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Munkacsoportok

Feladatmeghatározás

[Melléklet a plenáris ülés szervezéséről szóló stratégiai dokumentumhoz]

I.

A. Az Európa jövőjéről szóló konferencia (a konferencia) eljárási szabályzatával összhangban
a konferencia vezető testületének társelnökei kilenc tematikus munkacsoport létrehozását
javasolták a konferencia plenáris ülése számára (lásd a munkacsoportok javasolt listáját e
stratégiai dokumentum mellékletében). Június 19-én a társelnökök benyújtották a plenáris
ülésnek a tematikus munkacsoportok szervezésére vonatkozó javaslatot, amely támogatta a
fenti javaslatot.

B. A konferencia vezető testületének társelnökei jelölik ki az egyes munkacsoportok elnökeit
(2 az Európai Parlamentből, 2 a Tanácsból, 2 a Bizottságból, 2 a nemzeti parlamentekből, 1 az
Európai Ifjúsági Fórumból). A munkacsoportok, azok elnökei és tagjai jegyzékét közzéteszik a
többnyelvű digitális platformon.

II.

A munkacsoportok összetételét a konferencia vezető testületének társelnökei véglegesítik a
konferencia plenáris ülésének egyes komponensei által benyújtott javaslat alapján1, figyelembe
véve a képviselők által kifejezett legfeljebb három preferenciát a következő feltételek alapján:

 A konferencia plenáris ülésének tagjai csak egy-egy munkacsoportban vehetnek részt2;

 Minden munkacsoport legalább 40 tagból áll majd, és összetételüknek a plenáris ülés
különböző komponensei közötti arányokat is tükröznie kell 3 . Az európai polgári

1 Az Európa jövőjéről szóló konferencia eljárási szabályzatában meghatározottak szerint.

2 Az Európai Bizottság tagjai azokban a munkacsoportokban vesznek részt, amelyekben véleményük szerint a
tárcájuk szempontjából fontos kérdéseket vitatnak meg, a konferencia eljárási szabályzatának 16. cikke szerint.
3 Ez például a következő tagösszetételt jelentené: 12 tag az Európai Parlamentből és a nemzeti parlamentekből, 6
a Tanácsból, 3 a nemzeti polgári vitacsoportok vagy rendezvények képviselői közül, 2-2 a Régiók Bizottságából
és a Gazdasági és Szociális Bizottságból, 1 vagy 2 a szociális partnerek sorából, 1 vagy 2 a civil társadalomból, 1
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vitacsoportok képviselőinek olyan munkacsoportokban kell részt venniük, amelyek a
vitacsoportjaikéival azonos témákkal foglalkoznak4.

III.

A. A munkacsoportok az együttes nyilatkozatban és az eljárási szabályzatban meghatározott
keretek között hozzájárulnak a konferencia plenáris ülésén folytatott viták és javaslatok
előkészítéséhez.

Ennek során megvitatják az érintett nemzeti és európai polgári vitacsoportok ajánlásait,
valamint a többnyelvű digitális platformon a munkacsoport témájával kapcsolatban a
konferencia keretében összegyűjtött észrevételeket.

B. A munkacsoportok a konferencia eljárási szabályzata 17. cikkének 7. lábjegyzetében
rögzített konszenzus alapján működnek.

C. A munkacsoport elnöke és a szóvivője, akiket az európai polgári vitacsoportok képviselői
közül választanak ki, a plenáris ülésen ismertetik a munkacsoport eredményeit.

D. A munkacsoport elnökét a közös titkárság segíti.

IV.

a helyi és regionális önkormányzatok választott tagjai, valamint az európai polgári vitacsoportok képviselői közül
(lásd a következő lábjegyzetet).

4 A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az erősebb gazdasággal, a társadalmi igazságossággal, a munkahelyekkel, az
oktatással, az ifjúsággal, a kultúrával, a sporttal és a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoportokba az
európai polgári vitacsoportok 6 vagy 7 képviselőt adnak, míg az összes többi munkacsoportba 10 főt delegálnak.
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A. A munkacsoport elnöke a konferencia plenáris ülésének napirendjén meghatározott
időpontokban hívja össze az üléseket5.

Amennyiben ez a szükséges logisztikai és nyelvi erőforrások hiánya miatt nem lehetséges, a
társelnökök alternatív idősávokat javasolnak. Az elnök kérésére további ülések hívhatók össze
a vezető testület társelnökeivel és a munkacsoport valamennyi tagjával egyetértésben.

B. Az elnök biztosítja a felszólalási idők méltányos elosztását a munkacsoport valamennyi
komponense között, beleértve a polgárokat is.

V

A. A közös titkárság az elnök irányítása alatt és a munkacsoport tagjaival konzultálva
összefoglaló jegyzőkönyvet készít a munkacsoport minden üléséről. E dokumentum a
többnyelvű digitális platform plenáris szekciójában is elérhető lesz.

B. A munkacsoportok ülésein csak a konferencia plenáris üléseinek adott tagjai, a
munkacsoport tagjainak egy-egy munkatársa és a konferencia közös titkárságának személyzete
vehet részt.

C. E feltételek későbbi módosításához és új szabályok bevezetéséhez a konferencia három
társelnökének egyetértése szükséges.

5 A munkacsoportok üléseinek időpontjai nem esnek egybe a plenáris üléseken folytatott vitákkal, vagy a közöttük
levő szünetekkel.


