
 

 2. vitacsoport, 3. ülésszak - 1 
 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

  

Konferencia Európa 
jövőjéről 
 

Fénykép © Európai Unió, 2021 - EP/Kenton Thatcher 

Jelentés: 2. vitacsoport, 3. ülésszak 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai 
demokrácia / értékek és jogok, jogállamiság, 
biztonság” 



 

 2. vitacsoport, 3. ülésszak - 2 
 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

Konferencia Európa jövőjéről 

Jelentés 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / értékek és 
jogok, jogállamiság, biztonság” 

3. ülésszak: 2021. december 10-12., Firenze, Olaszország 

Az európai polgári vitacsoportok az Európai Parlament, az EU Tanácsa és az Európai Bizottság 
szervezésében, az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében kerülnek megrendezésre. 

Ezt a dokumentumot1 a Missions Publiques, a Danish Board of Technology, a Deliberativa, az Ifok és a 
Kantar Public által alkotott tanácskozási csoport készítette, amely a vitacsoportok kialakításáért és 
létrehozásáért felelős. 2. vitacsoport: „Európai demokrácia / 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRightsÉrtékek és jogok, jogállamiság, biztonság” A 3. 

ülésszakot a Deliberativa vezette a Missions Publiques és az Ifok társvezetői 
közreműködésével. 
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1. A 3. ülésszak összefoglalója: 

2. Az európai polgári vitacsoportok 3. ülésének kontextusa 

3. Az ülésszak elsődleges eredménye: A vitacsoport által elfogadott ajánlások  

 

 

⚫ I. melléklet: Hogyan készültek el az ajánlások? 

⚫ II. melléklet: Szakértők hozzájárulása / Tényellenőrzők támogatása a tényvizsgálati folyamat 

során 

⚫ III. melléklet: A vitacsoport által megvizsgált és el nem fogadott ajánlások 

⚫ IV. melléklet: Fejezetenkénti eligazítás 

 

1. A 3. ülésszak összefoglalója: 

December 10-12 között 162 véletlenszerűen kiválasztott, különböző korú és hátterű európai polgár, 

akik az Európai Unió minden részéből érkeztek, harmadszor találkoztak, hogy az 1. és 2. ülésszak során 

lezajlott eszmecserét folytatva megvitassák az „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, 

biztonság” témáját. Az utolsó ülésszakra a 2. panel résztvevőit a firenzei Európai Egyetemi Intézetben 

látták vendégül, de lehetőségük volt az online részvételre is. A polgárok a 2. ülésszak során kidolgozott 

iránymutatások alapján 39 végső ajánlást dolgoztak ki és fogadtak el, amelyeket a konferencia plenáris 

ülésén ismertetnek és vitatnak meg. A 162 résztvevő közül 26-an vettek részt és szóltak hozzá távolról. 

Az eszmecsere és a közös munka három formátumban zajlott: 

⚫ Alcsoportokban. A 15 alcsoport mindegyike körülbelül tíz-tizenhárom polgárból állt. Minden 

alcsoportban négy-öt nyelven beszéltek, minden polgár beszélhetett a saját nyelvén vagy azon 

a nyelven, amelyen kényelmesen tud kommunikálni. Minden alcsoportnak volt egy, a 

 
1Nyilatkozat: ez a jelentés a szerzők kizárólagos felelőssége, és nem tükrözi az Unió intézményeinek véleményét. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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tanácskozási csoporttól vagy más külső szolgáltatótól érkező szakmai facilitátora. A 

moderátorok munkájának támogatására az EUI alcsoportonként egy-egy jegyzetelőt 

biztosított. 

⚫ Plenáris ülésen az összes résztvevővel. A plenáris üléseket a tanácskozási csoport két fő 

moderátora vezette, tolmácsolással az EU 24 hivatalos nyelvén. 

A szakértők és tényellenőrzők támogatásával, saját tudásukkal és tapasztalataikkal, valamint 

tanácskozásokon keresztül a polgárok „nyílt fórum” keretében kezdték meg a 2. ülésszak2 során a 

testület által készített valamennyi iránymutatás vizsgálatát. A biztosított szakértelem mellett az 

alcsoportok segítői is támogatták őket. Minden polgár ötven matricát kapott (tíz zöldet az 1. 

területhez, tíz pirosat a 2. területhez, tíz kéket a 3. területhez, tíz sárgát a 4. területhez, tíz lilát az 5. 

területhez), és területenként legfeljebb tíz iránymutatást priorizált. Minden polgár öt fekete matricát 

kapott, hogy a saját alcsoportjuk által készített iránymutatásokat priorizálják. Miután a testületi szintű 

priorizálás befejeződött, a polgárokat ugyanabba az alcsoportba osztották be, amelyben a 2. ülésszak 

során dolgoztak, és közösen megbeszélték, hogy a testület többi tagja és a saját alcsoportjuk tagjai 

csoportjuk melyik iránymutatásait priorizálták.  

Az ajánlások kidolgozásához az egyes alcsoportok egytől háromig terjedő, de legfeljebb öt ajánlást 

tartalmazó indikatív tartományt kaptak. Az alcsoportok szintjén az iránymutatások priorizálásához a 

polgárok egy priorizálási rendszert használtak, amelynek alapján a testület által legnagyobb 

támogatottságot élvező alterület iránymutatásának kidolgozását kezdték meg. Másodszor azon 

dolgoztak, amelyik a legnagyobb támogatást kapta a saját alcsoportjuk részéről, és így tovább. 

Az alcsoportok munkája ezután az iránymutatások ajánlásokká történő kidolgozására irányult. Ehhez 

a polgárok egy ajánlási sablont használtak:  

 Leírás Jelkorlátok angolul 

Záró ajánlások Azt javasoljuk, hogy... 1000 

Végső indokolás Azért javasoljuk ezt, mert...  300 

A csoportnak a következő elemekkel/kérdésekkel kellett foglalkoznia (nem szigorú kötelezettség, de 
határozott ajánlás) az ajánlások indoklásának megfogalmazása során:   
 

1. Miért fontos és releváns ez az ajánlás a testület témái szempontjából? 
2. Miért fontos az uniós szintű fellépés? 
3. Milyen nemkívánatos hatásai/árnyoldalai vannak ennek az ajánlásnak, és miért tartjuk 

mégis fontosnak, hogy megtegyük? 
 

Az alcsoportok munkája során négy, egyenként körülbelül 30 perces, alcsoportok közötti visszajelző 

ülést tartottak annak érdekében, hogy a résztvevők megértsék a többi alcsoportban végzett munkát, 

és gazdagítsák ajánlásaikat. Minden egyes visszajelző ülésen minden alcsoportból egy-egy résztvevő 

átvonult egy másik terembe. Ez a résztvevő bemutatta az alcsoportja által eddig elkészített 

ajánlástervezeteket, és lejegyezte társai észrevételeit. A jegyzetelő a visszajelzéseket egy online 

 
2 Az 2. vitacsoport 2. ülésszakáról szóló jelentés elérhető itt: 2. vitacsoport - 2. ülésszak - Jelentés 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/3ful6h3myjy6adfvyalilc798yxx?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22hu21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27hu21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220112%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220112T140155Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=0ddecf561a80ed6d6ad8cbf4603183a562d288e38247d419712f03db4c05e640
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táblázatba vezette be, hogy az ajánlástervezeteket készítő alcsoport a képviselőjük szóbeli 

beszámolója mellett azt is megtekinthesse. 

Az egyes alcsoportok ajánlásait a testület december 12-én, vasárnap szavazta meg. A szavazás előtt 

minden résztvevő megkapta az előző nap elkészített ajánlástervezeteket tartalmazó dokumentumot, 

hogy azokat saját nyelvükön (angolból automatikusan lefordítva) elolvashassák. A szavazás egy online 

űrlapon keresztül zajlott. A szavazási folyamatot öt részre osztották, amelyek megfeleltek a testület öt 

iránymutatásának. Az ajánlásokat területenként mutatták be. Minden egyes szakasz 30 percig tartott. 

Minden alcsoportból egy-egy állampolgár mutatta be az alcsoport munkáját. A fő moderátor angolul 

olvasta fel a terület egyes ajánlásait, hogy a polgárok egyszerre hallhassák a tolmácsolással. Az 

ajánlásokról egyenként szavazott az összes résztvevő. Minden tolmács előzetesen megkapta az írásos 

ajánlástervezeteket angol nyelven, hogy a szavazáskor a lehető legszínvonalasabb tolmácsolást 

biztosítsa. 

A végső szavazások eredményei alapján az ajánlásokat az alábbiak szerint osztályozták:  

- Azokat az ajánlásokat, amelyek elérték a leadott szavazatok legalább 70%-át, a testület 
elfogadta.  

- A küszöbértéket el nem érő ajánlásokat a testület nem fogadta el, és e jelentés III. 
mellékletében szerepelnek. 

A testület plenáris üléseinek videofelvételei itt találhatók: 

⚫ A vitacsoport december 10-i plenáris ülése 

⚫ A vitacsoport december 12-i plenáris ülése 

 

2. Az európai polgári vitacsoportok 3. ülésszakának kontextusa 

Az európai polgári vitacsoportok az Európa jövőjéről szóló konferencia egyik legfontosabb eleme. 

Négy európai polgári vitacsoportot szerveznek, hogy a polgárok közösen gondolkodhassanak arról, 

milyen jövőt szeretnének az Európai Uniónak. 

⚫ A 4 panelben mintegy 200 európai polgár vesz részt, akiket véletlenszerű kiválasztással 

választanak ki a 27 tagállamból; 

⚫ Az EU sokszínűségének tükrözése: földrajzi származás (nemzetiség és városi/vidéki), nem, 

életkor, társadalmi-gazdasági háttér és iskolai végzettség; 

⚫ tagállamonként legalább egy női és egy férfi állampolgár vesz részt minden testületben; 

⚫ Minden testület egyharmada fiatalokból áll (16-25 évesek). Különleges kapcsolódást hoztak 

létre az ifjúsági csoport és az Európai Ifjúsági Esemény között. 

Minden testület három alkalommal ülésezik 2021 szeptembere és 2022 februárja között. Az 1. 

ülésszakra Strasbourgban, az Európai Parlamentben került sor. A 2. ülésszakra online került sor, az 

Interactio segítségével: ez egy olyan online eszköz, amely lehetővé teszi a többnyelvű üléseket, 24 

nyelven, szinkrontolmácsolással. A 3. ülésszakra négy különböző tagállamban kerül sor: Az 1. panel 

Dublinban, az Institute of International and European Affairs-ben (Nemzetközi és Európai Ügyek 

Intézete) és a dublini várban, a 2. panel Firenzében, az Európai Doktori Intézetben, a 3. panel 

Natolinban, a College of Europe-ban, a 4. panel pedig Maastrichtban, az Európai Közigazgatási 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Intézetben (EIPA), a Maastrichti Gazdaságtudományi Egyetemen és a Maastrichti Kiállítás- és 

Konferencia-központban. 

Míg az 1. ülésszak egy bevezető ülésszak volt, amelynek célja a jövőkép kialakítása, a napirend 

meghatározása és azon témák priorizálása volt, amelyekre a polgárok összpontosítani kívánnak, a 2. 

ülésszak pedig az e témákban való elmélyülést és az iránymutatások kidolgozását célozta, addig a 3. 

ülésszak célja a konferencia plenáris üléséhez való érdemi hozzájárulás volt azáltal, hogy az uniós 

intézmények számára nyomon követendő ajánlásokat fogalmazott meg. 

 

3. Az ülésszak elsődleges eredménye: A VITACSOPORT ÁLTAL ELFOGADOTT AJÁNLÁSOK (A 

PLENÁRIS ÜLÉS ELÉ TERJESZTENDŐ) 

 
1. munkaterület: A jogok és a megkülönböztetésmentesség biztosítása  
 
1.1. alterület: Megkülönböztetésmentesség / 1.2. alterület: Nemek közötti egyenlőség  
 
1. „Javasoljuk, hogy az EU írjon elő a munkaerőpiaci hátrányos megkülönböztetés tilalmára 
vonatkozó kritériumokat (fiatalokra, idősekre, nőkre, kisebbségekre vonatkozó kvóták). Ha a 
vállalatok teljesítik a kritériumokat, támogatásokban vagy adókedvezményekben részesülnek. 
Javasoljuk, hogy a munkavállalók körében fokozzák a következők ismertségét: 

• nemzetek feletti és nemzeti intézmények (pl. szakszervezetek); 

• olyan mechanizmusok, amelyek biztosítják, hogy a vállalatok tiszteletben tartsák a 
munkahelyi hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó hatályos szabályokat; 

• a munkaerőpiacon hátrányos megkülönböztetéssel szembesülő társadalmi csoportoknak 
(fiatalok, idősek, nők, kisebbségek) szóló képesítési programok.  

 
Egy kétlépcsős uniós jogszabály elfogadását javasoljuk. Először is, nyújtsanak támogatást a 
hátrányos megkülönböztetésnek kitett bizonyos csoportokból származó munkavállalók 
felvételéhez. Másodszor, a munkaadókat törvény kötelezze arra, hogy egy minimális időtartamra 
ilyen csoportokat foglalkoztassanak.” 
 
Az EU feladata ugyanis a szabadpiaci érdekek és az olyan kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok 
védelme közötti egyensúly fenntartása amelyek számára jogi védelmet kell nyújtani. A vállalatok 
számára kívánatosak a heterogén csoportok, mivel különféle képesítéseket kínálnak. A támogatások 
további ösztönzőt jelentenek a vállalatok számára. 
 
2. „Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy olyan ösztönző programot, amely a nagy- és 
kisvállalkozásokon belül megkönnyíti a megfizethető óvodák és játszóterek létrehozását. A közös 
használatú létesítmények szintén életképes lehetőséget kínálnak arra, hogy a kisebb cégek 
támogatáshoz jussanak.  
Javasoljuk, hogy az EU szorítsa rá a vállalatokat arra, hogy az alkalmazottak számával arányosan 
hozzanak létre óvodákat.”  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a családi és a szakmai élet összehangolása javítja a munkahelyi teljesítményt, 
csökkenti a munkanélküliséget, és olyan helyzetet teremt a szülők, különösen a nők számára, 
amelyben folytatni tudják szakmai pályafutásukat. A javasolt megoldás a szociális dimenzióra helyezi 
hangsúlyt, és ezáltal garantálja a gyermekek biztonságát és csökkenti a szülői aggodalmakat. 
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1.3. alterület: Az emberi jogok, valamint a természet és az állatok jogainak védelme  
 
3. „Javasoljuk, hogy a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló 98/58/EK irányelv 
módosításával biztosítsák a mezőgazdasági célra tenyésztett állatok jóllétét és a mezőgazdasági 
rendszerek fenntarthatóságát. Részletesebb minimumkövetelményeket kell meghatározni, 
amelyeknek konkrétnak, mérhetőnek és határidőhöz kötöttnek kell lenniük. A 
minimumkövetelményeket úgy kell meghatározni, hogy azok magasabb szintű állatjólléti normákat 
eredményezzenek, és egyúttal lehetővé tegyék az éghajlati és a környezeti fenntarthatóságra és az 
ökológiai mezőgazdaságra való átállást”. 
 
Mi, polgárok, fontosnak tartjuk, hogy az állattenyésztés tekintetében az Unión belül harmonizált, 
szigorúbb minimumkövetelményekkel rendelkezzünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy az átállás 
problémákat vethet fel egyes, támogatásban részesülő mezőgazdasági ágazatokban, valamint 
problémát jelenthet azon ágazatok számára, amelyek az ökológiai és fenntartható gazdálkodásra való 
átállás folyamatában vannak. Nagyon fontosnak tartjuk azonban annak biztosítását, hogy ez az átállás 
megtörténjen. 
 
4. „Javasoljuk, hogy az összes káros kibocsátás, a növényvédő szerek, a túlzott vízhasználat stb. – 
környezetterhelés alapján történő – megadóztatásával Európában és az egész világon mozdítsák elő 
a mindinkább környezet- és éghajlatbarát mezőgazdaságot. Az Unióba behozott összes 
mezőgazdasági termékre kivetett vámokkal ki kell küszöbölni, hogy az uniós szintű normákat 
nélkülöző harmadik országok versenyelőnyhöz jussanak. Az állatjóllétet szem előtt tartó 
mezőgazdaság előmozdítása érdekében azt javasoljuk, hogy adóztassák meg az állatok nagy 
távolságra történő szállításából származó kibocsátásokat.” 
 
Véleményünk szerint egy ilyen rendszer létrehozásával támogatni lehet az éghajlat- és környezetbarát 
mezőgazdaságra való átállást. 
 
5. „Tekintve, hogy jelenleg számos álhír vesz minket körül, a függetlenebb, objektívebb és 
kiegyensúlyozottabb médiatudósítás előmozdítását javasoljuk, mégpedig a következők révén: 1. a 
média függetlenségére vonatkozó minimumszabályokról szóló irányelv uniós szintű kidolgozása; 2. 
minden polgár esetében a médiakompetenciák fejlesztésének uniós szintű előmozdítása.” 
 
Az Uniónak a média függetlenségének és a szólásszabadság biztosítása érdekében ki kell dolgoznia egy 
irányelvet. 
 
6. „Javasoljuk, hogy a továbbiakban ne támogassák a mezőgazdasági tömegtermelést, ha az nem 
vezet az éghajlati és környezeti szempontból fenntartható és ökológiai mezőgazdaságra való 
átálláshoz. Javasoljuk, hogy a támogatásokat inkább a fenntartható átállás támogatására 
csoportosítsák át.” 
 
A tömegtermelésre szakosodott mezőgazdasági ágazat támogatása helyett a támogatásokat olyan 
gazdaságokhoz kellene átirányítani, amelyek átalakuláson mennek keresztül, hogy megfeleljenek az új 
állatjólléti minimumkövetelményeknek. 
 
1.4. alterület: A magánélet tiszteletben tartásához való jog  
 
7. „Javasoljuk, hogy a személyes adatokat kezelő szervezeteket uniós szinten engedélyezzék. E 
szervezetek esetében évente független, külső adatvédelmi ellenőrzést is kell végezni. E 
szervezeteket az éves forgalmukkal arányosan, a jelenlegi szabályozásnál szigorúbban kell büntetni 
az adatvédelmi jogsértésekért.  Az engedélyt két egymást követő jogsértés után, illetve súlyos 
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jogsértést követően azonnal vissza kell vonni.” 
  
Mindezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi szabályozás (az általános adatvédelmi rendelet) nem 
elegendő, és a szervezeteket jobban ellenőrizni és szankcionálni kell annak biztosítása érdekében, 
hogy ne sértsék meg az adatvédelmi szabályokat és a magánélet tiszteletben tartásához való jogot. 
 
8. „Az uniós hatáskörök megerősítését javasoljuk a következő területeken: 1) adatvédelmi oktatás, 
2) az adatvédelmi tudatosság növelése és 3) a kiskorúak személyes adatainak védelme. Javasoljuk, 
hogy az általános adatvédelmi rendelet egyértelműbb és szigorúbb szabályokat tartalmazzon a 
kiskorúak adatainak kezelését illetően, ideértve a hozzájárulási szabályokat, az életkor ellenőrzését 
és a törvényes képviselő általi ellenőrzést is. Javasoljuk továbbá, hogy az általános adatvédelmi 
rendeleten belül vezessenek be egy külön kategóriát a kiskorúak érzékeny adatait (pl. bűnügyi 
nyilvántartás, egészségügyi információk, meztelenség) illetően, hogy megvédjék a kiskorúakat a 
visszaélések és a megkülönböztetés minden formájától”.  
 
Erre az ajánlásra azért van szükség, mert a kiskorúak különösen ki vannak téve az adatvédelmi 
jogsértések és a magánélet megsértése veszélyének, és a lakosság, különösen a kiskorúak, a tanárok 
és a törvényes gyámok jelenleg nem rendelkeznek kellő adatvédelmi ismeretekkel. Mindannyiuknak 
meg kell tanulniuk, hogyan használják az adatokkal kapcsolatos online és offline szolgáltatásokat, és 
hogyan védjék a gyermekeknek a magánélet tiszteletben tartásához való jogait. Ezenkívül gyakran 
előfordulhat, hogy a törvényes gyámok úgy járulnak hozzá a gyermekek adatainak kezeléséhez, hogy 
ennek nincsenek teljes mértékben tudatában, illetve ezzel kapcsolatban nem kaptak teljes körű 
tájékoztatást, ráadásul a gyermekek is meghamisíthatják a szülői hozzájárulást. Végül, de nem 
utolsósorban azért is szükség van erre az ajánlásra, mert nem létezik a kifejezetten a kiskorúakat, a 
törvényes gyámokat és a tanárokat célba vevő, megfelelő, uniós szintű adatvédelmi figyelemfelhívó 
kampány, holott ez döntő fontosságú.  
 
9. „Egységes adatvédelmi irányelvek és olyan közérthető, tömör és felhasználóbarát hozzájárulási 
formanyomtatványok bevezetését javasoljuk, amelyekben egyértelműen feltüntetik, hogy az 
adatkezelés mely része szükséges feltétlenül, és mely része nem kötelező. Javasoljuk, hogy a 
hozzájárulás visszavonása egyszerű, gyors és végleges legyen. Javasoljuk, hogy tiltsák meg a 
szervezeteknek, hogy a szükségesnél jobban korlátozzák szolgáltatásaikat, ha valaki nem járul hozzá 
a nem kötelező adatkezeléshez.”  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi uniós szabályok nem elég pontosak, a hozzájárulás visszavonása 
hosszadalmas, ideiglenes és bonyolult, és mert a szervezeteknek nem áll érdekükben, hogy olyan 
polgároknak kínálják a szolgáltatásaikat, akik visszakövetelik adatvédelmi jogaikat. 
 

2. munkaterület: A demokrácia és a jogállamiság védelme  

 
2.1. alterület: A jogállamiság védelme  
 
10. „Javasoljuk, hogy a 2020. december 16-án elfogadott, általános feltételrendszerről szóló (EU) 
2020/2092 rendeletet úgy módosítsák, hogy az ne csak az uniós költségvetést érintő jogsértésekre 
vonatkozzon, hanem a jogállamiság mindennemű megsértésére is.” 
  
Az általános feltételrendszerről szóló rendelet lehetővé teszi , hogy a jogállamiságot megsértő 
tagállamok esetében felfüggesszék az uniós finanszírozást. A jelenlegi megfogalmazás szerint azonban 
ez csak az uniós költségvetést érintő vagy fenyegető jogsértésekre vonatkozik. Ezenkívül az általános 
feltételrendszerről szóló rendelet jelenlegi megfogalmazása inkább az uniós költségvetést és az uniós 
intézményeket védi, mintsem az érintett tagállamok polgárait. Ezért a rendelet jelenlegi szövegének 
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módosítását javasoljuk, hogy az a jogállamiság mindennemű megsértésére kiterjedjen.  
 
11. „Javasoljuk, hogy az EU az éves jogállamisági jelentés közzétételét követően (a jogállamiság 
tagállamok általi betartásának ellenőrzésére szolgáló bizottsági mechanizmus) évente szervezzen 
jogállamiságról szóló konferenciát. A tagállamokat kötelezni kellene arra, hogy társadalmilag 
sokszínű nemzeti küldöttségeket küldjenek a konferenciára, amelyekben polgárok és 
köztisztviselők is részt vesznek.”  
 
Ez a konferencia elősegítené az uniós polgárok által a jogállamisággal kapcsolatos kérdésekről 
folytatott párbeszédet, valamint a polgárok és az éves jogállamisági jelentéseket készítő szakértők 
közötti párbeszédet. Úgy véljük, hogy a kölcsönös megbecsülés és tapasztalatcsere légkörében a 
résztvevők a bevált gyakorlatokat és ötleteket is magukkal vihetik hazájukba. A konferencia ezenkívül 
a jogállamiság elve, valamint az éves jogállamisági jelentéssel kapcsolatos megállapítások és 
folyamatok megismerését és megértését is elősegítené. A konferencia egyúttal a média figyelmét is 
felkeltené, valamint lehetővé tenné a polgárok számára, hogy megosszák tapasztalataikat és 
összevessék azokat a jelentés megállapításaival.  
 
2.2. alterület: A demokrácia védelme és megerősítése / 2.4. alterület: Média és dezinformáció  
 
12. „Javasoljuk, hogy az EU szigorúbban tartassa be a versenyszabályokat a médiaszektorban annak 
érdekében, hogy a médiapluralizmus védelme minden tagállamban biztosított legyen. Az Uniónak 
meg kell akadályoznia a nagy médiamonopóliumok kialakulását és a médiaorgánumok 
igazgatótanácsát érintő politikai kinevezési eljárásokat. Javasoljuk továbbá, hogy az elfogadásra 
váró, médiaszabadságról szóló uniós jogszabály tartalmazzon olyan szabályokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy a politikusok médiaorgánumok tulajdonosaivá váljanak, vagy jelentős 
befolyást gyakoroljanak azok tartalmára.”  
 
Ezt azért javasoljuk, mert az uniós versenyszabályok érvényesítése elősegíti egy olyan sokszínű 
médiakörnyezet kialakulását, amelyben a polgároknak van választási lehetőségük. Mivel a Bizottság 
jelenleg az uniós médiapiac integritását szolgáló jogszabály (a médiaszabadságról szóló jogszabály) 
kidolgozásán fáradozik, e jogszabályban annak is szerepelnie kell, hogy a médiaorgánumok nem 
lehetnek politikusok tulajdonában, illetve nem állhatnak politikusok befolyása alatt. 
 
2.3. alterület: Biztonság 
 
13. „Javasoljuk, hogy az uniós intézmények a rendelkezésükre álló összes eszköz – többek között a 
nemzeti kiberbiztonsági központok és az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) – 
igénybevételével vállaljanak nagyobb szerepet az egyéneknek, a szervezeteknek és az 
intézményeknek a kiberbiztonsági résekből és a mesterséges intelligencia bűncselekmények 
elkövetése céljából történő felhasználásából eredő új fenyegetésekkel szembeni védelmében. 
Javasoljuk továbbá, hogy minden tagállamban megfelelően hajtsák végre és terjesszék az európai 
uniós intézmények és ügynökségek által kidolgozott irányelveket.”  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a polgárok tehetetlennek érzik magukat, és nincsenek tisztában azzal, hogy 
az Európai Unió mit tesz az ilyen fenyegetésekkel szemben. Azért is javasoljuk, mert ezek a 
fenyegetések komoly nemzetbiztonsági és európai biztonsági problémát jelentenek. Továbbá azért 
javasoljuk, mert Európának valódi újítónak kellene lennie ezen a területen. 
 
14. „Javasoljuk, hogy az Európai Unió a külső országokkal fenntartott kapcsolatait illetően először 
is a határain belül erősítse meg a közös demokratikus értékeket. Javasoljuk, hogy az Európai Unió – 
diplomácia és párbeszéd útján – csak ennek megvalósítása után válhasson demokratikus modellünk 
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nagykövetévé azokban az országokban, amelyek készek és hajlandóak azt megvalósítani.” 
 
Ezt azért javasoljuk, mert előbb befelé kell tekintenünk, mielőtt kifelé tekintenénk. Továbbá azért, 
mert Európa képes támogatni és támogatnia is kell a tagállamokat demokráciáik megerősítésében. 
Végül pedig azért, mert azzal is megvédjük magunkat, ha példát mutatunk, és támogatjuk a külső 
országok demokrácia kiépítésére irányuló erőfeszítéseit. 
 
 

3. munkaterület: Az EU megreformálása  
 
3.1. alterület: Intézményi reform  
 
15. „Az uniós intézmények nevének megváltoztatását javasoljuk, hogy egyértelművé tegyük a 
feladataikat. Például az Európai Unió Tanácsát az Európai Unió Szenátusának, az Európai Bizottságot 
pedig az Európai Unió Végrehajtó Bizottságának hívhatnánk”.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a polgárok jelenleg nehezen értik meg, hogy az Európai Unió egyes 
intézményei milyen szerepet töltenek be, illetve milyen feladatokat látnak el. A nevük nem tükrözi a 
feladataikat. A polgároktól nem várható el, hogy különbséget tudjanak tenni az Európai Unió Tanácsa, 
az Európai Tanács és az Európa Tanács között. Fontos elkerülni az átfedéseket.  
 
16. „Az Európai Parlament esetében egy olyan választási jogszabály elfogadását javasoljuk, amely 
összehangolja a választási feltételeket (választójogi korhatár, a választások időpontja, 
választókerületekre, jelöltekre, politikai pártokra és azok finanszírozására vonatkozó 
követelmények). Az európai polgároknak jogot kell biztosítani arra, hogy különböző európai uniós 
szintű pártokra szavazhassanak, amelyek mindegyike több tagállam jelöltjeiből áll. Egy megfelelő 
átmeneti időszak alatt a polgároknak továbbra is lehetőségük lenne arra, hogy nemzeti és 
transznacionális pártokra egyaránt szavazzanak.”  
 
Ezt azért javasoljuk, mert az Európai Uniónak szüksége van az egységtudat kialakítására, amit egy 
valóban egységes európai parlamenti választással lehetne elérni. Ez a közös választás 
elszámoltathatóvá tenné az európai parlamenti képviselőket, a választási kampány középpontjába 
pedig közös európai témák kerülnének.  
 
3.2. alterület: Döntéshozatal  
 
17. „Egy olyan online platform létrehozását javasoljuk, ahol a polgárok a tények szempontjából 
ellenőrzött információkat találhatnak és kérhetnek. A platformot egyértelműen össze kell kapcsolni 
az uniós intézményekkel, témák szerint kell strukturálni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie 
(pl. telefonos forródrótot is magában kell foglalnia). A polgárok számára lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy kritikus kérdéseket tegyenek fel szakértőknek (pl. tudományos munkatársaknak, 
újságíróknak), valamint tényszerű, forrásokkal alátámasztott válaszokat kapjanak.” 
 
Társadalmunk számára a tényszerű információkhoz való szabad hozzáférés jelenti a legnagyobb 
értéket, hiszen ez biztosítja, hogy a polgárok jól informáltak legyenek, és megvédjük őket az álhírekkel 
és a dezinformációval szemben. Olyan hiteles és független információforrásra van szükségünk, 
amelyet nem befolyásolnak politikai, gazdasági és nemzeti érdekek. A platform ráadásul hidat 
képezhet (azaz közvetlen kapcsolatot teremthet) a polgárok és az EU között. 
 
18. „Javasoljuk, hogy kivételes esetekben, a minden európai polgár számára rendkívül fontos 
kérdésekben tartsanak uniós szintű népszavazást. A népszavazást az Európai Parlamentnek kell 
kezdeményeznie, és annak jogilag kötelező erejűnek kell lennie.”  
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Az uniós polgároknak közvetlenebb befolyással kellene lenniük az uniós szintű ügyekben hozott fontos 
döntésekre. Népszavazást azonban csak kivételes esetekben kellene tartani, mert a rendszeres 
népszavazás tartása túlságosan költséges lenne. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez az ajánlás 
szükségessé teheti a Szerződés módosítását és a nemzeti alkotmányok kiigazítását. 
 
19. „Egy többfunkciós digitális platform létrehozását javasoljuk, ahol a polgárok online 
választásokon és szavazásokon szavazhatnak. A polgárok számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az európai intézmények által feltett fontos kérdésekkel, illetve kidolgozott jogalkotási 
ajánlásokkal kapcsolatban leadott szavazatukat megindokolhassák. A platformnak biztonságosnak, 
széles körben hozzáférhetőnek és minden egyes polgár számára jól láthatónak kell lennie.” 
 
A platform célja, hogy növelje az európai politikában való részvételt, és megkönnyítse a polgárok 
számára a konzultációs és szavazási eljárásokhoz való hozzáférést. A meglévő eszközök és eljárások 
nem eléggé láthatóak, ezért egy új, e különböző funkciókat ellátó, integrált eszközre van szükség. A 
nagyobb részvétel jobb döntésekhez, az európai polgárok körében nagyobb bizalomhoz, valamint 
összességében az Európai Unió működésének javításához vezet. 
 
20. „Javasoljuk, hogy az egyhangú szavazás kérdésére összpontosítva értékeljék újra az uniós 
intézmények szavazási rendszereit. A kis országok érdekeinek védelme érdekében a szavazási 
»súlyt« méltányosan kellene kiszámítani.”  
 
Az egyhangú szavazás jelentős kihívást jelent az uniós döntéshozatal számára. A tagállamok nagy 
száma miatt nagyon nehéz megegyezésre jutni. Az egyhangúság kérdésének megoldása érdekében 
szükség esetén módosítani kell az európai Szerződéseket. 
 
3.3. alterület: Szorosabb integráció  
 
21. „Javasoljuk, hogy az EU hajtson végre olyan közberuházásokat, amelyek megfelelő munkahelyek 
létrehozásához, valamint az Unión belül, a tagállamok között és a tagállamokon belül (azaz 
regionális szinten) az életminőség javulásához és kiegyenlítéséhez vezetnek. A közberuházások 
végrehajtása során biztosítani kell a felügyeletet, az átláthatóságot és a polgárok felé irányuló 
hatékony kommunikációt, valamint lehetővé kell tenni a polgárok számára, hogy nyomon kövessék 
a teljes beruházási folyamatot. Az életminőség javítását célzó beruházások közé tartozik az oktatás, 
az egészségügy, a lakhatás, a fizikai infrastruktúra, az idősek és a fogyatékossággal élő személyek 
ellátása, figyelembe véve az egyes tagállamok igényeit. További beruházások keretében törekedni 
kell arra, hogy az egészséges életmód lehetővé tétele érdekében megfelelő egyensúlyt teremtsenek 
a megfelelő munka és a magánélet között.”  
 
Ezt azért javasoljuk, mert az életszínvonal Unión belüli összehangolása az egész EU-ban javítani fogja 
a gazdasági fejlődést, ami egy egységes EU létrehozásához vezet. Ez alapvető mutató az EU további 
integrációját illetően. Bár e mechanizmusok egy része már működik, véleményünk szerint még mindig 
van javítanivaló. 
 
22. „Javasoljuk, hogy gazdasági mutatók és életminőségre vonatkozó mutatók alapján hozzanak 
létre egy közös alapot minden tagállam számára, amely azonos lehetőségeket kínál, és biztosítja, 
hogy a közös gazdasági struktúra elérése érdekében mindenki azonos szinten legyen. Fontos, hogy 
a közös alap létrehozása egyértelmű és reális ütemtervet kövessen, amelyet az intézmények a 
szakértők ajánlása alapján határoznak meg. A szakértőkkel arról is konzultálni kell, hogy hogyan 
kellene egy ilyen közös gazdasági struktúrának kinéznie. Emellett az is fontos, hogy szakértők 
segítségével részletesebben meghatározzák a közös alapot meghatározó mutatókat.” 
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Ezt azért javasoljuk, mert ha az Unió igazságos, akkor Európa is egységesebb lesz. Ahhoz, hogy 
igazságosak legyünk, az Unióban mindenkinek egyenlő esélyeket és közös alapot kell kínálnunk. A 
közös gazdasági struktúra megteremtése csak egy közös alap létrehozásával lehetséges. 
 
23. „Javasoljuk, hogy adóztassuk meg a nagyvállalatokat és a nagyvállalatok jövedelmét, hogy 
hozzájáruljanak a közberuházásokhoz, és javasoljuk, hogy az adót az egyes országok oktatásába és 
fejlődésébe irányuló beruházásokra (K+F, ösztöndíjak – Erasmus stb.) fordítsuk. Az uniós 
adóparadicsomok felszámolására szintén nagy hangsúly kell helyezni.”  
 
Ezt azért javasoljuk, mert ennek segítségével megelőzhető az adókijátszás és az adóparadicsomok 
létrejötte, továbbá ez a jogszabályok betartását is elősegíti. 
 
 

4. munkaterület: Az európai identitás megteremtése  
 
4.1. alterület: Demokráciára nevelés  
 
24. „Javasoljuk, hogy az Európai Unióban a demokrácia oktatása törekedjen a javulásra és arra, hogy 
minden tagállamban elérjen egy minimális tudásszintet. Ennek az oktatásnak ki kell terjednie 
többek között a demokratikus folyamatokra és az EU-val kapcsolatos általános információkra, 
amelyeket az EU valamennyi tagállamában oktatni kell. Ezt az oktatást tovább kell bővíteni a 
demokratikus folyamatra vonatkozó különböző tanítási koncepciókkal, amelyeknek vonzónak és az 
életkornak megfelelőnek kell lenniük”.  
 
Ez az ajánlás és az azt alátámasztó indokok azért fontosak, mert végrehajtása esetén harmonikusabb 
és demokratikusabb élethez vezet az Európai Unióban. Az indokok a következők: a fiatalok oktatást 
kapnának a demokratikus folyamatokról; ez az oktatás korlátozhatja a populizmust és a 
dezinformációt a nyilvános vitákban; hatására csökken a megkülönböztetés; végezetül pedig 
demokráciára neveli a polgárokat, és a szavazási kötelességen túlmenően is bevonja őket. 
 
25. „Javasoljuk, hogy a meglévő és kialakulóban lévő fordítási technológiákat, például a 
mesterséges intelligenciát fejlesszék tovább, javítsák és tegyék hozzáférhetőbbé, hogy csökkentsék 
a nyelvi akadályokat, és erősítsék a közös identitást és a demokráciát az Európai Unióban”.  
 
Ez az ajánlás és az azt alátámasztó indokok azért fontosak, mert végrehajtása esetén a tagállamok 
polgárai közötti kommunikáció javításán keresztül hozzájárul a közös európai identitás 
megteremtéséhez. 
 
26. „Javasoljuk, hogy az átláthatóság, a nyilvános vita és a demokrácia javítása érdekében az 
ellenőrizhető információkat könnyen és érthetően tegyék elérhetővé a polgárok számára egy 
mobilalkalmazáson keresztül. Ez az alkalmazás információkat terjeszthetne például a 
jogszabályokról, az Unión belüli vitákról, szerződésmódosításokról stb.”.  
 
Ez az ajánlás és az azt alátámasztó indokok azért fontosak, mert végrehajtása esetén elő fogja segíteni 
a kommunikációt az érintett tagállamok polgárai közötti tájékozottabb vita tekintetében, egy olyan 
alkalmazáson keresztül, amely számos különböző funkcióval rendelkezhet. Ezt az alkalmazást úgy kell 
megtervezni, hogy mindenki számára releváns legyen, és további kíváncsiságot ébresszen, valamint 
hogy a technikai információkat hozzáférhetőbbé és vonzóbbá tegye. Az alkalmazást kiegészítő 
forrásként kell értelmezni, amely közvetlenül az EU által hivatalosan ellenőrzött információkat 
terjeszt, hogy javítsa a bizalmat, a nyilvános viták átláthatóságát és segítse a közös európai identitás 



 

 2. vitacsoport, 3. ülésszak - 12 
 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

kialakítását.  
 
4.2. alterület: Európai értékek és identitás  
 
27. „Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy külön alapot az uniós polgárok közötti rövid és 
hosszabb távú online és offline interakciók (azaz csereprogramok, panelek, találkozók) számára, az 
európai identitás erősítése érdekében. A résztvevőknek az Unión belüli társadalomra nézve 
reprezentatívnak kell lenniük, amely különböző kritériumok, azaz demográfiai, társadalmi-
gazdasági és foglalkozási kritériumok alapján megcélzott csoportokat foglal magában. Ennek az 
alapnak a céljait az európai identitás ösztönzése érdekében világosan meg kell határozni, az alapot 
pedig rendszeresen értékelni kell”.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert az ilyen jellegű interakciók lehetővé teszik a polgárok közötti eszmecserét, 
a hosszabb eszmecserék pedig a különböző kultúrák megértését és a tapasztalatcserét, beleértve a 
szakmai gyakorlatokat is. Az uniós alapra azért van szükség, mert fontos, hogy biztosítsuk mindenki 
számára a részvétel lehetőségét, azok számára is, akik általában nem vesznek részt. 
 
28. „Javasoljuk, hogy az EU gyorsan fektessen be a dezinformáció elleni küzdelembe a meglévő 
szervezetek és kezdeményezések, például a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex 
és a Digitális Média Európai Megfigyelőközpontjának, valamint a tagállamok hasonló 
kezdeményezéseinek támogatásával. Az ellenintézkedések közé tartozhat a tényellenőrzés, a 
dezinformációval kapcsolatos figyelemfelhívás, a könnyen hozzáférhető statisztikák rendelkezésre 
bocsátása, egy jogi keret alapján a dezinformációt terjesztők megfelelő szankcionálása, valamint a 
dezinformáció forrásainak kezelése”.  
 
Ez az ajánlás azért fontos, mert az Unión belülről és kívülről érkező félretájékoztatás és dezinformáció 
konfliktusokat gerjeszt az uniós polgárok között, polarizálja a társadalmat, veszélyezteti a 
demokráciát, és károsítja a gazdaságot. A téma összetettsége miatt jelentős emberi és pénzügyi 
erőforrásokra van szükség. 
 
29. „Javasoljuk, hogy 1) növeljék az EU és a polgárok közötti online és offline interakciók 
gyakoriságát (mégpedig úgy, hogy közvetlenül megkérdezik a polgárokat az uniós ügyekről, 
valamint egy olyan felhasználóbarát platformot hoznak létre, amely biztosítja, hogy minden polgár 
kapcsolatba léphessen az uniós intézményekkel és az uniós tisztviselőkkel), és 2) annak biztosítása 
érdekében, hogy a polgárok részt vehessenek az uniós politikai döntéshozatali folyamatban, 
elmondhassák véleményüket és visszajelzéseket kaphassanak, javasoljuk egy charta vagy egy 
magatartási kódex vagy iránymutatás kidolgozását az uniós tisztviselők számára. Különböző 
kapcsolatfelvételi eszközöket kell biztosítani, hogy minden polgár részt vehessen a demokratikus 
folyamatokban”.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert számos eszköz létezik az uniós intézmények elérésére (online platformok, 
képviseleti testületek), de ezek nem ismertek, nem hatékonyak és nem átláthatóak. Az országok 
között óriási különbségek vannak a hozzáférhetőség terén. A gyakoribb és jobb minőségű interakciók 
az uniós polgársággal kapcsolatos felelősségvállalás kialakulásához vezetnek. 
 
30. „Javasoljuk, hogy az európai identitás és értékek (azaz a jogállamiság, a demokrácia és a 
szolidaritás) kapjanak kiemelt helyet a migránsok integrációs folyamatában. A lehetséges 
intézkedések között szerepelhet olyan programok létrehozása vagy a már létező (helyi) programok 
támogatása, amelyek ösztönzik a migránsok és az uniós polgárok közötti társadalmi interakciókat, 
illetve a vállalatok bevonása a migránsok integrációját támogató programokba. Ugyanakkor 
hasonló programokat kell indítani annak érdekében, hogy felhívják az uniós polgárok figyelmét a 
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migrációval kapcsolatos kérdésekre.”  
 
Ez az ajánlás azért fontos, mert a társadalmi interakciókat szolgáló programok támogathatják a 
migránsokat új életükben, és lehetővé teszik a nem migránsok számára, hogy betekintést nyerjenek a 
migránsok mindennapi életébe. Ha a migránsok gettókban élnek, nincs lehetőség arra, hogy 
integrálódjanak az ország és az EU társadalmába. Közös politikára van szükség, mert ha a migránsok 
egyszer belépnek az EU területére, az Unión belül minden országba mehetnek. A helyi 
kezdeményezéseket támogatni kell, mert a helyi önkormányzatok a nemzeti szinthez képest 
hatékonyabban használják fel a forrásokat. 
 
4.3. alterület: Információk az EU-ról  
 
31. „Javasoljuk, hogy az EU több információval és hírrel lássa el az európai polgárokat. Minden 
szükséges eszközt be kell vetnie, tiszteletben tartva a média szabadságát és függetlenségét. 
Erőforrásokat, az uniós tevékenységekről és szakpolitikákról pedig széles körű és megbízható 
tájékoztatást kell biztosítania a médiaorgánumok számára. Az EU-nak garantálnia kell, hogy a 
nemzeti és európai média minden tagállamban egységesen közvetíti az információkat, és 
gondoskodnia kell arról, hogy a tagállamok ösztönözzék a közszolgálati műsorszolgáltatókat és a 
közszolgálati hírügynökségeket az európai ügyek közvetítésére”. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert személyes tapasztalataink és az Eurobarométer adatai alapján az európai 
polgárok többsége a hagyományos médián (sajtó, rádió és televízió) keresztül tájékozódik, és ezek a 
csatornák jelenleg igen szűkös információkat kínálnak az EU-ról. A médiának – különösen a 
közmédiának – közszolgálati funkciója van, ezért az európai lakosságot érintő uniós kérdésekről szóló 
tudósítás alapvető és nélkülözhetetlen e funkció betöltéséhez. Javasoljuk, hogy a különböző 
tagállamokban az Unióról kiadott információk azonosak legyenek annak érdekében, hogy 
előmozdítsuk az integrációt, és elkerüljük azt, hogy az egyes országokban eltérő tájékoztatást adjanak 
a különböző témákról. A már meglévő médiacsatornák használata megvalósíthatóbb és olcsóbb, mint 
egy új csatorna létrehozása, és ugyanazt az eredményt éri el. A már létező csatornák előnye az is, hogy 
a polgárok már ismerik őket. Egyetlen polgárnak sem kellene különböző csatornák között választania 
ahhoz, hogy különböző (nemzeti vagy európai) tartalmakhoz férhessen hozzá. 
 
32. „Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre többnyelvű online fórumokat és offline találkozókat – és 
népszerűsítse ezeket –, ahol a polgárok vitákat kezdeményezhetnek az EU képviselőivel, függetlenül 
a felvetett kérdés témájától és földrajzi hatókörétől. Ezekre az online fórumokra és offline 
találkozókra egy meghatározott rövid határidőt kell előírni, amelyen belül a kérdésekre adott 
válaszok beérkeznek. Az ezekkel a terekkel kapcsolatos összes információt egy integrált, különböző 
funkciókkal rendelkező hivatalos weboldalon kell összegezni; például egy fórumot kell kialakítani a 
gyakran ismételt kérdések számára, lehetővé kell tenni az ötletek, ajánlások vagy aggályok 
megosztását más polgárokkal, valamint egy mechanizmust kell bevezetni a leginkább támogatottak 
azonosítására. Mindenesetre a hozzáférésnek egyszerűnek kell lennie, és olyan nyelvezetet kell 
használni, amely nem bürokratikus”. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert közvetlen csatornát teremt az európai polgárok és az európai képviselők 
között, hogy beszéljenek egymással, és közösen lépjenek fel, egyszerű hozzáférést biztosítva a 
polgároknak az EU-val kapcsolatos információkhoz, és jobban megismertetve őket a meglévő 
információkkal. Ez egy átláthatóbb és nyitottabb EU-t fog létrehozni, és segíteni fogja a polgárokat 
abban, hogy megosszák problémáikat és gondolataikat, válaszokat és szakpolitikai megoldásokat 
kapjanak, és lehetővé teszi számukra, hogy szerepet vállaljanak, és más polgárokkal is megosszák 
nézőpontjaikat és tapasztalataikat. 
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33. „Javasoljuk, hogy az uniós intézmények és képviselők közérthetőbb nyelvet használjanak, és 
kommunikációjukban kerüljék a bürokratikus kifejezések használatát, miközben megőrzik az adott 
információ minőségét és szakmaiságát. Az EU-nak át is kell dolgoznia a különböző kommunikációs 
csatornákon és közönségprofilokon (pl. újságok, televízió, közösségi média) keresztül a polgároknak 
nyújtott tájékoztatást. Az EU-nak különös erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy a 
kommunikációt a digitális médiához igazítsa, hogy jobban el tudja érni a fiatalokat”. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a közérthető tájékoztatás lehetővé teszi az EU számára, hogy minél több 
európai polgárhoz eljusson, ne csak az elkötelezettekhez. Azáltal, hogy különleges új és korszerű 
eszközök állnak rendelkezésre a meghatározott közönség megcélzásához, a polgárok jobban megértik 
majd az uniós tevékenységeket és politikákat, különösen a fiatalok, akik nem érzik magukat közel az 
EU-hoz, és nem is kötődnek hozzá.  

 
5. munkaterület: A polgári részvétel erősítése 

 
5.1. alterület: Polgári részvétel  
 
34. „Javasoljuk, hogy független polgári megfigyelők legyenek jelen minden uniós döntéshozatali 
folyamat során. Létre kell hozni egy polgárok képviselőiből álló fórumot vagy állandó testületet 
annak érdekében, hogy a releváns és fontos információkat minden uniós polgárhoz eljuttassák. Ezek 
a polgárok a felülről lefelé és alulról felfelé irányuló kapcsolat szellemében lépnének kapcsolatba 
az összes többi európai polgárral, ami továbbfejlesztené a polgárok és az uniós intézmények közötti 
párbeszédet”. 
 
Nyilvánvaló, hogy a polgárok megérdemlik, hogy minden kérdésről tájékoztassák őket, és 
gondoskodni kell arról, hogy a politikusok ne tudjanak elrejteni bizonyos kérdéseket a polgárok elől, 
amelyeket inkább eltitkolnának előttük. Ez áthidalná a polgárok és a választott képviselők közötti 
szakadékot azáltal, hogy a bizalom új útjait alakítja ki. 
 
35. „Javasoljuk, hogy az EU nyissa meg újra a vitát az európai alkotmányról, hogy olyan alkotmányt 
hozzon létre, amelyet az EU polgárai magukénak éreznek. A polgárok számára lehetővé kell tenni, 
hogy egy ilyen alkotmány létrehozása során leadják szavazatukat.  A tagállamokkal való 
konfliktusok elkerülése érdekében az alkotmánynak prioritásként kell kezelnie az emberi jogokat 
és a demokrácia értékeit. Egy ilyen alkotmány megalkotásakor figyelembe kell venni a korábbi 
erőfeszítéseket, amelyek soha nem vezettek alkotmányhoz”.     
 
Ez az alkotmány bevonná a fiatalokat az uniós szintű politikába, és ellensúlyozná az erősödő 
nacionalista erőket. Közös fogalommeghatározást adna arra vonatkozóan, hogy mit jelent a 
demokrácia Európában, és biztosítaná, hogy ezt minden tagállam egyenlő módon hajtsa végre. Az EU 
a demokrácia és az emberi jogok tekintetében közös értékeket vall. Ez lehetővé tenné, hogy a 
polgárokat bevonják a döntéshozatali folyamatokba, és a polgárok jobban azonosulnának az EU-val – 
mivel részt vettek a folyamatban.  
 
36. „Javasoljuk, hogy a politikusok felelősségteljesebben képviseljék azokat a polgárokat, akiknek a 
képviseletére megválasztották őket. A fiatalok különösen elidegenednek a politikától, és ha be is 
vonják őket, nem veszik őket komolyan. Az elidegenedés azonban egyetemes probléma, és a 
jelenleginél jobban meg kellene szólítani az embereket minden korosztályban”.  
 
Fel kell frissíteni a demokrácia fogalmát. Emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy mi is valójában a 
demokrácia. A demokrácia az emberek (az uniós polgárok) képviseletéről szól. A fiataloknak elegük 
van és kiábrándultak a politikusokból, akiket az elitnek tekintenek, amely nem osztja a nézeteiket. 
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Ezért kell az embereket a jelenleginél nagyobb mértékben, újszerű és vonzó módon bevonni. Az 
oktatási rendszer, majd a közösségi média és a média minden más formája egész életen át, minden 
nyelven betölthetné ezt a szerepet. 
 
5.2. alterület: Polgári részvétel  
 
37. „Javasoljuk, hogy az EU határozottabban közeledjen a polgárokhoz, ami azt jelenti, hogy a 
tagállamokat is be kell vonni a polgárok uniós részvételének előmozdításába. Az EU-nak marketing- 
és reklámkampányok kidolgozásával elő kell mozdítania a polgárok részvételi mechanizmusait. A 
nemzeti kormányokat és helyi önkormányzatokat kötelezni kell arra, hogy részt vegyenek ebben a 
folyamatban. Az EU-nak garantálnia kell a részvételi demokrácia platformjainak hatékonyságát”.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a már meglévő platformot erősebbé és hatékonyabbá kell tenni: a 
polgároknak több visszajelzést kell küldeniük az EU felé, és ez fordítva is igaz. Nincs elég vita az Unión 
belül, sem a polgárok, sem a kormányok között.  A polgárok ugyanis vagy azért nem nyújtanak be 
petíciókat, mert nem tudnak az eljárás létezéséről, vagy azért, mert nem hisznek egy ilyen petíció 
sikerében. 
 
38. „Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre és valósítson meg programokat az iskolák számára arról, 
hogy mi történik az EU-ban a meglévő részvételi mechanizmusok tekintetében. Ezeket a 
programokat az életkornak megfelelő tartalommal be kell illeszteni az európai polgárságról és 
etikáról szóló iskolai tantervbe. A felnőttek számára is programokat kellene kidolgozni. A polgárok 
számára egész életen át tartó tanulási programokat kell biztosítani, hogy bővíthessék ismereteiket 
az uniós polgári részvétel lehetőségeiről”.  
 
Ezt a ajánlást azért tesszük, mert fontos gyermekeink jövője szempontjából. A polgárok tudni akarják, 
hogyan adhatnak hangot véleményüknek. Fontos, hogy ismerjék a pontos mechanizmusokat és azok 
alkalmazásának módját, hogy az EU meghallja a hangjukat. Ez fontos minden európai polgár egyenlő 
beilleszkedése szempontjából. Európai polgárként tudnunk kell, hogyan éljünk a jogainkkal. Európai 
polgárságunknál fogva jogunk van ehhez a tudáshoz. 
 
5.3. alterület: Polgári részvétel  
 
39. „Javasoljuk, hogy az Európai Unió tartson polgári közgyűléseket. Határozottan javasoljuk, hogy 
ezeket jogilag kötelező erejű és kötelező törvény vagy rendelet útján dolgozzák ki. A polgári 
közgyűléseket 12–18 havonta kellene megtartani. A polgárok részvételét nem kötelezővé kell tenni, 
hanem ösztönözni kell, ugyanakkor korlátozott mandátumok alapján kell megszervezni. A 
résztvevőket véletlenszerűen, reprezentativitási kritériumok alapján kell kiválasztani, továbbá nem 
képviselhetnek semmilyen szervezetet, és nem is szakmai szerepük miatt hívják fel őket a 
részvételre, amikor a közgyűlés tagjai. Szükség esetén szakértői támogatására is sor kerül, hogy a 
közgyűlés tagjai elegendő információval rendelkezzenek a tanácskozáshoz. A döntéshozatal a 
polgárok kezében lesz. Az EU-nak biztosítania kell, hogy a politikusok elkötelezettek legyenek a 
polgári közgyűléseken a polgárok által hozott döntések mellett. Abban az esetben, ha a polgárok 
ajánlásait figyelmen kívül hagyják vagy kifejezetten elutasítják, az uniós intézményeknek 
elszámoltathatónak kell lenniük, és meg kell indokolniuk, hogy miért hozták ezt a döntést”. 
 
Azért javasoljuk a polgári közgyűlések bevezetését, mert azt szeretnénk, hogy a polgárok közelebb 
érezzék magukat az uniós intézményekhez, és hogy a politikusokkal kéz a kézben közvetlenül 
hozzájáruljanak a döntéshozatalhoz, növelve az összetartozás érzését és a közvetlen hatást. Továbbá 
azt szeretnénk, ha a politikai pártok és választási programjaik elszámoltathatók lennének a polgárok 
felé. 
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2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

I. melléklet: Hogyan készültek el az ajánlások? 

A. A 3. ülésszak áttekintése 

– Fogadás és ütemterv 
– A platform hozzájárulása

– A célok és a folyamat 
magyarázata

Az irányvonalak ajánlásokká 
alakítása 

· – Munka a Plenáris Konferencia 
számára küldendő fő üzenetekkel

– A polgárok elolvassák az 
iránymutatásokat és kialakítják 

fontossági sorrendjüket
– A „Kérdések és válaszok” 

szakaszban szakértők állnak 
rendelkezésre

Visszajelzés más csoportoktól és az 
ajánlások finalizálása

– Ajánlások a szavazásra
– Zárszavak

– A fő üzenetek finalizálása

A polgárok először az 
irányvonalakat ajánlásokká 

alakítják

PLENÁRIS ÜLÉS

NYÍLT FÓRUM 

ALCSOPORT ÜLÉS

– A kapcsolat megteremtése
– Az iránymutatások fontossági 
sorrendjének kialakítása
– Az irányvonalak ajánlásokká 
alakításának megkezdése

– Az irányvonalak ajánlásokká alakítása

– Az ajánlások finalizálása

– Munka a Plenáris Konferencia számára 
küldendő fő üzenetekkel

– Az ajánlások megszavazása

3. ÜLÉSSZAK

1 NAP 2 NAP 3 NAP
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B. A ajánlás elkészültének rendszere  

1. LÉPES: IRÁNYVONALAK

2. LÉPÉS: KLASZTEREZÉS

3. LÉPÉS: 5 KLASZTER FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK 
MEGHATÁROZÁSA

4. LÉPÉS: 
AJÁNLÁSOK
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C. A ajánlások elkészültének részletes folyamata 

1. plenáris ülés 

Célkitűzés: Újbóli kapcsolatfelvétel vitacsoportként a 3. ülésszakra való felkészülés céljából 

Üdvözlés; A polgároké a szó; Platform frissítése; A hétvége programja; Az ülésszak módszertanának 
bemutatása 

Az 1. nyílt fórum 

Célkitűzés: Az iránymutatások prioritásainak meghatározása 

Az iránymutatások felolvasása és informális beszélgetés a termekben (tolmácsolás nélkül); az 
iránymutatások priorizálása matricákkal; Minden polgár ötven matricát kapott (tíz zöldet az 1. 
területhez, tíz pirosat a 2. területhez, tíz kéket a 3. területhez, tíz sárgát a 4. területhez, tíz lilát az 5. 
területhez), és területenként legfeljebb tíz iránymutatást priorizált. Polgáronként öt fekete matricát 
kaptak, hogy a saját alcsoportjuk által készített iránymutatásokat priorizálják.  

1. 
munkaterület

a jogok és a 
megkülönböztet

ésmentesség 
biztosítása

1.1.  alterület 
Megkülönböztetés

mentesség

 

2. 
munkaterület

A demokrácia és a 
jogállamiság 

védelme
2.2.

alterület
A demokrácia 

védelme és 
megerősítése

 

3. 
munkaterület

Az EU 
megreformálása

3.1. alterület
Intézményi reform

 

4. 
munkaterület

Az európai 
identitás 

megteremtése

4.3. alterület
Információk az EU-

ról

 

5. 
munkaterület

A polgári 
részvétel 
erősítése

5.1. alterület
Polgári részvétel

 

1.1.1.1
Az egységes szabályokat valamennyi uniós 

országban egyformán kell alkalmazni, és ezt 
az EU-nak nyomon kell követnie. Éppen a 
kiszolgáltatott helyzetben lévők szorulnak 

nagyobb védelemre. 

001

 

2.3.4.1
Az EU-nak meg kell erősítenie elkötelezettségét 

amellett, hogy demokratikus modelljét és 
értékeit a határain kívül is terjeszti. Nem 

fegyverekkel – hanem a diplomáciával, a bevált 
gyakorlatok nemzetközi megosztásával és a 

figyelem felkeltésével.

044

 

3.1.1.2
Az uniós csatlakozási kritériumok esetében 
az értékekre és a demokráciára vonatkozó 

kritériumnak (a gazdasági fejlettséggel 
szemben) elsőbbséget kell élveznie.

054

 

4.2.4.1
A nagy multinacionális vállalatok 
megadóztatásának javítása.  Az 

adóparadicsomok problémájának kezelése is.

095

 

5.2.3.1
Az önkormányzatok, valamint a helyi és 

regionális szervezetek bevonása a polgárok 
megszólításába, továbbá az uniós 

döntéshozatali mechanizmusokban való 
részvételük előmozdítása. Különösen be kell 

vonni az iskolákat és a fiatalokat. Nem szabad 
megfeledkezni a felnőttekről sem.

116
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Az első alcsoport munkája 

Célkitűzés: Az iránymutatások ajánlásokká történő átalakításának megkezdése 

2021.12.11., szombat 

A 2. alcsoport munkája 

1. célkitűzés: Az iránymutatások ajánlásokká történő átalakításának megkezdése 

Az 1. alcsoport munkájával azonos módszertant követtek. 

2. célkitűzés: Visszajelzés adása/fogadása más alcsoportoknak ugyanabból a területből. 

3. célkitűzés: Visszajelzés adása/fogadása más alcsoportoknak különböző területekből. 

Az eddigiekben tárgyalt módszertant követték. 

4. célkitűzés: A ajánlások véglegesítése 

Ebben az utolsó fázisban kísérletet tettek a többi alcsoporttól és a tényellenőrzésből származó 
visszajelzések integrálására. Az alcsoportok véglegesítették ajánlásaikat. 

2021.12.12., vasárnap 

A 2. nyílt fórum 

Célkitűzés: A konferencia plenáris ülésére szánt fő üzenetek kidolgozása 

A konferencia plenáris ülésének 20 fős képviselői csoportja az ülésszakok között is dolgozott a fő 
üzenetek kidolgozásán. Ennek érdekében interjúkat készítettek más résztvevőkkel, hogy megpróbálják 
megragadni ezeket az üzeneteket, és hogy egyszerű módon tudják közölni a testület megállapításait. 
A kulcsüzeneteknek tükrözniük kell a ajánlásokat és azok indoklását. 

2. plenáris ülés 

Célkitűzés: ajánlások megszavazása 

Résztvevőknek adott utasítások: 

 

1. Nyomjon meg egy gombot a 

tableten 

 

2. Olvasson be egy QR-kódot a 

területhez tartozó ajánlásokat 

tartalmazó űrlap hivatkozását 

 

3. Ellenőrizze a tablet mögött 

található személyi 

azonosítószámot (PIN) 
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4. Írja be a PIN-t az űrlapba 

 

 

5. Szavazzon felfelé vagy lefelé 

mutató hüvelykujjal a terület 

összes ajánlására, és küldje el 

az űrlapot 

 
 
 
 
 
 
6. A 70%-nál nagyobb 
arányban pozitív (felfelé 
mutató hüvelykujj) szavazatot 
kapó ajánlások kerülnek 
elfogadásra. 
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II. melléklet: A szakértőktől és tényellenőröktől a tényellenőrzés támogatásához kapott információk 

A szakértők és a tényellenőrök hozzájárulását az úgynevezett „Knowledge and Information Centre 
[Tudás- és Információs Központ] – KICK” koordinálta, amely a Common Secretariat [Közös Titkárság] 
és a tanácsadó csoport tagjaiból áll, és az EUI posztdoktori hallgatóitól kapott támogatást. Amikor a 
résztvevők, a moderátorok, a megfigyelők vagy a résztvevő szakértők úgy gondolták, hogy bizonyos 
tényeket tisztázni kell, ezt közölték a KICK-kel, amely átirányította a kérdést a megfelelő szakértőhöz, 
illetve tényellenőrhöz. 

Helyszíni és online szakértők egy csoportja követte az alcsoportok megbeszéléseit, hogy 
kezdeményezni lehessen a tényellenőrzést. Emellett a három intézményből szakértők álltak 
rendelkezésre, hogy válaszoljanak a saját szakterületükre vonatkozó tényellenőrzési kérdésekre, 
különösen a már meglévő szabályozási és egyéb szakpolitikai eszközök tekintetében.  

A szakértőket és a tényellenőröket arra kérték, hogy nagyon rövid időn belül válaszoljanak, és olyan 
szöveget küldjenek, amely a lehető legegyértelműbb, és amelyet a moderátor a KICK jóváhagyását 
követően továbbíthat a résztvevőknek. 

Helyszíni és online szakértői lista: 

Az 1. munkaterület szakértői – A jogok és a megkülönböztetésmentesség biztosítása 

 

• Costanza Hermanin, a firenzei Európai Doktori Intézet vezető szakpolitikai munkatársa 

• Hielke Hijmans, a Belga Adatvédelmi Hatóság peres tanácsának elnöke/igazgatósági tagja  

 

A 2. munkaterület szakértői – A demokrácia és a jogállamiság védelme 

 

• Carlos Closa Montero, professzor, Európai Doktori Intézet Transznacionális Kormányzási 

Kar/IPP-CSIC, Spanyolország 

• Paul Blokker, a Bolognai Egyetem szociológiai docense 
• Raphael Bossong, Németországi Nemzetközi és Biztonságügyi Intézet 

• Elda Brogi, az Európai Doktori Intézet Médiapolitikai és Médiaszabadság Központjának 

professzora. Az EDMO, a Digitális Média Európai Megfigyelőközpontja igazgatósági tagja 

 

A 3. munkaterület szakértői – Az EU megreformálása 

 

• Katrin Auel, a bécsi Felsőfokú Tanulmányok Intézete Európai Kormányzás, Közfinanszírozás és 

Munkaerőpiacok Kutatócsoportjának vezetője 

• Corinna Stratulat, Európai Politikai Központ, az Európai Politikai és Intézményi Program 

vezetője és vezető politikai elemző 

• Ariadna Ripoll Servent, az európai uniós politika professzora a Salzburgi Európai Uniós 

Tanulmányok Központjában (SCEUS) és a Salzburgi Egyetem Politikatudományi és Szociológiai 

Tanszékén 

• Diane Fromage, Marie Sklodowska-Curie tudományos munkatárs, Párizsi Politikai 

Tanulmányok Intézete, Jogtudományi Kar  

• Kalypso Nicolaïdis, a Transznacionális Kormányzási Kar professzora és a nemzetközi 

kapcsolatok professzora, Oxfordi Egyetem 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
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• Ulrike Liebert, az európai tanulmányok Jean Monnet előadója, Brémai Egyetem 

 

A 4. munkaterület szakértői – Az európai identitás megteremtése 

 

• Hans-Jörg Trenz, a kultúra- és kommunikáció-szociológia professzora, Scuola Normale 

Superiore, Pisa/Firenze, Olaszország 

• Antoine Godbert, az Erasmus Ügynökség korábbi vezetője Bordeaux-ban, a Cercle Erasmus 

tagja 

 

A 5. munkaterület szakértői – A polgári részvétel erősítése 

 

• Alberto Alemanno, az uniós jog és szakpolitika professzora, HEC, Párizs 

• Dominik Hierlemann, Bertelsmann Alapítvány  

 

 

III. melléklet: A vitacsoport által megvizsgált és el nem fogadott egyéb ajánlások 

1. munkaterület: A jogok és a megkülönböztetésmentesség biztosítása  
 

1.1. alterület: Megkülönböztetésmentesség / 1.2. alterület: Nemek közötti egyenlőség  
 
„Javasoljuk az EU-nak, hogy aktívan vonja be a kisebbségeket az állami intézmények (pl. a rendőrség 
és a nem kormányzati szervezetek) kulcsfontosságú szempontjait érintő politikai döntéshozatalba. 
Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy, a kisebbségek által közvetlenül választott tanácsadó 
testületet. A testületnek túlnyomórészt kisebbségi képviselőkből kell állnia, és a nem kormányzati 
szervezeteknek is jelen kell lenniük.  Formáló szerepet kell betöltenie a köztisztviselők képzésében, 
hogy figyelembe vegyék a kisebbségek igényeit. Ennek a testületnek a kisebbségi kérdésekben 
vétójoggal kellene rendelkeznie”. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a kisebbségek hangja nem hallatszik eléggé. A saját nevükben, autonóm 
módon és szakszerűen kell megszólalniuk, ezért kapcsoltuk össze a szavazás és a szakértelem útján 
történő képviseletet. 
 
2. munkaterület: A demokrácia és a jogállamiság védelme  
 
2.2. alterület: A demokrácia védelme és megerősítése / 2.4. alterület: Média és dezinformáció  
 
„Javasoljuk, hogy hozzanak létre egy ügynökséget, amely európai szinten figyelemmel kíséri az 
audiovizuális médiát, a nyomtatott médiát és a digitális médiát. Ennek az ügynökségnek 
figyelemmel kell kísérnie, hogy a nemzeti médiaorgánumok pártatlan és objektív folyamatok 
keretében állítsák elő a tartalmakat. A dezinformáció megelőzése érdekében az ügynökségnek 
pontozási rendszert kell kidolgoznia a nemzeti médiaorgánumok megbízhatóságára vonatkozóan. 
Ennek a pontozási rendszernek könnyen érthetőnek kell lennie a polgárok számára”.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert értékelnünk kell a médiát és annak megbízhatóságát, de a média 
sokszínűségét az uniós országokban. Egy uniós ügynökség tudná a legobjektívebben biztosítani ezt. 

https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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Ráadásul a pontozási rendszer lehetővé teszi a polgárok számára, hogy megalapozott döntéseket 
hozzanak, és arra ösztönzi a médiaorgánumokat, hogy megbízható híreket szolgáltassanak. Ha a 
pontozási rendszer elégtelennek bizonyul a médiaorgánumok megbízhatóságának garantálásához, az 
ügynökségnek hatáskört kell kapnia szankciók kiszabására is. 
 
5. munkaterület: A polgári részvétel erősítése 
 
5.1. alterület: Polgári részvétel  
 
„Javasoljuk, hogy hozzanak létre egy polgári képviseleti szervet, ahol vitákat lehet folytatni, és 
érdemben tájékoztatni lehet a döntéshozatalt, minden olyan esetben, amikor uniós szinten olyan 
kérdésről születik döntés, amely az európai polgárok számára nagy jelentőséggel bír (a polgárok 
döntése alapján – esetleg felmérés útján). Ennek egy sokszínű csoportnak kell lennie, amely az 
összes uniós tagállam körülbelül 100 állampolgárából áll, és amelyben minden országnak egyenlő 
arányban kell képviseltetnie magát. Ennek egy változó összetételű csoportnak kell lennie, ahol a 
tagok rendszeresen cserélődnek”.  
 
Fontos, hogy elkerüljük az olyan problémákat, mint például a korrupció, amelyek egy állandó 
képviseleti testületből adódhatnak, az igazságtalan döntéshozatali hatalom elkerülése érdekében 
pedig létfontosságú, hogy egy ilyen testületben minden ország egyenlő arányban képviseltesse magát. 
Az ilyen jellegű működéssel elkerülhetők lennének a folyamatos ülésezéssel és a technológia távoli 
használatával járó kihívások. 
 
 
 
 

IV. melléklet: Csoportosított iránymutatások3 

1. munkaterület: A jogok és a megkülönböztetésmentesség biztosítása 

1.1 alterület: Megkülönböztetésmentesség 

1. 1.1.1.1. iránymutatás: Az egységes szabályokat minden uniós országban egyformán kell alkalmazni, és 
ezt az Uniónak ellenőriznie kell. Éppen a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévőknek kell a legnagyobb 
védelmet biztosítani. 

 
2. 1.1.1.2. iránymutatás: A kisebbségi csoportokat jobban be kell  vonni és jobb képviseletet kell 

biztosítani számukra. Részt kell venniük a jogszabályok kidolgozásában, a társadalomnak pedig 
figyelmesebben kell meghallgatnia őket.  
1.1.1.3. iránymutatás: A kisebbségeknek erős, saját maguk által meghatározott képviselettel kell 
rendelkezniük az uniós intézményekben. 
1.1.2.4. iránymutatás: Jobb struktúrákra van szükség, hogy a kisebbségekhez tartozók aktívan részt 
tudjanak venni a társadalomban. 
2.3.2.3. iránymutatás: Az EU-nak javítania kellene az inkluzivitást és a sokszínűséget, továbbá a 
kisebbségekhez tartozó személyek láthatóságát, és nagyobb teret, illetve több lehetőséget kellene 
biztosítania számukra véleményük kifejezéséhez, mivel e személyek nincsenek megfelelő módon 
képviselve a köz- és magánintézményekben, valamint a nemzeti és európai szintű eseményeken. A köz- 
és magánszervezetek jelenleg túl homogének, és még mindig nem megfelelően sokszínűek és 

 
3  A csoportosítási folyamat során három iránymutatás tévedésből nem szerepelt a listában: 5.3.1.1. iránymutatás: 
A részvétellel kapcsolatos oktatás előmozdítása (uniós szinten). 1.2.2.4. iránymutatás: Az EU-nak elő kell segítenie a 
férfiasság és a nőiesség mibenlétének újragondolását. 1.2.2.1. iránymutatás: El kell ismerni és meg kell érteni, hogy „férfi”-
nak lenni jelenleg kiváltságos helyzet. Ez ellen kulturális harcot kell vívni, és ezáltal fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 
milyen következményekkel jár, ha valaki nő. A polgárokat ennek megfelelően tájékoztatták.  
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inkluzívak.  
 

3. 1.1.1.4. iránymutatás: A kisebbségi csoportokat reálisan kell bemutatni az iskolákban, a félelmeket 
kezelni kell, tényszerű tájékoztatást kell nyújtani, és párbeszédet kell folytatni a kisebbségi 
csoportokkal. Ez a munkahelyekre is igaz. Mindezt jogszabályokkal kell alátámasztani.   
2.3.2.2. iránymutatás: Az EU-nak arra kellene sarkallnia a nemzeti kormányokat, hogy az iskolákban 
vezessenek be az erőszak ellen ható oktatást, például az etnikai és vallási kisebbségek tiszteletben 
tartásáról szóló tanórákat, valamint szexuális és társadalmi nemi nevelést, mivel ez közvetlenül 
kapcsolódik a szexuális bántalmazás, az erőszak és a homofóbia problémájához.   
2.3.2.4. iránymutatás: Az EU-nak forrásokkal kellene támogatnia a tagállamokban az erőszak elleni 
küzdelmet segítő jó gyakorlati megoldásokat, például az olyan állami és magán támogató központokat, 
amelyek jelenleg is működnek több országban. 
2.3.2.1. iránymutatás:  Az Uniónak határozottabb szerepet kellene vállalnia az LMBTI+-személyek 
erőszakkal és megkülönböztetéssel szembeni védelme érdekében.  
2.3.2.5. iránymutatás: Az erőszakkal kapcsolatos oktatás és figyelemfelhívás során nem csak a 
gyermekekre kell összpontosítani, hanem a teljes népességre. 

 
4. 1.1.2.3. iránymutatás: A megkülönböztetésről több adatot kell gyűjteni a tagállamokban. Ehhez 

hatékony adatszolgáltatásra van szükség, amelynek keretében a tagállamoknak kötelességük a 
megkülönböztetésről adatokat gyűjteni és továbbítani. Ezen adatokat anonimizálni kell és 
nyilvánosságra kell hozni. Ezenfelül segítséget is kell nyújtani az érintetteknek. A többszörös 
diszkriminációt is egyértelműen fel kell tüntetni a platformon. (A visszaélések ellen fel kell lépni.)  
1.2.3.3. iránymutatás: Megkülönböztetés esetén szankciókat kell alkalmazni.  
 

5. 1.1.3.1. iránymutatás: Az EU-nak segítenie kell abban, hogy a fiatalabbak és az idősebbek is 
könnyebben léphessenek be a munkaerőpiacra, valamint csökkentenie kell a diszkriminációt. 
 

6. 1.1.3.2. iránymutatás: A választójogi korhatárt 16 évre kell csökkenteni. 
 

1.2 alterület: Nemek közötti egyenlőség 

7. 1.2.1.1. iránymutatás: A szülői szabadságot követően képzéseket kell biztosítani a nők számára.  
 

8. 1.2.1.2. iránymutatás: A távmunkának köszönhetően a nők könnyebben tudják karrierjüket építeni, 
főként ha gyermekekről is kell gondoskodniuk.  
 

9. 1.2.1.3. iránymutatás: Az egyedülálló szülőknek lehetőséget kell adni arra, hogy kevesebb 
munkaórában dolgozzanak, és így jobban a családnak tudják szentelni magukat.  
 

10. 1.2.1.4. iránymutatás: A vállalkozásoknak több óvodára van szükségük ahhoz, hogy megkönnyíthessék 
a munkavállalók számára a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését. 1.2.1.5. 
iránymutatás: Vonzóbbá kell tenni az apák számára a szülői szabadságot.  
1.2.5.2. iránymutatás: férfiaknak részt kellene venniük azokban a feladatokban, amelyeket 
hagyományosan mindig nők végeztek.  
 

11. 1.2.3.1. iránymutatás: Más olyan okokat is el kell ismerni, amelyek alapján az emberek 
megkülönböztetést szenvedhetnek el, például a különböző fogyatékosságokat.  
 

12. 1.2.3.2. iránymutatás: Olyan uniós platformot – például ombudsmani pozíciót– kell létrehozni, 
amelynek segítségével az emberek könnyebben tudnak bírósághoz fordulni és tanácsot kérni. 
 

13. 1.2.4.1. iránymutatás: A fent említett kulturális harcnak arra a bántalmazásra, illetve azokra a 
fenyegetésekre is ki kell terjednie, amelyeket a nők közeli rokonaik vagy partnereik részéről szenvednek 
el.  
 

14. 1.2.5.1. iránymutatás: Az állásinterjúknak névtelenül kellene zajlaniuk, hogy a jelentkezők neme ne 
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játszhasson szerepet a kiválasztás során. Az interjúkról felvételt is lehet készíteni annak érdekében, 
hogy ellenőrizni lehessen hatékonyságukat.  
1.2.5.4. iránymutatás: A diszkrimináció megelőzése érdekében foglalkoztatási hivataloknak kellene 
végezniük a munkaerő-felvételt. 
 

15. 1.2.5.3. iránymutatás: Európai jogi keretet kell létrehozni a munkavállaláshoz kapcsolódó jogok 
megsértéseinek kezelésére. Az Uniónak biztosítania kell, hogy a tagállamok alkalmazzák a 
diszkrimináció elleni szabályokat annak érdekében, hogy létrejöhessen a nemek közötti egyenlőség. Az 
EU-nak jogi tanácsadással kell segítenie a megkülönböztetés elleni küzdelmet. 
 

16. 1.2.5.5. iránymutatás: Rugalmasabb munkaidőt kell biztosítani.  
 

1.3. alterület: Az emberi jogok, valamint a természet és az állatok jogainak védelme 

17. 1.3.1.2. iránymutatás: Az oktatást és a kommunikációt is olyan fenntarthatóbb irányként kell kezelni, 
amely segít megosztani a jogokkal és a szabadságokkal kapcsolatos nézőpontokat, és fenntartani az 
egységes EU-t.  
2.1.2.4. iránymutatás: Az iskolai tantervekbe minden oktatási szinten folyamatosan és következetesen 
be kell építeni az uniós értékekről/polgárságról/struktúrákról stb. szóló információkat. Be kell fektetni 
az európai polgári nevelésbe.  
 

18. 1.3.2.1. iránymutatás: Meg kell erősíteni az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének megbízatását, és 
olyan eszközökkel kell felvértezni, amelyek révén minden tagállamban védelmet tud nyújtani a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéneknek és kisebbségi csoportoknak. 
 

19. 1.3.2.2. iránymutatás: A média és az újságírók függetlensége és kapacitásaik bővítése segíthet abban, 
hogy kiegyensúlyozott tájékoztatást nyújthassanak például a kisebbségekről és a migránsokról, hogy 
láttassák a pozitív oldalakat, és csökkentsék a migránsok és menekültek sztereotipizálásában megjelenő 
túlzásokat.  
 

20. 1.3.3.1. iránymutatás: Az EU-nak közös szabályokat kell létrehoznia a mezőgazdasági célra tenyésztett 
állatok jóllétének védelme érdekében. 
1.3.3.3. iránymutatás: Uniós szinten megfelelő irány lehet megvonni a támogatást az agrárpiac azon 
nagy részétől, amely tömegtermelés keretében rossz állatjóléti körülmények mellett tenyészt és tart 
állatokat.  
 

21. 1.3.3.2. iránymutatás: Az állatjogok másodlagosak az emberi jogok és a környezetvédelem kérdései 
mellett. 
 

22. 1.3.3.4. iránymutatás: Az éghajlatra káros hatást gyakorló tényezők – például a mezőgazdaságból 
származó metán- és szén-dioxid-kibocsátások – megadóztatása és az adóknak a helyi hústermelést 
ösztönző harmonizálása olyan iránymutatás lehet, amely segíthet kezelni az éghajlatváltozást és 
elkerülni, hogy az állatokat nagy távolságokra kelljen szállítani. 

 

1.4. alterület: A magánélet tiszteletben tartásához való jog 

23. 1.4.1.1. iránymutatás: Az online szolgáltatásokat rendszeresen ellenőrizni kell a magánélet tiszteletben 
tartásához való joggal/az adatvédelemmel kapcsolatos jogsértések és/vagy visszaélések megelőzése és 
ellenőrzése érdekében.  
1.4.1.2. iránymutatás: Bírságot kell kiszabni azokra a vállalkozásokra, amelyek a magánélet tiszteletben 
tartásához való joggal/az adatvédelemmel kapcsolatos jogsértéseket vagy visszaéléseket követnek el. 
E bírságnak a vállalkozás piaci értékével arányosnak kell lennie.  
 

24. 1.4.2.1. iránymutatás: Elő kell írni a szolgáltatók számára, hogy felhasználóbarát és könnyen érthető 
dokumentációt és hozzájárulási kérelmeket osszanak meg a felhasználókkal az adatvédelemmel 
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kapcsolatban. 
1.4.2.2. iránymutatás: Fel kell hívni a figyelmet az adatvédelemmel foglalkozó nemzeti és uniós szervek 
létezésére. 
2.3.3.4. iránymutatás: Az Uniónak olyan mechanizmusokat kell kidolgoznia a személyes adatok 
védelmére, amelyek minden polgár számára könnyen hozzáférhetők.  
 

25. 1.4.3.1. iránymutatás: Meg kell akadályozni, hogy a weboldalak a „sütikből” származó információkat 
osszanak meg harmadik felekkel.  
 

26. 1.4.3.2. iránymutatás: A hatályos jogszabályokat felül kell vizsgálni és aktualizálni kell annak érdekében, 
hogy az adatokat a tényleges igényekkel arányos mértékben lehessen felhasználni. 
1.4.3.3. iránymutatás: Útnak kell indítani egy specifikus, az egész Unióra kiterjedő döntéshozatali 
folyamatot, hogy fény derüljön az adatok megosztása és az adatokkal való visszaélés megelőzése közötti 
kompromisszum mértékére (megfelelően szétválasztva az egyes konkrét ágazatokat, pl. az 
egészségügyet, a biztonságot stb.).  

 
27. 1.4.4.1. iránymutatás: Annak szavatolása érdekében, hogy minden uniós tagállam egyenlő mértékben 

tartsa tiszteletben a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jogot, lehetővé kell tenni, 
hogy az EU csatlakozhasson az emberi jogok európai egyezményéhez. 
 

28. 1.4.5.1. iránymutatás: Egyértelműbb és szigorúbb szabályokat kell bevezetni a közösségi média 
kiskorúak általi használatára a magánélethez való joggal kapcsolatos kockázatok megelőzése 
érdekében. 
1.4.5.2. iránymutatás: Célzott iskolai programokra van szükség. 
2.3.3.2. iránymutatás: Az oktatásnak és a megelőzésnek prioritást kell élveznie. Az EU-nak forrásokat 
kell beruházni a tagállamokban annak érdekében, hogy a gyerekeknek meg lehessen tanítani az 
iskolákban a személyes adataik védelmét, illetve fel lehessen hívni a figyelmüket ennek fontosságára. 
2.3.3.3. iránymutatás: Az Uniónak el kell érnie, hogy a polgárok jobban tisztában legyenek a személyes 
adatok védelmének témájával, és figyelemfelhívó kampányokat kell szerveznie a témában. 
 
 

2. munkaterület: A demokrácia és a jogállamiság védelme 

2.1. alterület: A jogállamiság védelme 

29. 2.1.1.1. iránymutatás: Az EU-nak ösztönöznie kell a tagállamokat, hogy ezzel saját területükön belül 
aktívan foglalkozzanak. 
 

30. 2.1.1.2. iránymutatás: Az Uniónak intézkedéseket kell hoznia a fegyverként használt anonimitás (azaz 
a tartalomközlés során az etikátlan gyakorlatok lehetővé tételére használt anonimitás) elleni küzdelem 
érdekében. 
 

31. 2.1.2.1. iránymutatás: Az EU-nak be kellene fektetnie a demokratikus értékek megerősítését célzó 
alulról építkező törekvésekbe a tagállamokban. 
 

32. 2.1.2.2. iránymutatás: Az Uniónak olyan intézkedésekbe (projektekbe) kellene befektetnie, amelyek 
ösztönzik az együttműködést és az információcserét a különböző csoportok/régiók/nemzetek között. 
 

33. 2.1.2.3. iránymutatás: Olyan ítélkezéstől mentes tereket kell létrehozni, ahol az országok tanulhatnak 
egymástól a demokratikus gyakorlataik javítása érdekében. 
 

34. 2.1.3.1. iránymutatás: Olyan transznacionális európai politikai pártokat kell létrehozni, amelyekbe 
minden európai politikus beléphetne.  
 

35. 1.1.2.1. iránymutatás: Ténylegesen foganatosított, visszatartó erejű, egyértelmű uniós szankciókkal 
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kell sújtani a tagállamokat. Ennek egyik lehetősége az uniós források megvonása. 
1.3.1.1. iránymutatás: Kombinálni kell a szankciókat és a bónuszrendszereket, és a tagállamokat 
csoportokba kell sorolni aszerint, hogy milyen szinten érvényesítik az emberi jogokat, a szabadságokat 
és az egyenlőséget.  
2.1.4.1. iránymutatás: Az EU-nak először a megegyezést célzó párbeszédet kellene folytatnia a 
szabályokat be nem tartó államokkal. Második lépésként az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkét 
kellene alkalmazni. Végezetül pedig meg kellene vonni az uniós forrásokat a szabályokat be nem tartó 
országoktól. 
2.2.2.2. iránymutatás: Közös szabályozási keretre van szükség. Ha e szabályozási keretet nem tartják 
be, akkor lehet szankciókat alkalmazni.  
4.2.1.4. iránymutatás: Szankciókat csak legvégső esetben szabad alkalmazni, ha minden más módszer 
– beleértve a párbeszédet is – eredménytelen volt. A szankciók alkalmazására vonatkozóan szükség van 
egy keretrendszerre, és meg kell határozni a szankciók alkalmazásának időbeli sorrendjét. 

 

2.2. alterület: A demokrácia védelme és megerősítése 

36. 2.2.1.1. iránymutatás: A korrupciós ügyek megértéséhez és azonosításához közös alapra van szükség. 
Mikor helyénvaló a lobbitevékenység, és mikor válik korrupcióvá?  
2.2.1.2. iránymutatás: Védeni kell a korrupció ellen küzdő személyeket, és azt a folyamatot is, amely 
révén képesek vagyunk e védelmet biztosítani számukra. Meg kell találni a módját, hogy ezt hogyan 
lehet megtenni. 
4.2.4.3. iránymutatás: A korrupció miatt elvesző pénzösszegek csökkentése érdekében fejleszteni kell 
a lobbitevékenységre vonatkozó szabályokat az EU-ban. 
 

37. 2.2.3.1. iránymutatás: Minden uniós tagállamban be kellene vezetni egy európai minimumjövedelmet, 
valamint egy európai minimálbért, hogy mindenki méltó életet élhessen. Támogatni kell azokat, akiket 
vissza kell vezetni a munkaerőpiacra.  
2.3.5.2. iránymutatás: Az EU-nak európai szintű minimálbért kellene bevezetnie.  

 

2.3. alterület: Biztonság 

38. 2.3.1.1. iránymutatás: A biztonság és a jogok – különösen a véleménynyilvánítás szabadsága – közötti 
egyensúly kérdése központi probléma a biztonság szempontjából, kezelése pedig nagyon bonyolult. 
Polgárokként ezért nehéz megfelelő álláspontot kialakítani és konkrét iránymutatást nyújtani. 
 

39. 2.3.1.2. iránymutatás: Tisztában vagyunk azzal, hogy a biztonsági fenyegetések komolyak, de úgy 
véljük, hogy Európának tartózkodnia kell autoriter intézkedések meghozatalától, és inkább többet 
kellene tennie a megelőzés és a visszatartás terén. 
 

40. 2.3.1.3. iránymutatás: Az EU-nak a nagy webes és közösségimédia-vállalatokkal (Facebook, Google, 
Twitter), valamint a különböző tagállamok rendőrségeivel együttműködve kellene visszatartania 
azokat, akik veszélyes tartalmakat tesznek közzé, és rendőrségi nyomozás során kellene felderíteni e 
veszélyes tartalmak eredetét és a fenyegetés szintjét.  
 

41. 2.3.2.6. iránymutatás: Az Uniónak ösztönöznie kell a tagállami oktatási minisztériumokat, hogy 
biztosítsanak pszichológiai támogatást az iskolában minden gyermek és család számára, és nem csak 
azok számára, akik ezt kérik vagy akikkel a szociális munkások foglalkoznak. 
 

42. 2.3.3.1. iránymutatás: Az általános adatvédelmi rendeletet alkalmazni kell és azt be kell tartani.  

 
43. 2.3.3.5. iránymutatás: Az uniós intézményeknek és a tagállamoknak jobban össze kellene hangolniuk a 

polgáraik, demokráciáik és értékeik védelmét a kívülről jövő új veszélyekkel – például a kiberbiztonsági 
kockázatokkal és a mesterséges intelligencia bűncselekményekre történő használatával – szemben.  
 

44. 2.3.4.1. iránymutatás:  Az EU-nak még elkötelezettebben kellene exportálnia demokráciamodelljét és 
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értékeit a határain túlra. Ezt nem fegyverekkel, hanem a diplomácia segítségével, a legjobb gyakorlatok 
nemzetközi megosztásával és ismeretterjesztéssel kell megtennie. 
 

45. 2.3.4.3. iránymutatás: Az Uniónak meg kell erősítenie a koordinációt annak érdekében, hogy 
hatékonyabbá váljanak a szomszédos országokkal a határokat érintő témákban folytatott párbeszédek, 
közvetítések és tárgyalások. 
 

46. 2.3.5.1. iránymutatás: Európa polgárait meg kell védeni a munkahelyi balesetektől, és el kell kerülni az 
egészségtelen vagy veszélyes munkakörülményeket.  
 

47. 2.3.6.1. iránymutatás: Az Uniónak többet kellene tennie annak érdekében, hogy kötelezővé tegye a 
banki és pénzügyi tranzakciók átláthatóságát. 
 

48. 2.3.7.1. iránymutatás: Az uniós intézményeknek többet kell tenniük annak érdekében, hogy 
ellenőrzésük alá vonják és megfékezzék a terrorizmus és a szervezett bűnözés strukturális jelenségeit.  
 

49. 2.3.7.2. iránymutatás: A terrorizmus és a szervezett bűnözés (beleértve a maffiákat és a szervezett 
bűnözés új formáit, például a nemzetközi bűnbandákat) elleni európai ügynökség létrehozását 
javasoljuk. 
 

50. 2.3.7.3. iránymutatás: Létre kell hozni egy valódi európai rendőrséget. 
 

2.4. alterület: Média és dezinformáció 

51. 2.4.1.1. iránymutatás: A politikusoknak nem lenne szabad megengedni, hogy részesedést szerezzenek 
a médiában.  
2.4.1.2. iránymutatás: Szükség van egy olyan európai ellenőrzési folyamatra, ami bizonyítja a 
politikusok által finanszírozott médiavállalatok pártatlanságát.  
2.4.1.3. iránymutatás: Szükség van egy olyan térre, ahol a hírek semlegesek, azaz mindenféle érzelmi 
töltettől mentesek.  
2.4.2.1. iránymutatás: Szükség van egy európai ellenőrzési folyamatra a hírek pártatlanságának és 
tárgyilagosságának bizonyítása érdekében. Létre kell hozni egy helyet a semleges híreknek.  
3.2.2.1. iránymutatás: Létre lehetne hozni egy olyan pontrendszert vagy mérőszámot, ami a 
hírszolgáltatók és az EU által közzétett információk hitelességét értékeli (mérőszám lehetne például az, 
hogy hány cikk bizonyult valótlannak stb.). 5.1.2.6. iránymutatás: Külön kell választani egymástól a 
politikát és a médiát, és ezt ellenőrizni kell. Többek között pártok nem lehetnek médiaplatformok 
tulajdonosai. 
 

52. 2.4.2.2. iránymutatás: Szükséges, hogy az új felhasználók jobb oktatásban részesüljenek, és így jobban 
megértsék ezt az információs teret. Már az iskolában fel kell világosítanunk a gyermekeket, és el kell 
magyarázni nekik, hogyan jönnek létre a hírek. Létezik információs írástudatlanság, és foglalkoznunk 
kell ezzel a problémával. Szükség van a médiáról való oktatásra.  
2.4.3.1. iránymutatás: Az iskolákban oktatni kell ezt a témát, hogy a fiatalok kellőképp tájékozottak 
legyenek. 
2.4.3.2. iránymutatás: Több képzési lehetőségre van szükség. Olyan, kifejezetten a vidéki területeken 
élő polgárok számára rendezett eseményekre, melyeken megérthetik az információáramlást.  

 
 

3. munkaterület: Az EU megreformálása 

3.1. alterület: Intézményi reform 

 
53. 3.1.1.1. iránymutatás: Növelni kell az azzal kapcsolatos átláthatóságot, hogy egyes tagjelölt országokat 

miért vesznek fel az Unióba, másokat pedig miért nem. 
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54. 3.1.1.2. iránymutatás: Az uniós csatlakozási kritériumok közül az értékeket és a demokráciát kell 

előnyben részesíteni (a gazdasági fejlődéssel szemben). 
 

55. 3.1.2.1. iránymutatás: Növelni kell a tagjelölt országoknak nyújtott uniós támogatást annak érdekében, 
hogy megerősíthessék intézményeiket és gazdaságukat (az Európai Unió szigorú felügyelete mellett). 
 

56. 3.1.3.1. iránymutatás: Az európai uniós polgároknak biztosítani kell a jogot arra, hogy az európai 
parlamenti választásokon páneurópai pártlistákra szavazhassanak (vagy egyetlen páneurópai listára, 
vagy két – egy nemzeti és egy páneurópai – listára). 
 

57. 3.1.5.1. iránymutatás: Az Európai Unió és az uniós intézmények hatáskörének széleskörű 
felülvizsgálatára van szükség. 
 

58. 3.1.5.2. iránymutatás: Nagyobb hatáskörrel kell felruházni azokat az uniós intézményeket, melyek 
tagjait közvetlenül az uniós polgárok választják. 
 

59. 3.1.6.1. iránymutatás: Az uniós intézményeket át kell nevezni, hogy nevük egyértelmű legyen a 
polgárok számára.  
3.1.6.2. iránymutatás: Az Európai Uniónak markánsabb jelképekkel (például logóval) kell rendelkeznie, 
melyek nem hasonlítanak más nemzetközi szervezetek (például az Európa Tanács) jelképeihez.  
3.1.6.3. iránymutatás: Az Európai Uniónak pontosan kell fogalmaznia közleményeiben – az „Európai 
Unió” szavakat kell használnia „Európa” helyett, mivel Európa nem csak az Európai Unió, hanem egy 
tágabb fogalom. 
 

3.2. alterület: Döntéshozatal 

60. 3.2.2.2. iránymutatás: Létre kell hozni egy online platformot, ahová a polgárok feltölthetik azokat az 
információkat, amelyekben nem biztosak, és szakértők ellenőrizik ezeket. 
 

61. 3.2.3.1. iránymutatás: Uniós szintű népszavazást kell tartani, ha olyan kérdésről van szó, ami minden 
európai polgár számára rendkívüli jelentőséggel bír. 
 

62. 3.2.3.2. iránymutatás: Jobban fontolóra kellene venni az online szavazást és azt, hogy a polgároktól 
online kapott észrevételek befolyásolhassák a döntéshozatali folyamatot. 
 

63. 3.2.3.3. iránymutatás: Nagyobb vagy teljes körű parlamenti ellenőrzést és elszámoltathatóságot 
biztosító rendszerre van szükség a pénzügyi támogatásokkal, jóléttel és az uniós közösségi források 
felhasználására vonatkozó döntésekkel kapcsolatban.  
 

64. 3.2.4.1. iránymutatás: A jelenlegi helyett egy alternatív szavazási rendszert kell használni. A kis 
országok érdekeinek védelme érdekében a szavazási „súlyokat” méltányosan kell kiszámítani.  
 

65. 3.2.4.2. iránymutatás: A meglévő szerződések szerkezeti módosítására vagy egy új, a tagállamok által 
közösen elfogadott alkotmányra van szükség. 
 

66. 3.2.4.3. iránymutatás: Nagyon fontos, hogy bármilyen rendszert is hozzunk létre, az igazságos szavazati 
jogot vagy „súlyt” biztosítson a kisebb országoknak is a döntéshozatalban. 
 

67. 3.2.5.1. iránymutatás: Létre kell hozni egy olyan mechanizmust, melynek keretében a Parlament 
megkerülhető, a döntéseket pedig rögtön az EU Tanácsa hozná meg. 
 

68. 3.2.5.2. iránymutatás: Létre kell hozni egy olyan, civil szakértőkből álló reprezentatív testületet, ami 
szükséghelyzetekben tájékoztatást és iránymutatást nyújthat az Európai Parlamentnek. 
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3.3. alterület: Szorosabb integráció 

69. 3.3.1.1. iránymutatás: Egy szakértői csoport először is javaslatot tenne arra, hogy milyen lenne egy 
ilyen közös gazdasági struktúra, továbbá hogy az milyen következményekkel járna – még mielőtt 
megbeszélések kezdődnének arról, hogy szükség van-e egyáltalán egy közös gazdasági struktúrára vagy 
sem. 
 

70. 3.3.1.2. iránymutatás: A közös gazdasági struktúra eléréséhez fontos a minden tagállam számára közös 
alap létrehozása (ugyanolyan lehetőségek, azonos színvonal). 
 

71. 3.3.2.1. iránymutatás: Az emberek életminőségének javítása érdekében javasoljuk, hogy legyen több 
állami beruházás (az infrastruktúrába, az úthálózatba, de lehet szó a lakhatás/szociális lakhatás 
biztosításáról is). 
 

72. 3.3.2.2. iránymutatás: A nagyvállalatok megadóztatása / a nagyvállalatoktól származó bevételek 
hozzájárulhatnak az állami beruházások finanszírozásához; az adóbevételeket az oktatásba való 
beruházásra és az országok fejlesztésére kell felhasználni (K+F, ösztöndíjak – Erasmus stb.). 
 

73. 3.3.2.3. iránymutatás: A pénzügyi tranzakciók és a bankok progresszív adóztatása révén bevételek 
származhatnak a jelentős pénzügyi tranzakciókból.  
 

74. 3.3.3.2. iránymutatás: Szükség lenne egy a tájékozott polgárok véletlenszerű mintáján végzett 
páneurópai felmérésre arról, hogy milyen irányba haladjon az Unió, ezt megelőzően egy az egész Unióra 
kiterjedő tájékoztató kampányt kell folytatni a szóban forgó változások lehetséges következményeiről. 
 

75. 3.3.3.3. iránymutatás: Egy olyan forgatókönyvet kell kidolgozni a válsághelyzetekre, mely során az EU 
hatáskörei kibővülnek. 
 

76. 3.3.4.1. iránymutatás: Először is azt kell leszögezni, hogy mi jellemez minket Európában, és csak utána 
beszélhetünk arról, hogy mi nem (javaslat: egy a polgárok körében végzett felméréssel megvalósítható). 
 

4. munkaterület: Az európai identitás megteremtése 

4.1. alterület: Demokráciára nevelés 

77. 4.1.1.1. iránymutatás: Mesterséges intelligenciát kell használni a fordítási folyamat támogatására. 
78. 4.1.1.2. iránymutatás: A kommunikációhoz egy elsődleges nyelvet (pl. az angolt) kellene használni. 

 
79. 4.1.1.3. iránymutatás: Létre kell hozni egy olyan alkalmazást, aminek segítségével terjeszteni lehetne a 

demokráciát érintő kérdésekről szóló információkat, a felhasználó nyelvére fordítva. 
 

80. 4.1.2.1. iránymutatás: Az iskolákban ösztönözni kellene a demokratikus jellegű folyamatokat – így 
például a diákönkormányzatok létrehozását, amelyek az iskolák alapvető adminisztratív kérdéseiről 
szavaznak. A kérdések felvetésére lehetne használni az internetet és a számítógépes technológiát 
(online szavazásokat).  

 
81. 4.1.2.2. iránymutatás: Az Európa-tanulmányokat Unió-szerte fel kellene venni a tagállami tantervekbe.  

4.1.3.1. iránymutatás: Minél hamarabb elkezdődik ez a nevelési folyamat, annál jobb. Javaslat érkezett 
arra, hogy 10–12 éves (esetleg idősebb) kortól kezdődjön. A diákönkormányzatokat 12 éves kortól 
lenne érdemes létrehozni. Ez alatt pedig az életkornak megfelelő bevonás szükséges.  
4.1.4.1. iránymutatás: Nem politikai nézetek oktatása a cél, hanem az EU demokratikus folyamatainak 
és azok működésének megismertetése. A különbségnek mind a tanárok/oktatók, mind pedig a diákok 
számára egyértelműnek kell lennie.  
4.1.4.2. iránymutatás: Nem minden polgár értett egyet azzal, hogy a tagállamok képesek lennének 
megállapodni egy összeurópai tantervről.  
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4.1.4.3. iránymutatás: Egyszerű folyamatra van szükség ahhoz, hogy mindenki számára el lehessen 
magyarázni az EU működését. 
4.1.5.1. iránymutatás: Az EU-ban az oktatási rendszereknek nem kell egységesnek lenniük. 
4.2.2.3. iránymutatás: Már általános iskolában szükség van az EU-ról szóló egységes iskolai tantervre.  
4.3.8.1. iránymutatás: Létre kell hozni egy új középiskolai tantárgyat, amelynek keretében a diákok 
megismerhetik az EU jelenlegi működésével kapcsolatos tartalmakat és az EU által hozott 
intézkedéseket, és hogy azok milyen hatással vannak a polgárokra.  
5.1.2.1. iránymutatás: A polgári szerepvállalás alapjaként több információra van szükség az EU-ról, és 
többet kell kommunikálni a polgárokkal. Az embereknek több ismeretet (nevelést, oktatást és képzést) 
kell biztosítani az EU-ról és az európai politikáról. 
 

82. 4.1.2.3. iránymutatás: Az iskolákat támogatások révén kellene ösztönözni, illetve berendezéseket 
kellene nekik juttatni adományként, ezáltal ösztönözve őket arra, hogy az EU-beli demokráciáról szóló 
képzéseket tartsanak.  
4.1.3.2. iránymutatás: Támogatásokat kellene folyósítani azon iskolák számára, amelyek a 
demokratikus gyakorlatokat az iskolai élet részévé teszik. Nem lenne ugyan kötelező, de ösztönözni 
kellene rá az iskolákat. 

 

4.2. alterület: Európai értékek és identitás 

83. 4.2.1.1. iránymutatás: Fel kell tárni, hogy mi az oka egyes tagállamok nacionalizmusának és 
protekcionizmusának, különösen az értékekről folytatott párbeszéd és a kapcsolódó fogalmak 
megfelelő megértése révén. 
 

84. 4.2.1.2. iránymutatás: Foglalkozni kell a politikai szélsőségesség problémájával, az ugyanis gyakran a 
saját céljaira használja fel az Európa-ellenes érzelmeket. 
 

85. 4.2.1.3. iránymutatás: Javítani kell a tagállamok polgáraival folytatott folyamatos kommunikációt. 
Jobban be kell vonni a polgárokat a folyamatba. A polgároknak lehetőséget kellene biztosítani a lehető 
legnagyobb mértékű részvételre. 
 

86. 4.2.1.5. iránymutatás: Minden szinten – azaz tagállami és helyi szinten is – szükség van az európai 
szabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos koordinációra. 
 

87. 4.2.2.2. iránymutatás: Az információkat az egyes csoportokhoz kell igazítani. A terminológiát meg kell 
változtatni és egyszerűsíteni kell. 
 

88. 4.2.2.4. iránymutatás: A polgárok csoportjait különféle innovatív módokon kell megszólítani és 
bevonni. 
 

89. 4.2.2.5. iránymutatás: Lehetővé kell tenni, hogy az emberek többet utazhassanak, találkozhassanak, és 
megvitathassák a különböző, EU-n belüli kérdéseket. Azok is, akiknek nem jó az anyagi helyzetük. Erre 
a célra egy külön (például az Erasmushoz hasonló) pénzalapot kell létrehozni.  
4.3.3.1. iránymutatás: Több európai csereprogramot, illetve tevékenységet kell megvalósítani – erre 
példa az Erasmus program, illetve ez a konferencia – annak érdekében, hogy az emberek más 
országokba utazhassanak, más országokban élő emberekkel találkozhassanak, és párbeszédet 
folytathassanak velük az életükről és az Európához fűződő viszonyukról. 
 

90. 4.2.3.1. iránymutatás: Kezelni kell a dezinformáció problémáját. Nagyobb figyelmet kell fordítani arra, 
hogy honnan indul ki a félretájékoztatás. 
 

91. 4.2.3.2. iránymutatás: Aktívan támogatni kell a tagállamokat a dezinformációs kampányokkal 
összefüggő helyi problémáik kezelésében. 
 

92. 4.2.3.3. iránymutatás: Meg kell oldani a migrációs válságokat. 
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93. 4.2.3.4. iránymutatás: Fokozni kell az internetbiztonságot – védelmet kell biztosítani a hackeléssel 
szemben. 
 

94. 4.2.3.5. iránymutatás: Ki kell alakítani az EU közös külpolitikáját. Szükség van a külpolitikai lépések 
összehangolására az EU és a tagállamok között. 
 

95. 4.2.4.1. iránymutatás: Javítani kell a nagy multinacionális vállalatoktól történő adóbeszedést. Az 
adóparadicsomok jelentette problémával is foglalkozni kell. 
 

96. 4.2.4.2. iránymutatás: Növelni kell az uniós pénzalapok átláthatóságát – mind a tagállamokban, mind 
az uniós intézményekben. 

 

4.3. alterület: Információk az EU-ról 

97. 4.3.3.2. iránymutatás: Létre kell hozni olyan online fórumokat és találkozóhelyeket, ahol a polgárok 
meghallgathatják egymást, kérdéseket tehetnek fel, továbbá párbeszédet folytathatnak az európai 
képviselőkkel, mindezt több nyelvre történő fordítás mellett. 
  

98. 4.3.5.1. iránymutatás: Olyan kommunikációs stratégiákat kell alkalmazni, amelyek egyszerűbb és 
érthetőbb nyelvezetet használnak a kommunikációra, ezt a kommunikációt pedig részletesebb, 
technikaibb jellegű jelentésekkel kell kiegészíteni, hogy aki jobban el akar mélyülni, annak legyen rá 
lehetősége.  
4.3.7.2. iránymutatás: A napjainkban kulcsszerepet betöltő közösségi médiát jobban ki kell használni.  
4.3.7.3. iránymutatás: Elemezni kell, hogy kik alkotják a célközönséget, és milyen kommunikációs 
csatornákat használnak, a kommunikációt pedig ezekhez a csatornákhoz kell igazítani (azok számára, 
akik mélyebbre akarnak ásni, érdemes linkeket elhelyezni). 
 

99. 4.3.5.3. iránymutatás: Az EU-val kapcsolatos reklámbejátszásokat kellene levetíteni a főbb 
eseményeken (az Eurovízión, sporteseményeken stb.) és főműsoridőben játszott műsorok közben. 
 

100.  4.3.6.1. iránymutatás: Az EU irányításának hathatósabban nyitnia kell a polgárok felé. 
 

101. 2.1.3.2. iránymutatás: Ösztönözni kell a nemzeti médiaorgánumokat, hogy többet foglalkozzanak uniós 
szintű fejleményekkel.  
3.2.1.1. iránymutatás: A médiát erősen ösztökélni kellene arra, hogy több műsoridőt szenteljen az 
európai kérdéseknek és az Európai Unión belül folyó tevékenységeknek.  
4.3.1.1. iránymutatás: A nyilvános televíziós hírműsorokban szerepelnie kellene egy Európával 
foglalkozó külön résznek, ugyanúgy, mint a sporthírek vagy más témák esetében.  
4.3.5.2. iránymutatás: A médiában lenniük kellene olyan műsoroknak és idősávoknak, amelyekben 
kifejezetten az EU-ról tudósítanak.  
4.3.7.4. iránymutatás: A televíziós hírekben legyen egy külön, az EU-ról tudósító rész, ugyanúgy, mint 
a sporthírek vagy más témák esetében. 
3.2.1.2. iránymutatás: Az EU-ban folyó (tanácsi, parlamenti) tevékenységek (és döntések stb.) 
megvitatásával foglalkozó, meglévő európai televíziós csatornákat, illetve hírügynökségeket bővíteni 
kell, hogy ne csupán az uniós polgárok mintegy harmadához jussanak el ezek az információk, hanem az 
összes olyan uniós polgárhoz, aki használni kívánja. Az EU által megjelentetett valamennyi 
információnak tényszerűnek és elfogulatlannak kell lennie.  
3.2.3.4. iránymutatás: Az EU által közvetített nyilvános viták megoldást jelenthetnek. Lehetnének olyan 
újságok és hírügynökségek, amelyek eljuttatják az emberekhez ezeket az információkat.  
3.3.3.1. iránymutatás: A polgárok EU-val kapcsolatos tájékoztatásának javítása: Szükség van egy olyan 
csatornára, ahol minden információ megtalálható az EU-ról; kellene egy olyan uniós PR-csapat, amely 
az EU-val kapcsolatos tájékoztatást végezné, és különféle csatornákat venne igénybe a különböző 
célcsoportok elérésére; szintén lehetőség a tagállamok bevonása az EU-ban folyó tevékenységekről 
való aktív tájékoztatásba, amit – könnyed és szórakoztató formában – be lehetne építeni az iskolai 
tantervekbe.  
4.3.2.1. iránymutatás: Létre kell hozni egy független európai információs csatornát vagy ügynökséget, 
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ami hiteles információkat közvetítene, és ellensúlyt képezne az álhírekkel, valamint a részrehajlóan 
ábrázolt hírekkel szemben. 
4.3.7.1. iránymutatás: Szükség van egy olyan információs csatornára, amely közvetíti ezeket az 
információkat (mit tesz az EU és miért).  
5.2.3.2. iránymutatás: A médiát be kell vonni az uniós átláthatósági mechanizmusokkal kapcsolatos 
tájékoztatásba. 

 
 

5. munkaterület: A polgári részvétel erősítése 

5.1. alterület: Polgári részvétel  

102. 5.1.1.1. iránymutatás: Átláthatóságra van szükség azzal kapcsolatban, hogy miket vitattak meg a 
polgári szerepvállalással járó folyamatok során. 
 

103. 5.1.1.2. iránymutatás: Az EU minden döntését átláthatóságnak kell jellemeznie, hogy a polgárok úgy 
érezzék, bevonták őket. 
5.1.1.3. iránymutatás:  A politikai döntéshozóknak proaktív módon meg kell teremteniük az 
átláthatóságot, a polgárokat pedig proaktív módon tájékoztatni kell. 

 
104. 5.1.2.5. iránymutatás: Intézményessé kell tenni a szakértői ismeretek és a szakpolitikák közötti 

kapcsolatot. Mindennek átláthatónak kell lennie, mint például a konzultációknak vagy a kormányzati 
szakértők kiválasztási módjának. 
 

105. 5.1.2.3. iránymutatás: Ahelyett, hogy kötelezővé tennénk, inkább vonzóvá kell tenni a szavazást! 
 

106. 5.1.2.4. iránymutatás: Szükség van a polgárok folyamatos képviseletére az Európai Parlamentben / az 
Európai Bizottságban; a döntéshozatali folyamatba be kell vonni a polgárokat. 
5.2.1.1. iránymutatás: A parlamenti képviselőknek nagyobb szerepet kellene vállalniuk a polgári 
javaslatokban, a fokozottabb polgári szerepvállalás érdekében a Parlament napirendjén szerepelnie 
kellene egy meghatározott időkeretnek, amelyet a polgárok bevonására kellene fordítani. 

 
107. 5.1.3.1. iránymutatás: Közvetlen demokrácia: konkrétan meg kell határozni azokat a témákat, amelyek 

kapcsán a közvetlen demokrácia eszközeivel kell élni. 
 

108. 5.1.3.2. iránymutatás: Minden polgár számára biztosítani kell azt, hogy szavazhasson az európai 
alkotmányról. 
 

109. 5.1.4.1. iránymutatás: Bizonyos szakpolitikai területeken javulnia kell a tagállamok és az EU 
együttműködésének. Nem szabad ok nélkül („vakon”) kiterjeszteni az EU cselekvési területeit / 
hatásköreit. 
 

110. 5.1.4.2. iránymutatás: Elemezni kell, hogy a politika és az emberek kapcsolatában mi okozza a 
bizalomvesztést. 
 

111. 5.1.5.1. iránymutatás: Létre kell hozni egy, az EU irányelvei és rendeletei megsértésének, illetve az 
azoknak való meg nem felelésnek az eseteivel kapcsolatos információs platformot. 
 

5.2. alterület: Polgári részvétel  

112. 2.1.3.3. iránymutatás: Az Uniónak nemcsak a nemzeti kormányoktól, hanem a közvetlenül a 
polgároktól származó ötleteket is figyelembe kellene vennie, például létre lehetne hozni például egy 
uniós platformot petíciók és polgári kezdeményezések indítására.  
5.2.1.3. iránymutatás: Szükség van egy, a polgárok és a választott képviselők közötti interakciót 
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lehetővé tevő platformra, visszajelzési mechanizmusokkal és az interakciók nyilvántartásával. 
 

113. 5.2.1.4. iránymutatás: A döntések meghozatala előtti konzultációt ki kell terjeszteni a polgárokra.  
5.2.3.4. iránymutatás: Be kell vezetni a polgárokkal való konzultációra vonatkozó olyan kötelező 
mechanizmusokat, melyeket akkor kell alkalmazni, ha egy javaslat a polgárok jogainak gyengítésével 
jár. 
 

114. 5.2.1.5. iránymutatás: Javítani kell a politikusok beszámolási mechanizmusait, hogy azok ne csupán a 
pártjaikra terjedjenek ki, hanem a polgárokra is. Az éves jelentéseknél többre van szükség. A 
választásokra való felkészülés részeként mindegyik képviselőnek be kellene számolnia az elvégzett 
munkájáról. 
 

115. 5.2.2.1. iránymutatás: Iskolai és vállalati programokra van szükség azzal kapcsolatban, hogy milyen 
erőfeszítések történnek a részvételi mechanizmusokat és a meglévő eszközöket illetően.  
5.3.1.4. iránymutatás: Európai tantervet kell létrehozni (a polgári szerepvállalás témája az állampolgári 
ismeretek/etika tantárgy, valamint az általános tanterv keretében is). 

 
116. 5.2.3.1. iránymutatás: Az önkormányzati, helyi és regionális szervezeteket be kell vonni a polgárokkal 

való kommunikációba ez utóbbiak uniós döntéshozatali mechanizmusokban való részvételének 
ösztönzése érdekében. Az iskolák és a fiatalok bevonására különös figyelmet kell fordítani. Nem szabad 
megfeledkezni a felnőttekről. 
 

117. 5.2.3.3. iránymutatás: Csökkenteni kell az átláthatóságra és a döntéshozatalban való részvételre 
vonatkozó mechanizmusok alkalmazásához szükséges időt és az arra vonatkozó követelményeket. 
 
 

5.3. alterület: Polgári részvétel  

118. 5.3.3.4. iránymutatás: Az EU-nak ösztönöznie kell, hogy a települések helyi irodáiban képzéseket 
tartsanak annak érdekében, hogy a polgárok tájékozottabbak legyenek, továbbá digitálisan 
hozzáférjenek az uniós információkhoz és döntéshozatali folyamatokhoz. 
 

119. 5.3.4.1. iránymutatás: Tájékoztatást kell nyújtani (a tömegmédiában is) az uniós részvételi 
mechanizmusokról (a konzultációk elindításakor célzottabb módon).  
 

120. 5.3.4.2. iránymutatás: Felül kell vizsgálni azokat a kritériumokat, amelyek alapján egy dokumentum 
nem hozható nyilvánosságra.  
 

121. 5.3.4.3. iránymutatás: Biztosítani kell, hogy az információk több uniós nyelven elérhetőek legyenek 
(nem csak angolul, németül és franciául). 
 

122. 4.2.2.1. iránymutatás: Biztosítani kell, hogy minden polgár hozzájusson az információkhoz 
(okostelefonon, interneten). 
5.3.3.5. iránymutatás: Valamennyi európai polgár számára hozzáférést kell biztosítani az internethez 
(a polgárokat érintő digitális információk és a digitális részvétel biztosítása érdekében).  
 

123. 5.3.2.1. iránymutatás: Biztosítani kell, hogy a politikusok elkötelezzék magukat a polgári szerepvállalás 
mellett.  
5.3.2.2. iránymutatás: A polgárok javaslatainak elutasítása esetén biztosítani kell a politikusok 
elszámoltathatóságát, amelynek keretében fel kell kérni őket a javaslat elutasításának 
megindokolására. 

 
124. 3.2.3.5. iránymutatás: A polgári szerepvállalást és a tanácskozásokat (mint például a polgári közgyűlést) 

helyi szinten kell megvalósítani.  
5.1.2.2. iránymutatás: Igénybe kell venni a polgári vitacsoportokat! Előfeltétel: a politikusoknak 
részletes visszajelzést kell adniuk a vitacsoportok eredményeiről.  
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5.2.1.2. iránymutatás:  Polgári vitacsoportot kell létrehozni, melynek hellyel kell rendelkeznie a 
Parlamentben. Meg kell határozni a vitacsoportokban részt vevő polgárok jogait és kötelezettségeit, 
különös tekintettel a helyek cserélődésére, továbbá a polgárok kiválasztására, melynek véletlenszerű 
mechanizmusokon kell alapulnia. A polgári vitacsoportokat olyan struktúrának kell támogatnia, amely 
elősegíti a polgárok és a választott képviselők közötti párbeszédet.  
5.3.3.1. iránymutatás: Meg kell határozni azokat a politikai kérdéseket, amelyeket illetően polgári 
vitacsoporti megbeszélésre/részvételre van szükség (kiemelt témák); például a polgárok jogait nem 
lehet a polgári vitacsoportok hozzájárulása nélkül korlátozni (mint ahogy az a világjárvány alatt történt).  
5.3.3.2. iránymutatás: A politikai álláspontok gazdagítása érdekében polgári vitacsoportokat kell 
szervezni.  
5.3.3.3. iránymutatás: Biztosítani kell, hogy a polgári megbeszélésben való részvételre kiválasztott 
polgárok reprezentatívak legyenek a lakosságra nézve (társadalmi-demográfiai sokszínűség és 
kisebbségek). 


