Összefoglaló jelentés az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testületének ötödik
üléséről
2021. május 26., szerda
14.30–16.30, a Tanács Európa épületének S7 üléstermében és online
Résztvevők: a résztvevők listáját lásd a mellékletben
Összefoglaló és összegzés:
Az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testülete 2021. május 26 -án, a Tanács Európa
épületének S7 üléstermében (és online) tartotta ötödik ülését.
Az ülés társelnökei Ana Paula ZACARIAS, Portugália Európa-ügyi államtitkára, Guy
VERHOFSTADT európai parlamenti képviselő és Dubravka ŠUICA, a Bizottság demokráciáért
és demográfiáért felelős alelnöke voltak.
A vezető testület jóváhagyta a konferencia plenáris ülései, az európai polgári vitacsoportok
és az európai polgári rendezvények tekintetében javasolt ideiglenes ülésnaptárt, ugyanakkor
megállapította, hogy némi rugalmasságra van szükség.
A vezető testület néhány kiigazítással jóváhagyta a konferencia alaku ló plenáris ülésének
napirendtervezetét, és a napirendi pontok közé felvett egy a konferencia céljáról és a
konferenciától várt eredményekről tartandó megbeszélést.
Emellett véleménycserét tartott a plenáris ülés megszervezésének kérdésében. A vezető
testület nyugtázta a társelnökök azon javaslatát, hogy hozzanak létre kilenc plenáris
munkacsoportot, a többnyelvű digitális platform kilenc témájának megfelelően. Nyolc
csoport elnöki tisztét a vezető testület képviselői és a megfigyelők látnák el, ebből kettő
csoport elnöki tisztét az Európai Parlament, kettőét a Tanács, kettőét az Európai Bizottság,
kettőét pedig a nemzeti parlamentek képviselői töltenék be. A kilencedik munkacsoport
elnöke az Európai Ifjúsági Fórum elnöke lenne.
A társelnökök gyakorlati javaslatot nyújtanak majd be a plenáris ülésen való felszólalás
időtartamára vonatkozóan, amit az egyenlő félként való kezelés, a képviselők egyenlősége
és a polgárok különleges szerepe hármas elv jegyében kell megállapítani.
A vezető testület nyugtázta a 2021. június 17-én Portugáliában megrendezésre kerülő
európai polgári rendezvény előkészületeit.
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A vezető testület ezenfelül nyugtázta az európai polgári vitacsoportok aktualizált gyakorlati
szabályait és a nemzeti polgári vitacsoportok megszervezésére vonatkozó iránymutatást.
Emellett véleménycserét tartott a konferencia kommunikációs stratégiájáról. A vezető
testület megbízta mindhárom intézmény – az Európai Parlament, a Tanács és az Európai
Bizottság – Kommunikációs Főigazgatóságát, hogy a vezető testület következő ülésén
nyújtsanak be összehangolt tervet arra vonatkozóan, hogy miként lehet népszerűsíteni a
konferenciát és különösen a többnyelvű digitális platformot.

1. A konferencia plenáris üléseinek, az európai polgári vitacsoportoknak és az e urópai
polgári rendezvényeknek az ülésnaptára: jóváhagyás
Az ülést Ana Paula ZACARIAS (társelnök) nyitotta meg azzal, hogy ismertette a konferencia
plenáris üléseinek, az európai polgári vitacsoportoknak és az európai polgári
rendezvényeknek a tervezett ülésnaptárát. A társelnök hangsúlyozta: fontos a konferencia
plenáris ülése és az európai polgári vitacsoportok közötti jó kommunikáció, valamint az,
hogy 2021. június 17-én egy polgári rendezvénnyel induljon az eseménysorozat, az alakuló
plenáris ülés előtt.
Guy VERHOFSTADT (társelnök) rámutatott arra, hogy a tervek szerint mind a delegációk
üléseit, mind pedig a politikai családok gyűléseit a konferencia plenáris ülései előtt tartják
majd. Ismertette, hogy az európai polgári vitacsoportok első ülését az E urópai Parlament
strasbourgi épületeiben rendezik majd meg, míg a másodikat online, a harmadikat pedig
négy különböző városban, a résztvevők személyes jelenlétével.
A társelnökök felszólalásait követő vita során a résztvevők általában egyetértettek a
tervezett ülésnaptárral, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a hosszú távú tervezés
tekintetében némi rugalmasságra van szükség.
Emellett elhangzott az a kérés, hogy vizsgálják meg újból a szociális partnerek plenáris
ülésen részt vevő képviselőinek számát, és hog y a jelenlegi szabályokon túlmenően is legyen
lehetőség az eltérő vélemények rögzítésére. Hasonló kérés hangzott el a helyi és a regionális
képviselők számának újbóli mérleg elésére vonatkozóan.
Záró észrevételeiben Ana Paula ZACARIAS (társelnök) kiemelte, hogy a tervezett ülésnaptár
a tényleges igényeknek megfelelően még alakulhat, és bizonyos fokú rugalmasságra lehet
szükség. Ami a fent említett kéréseket illeti, a társelnök hangsúlyozta, hogy azokat a
társelnökök nyugtázták, vizsgálják a javaslatokat, és a lehető leghamarabb visszatérnek a
kérdésre.
Ezen észrevételeket követően a társelnök megállapította, hogy a vezető testület a javasolt
szükséges rugalmassággal jóváhagyhatja az ideiglenes ülésnaptárt.
Összegzés:
A vezető testület jóváhagyta a konfere ncia plenáris ülései, az európai polgári
vitacsoportok és az európai polgári rendezvények tekintetében javasolt ideiglenes
ülésnaptárt, ugyanakkor megállapította, hogy némi rugalmasságra van szükség.
2. A konferencia 2021. június 19-i alakuló plenáris ülése – Javasolt napirend: jóváhagyás
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A 3. napirendi ponttal együtt került megtárgyalásra.
3. A konferencia plenáris ülése: a társelnökök tájékoztatója
Guy VERHOFSTADT (társelnök) javasolta, hogy a 2. és a 3. napirendi pontot együtt
tárgyalják.
Elmondta, hogy a nemzeti vitacsoportok/rendezvények 27 képviselője és az Európai Ifjúsági
Fórum elnöke, akik jelen lesznek a június 17-i lisszaboni európai polgári rendezvényen, részt
fognak venni konferencia június 19-i alakuló plenáris ülésén. Kifejtette továbbá , hogy az
európai polgári vitacsoportok képviselői nem lesznek jelen, mivel a vonatkozó vitacsoportok
addigra még nem jelölik ki képviselőiket. A társelnök ismertette a június 19 -i, két részből álló
plenáris ülés napirendtervezetét. Az ülés első felében a résztvevők előadást hallgatnának
meg az európai polgári vitacsoportokról és a többnyelvű digitális platformról, ezt
mélyreható vita követné (körülbelül 3 óra). Az ülés második felében gyakorlati kérdésekről
lenne szó, nevezetesen a résztvevőkkel ismertetné k a munkacsoportok felépítését és a
konferencia ideiglenes, a vezető testület által jóváhagyott ülésnaptárát, majd rövid vita
következne (fél óra).
Guy VERHOFSTADT (társelnök) a fentieket követően az alábbi javaslatokat terjesztette elő a
konferencia plenáris ülésének általános szabályaira vonatkozóan:

 A megbeszélések kilenc munkacsoportban zajlanak majd, a többnyelvű digitális
platform témái köré szerveződve. Nyolc csoport elnöki tisztét a vezető testület
képviselői és a megfigyelők látnák el, ebből kettő csoport elnöki tisztét az Európai
Parlament, kettőét a Tanács, kettőét az Európai Bizottság, kettőét pedig a nemzeti
parlamentek képviselői töltenék be. A kilencedik munkacsoport elnöke az Európai
Ifjúsági Fórum elnöke lenne.
 A felszólalási idővel kapcsolatban a társelnök emlékeztetett arra, hogy a rendszerre
vonatkozó döntéseket olyan elvek jegyében kell meghozni, mint a plenáris ülés
tagjainak egyenlősége, a plenáris ülés négy intézményi elemének egyenlő félként
való kezelése, valamint a polgárok különl eges szerepe a vitacsoportok ajánlásainak a
plenáris ülés elé terjesztésében.
 Az ülésrendet illetően a társelnökök azt javasolták, hogy a vezető testület képviselői
és a megfigyelők az első sorokban foglaljanak helyet, a többi képviselő pedig
betűrendben.
Az ezt követő vita alkalmával:






a résztvevők megköszönték a társelnökök javaslatait,
számos felszólaló hangsúlyozta, hogy a konferencia plenáris ülésének élénknek,
dinamikusnak és vonzónak kell lennie,
mások rámutattak arra, hogy a polgárok megfelelő részvételére van szükség az
alakuló plenáris ülésen,
a napirendtervezet kapcsán többen is mélyrehatóbb megbeszéléseket szorgalmaztak
(például a konferencia céljáról és a várt eredményekről, a többnyelvű digitális
platform tartalmáról, a világjárvány tanulságairól, illetve más témákról), néhányan
pedig azt kérték, hogy jusson több idő vitára,
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többen támogatták a munkacsoportokra vonatkozó javaslatot, néhányan pedig
bővebb tájékoztatást kértek a munkacsoportok működéséről,
a felszólalási idő tekintetében általános egyetértés volt abban, hogy egyensúlyra van
szükség – ezzel összefüggésben néhányan amellett érveltek, hogy a felszólalási időt a
politikai hovatartozásnak megfelelően osszák el, míg mások rámutattak arra, hogy ez
nem megfelelő megközelítés a plenáris ülés minden képviselője számára, és ezért
egy olyan rendszer mellett érveltek, amely inkább a plenáris ülés elemein alapul.

Dubravka ŠUICA (társelnök) köszönetet mondott a képviselőknek és a megfigyelőknek
elképzeléseikért és észrevételeikért. Azon véleményének adott hangot, hogy ebben a korai
szakaszban (júniusban) nem lenne célszerű széles körben megvitatni a többnyelvű digitális
platform tartalmát, mivel az befolyásolná ennek az alulról építkező kezdeményezésnek a
keretében folytatandó megbeszélés eket. Kiemelte, hogy a társelnökök minden tőlük
telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy az európai polgári vitacsoportokba
kiválasztandó 800 polgárból legalább 80-an online részt vehessenek a lisszaboni
rendezvényen.
Ana Paula ZACARIAS (társelnök) egyetértett azzal az elképzeléssel, hogy a konferencia
alakuló plenáris ülésén a résztvevők folytassanak érdemi vitát a konferenciától várt
eredményekre és a konferenciával kapcsolatos elképzelésekre összpontosítva. Emellett
javasolta, hogy a Bizottság ismertes se a platform korai tanulságait. Hangsúlyozta az alakuló
plenáris ülés előtt június 17-én Lisszabonban megrendezésre kerülő polgári rendezvény
szerepét, valamint azt, hogy a nemzeti vitacsoportok/rendezvények 27 képviselője és az
Európai Ifjúsági Fórum elnöke jelen lesz a június 19-i plenáris ülésen.
Záró észrevételeiben Guy VERHOFSTADT (társelnök) is megemlítette, hogy a nemzeti
vitacsoportok, illetve rendezvények 27 képviselője és az Európai Ifjúsági Fórum elnöke részt
vesznek majd a konferencia alakuló plenáris ülésén. Azt javasolta, hogy a napirend első
részében a résztvevők folytassanak széles körű, mélyreható, 3 –4 órás megbeszélést a
konferencia céljáról és a konferenciától várt eredményekről, így az európai polgári
vitacsoportokról és a többnyelvű digitális platformról, a második rész pedig legyen nagyon
rövid. Emlékeztetett arra, hogy a plenáris ülés körülbelül 40 tagjából álló egyes
munkacsoportoknak javaslatokat kell kidolgoznia a plenáris ülés számára, és hangsúlyozta,
hogy minden képviselő felkérést kap, hogy ebben részt vegyen. Elmondta: a felszólalási időt
illetően a társelnökök olyan javaslatot fognak előterjeszteni, amely figyelembe veszi a
benyújtott észrevételeket és javaslatokat, és amely a képviselők egyenlőségének, az egyenlő
félként való kezelésnek és a polgárok által az ajánlásaik benyújtásakor betöltött különleges
szerepnek az elvein alapul. Végezetül javasolta, hogy a konferencia plenáris üléseiről szó
szerinti jegyzőkönyv készüljön.
E megbeszélésre figyelemmel módosított napirendet f ognak kiküldeni.
Összegzés:
A vezető testület néhány kiigazítással jóváhagyta a konferencia alakuló plenáris ülésének
napirendtervezetét, és a napirendi pontok közé felvett egy a konferencia céljáról és a
konferenciától várt eredményekről tartandó megbe szélést.
A vezető testület nyugtázta a társelnökök azon javaslatát, hogy hozzanak létre kilenc
plenáris munkacsoportot, a többnyelvű digitális platform kilenc témájának megfelelően.
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Nyolc csoport elnöki tisztét a vezető testület képviselői és a megfigyelő k látnák el, ebből
kettő csoport elnöki tisztét az Európai Parlament, kettőét a Tanács, kettőét az Európai
Bizottság, kettőét pedig a nemzeti parlamentek képviselői töltenék be. A kilencedik
munkacsoport elnöke az Európai Ifjúsági Fórum elnöke lenne.
A társelnökök gyakorlati javaslatot nyújtanak majd be a plenáris ülésen való felszólalás
időtartamára vonatkozóan, amit az egyenlő félként való kezelés, a képviselők
egyenlősége és a polgárok különleges szerepe hármas elv jegyében kell megállapítani.

4. Polgári rendezvény, 2021. június 17.: a társelnökök tájékoztatója
Ana Paula ZACARIAS (társelnök) azzal nyitotta meg ezt a napirendi pontot, hogy
emlékeztetett arra: a tagállamok érdeklődést tanúsítanak a konferencia iránt, a
tagállamokban szervezett rendezvényeknek pedig nagy jelentőségük van. Jelezte: szem előtt
tartva azt, hogy a konferencia középpontjában a polgárok állnak, a társelnökök azt
javasolják, hogy a 2021. június 19-i alakuló plenáris ülés kiegészítéseként 2021. június 17 -én
kerüljön
sor
európai
polgári
rendezvényre
Portugáliában.
A
nemzeti
vitacsoportok/rendezvények 27 képviselője és az Európai Ifjúsági Fórum elnöke meghívást
kap majd a rendezvényen való személyes részvételre. (Az európai polgári vitacsoportokba
kiválasztott polgárok közül) 80-an pedig online vesznek majd részt a rendezvényen. A
résztvevőknek lehetőségük nyílik majd arra, hogy beszéljenek a konferenciával kapcsolatos
elvárásaikról. A rendezvényt online, mindenki számára hozzáférhető módon fogják
közvetíteni. A rendezvényt követően a konferencia alakuló plenáris ülésén részt vesz majd a
nemzeti vitacsoportokat/rendezvényeket képviselő 27 személy és az Európai Ifjúsági Fórum
elnöke.
Az ezt követő megbeszélésen a résztvevők üdvözölték a rendezvényt, és hangsúlyozták
annak fontosságát, hogy a konferencia középpontjába a polgárok kerüljenek. Néhány
résztvevő a polgárok kiválasztásának módjával kapcsolatban tett fel kérdéseket, mások
pedig kiemelték: fontos, hogy legyen egy arra irányuló stratégia, hogy összességében miként
lehetne a polgárokat bevonni a vitába.
Záró észrevételeiben Ana Paula ZACARIAS (társelnök) jelezte, hogy a tagállamok felkérést
kaptak arra, hogy kijelöljék a nemzeti vitacsoportok/rendezvények 27 képviselőjét. Felkérte
a vezető testület valamennyi képviselőjét és a megfigyelőket, hogy online vegyenek részt a
rendezvényen.
A naprakész információk elérhetők lesznek.
Összegzés:
A vezető testület nyugtázta azt a javaslatot, hogy 2021. június 17 -én európai polgári
rendezvényre kerüljön sor Portugáliában.

5. Európai polgári vitacsoportok
Dubravka ŠUICA (társelnök) ismertette az európai polgári vitacsoportok szervezésének
szabályait, amelyeket a vezető testület április 22-i megbeszélését követően aktualizáltak, és
az ülést megelőzően megküldtek a résztvevőknek. A témákat illetően, a polgári
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vitacsoportok a platform témái alapján kerülnek majd kialakításra, és négy témakör köré
fognak szerveződni:
1. európai demokrácia/értékek, jogok, jogállamiság, biztonság;
2. éghajlatváltozás, környezet/egészség;
3. erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság, munkahelyek/oktatás, ifjúság, kultúra,
sport/digitális átalakulás;
4. az EU a világban/migráció.
A társelnök kiemelte, hogy még soha nem került sor ilyen nagyszabású gyakorlatra.
Nyolcszáz polgárt választanak majd ki
véletlenszerűen négy vitacsoportba
(vitacsoportonként 200-at). A kiválasztási eljárást körülbelül egy hónappal a szeptember
közepén kezdődő vitacsoporti ülések előtt fogják véglegesíteni. Megjegyezte továbbá, hogy
a nemzeti polgári vitacsoportok tekintetében iránymutatás készült a tagállamok számára.
Hangsúlyozta, hogy a közös titkárság a vitacsoportok munkájának kialakításán dolgozik
azért, hogy a polgárok a nagy témakörökön belül – a platformról érkező hozzájárulások
figyelembevételével – fontossági sorrendbe tudják rendezni a témákat.
Az ezt követő megbeszélésen a résztvevők köszönetet mondtak a társelnököknek a
munkájukért, és






megjegyezték: fontos, hogy a kiválasztási folyamat valóban véletlenszerű legyen
valamennyi tagállamban, és hogy pénzügyi ellentételezésre van szükség ahhoz, hogy
a polgárok részt tudjanak venni az európai polgári vitacsoportokban,
felhívták a figyelmet a vitacsoportok számára kijelölt átfogó témákból fakadó
esetleges nehézségekre,
utaltak a vitacsoportokat segítő szakértők szerepére és kiválasztására,
rámutattak: fontos, hogy a vitacsoportok munkája átlátható legyen.

Záró észrevételeiben Dubravka ŠUICA (társelnök) megerősítette, hogy szakértők
információkkal segítik majd az európai polgári vitacsoportok tevékenységét, és hogy a
megbeszélések tekintetében irányadók lesznek a többnyelvű digitális platformról érkező
hozzájárulások.
Összegzés:
A vezető testület nyugtázta az európai polgári vitacsoportokra vonatkozó aktualizált
gyakorlati szabályokat és a nemzeti polgári vitacsoport ok szervezésére vonatkozó
iránymutatást.

6. A konferencia kommunikációs stratégiája: véleménycsere
Dubravka ŠUICA (társelnök) áttekintést nyújtott a vezető testület számára a platformmal
kapcsolatos aktuális helyzetről. Ismertette a platform látogatási adatait és a javasolt
elképzelések számával kapcsolatos adatokat, valamint a felhasználók szociodemográfiai és
földrajzi hátterével kapcsolatos jelenlegi tendenciákra vonatkozó adatokat. Aláhúzta, hogy
közös erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy még jobban el lehessen érni a lakosságot,
többek között a fiatalokat, a nőket és az uniós ügyek iránt általában nem érdeklődőket.
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Jelezte, hogy a platform iránti érdeklődést a konferencia rendezvényei is növelni fogják.
Hangsúlyozta, hogy a vezető testület minden ta gjának fontos szerep jut a platformmal
kapcsolatos információk terjesztésében. Emellett jelezte: nem lesz elegendő a hagyományos
intézményi kommunikáció, hanem folytatni kell a közösségi médiában, valamint a sport -, a
kulturális és az egyéb szervezetekkel való együttműködésben rejlő lehetőségek
feltérképezését, hogy még több személyt meg lehessen szólítani. A társelnök méltatta a
három intézmény Kommunikációs Főigazgatósága által már elvégzett munkát, és felkérte
őket, hogy dolgozzanak ki javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen célzott kommunikációs
tevékenységekkel lehetne népszerűsíteni az eddigi lépéseket.
A vezető testület képviselői és a megfigyelők többek között azt javasolták, hogy:
 szervezzenek a konferenciával kapcsolatos, újságírók részvételével zajló külön
tájékoztatókat,
 a vezető testületben képviselt intézmények és szervezetek töltsenek be
véleményformáló szerepet.
Guy VERHOFSTADT (társelnök) szorgalmazta, hogy a közös titkárság tegyen javaslatot arra
vonatkozóan, hogy az újságírók hogyan kísé rhetik figyelemmel az európai polgári
vitacsoportok tevékenységét és adhatnak arról tájékoztatást, továbbá kiemelte: a közösségi
médiában kell hirdetni annak érdekében, hogy még többen szóljanak hozzá a többnyelvű
digitális platform témáihoz. Kérte, hogy a három Kommunikációs Főigazgatóság a vezető
testület következő ülésén terjesszen elő összehangolt javaslatot, amiben intézményenként
ismertetik, hogy milyen kommunikációs tevékenységek megvalósítását javasolják.
Ana Paula ZACARIAS (társelnök) szorgalmazta , hogy a három Kommunikációs Főigazgatóság
vizuális anyagokkal kísérve terjesszen elő javaslatot a közös narratívára vonatkozóan: miről
szól a konferencia, milyen elemekből áll és kik a résztvevői. Kiemelte, hogy a konferencia
résztvevői számára fontos az adatvédelem is.
Záró észrevételeiben Dubravka ŠUICA (társelnök) hangsúlyozta, hogy a kommunikációs
stratégiáról folytatott véleménycsere nagyon hasznos volt, és felkérte a három
Kommunikációs Főigazgatóságot, hogy terjesszen elő egy arra vonatkozó tervet, hogy
miként lehetne fokozni a platformmal kapcsolatos tájékoztatást.
Összegzés:
A vezető testület megbízta az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság
Kommunikációs Főigazgatóságát, hogy a vezető testület következő ülésén nyújtsanak be
összehangolt tervet a konferencia és különösen a többnyelvű digitális platform
népszerűsítésére.

Kapcsolattartó:

Eva-Maria Poptcheva, a közös titkárság tagja
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