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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

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

2022. március 25., péntek, 9.00–11.30 és 14.00–16.00 

 
1. Az elnök bevezető megjegyzései  

 
Az ülésre hibrid formában kerül sor, és interneten közvetítik (a felvétel itt és itt)érhető el). Az elnök 
megköszöni a tagoknak a legutóbbi ülésen elért megegyezést követően beérkezett, az informális 
dokumentumhoz való számos hozzájárulást, és reményét fejezi ki, hogy az új tervezet, amely világosan 
mutatja a különböző hozzájárulásokat, növeli az átláthatóságot. Megjegyezi, hogy a délelőtt folyamán 
már volt alkalma találkozni a polgári vitacsoport két szóvivőjével, hogy felmérje az aznap követendő 
eljárást. Reményét fejezi ki továbbá, hogy a nap végére megállapodás születhet a tervezet egyes 
elemeiről. Ami az eljárást illeti, megjegyzi, hogy az európai demokráciával foglalkozó munkacsoport a 
javasolt struktúra szerint haladt előre, a munkacsoportok többségéhez hasonlóan a polgárok ajánlásai 
és a polgárok részvételéből származó egyéb források alapján, pontokba rendezett struktúrában. 
Megismétli annak fontosságát, hogy a polgárok valamennyi ajánlása megjelenjen a nem hivatalos 
dokumentumban, és kéri a polgárokat, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy így is történik. 
Hangsúlyozza, hogy elkészült a nem hivatalos dokumentum egy másik változata, amely szóról szóra 
tartalmazza a polgárok ajánlásait, de figyelmeztet arra, hogy a dokumentum nagyon hosszú lesz, ha az 
összes ajánlás teljes szövegét tartalmazza. Ezért felszólítja a polgárok képviselőit, hogy 
gondoskodjanak arról, hogy főbb elképzeléseik, ha rövidített változatban is, de megjelenjenek a 
dokumentumban. Hozzáteszi, hogy sor került vitákra, és hangsúlyozza, hogy a munkacsoport számos 
tagja kezdettől fogva osztotta azt a nézetet, hogy minden tagnak joga van tovább építeni és gazdagítani 
a polgárok elképzeléseit.   
 

2. Vita 
 

2.1. Délelőtti ülés 
 
A vita elején a polgárok képviselői általános csalódottságuknak adnak hangot a munkacsoport 
munkamódszereivel kapcsolatban, és úgy vélik, hogy a polgárok ajánlásai nem tükröződnek 
kellőképpen a felülvizsgált informális dokumentumban. Úgy vélik, hogy bár a polgárok képviselői 
elfogadják az ajánlások rövidítését, néhány ajánlás teljesen hiányzik, és néhány más ajánlás esetében 
a szöveg nem tükrözi teljes mértékben a polgárok elképzeléseit. Megjegyzik továbbá, hogy a 
dokumentum nagy része nem kapcsolódik a polgárok valamennyi ajánlásához. Javasolják, hogy ezentúl 
a javaslattervezetek esetében hasonló formátumot használjanak, mint más munkacsoportokban. 
Érzésük szerint a munkacsoport többi résztvevőjének csupán az volt a szerepe, hogy a polgárok 
elképzeléseit továbbfejlesszék és működőképessé tegyék. 
 
Néhány csoporttag támogatja a polgárok véleményét. Emlékeztetnek rá, hogy a véletlenszerűen 
kiválasztott polgároknak kell a folyamat középpontjában állniuk, és hogy egyetlen javaslatukat sem 
szabad kizárni. Egy tag hangsúlyozza, hogy a csoportnak arra kell összpontosítania, hogy ezeket az 
ajánlásokat a Közös Titkárság által kidolgozott „munkatábla” segítségével javaslatokká alakítsa. Más 
tagok támogatják az informális dokumentum módszertanát, és hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy 
a polgárok ajánlásainak kiegészítéseként más ötleteket, illetve a konferencia folyamatában részt vevő 
polgároktól származó más forrásokat is figyelembe vegyenek. Vita alakul ki a munkacsoport többi 
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tagjának lehetséges hozzájárulásáról, és néhányan azt javasolják, hogy a munkacsoport más tagjai által 
megfogalmazott elképzeléseket össze lehetne kapcsolni a polgárok ajánlásaival, beleértve a civil 
társadalom és a szociális partnerek által előterjesztett javaslatokat is. A tagok a következő lépésekkel 
kapcsolatban is pontosítást kérnek, beleértve azt is, hogy hogyan lehet konszenzusra jutni a 
javaslattervezetekkel kapcsolatban. 
 
Az elnök az ülést azzal zárja, hogy hangsúlyozza: fontos, hogy a dokumentumot a polgárok 
hozzájárulásaira alapozzák, és felkéri képviselőiket, hogy javasoljanak új megfogalmazásokat, 
amennyiben véleményüket nem vették kellőképpen figyelembe. Megjegyzi, hogy teljes mértékben 
támogatja a polgárok ajánlásait, legyenek azok európai polgári vitacsoportok, nemzeti polgári 
vitacsoportok vagy a többnyelvű digitális platform ajánlásai, amelyek a konferencia szabályai szerint 
mind egyenlőek, és igyekszik is a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartani őket a 
dokumentumban, ugyanakkor kifejti, hogy az egyik kihívás az volt, hogy csapata nem léphetett 
közvetlenül kapcsolatba a polgárokkal. Hangsúlyozza továbbá, hogy nem szabad megfeledkezni az 
európai ifjúsági rendezvényről sem. Elkötelezi magát amellett, hogy elfogadja a polgárok minden 
átfogalmazási javaslatát, és arra kéri a résztvevőket, hogy konkrét javaslatokat tegyenek a szöveg 
javítására, továbbá tegyenek javaslatot a legmegfelelőbb szerkezetre. Az elnök ezután egy 
kulcsfontosságú kérdést tesz fel a polgároknak: legyen-e lehetőség arra, hogy a polgárok képviselőin 
kívül más résztvevők is elmondhassák ötleteiket? 
 
Miután 10 perc szünetet tartanak, hogy a polgárok megbeszélsét tarthassanak egymás között, a 
polgárok szóvivője tájékoztatja a többi csoporttagot, hogy a polgárok szívesen dolgoznának egy másik 
dokumentumon, és hogy hálásak lennének a munkacsoport többi tagjának, ha építhetnének az 
ajánlásaikra azok kibővítése és javítása érdekében. Az elnök örömmel fogadja ezt a közös értelmezést, 
és felkéri a polgárok képviselőit, hogy dolgozzanak ki egy új dokumentumot, amelyet majd a délután 
folyamán terjesztenek elő, és amely összhangban lesz a polgárok kívánságaival.  Közli továbbá, hogy a 
megállapodás szerint a tagok valamennyi ajánlását befogadják, feltéve, hogy azok a polgárok ajánlásain 
alapulnak, és céljuk azok javítása és konkrét következtetésekké való alakítása. 
 

2.2. Délutáni ülés  
 
Az ülés a polgárok kívánságain alapuló és megvitatásra előterjesztett új dokumentum alapján kezdődik. 
A tagok érdeklődnek, hogy miként lehet kifejezni az eltérő véleményeket és az egyes elképzelésekkel 
szembeni ellenérzéseket, valamint élni a módosító javaslatok benyújtásának jogával.  
A vitában ezután az első három javaslattervezet tartalmával foglalkoznak, amelyek egy célkitűzésből 
és az ezek elérését szolgáló konkrét intézkedésekből állnak.  
 
1. célkitűzés: „Növelni a polgárok részvételét és a fiatalok bevonását a demokráciába az Európai Unió 
szintjén, hogy az európaiak »teljes körű polgári tapasztalatot« szerezhessenek, biztosítani, hogy a 
választások között is hallassák hangjukat, és hogy a részvétel hatékony legyen.”  
 
E célkitűzéssel kapcsolatban a tagok arra kérik a polgárokat, hogy tisztázzák, mit jelentenek a „kivételes 
esetek” az uniós szintű népszavazások alkalmazása tekintetében, és a részvételi demokrácia milyen 
„meglévő eszközeire” gondolnak. Az előbbivel kapcsolatban a polgárok olyan kérdésekre utalnak, mint 
például a szerződésmódosítás vagy az európai hadsereg szükségessége, illetve olyan szakpolitikai 
kérdések, mint például az, hogy az atomenergiát vagy a földgázt zöldnek kell-e tekinteni. Néhány 
képviselő kijelenti, hogy nem tudja támogatni az európai népszavazás ötletét. Egy tag felveti a svájci 
modell követésének lehetőségét, amely szerint például a tagállamok 2/3-ának kellene kedvezően 
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szavaznia. Hangsúlyozzák az online eszközök használatának fontosságát, és annak meghatározását, 
hogy ki lehet uniós népszavazás kezdeményezője. Megjegyezik, hogy a népszavazás uniós szintű 
bevezetése – néhány más polgári elképzeléshez hasonlóan – a Szerződés módosítását igényelné, és 
javasolják, hogy ezt a szövegben kifejezetten rögzítsék is. Más tagok javasolják, hogy erősítsék a 
szervezett civil társadalommal való kapcsolatokra vonatkozó megfogalmazást, amely már most is 
hivatalos szerepet játszik az európai döntéshozatalban, és hídként működik az uniós intézmények és a 
polgárok között. 
 
Ami a polgári közgyűléseket illeti, javasolják, hogy azokat az Unió helyzetéről szóló beszédhez lehetne 
kapcsolni, így nagyobb hangsúlyt és láthatóságot kapnának. Hangsúlyozzák, hogy a résztvevők 
kiválasztása során biztosítani kell az inkluzivitást, valamint a tematikus konferenciák és a civil 
társadalommal és a szociális partnerekkel folytatott konzultáció lehetőségét. A polgárok 
emlékeztetnek rá, hogy az európai polgári vitacsoport eredeti ajánlása ambiciózusabb volt. 
Hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy a polgárok közgyűléseire vonatkozóan uniós jogszabály 
szülessen, és hogy az uniós intézményeknek kötelességük legyen indokolni, ha nem tesznek eleget a 
követelésnek, megemlítve a bírósági jogorvoslat lehetőségét is. Kiemelik azt is, hogy ebben a 
szakaszban a konferenciának arról kellene szólnia, hogy összegyűjtsék az „Európa jobbá tételére” 
vonatkozó ötleteket; a megvalósítással való foglalkozásnak a második szakaszban kellene következnie.  
Más pontokkal kapcsolatban a tagok kérik annak tisztázását, hogy a mesterséges intelligenciát ebben 
az összefüggésben csak a nyelvi akadályok csökkentésére kellene használni, és hogy a javaslatok között 
szerepeljen az európai jogszabályok fiatalok általi tesztelése, valamint a civil társadalmi szervezetek 
strukturális támogatása. Egy tag kiemeli a helyi, regionális és nemzeti szintű politikusok szerepét, 
akiknek fontos feladatuk az uniós szint felé vezető szakadék áthidalása, és fontosnak tartja, hogy a 
munkacsoportban valamennyi tagot egyformán figyelembe vegyék.  
 
2. célkitűzés: „Az Európai Unió érthetőbbé és hozzáférhetőbbé tétele, valamint közös európai identitás 
kialakítása” 
 
E célkitűzéssel kapcsolatban a tagok üdvözlik az EU-val kapcsolatos állampolgári neveléssel, valamint 
a polgárok által tapasztalt információs és tudásbeli hiányosságok kezelésével kapcsolatos pontokat. 
Néhány tag dicséretesnek tartja egy kisalkalmazás ötletét, valamint az Európai Történelem Házai 
hálózatának létrehozását a tagállamokban.  A tagok megemlítik az európai történelem oktatásának, 
valamint az EU kulturális és nyelvi sokszínűségének fontosságát is. Hangsúlyozzák az „Európa-nap” 
uniós szintű munkaszüneti nappá nyilvánításának ötletét, és javasolják, hogy az EU valamennyi 
munkavállalója részesüljön ebből a napból, valamint hogy e nap köré európai hetet szervezzenek az 
EU valamennyi nemzeti parlamentjének részvételével. Más tagok felhozták az elektronikus szavazás, a 
döntéshozatal átláthatósága és egyszerűsége, a szociális párbeszéd, valamint a szervezett civil 
társadalom és a szociális partnerek bevonása kérdését a munkahelyi demokrácia megerősítése 
érdekében.  
 
3. célkitűzés: „Az európai demokrácia megerősítése alapjainak megszilárdításával, az európai 
parlamenti választásokon való részvétel fokozásával, az európai kérdésekről folytatott transznacionális 
vita előmozdításával, valamint a polgárok és választott képviselőik közötti szoros kapcsolat 
biztosításával” 
 
E célkitűzéssel kapcsolatban a tagok fontosnak tartják, hogy a polgárok megértsék, ki a felelős és 
hogyan születnek a döntések az EU-ban. Utalnak az Európai Parlament választási jogról és a 
transznacionális listákról szóló jelentésére, valamint arra, hogy Európán belül biztosítani kell a 
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tisztességes és szabad választásokat. Egyesek szerint a transznacionális listák megerősítenék a 
polgárokat, és hozzájárulnának egy európai polgári térség kialakításához, ahol megvitatnák, hogy 
Európa milyen politikai irányt vegy, és közelebb hoznák az európai politikai pártokat a választókhoz.  
Más tagok hangsúlyozzák, hogy nem tudják támogatni a transznacionális listákat, és óva intenek attól, 
hogy a polgárok és az Európai Parlament képviselői közötti távolság növekedjen, továbbá hogy a 
tagállamok közötti egyensúlyhiány alakuljon ki. Arra is rámutatnak, hogy az egyik nemzeti vitacsoport 
nem támogatta az ötletet. A vitában kitérnek a transznacionális listákhoz kapcsolódó lehetséges 
vezetőjelölti rendszerre is. Egy tag azt támogatja, hogy ez inkább egy politikai folyamat eredménye 
legyen, mintsem törvényben rögzített, és azt javasolja, hogy a jelenlegi mechanizmust fordítsák meg – 
a Bizottság elnökét az Európai Parlamentnek kellene kiválasztania és javasolnia, majd az Európai Tanács 
elfogadhatná vagy elutasíthatná a jelöltet. Megemlítik az Európai Parlament számára a jogalkotási 
kezdeményezési jog megszerzésének lehetőségét és a vizsgálati jogok megerősítését is. A tagok 
megemlítik a jogállamiság fontosságát is, és javasolják, hogy a költségvetési feltételrendszer 
kiterjedjen a jogállamiság minden megsértésére, a vétójogot szüntessék meg, a nyomon követésnek 
pedig szélesebb körűnek kellene lennie, beleértve a polgári térség és a gyülekezési szabadság 
értékelését is. További kérdésként említik az Európai Parlament szerepének megerősítését, például 
kezdeményezési jog biztosításával, erősebb vizsgálati jogokkal, a Tanáccsal való egyenlő bánásmóddal 
az adósság és az adózás terén, valamint a szavazati korhatár 16 évre történő csökkentésével, 
megjegyezve, hogy az utóbbi felvetéssel az európai polgári vitacsoport nem értett egyet.  
 

3. Az elnök záró megjegyzései 
 
Az elnök végezetül üdvözli a munkamódszerrel kapcsolatos megállapodást, valamint hogy a legtöbb 
érdemi hozzászólás támogatta az előterjesztett javaslattervezeteket. Ezután felvázolja a következő 
lépések ideiglenes ütemtervét, amelynek célja, hogy a munkacsoport vitája a következő plenáris ülésen 
lezáruljon. Ennek érdekében minden tagot arra kér, hogy járuljanak hozzá a nem hivatalos 
dokumentumhoz. A munkacsoport más tagjai által benyújtott ötleteket is tartalmazó új tervezetet 
azután az áprilisi I. ülésen fogják megvitatni. Felkéri a polgárokat, hogy alaposan tekintsék át a nem 
hivatalos dokumentumot és annak minden elemét, a következő ülésen pedig aktívan és nyíltan fejtsék 
ki ellenvetéseiket a javaslattervezetek egyes aspektusaival kapcsolatban, mivel ez segítheti a 
konszenzus elérésének folyamatát. 
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I. MELLÉKLET A 2022. március 25-i ülés napirendje 
 

 

 
 
 

AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIÁVAL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT  
HATODIK ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE  

 
2022. március 25., péntek, 9.00–11.30 és 14.00–16.00 

(S2.1. terem – hibrid) 
 

1. Az elnök megnyitója  
 
2. A polgári vitacsoportok szóvivőjének felszólalása 
 
3. A melléklet szerinti új informális dokumentumtervezet bemutatása és megvitatása a 
munkacsoport jelenlegi helyzetének a március 26-i plenáris ülésen történő ismertetése 
céljából 
 
4. Az elnök lezárja az ülést 

 
 

Melléklet: 
- Informális dokumentum 
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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 

 
 

    
 


