fog folytatódni, és hogy a konferencia plenáris ülésének következtetéseit a vezető testület fogja 
kidolgozni. 
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I. MELLÉKLET – A 2022. február 18-i ülés napirendje 
 

 

 

AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIÁVAL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT ÖTÖDIK 
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 

 
 

Február 18., péntek, 14.00–16.00 
(távoli részvétel) 

 

 
1. Az elnök megnyitja az ülést 

 

2. Az európai polgári vitacsoport szóvivői ismertetik a csoport „Európai demokrácia” 

témával kapcsolatos ajánlásait, majd vita következik 

 

3. A résztvevők megvitatják a többnyelvű digitális platformra érkezett észrevételekről 

készült harmadik időközi jelentést 

 

4. Eszmecsere az európai demokráciáról 

4.1 Végrehajtó hatáskör 

4.2 Szubszidiaritás és eljárások 

 

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 

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 

Paulo RANGEL Európai Parlament 



 

6 
 

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 

 


