
 

Összefoglaló jelentés az Európa jöv � jér � l  szóló konferencia 

vezet �  testületének negyedik ülésér � l

2021. május 9., vasárnap

12.00–13.00, Az Európai Parlament strasbourgi épülete, R.1.1. terem
Résztvev �k:  a résztvev �k  listáját lásd a mellékletben

Összefoglaló és konklúzió:

Az  Európa  jöv � jér � l  szóló  konferencia  vezet �  testülete  2021.  május  9-én,  az
Európai  Parlament  strasbourgi  épületében  tartotta  negyedik  ülését  (hibrid
formában).  Az ülés megel �zte  a konferencia nyitórendezvényét,  amelyre aznap
kés �bb  került sor a Parlament strasbourgi épületében.

Az ülés társelnökei Guy VERHOFSTADT európai parlamenti képvisel � ,  Ana Paula
ZACARIAS, Portugália Európa-ügyi államtitkára és Dubravka ŠUICA, a Bizottság
demokráciáért és demográfiáért felel �s  alelnöke voltak.

A  vezet �  testület  jóváhagyta  az  eljárási  szabályzatnak  a  konferencia  plenáris
ülésér � l  szóló  fejezetét.  Ezzel  a  konferencia  teljes  eljárási  szabályzatát
jóváhagyták.

1. Tervezet – A konferencia eljárási szabályzata: a konferencia plenáris ülése,
jóváhagyás

Guy VERHOFSTADT (társelnök)  megnyitotta  az  ülést,  és  felvezette  az  egyetlen
napirendi  pontot,  a  konferencia  plenáris  ülésének  eljárási  szabályzatát,
hangsúlyozva,  hogy  a  társelnökök  által  el � terjesztett  és  elfogadott  szöveg
kiegyensúlyozott kompromisszumot képvisel.

Dubravka ŠUICA (társelnök)  üdvözölte  az elért  kompromisszumot,  hangsúlyozva,
hogy  az  tiszteletben  tartja  az  együttes  nyilatkozat  szellemét  és  szövegét.
Hangsúlyozta,  hogy  a  többnyelv �  digitális  platform  már  most  is  vonzza  az
érdekl �d � ket,  hogy  megkezd �dött  a  vitacsoportok  létrehozásának  folyamata,  és
hogy immár a lényegi munkára kell összpontosítani.

Ana Paula ZACARIAS (társelnök) hangsúlyozta, hogy a kompromisszum jó jele az
intézmények közötti együttm �ködésnek és a rugalmasságnak, és hogy mindkett � re
szükség  lesz  e  dinamikus  folyamat  során.  Kiemelte,  hogy  a  konferenciának  az
európai  polgári  vitacsoportok  és  a  nemzeti  rendezvények  révén  a  polgárokra  is
összpontosítania kell. Sürgette, hogy még ebben a félévben tartsanak els �  plenáris
ülést, és köszönetet mondott a közös titkárságnak a munkájáért.
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Az ezt követ �  rövid megbeszélés során a résztvev �k  különösen:

• üdvözölték az  elért  kompromisszumot,  és  hangsúlyozták,  hogy az nagyon
kiegyensúlyozott  és  méltányos,  valamint  az  intézmények  közötti  jó
együttm �ködés jele.

• kifejezték,  hogy  immár  meg  kell  kezdeni  a  plenáris  ülést  és  más
konferenciatevékenységeket, és meg kell kezdeni az érdemi vitákat.

• úgy  vélték,  hogy  a  konferencia  lehet �vé  teszi  majd  a  szükséges  vitát  a
polgárokkal és az intézmények között is.

• Néhányan úgy gondolták, hogy a régióknak és városoknak nagyobb szerepet
kellene kapniuk a plenáris ülésen (további 8 helyet kérve választott regionális
képvisel �k  számára, 8 helyet pedig helyi képvisel �k  számára).

• Néhányan rámutattak a plenáris ülés javaslataival kapcsolatos konszenzus
leírására, és azt javasolták, hogy az eltér �  álláspontok tágabb értelemben a
polgárokra  vonatkozzanak  (és  ne  korlátozódjanak  a  nemzeti
rendezvények/vitacsoportok és az európai polgári vitacsoportok képvisel � ire).

• Néhányan  hangsúlyozták,  hogy  realisztikus  elvárásokra  van  szükség,
rámutatva  arra,  hogy  maga  a  konferencia  nem  változtathatja  meg  a
döntéshozatali folyamatot. Egyesek nyomatékosították, hogy ambiciózusnak
kell  lenni,  és biztosítani kell,  hogy a konferencia ténylegesen eredménnyel
záruljon.

• Mások rámutattak arra, hogy meg kell hallgatni a vélemények széles skáláját,
néhányan  pedig  hangsúlyozták,  hogy  e  feladat  során  bátornak  és
alázatosnak kell lenni.

• Néhányan felhívták a figyelmet e vállalkozás innovatív jellegére, amely ötvözi
a képviseleti és részvételi demokráciát.

A  társelnökök  megállapították,  hogy  az  eljárási  szabályzatot  a  javaslatnak
megfelel �en  jóváhagyják.  A  társelnökök  egyetértettek  abban,  hogy  az  egyes
megfigyel �k  által  a  plenáris  ülésen  való  képviseletre  és  eltér �  álláspontokra
vonatkozóan  megfogalmazott  javaslatokat  meg  lehetne  vizsgálni  annak
megállapítása  érdekében,  hogy  azok  milyen  mértékben  vehet �k  figyelembe  az
eljárási szabályzat jöv �beli  módosítása révén.

Guy  VERHOFSTADT  társelnök  hangsúlyozta,  hogy  ezt  a  fejezetet  a  korábban
jóváhagyott  többi  fejezettel  együtt  beépítik  egy  egységes  szerkezetbe  foglalt
dokumentumba.

A társelnökök tájékoztattak arról, hogy az els �  plenáris ülésre várhatóan június 19-
én kerül sor, és hogy a vezet �  testület következ �  ülésének id �pontját  kell �  id �ben
meg fogják er �síteni.

Záró észrevételeikben a társelnökök köszönetet mondtak valamennyi képvisel �nek
és megfigyel �nek  a támogatásukért.

Konklúzió:

A  vezet �  testület  jóváhagyta  az  eljárási  szabályzatnak  a  konferencia  plenáris
ülésér � l  szóló  fejezetét.  Ezzel  a  konferencia  teljes  eljárási  szabályzatát
jóváhagyták.

A következ �  ülés id �pontja:
A vezet �  testület következ �  ülésének id �pontját még meg kell határozni.

Susanne Höke, a közös titkárság tagja
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PARTICIPANTS LIST

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE), 
Member of the European Parliament

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 
Secretary of State for EU Affairs

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA,
Vice-President of the European Commission

MEMBER Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs

MEMBER Mr Manfred WEBER
Member of the European Parliament (PPE, DE)

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, (remote participation) Member
of the European Parliament (S&D, ES)

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation) Vice-
President of the European Commission

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ, (remote participation) Vice-
President of the European Commission

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (excused) State 
Secretary for EU Affairs

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE), (remote participation) 
Minister for EU Affairs

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), (remote participation) Secretary 
of State for EU Affairs

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE), (remote participation)
-Director General for European Affairs
-Secretary General a.i.

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS
Member of the European Parliament (ID, BE)

OBSERVER Mr Daniel FREUND
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE)

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI, (remote participation) Member
of the European Parliament (ECR, PL)

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ
Member of the European Parliament (The Left, DE)
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OBSERVER
(COSAC)

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation)
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da
República

OBSERVER
(COSAC)

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation)
Chairman of the Committee on European Union Questions of the
Bundesrat

OBSERVER
(COSAC)

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation)
Chairman of the EU Affairs Committee of the German Bundestag

OBSERVER
(COSAC)

Mr Marko POGAČNIK (SI) (not present)
SI Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor

OBSERVER
(COSAC)

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation)
Chairman of the Committee for EU SI Chair of the Commission for 
International Relations and European Affairs of the Drzavni Svetof the
Drzavni Zbor

OBSERVER
(CoR)

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation)
President of the European Committee of the Regions

OBSERVER
(EESC)

Ms Christa SCHWENG, (remote participation)
President of the European Economic and Social Committee

OBSERVER
(BusinessEurope)

Mr Markus BEYRER, (not present)
Director General of BusinessEurope

OBSERVER
(ETUC)

Mr Luca VISENTINI, (excused)
Secretary General of ETUC

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Ms Marta ARPIO

CO-HEAD OF
COMMON 
SECRETARIAT

Ms Katrin RUHRMANN

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Mr Colin SCICLUNA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Rebecca RHLALOU, (remote participation)

COMMON
SECRETARIAT

Ms Eva POPTCHEVA, (remote participation)

COMMON
SECRETARIAT

Ms Susanne HOEKE, (remote participation)
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