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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

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

25. märts 2022, 9.00–11.30 ja 14.00–16.00 

 
1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused  

 
Koosolek toimus hübriidvormis ja kanti üle veebis (salvestis on kättesaadav siin ja siin). Töörühma juht 
tänas liikmeid pärast viimasel koosolekul saavutatud kokkulepet mitteametlikus dokumendis tehtud 
rohkearvuliste täienduste eest ja avaldas lootust, et uus tekst, mis näitab selgelt erinevate osalejate 
panust, tagab suurema läbipaistvuse. Ta märkis, et tal oli juba hommikul võimalus kohtuda kodanike 
paneelarutelu esindajate kahe eestkõnelejaga, et hinnata sel päeval järgitavat menetlust. Ta avaldas 
lootust, et päeva lõpuks võidakse dokumendi mõnes elemendis kokkuleppele jõuda. Menetluse kohta 
märkis ta, et Euroopa demokraatia töörühm on väljapakutud ülesehituse kohaselt edasi liikunud, nagu 
ka enamik teisi töörühmi, võttes aluseks kodanike soovitused ja muud kodanike osalemise allikad, mis 
esitatakse loeteluna. Töörühma juht kordas, et on väga oluline, et kõik kodanike soovitused kajastuksid 
mitteametlikus dokumendis, ja palus kodanikel selles veenduda. Ta rõhutas, et koostamisel on ka 
mitteametliku dokumendi teine versioon, kus kodanike soovitused esitatakse sõna-sõnalt, kuid ta 
hoiatas, et kui lisada kogu soovituste tekst, muutub dokument väga pikaks. Seepärast kutsus ta 
kodanike esindajaid üles tagama, et nende peamised ideed kajastuksid dokumendis, kuid seda 
lühendatud versioonis. Ta andis teada toimunud aruteludest ja rõhutas, et algusest peale jagasid paljud 
töörühma liikmed seisukohta, et igal liikmel on õigus kodanike ideid edasi arendada ja täiendada.  
 

2. Arutelu 
 

2.1. Hommikune istung 
 
Arutelu alguses väljendasid kodanike esindajad üldist pettumust töörühma töömeetodite suhtes ja 
leidsid, et muudetud mitteametlikus dokumendis ei kajastata kodanike soovitusi piisavalt. Nad arvasid, 
et kuigi kodanike esindajad võiksid nõustuda oma soovituste lühendamisega, oli mõni soovitus 
täielikult puudu ning mõne teise puhul ei kajastanud tekst täielikult kodanike ideid. Lisaks märkisid 
nad, et suur osa dokumendist ei tundu olevat seotud kõigi kodanike ideedega. Nad soovitasid edaspidi 
kasutada ettepanekute projekti jaoks sama vormingut, mida kasutatakse teistes töörühmades. Nad 
arvasid, et teiste töörühmas osalejate roll oli üksnes kodanike ideede arendamine ja toimivaks 
muutmine. 
 
Mõni liige avaldas toetust kodanike seisukohtadele. Meenutati, et protsessi keskmes peaksid olema 
juhuslikkuse alusel valitud kodanikud ja et ühtki nende soovitust ei tohiks välja jätta. Üks liige rõhutas, 
et töörühm peaks keskenduma sellele, et soovitustest saaksid ühissekretariaadi väljatöötatud meetodi 
abil ettepanekud. Teised liikmed toetasid mitteametlike dokumentide metoodikat ja rõhutasid, et 
konverentsi protsessi on oluline kodanike soovituste täiendamiseks kaasata ka muud ideed ja muud 
kodanike osalemise allikad. Arutelu toimus teiste töörühma liikmete võimaliku panuse üle, mille puhul 
mõni vihjas, et teiste töörühma liikmete väljendatud ideed võivad olla seotud kodanike soovitustega, 
sealhulgas kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite esitatud soovitustega. Liikmed küsisid ka selgitusi 
järgmiste sammude, sealhulgas selle kohta, kuidas jõuda ettepanekute projektide osas konsensusele. 
 



 

2 
 

Töörühma juht lõpetas istungi, rõhutades, et oluline on dokumendi aluseks võtta kodanike panus, ja 
palus nende esindajatel esitada uusi sõnastusettepanekuid, kui nende seisukohti ei olnud piisavalt 
arvesse võetud. Ta märkis, et toetab täielikult kodanike soovitusi, olgu nad siis esitatud Euroopa 
kodanike paneelaruteludel, riiklikel kodanike paneelaruteludel või mitmekeelsel digiplatvormil, mis 
kõik on konverentsi kodukorra järgi võrdsed. Ta lisas, et püüdis igati reegleid järgida, ja selgitas, et 
raskusi valmistas see, et tema meeskonnal ei ole lubatud kodanikega otse suhelda. Ta rõhutas ka seda, 
et Euroopa noorteüritust ei tohiks unustada. Ta lubas nõustuda kodanike esitatavate 
ümbersõnastamisettepanekutega ning palus osalejatel esitada konkreetseid ettepanekuid teksti 
parandamiseks ja pakkuda välja kõige sobivama ülesehituse. Seejärel esitas töörühma juht kodanikele 
ühe põhiküsimuse: kas teistel osalejatel peale kodanike esindajate peaks ka olema võimalik oma ideid 
esitada? 
 
Pärast 10-minutilist pausi, et kodanikud saaksid omavahel asja arutada, teavitas kodanike eestkõneleja 
teisi liikmeid sellest, et kodanikud oleksid soovinud töötada teistsuguse dokumendi kallal ning et nad 
oleksid tänulikud, kui teised töörühma liikmed saaksid tugineda nende soovitustele, neid laiendada ja 
täiendada. Töörühma juhil oli selle ühise arusaama üle hea meel ning ta kutsus kodanike esindajaid 
üles koostama uue dokumendi, mis esitatakse pärastlõunal kodanike soovide kohaselt. Ta väljendas ka 
nõusolekut sellega, et kõigi liikmete soovitused on teretulnud tingimusel, et need põhinevad kodanike 
soovitustel ja nende eesmärk on neid parandada ning muuta need konkreetseteks järeldusteks. 
 

2.2. Pärastlõunane istung  
 
Istung algas kodanike soovidel põhineva uue dokumendi alusel, mis esitati aruteluks. Liikmed küsisid, 
kuidas võiks esile tuua vastanduvaid seisukohti ja vastuseisu teatavatele ideedele ning kuidas toimib 
õigus teha muudatusettepanekuid.  
Seejärel arutati sisuliselt kolme esimest ettepanekut, mis koosnesid eesmärgist ja konkreetsetest 
meetmetest selle saavutamiseks.  
 
Eesmärk 1: „Suurendada kodanike osalemist ja noorte kaasamist demokraatiasse Euroopa Liidu 
tasandil, et arendada eurooplaste „täielikku kodanikukogemust“, tagada, et nende häält kuuldakse ka 
valimiste vahelisel ajal ja et osalemine on tõhus.“  
 
Selle eesmärgi osas palusid liikmed kodanikel selgitada „erandjuhtumite“ tähendust ELi-ülese 
rahvahääletuse kasutamisel ja seda, milliseid „olemasolevaid vahendeid“ osalusdemokraatia puhul 
silmas peeti. Esimeste puhul nimetasid kodanikud selliseid küsimusi nagu vajadus muuta aluslepinguid 
või luua Euroopa sõjavägi, või poliitikaküsimusi, näiteks seda, kas tuumaenergiat või gaasi tuleks 
pidada roheliseks. Mõni liige märkis, et Euroopa rahvahääletuse idee ei olnud neile vastuvõetav. Üks 
liige mainis võimalust järgida Šveitsi mudelit, kus otsuse vastuvõtmiseks peab selle poolt hääletama 
näiteks 2/3 liikmesriikidest. Rõhutati, et on oluline kasutada veebipõhiseid vahendeid ja täpsustada, 
kes võiks ELi rahvahääletusi algatada. Märgiti, et rahvahääletuse, nagu ka mõne teise kodanike idee 
kehtestamine ELi tasandil nõuaks aluslepingute muutmist, ja tehti ettepanek see tekstis selgelt välja 
tuua. Teised liikmed soovitasid tugevdada sõnastust sidemete kohta organiseeritud 
kodanikuühiskonnaga, millel on juba ametlik roll Euroopa otsuste tegemisel ning mis toimib sillana ELi 
institutsioonide ja kodanike vahel. 
 
Kodanike ühenduste kohta tehti ettepanek, et nad võiksid olla seotud kõnega olukorrast Euroopa 
Liidus, et tagada neile silmapaistvus ja nähtavus. Toonitati vajadust tagada osalejate valimisel 
kaasavus, samuti võimalust pidada temaatilisi konverentse ning konsulteerida kodanikuühiskonna ja 
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sotsiaalpartneritega. Kodanikud tuletasid meelde, et Euroopa kodanike paneelarutelu algne soovitus 
oli ambitsioonikam. Nad rõhutasid ELi õiguse olemasolu olulisust kodanike ühenduste jaoks ja ELi 
institutsioonide kohustust põhjendada, kui nad ei võta järelmeetmeid, mainides ka 
õiguskaitsevahendite võimalust. Samuti rõhutasid nad, et praeguses etapis peaks konverents koguma 
kõiki ideid „Euroopa paremaks muutmiseks“, arvestades, et rakendamine peaks tulema teise etapina. 
Teistes küsimustes palusid liikmed selgitada, et tehisintellekti tuleks selles kontekstis kasutada ainult 
keelebarjääride vähendamiseks ning et ettepanekutesse tuleks kaasata Euroopa õigusaktide noorte 
abil katsetamise idee ning kodanikuühiskonna organisatsioonide struktuurne toetus. Üks liige tõi esile 
kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi poliitikute rolli, kes on tähtsad silla loomisel ELi tasandiga, ning 
pidas oluliseks võtta võrdselt arvesse kõiki töörühma liikmeid.  
 
Eesmärk 2: „Muuta Euroopa Liit mõistetavamaks ja ligipääsetavamaks ning luua ühine Euroopa 
identiteet“ 
 
Selle eesmärgi puhul kiitsid liikmed heaks ELi kodanikuharidust käsitlevad punktid ning vajaduse täita 
kodanike lüngad teabes ja teadmistes. Mõni liige kiitis mobiilirakenduse ideed, samuti kiideti Euroopa 
ajaloo majade võrgustiku loomist liikmesriikides. Liikmed mainisid ka Euroopa ajaloo õpetamise ning 
kultuuride ja keelte mitmekesisuse väärtustamise tähtsust. Rõhutati ideed kuulutada Euroopa päev 
kogu ELis riigipühaks ja tehti ettepanekuid tagamaks, et kõik ELi töötajad saaksid sellest kasu ning et 
selle kuupäeva paiku saaks koostöös kõigi ELi liikmesriikide parlamentidega korraldada Euroopa 
nädala. Teised liikmed rõhutasid elektroonilise hääletamise teemasid, läbipaistvust ja lihtsust otsuste 
tegemisel, sotsiaaldialoogi ning organiseeritud kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite kaasamist 
demokraatia tugevdamisse töökohal.  
 
Eesmärk 3: „Tugevdada Euroopa demokraatiat, tugevdades selle aluseid, suurendades osalemist 
Euroopa Parlamendi valimistel, edendades riikidevahelist arutelu Euroopa küsimuste üle ja tagades 
tugeva sideme kodanike ja nende valitud esindajate vahel“ 
 
Selle eesmärgi puhul pidasid liikmed oluliseks, et kodanikud mõistaksid, kes vastutab ja kuidas ELis 
otsuseid tehakse. Viidati Euroopa Parlamendi raportile valimisõiguse ja riikideüleste 
valimisnimekirjade kohta ning vajadusele tagada Euroopas õiglased ja vabad valimised. Mõne arvates 
annaksid riikideülesed valimisnimekirjad kodanikele võimu ja aitaksid kaasa Euroopa kodanikuruumi 
loomisele, võimaldades arutelusid Euroopa poliitilise suuna üle ning viies Euroopa erakonnad valijatele 
lähemale. Teised liikmed rõhutasid, et nad ei saa riikideüleseid nimekirju toetada ning hoiatasid 
kodanike ja Euroopa Parlamendi liikmete vahelise kauguse suurendamise ning liikmesriikidevahelise 
tasakaalustamatuse tekitamise eest. Samuti toodi välja, et ühel riigisisesel paneelarutelul seda ideed 
ei toetatud. Arutelul käsitleti ka võimalikku esikandidaatide süsteemi, mis on seotud riikideüleste 
valimisnimekirjadega. Üks liige oli seisukohal, et see peaks olema pigem poliitilise protsessi tulemus 
kui seaduses sätestatud, ning tegi ettepaneku praeguse mehhanismi ümberpööramiseks – komisjoni 
presidendi peaks välja valima ja tema kandidatuuri esitama Euroopa Parlament ning 
Euroopa Ülemkogu võib seejärel kandidaadi kinnitada või tagasi lükata. Mainiti ka võimalust, et 
Euroopa Parlament võiks saada õiguse teha seadusandlikke algatusi ja suuremad uurimisõigused. 
Liikmed mainisid ka õigusriigi tähtsust, tehes ettepanekuid, et eelarve tingimuslikkust tuleks kohaldada 
kõikide õigusriigi rikkumiste suhtes, tuleks tühistada vetoõigus ning et seire peaks olema laiemat 
ulatusega, hõlmates kodanikuruumi ja kogunemisvabaduse hindamist. Teiste küsimuste seas mainiti 
Euroopa Parlamendi rolli tugevdamist, näiteks algatusõiguse andmist, suuremaid uurimisõigusi, 
võimalust tegutseda nõukoguga võrdsetel alustel võlgade ja maksustamise osas ning hääletusõiguse 
andmist alates 16. eluaastast, märkusega, et Euroopa kodanike paneelarutelud seda heaks ei kiitnud.  
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3. Töörühma juhi lõppsõna 

 
Juht võttis istungi kokku, väljendades heameelt tööprotsessi käsitleva kokkuleppe üle ja ka selle üle, et 
enamik sisulisi sõnavõtte toetas arutusel olevaid ettepanekuid. Seejärel esitas ta järgmiste sammude 
esialgse ajakava, mille eesmärk on lõpetada töörühma arutelu järgmisel täiskogu istungil. Selleks palus 
ta kõigil liikmetel anda oma panus mitteametlikku dokumenti. Seejärel arutatakse aprilli I istungil uut 
dokumendi projekti, mis sisaldab ka töörühma teiste liikmete esitatud ideid. Ta palus kodanikel 
mitteametliku dokumendiga põhjalikult tutvuda ning kutsus kõiki osalejaid üles väljendama järgmisel 
koosolekul aktiivselt ja avalikult oma võimalikku vastuseisu ettepanekute projekti konkreetsete 
aspektide suhtes, kuna see võib aidata konsensusele jõuda. 
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I LISA 25. märtsi 2022. aasta koosoleku päevakord 
 

 

 
 
 

TÖÖRÜHMA KUUENDA KOOSOLEKU PÄEVAKORD  
EUROOPA DEMOKRAATIA KOHTA  

 
Reede, 25. märts 2022, 9.00–11.30 ja 14.00–16.00 

(Ruum S2.1 – hübriid) 
 

1. Töörühma juht avas koosoleku  
 
2. Kõneles kodanike paneeli esindaja 
 
3. Lisas esitatud uue mitteametliku dokumendi projekti esitlus ja arutelu eesmärgiga 
tutvustada töörühma hetkeseisu 26. märtsi täiskogule 
 
4. Töörühma juht lõpetas koosoleku 

 
 

Lisa: 
– Mitteametlik dokument 
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II LISA Euroopa demokraatia töörühma liikmete nimekiri 
 
Töörühma juht:             Manfred WEBER (Euroopa Parlament) 
 

Tiitel Eesnimi Perekonnanimi Keda esindab 
        

Pr Chiara ALICANDRO Euroopa kodanike paneel 
Hr Borislav ANTONOV Riikide parlamendid 
Hr Michalakis ASIMAKIS Euroopa kodanike paneel 
Hr Zoltán  BALCZÓ Riikide parlamendid 
Pr Olga BAUM Euroopa kodanike paneel 
Hr Matouš BĚLOHLÁVEK Euroopa kodanike paneel 
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 paneelid/üritused 
Pr Martina BRAMBILLA Euroopa kodanike paneel 
Hr Gari  CAPPELLI Riikide parlamendid 
Hr Janez CIGLER KRALJ Nõukogu 
Hr Vasco CORDEIRO Regioonide Komitee 
Pr Annemieke DE CLERCK Euroopa kodanike paneel 
Hr Bruno  DIAS Riikide parlamendid 
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 paneel 
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 paneel 

Pr  Radvilė  MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ Riikide parlamendid 

Hr Arnaud NGATCHA Kohalik/piirkondlik esindaja 
Pr Dorien NIJS Riigisisesed kodanike paneelid/üritused 
Hr Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Euroopa kodanike paneel 
Hr Anti  POOLAMETS Riikide parlamendid 
Hr Arnoldas PRANCKEVIČIUS Nõukogu 
Hr Paulo RANGEL Euroopa Parlament 
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Pr Ariane  RODERT Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
Hr Hans  ROTHENBERG Riikide parlamendid 
Hr Domènec Miquel RUIZ DEVESA Euroopa Parlament 
Hr Axel  SCHÄFER Riikide parlamendid 
Hr Kaspar SCHULTZ Riigisisesed kodanike paneelid/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 paneel 
Hr Apostolos TZITZIKOSTAS Regioonide Komitee 
Hr Bastiaan  VAN APELDOORN Riikide parlamendid 
Hr Andris VĪTOLS Nõukogu 

 
 

    
 


