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I. Bevezetés 
Jó úton halad az Európa jövőjéről szóló konferencia – megkezdődött a vita! 2021. március 10-én 
David Sassoli, az Európai Parlament elnöke, az Európai Unió Tanácsának elnöksége nevében 
António Costa portugál miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke aláírta az 
Európa jövőjéről szóló konferenciáról szóló együttes nyilatkozatot, utat nyitva ezzel e példa nélkül 
álló, nyitott és inkluzív, a polgárokat a középpontba helyező európai demokratikus gyakorlatnak. 
Mindössze két héttel később megtartotta első ülését a vezető testület, amely a három uniós 
intézmény képviselőiből és megfigyelőkből áll, és amely a konferencia megszervezését felügyeli. A 
vezető testület munkáját segítő közös titkárság szintén megkezdte munkáját.  

 
Balról jobbra: António Costa portugál miniszterelnök, David Sassoli, az Európai Parlament elnöke és Ursula von der 
Leyen, a Bizottság elnöke az együttes nyilatkozat aláírását követően 

Az első fontos mérföldkő a konferencia többnyelvű digitális platformjának elindítása volt 2021. 
április 19-én. Az európai polgároknak most lehetőségük nyílik arra, hogy e platformon megosszák 
elképzeléseiket Európa jövőjével kapcsolatban, valamint tájékozódjanak a konferencia 
rendezvényeiről. 
A konferencia nyitórendezvényére 2021. május 9-én, az Európai Parlament strasbourgi épületében 
került sor, hibrid formában. A rendezvény résztvevőit, köztük a vezető testület tagjait, az európai 
ügyekért felelős minisztereket, illetve államtitkárokat, az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek képviselőit, az EU minden részéről érkező Erasmus-hallgatókat, valamint a több mint 
500 polgárt Emmanuel Macron francia elnök köszöntötte. A három uniós intézmény elnökei 
lehetőséget kaptak arra, hogy felvázolják Európával kapcsolatos elképzeléseiket. Az uniós 
tagállamok polgárai kérdéseket tehettek fel a vezető testület három társelnökének: Guy Verhofstadt 
európai parlamenti képviselőnek, a Tanács elnökségét képviselő Ana Paula Zacarias államtitkárnak 
és Dubravka Šuicának, a Bizottság alelnökének. 
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Balról jobbra: Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke, David Sassoli, az Európai Parlament elnöke, António Costa 
portugál miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök a konferencia nyitórendezvényén 

E rendezvényt megelőzően a vezető testület jóváhagyta a konferencia eljárási szabályzatát, amely 
átfogó keretet biztosít a konferencia különböző struktúráinak munkájához és interakciójukhoz. 
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II. Európai szintű tevékenységek  
II.1. Többnyelvű digitális platform  

Az európai polgároknak 2021. április 19. óta lehetőségük van arra, hogy a konferencia többnyelvű 
digitális platformján véleményt nyilvánítsanak Európa jövőjéről (https://futureu.europa.eu/)1. Ez a 
platform a konferencia egyik kulcsfontosságú eleme, amely mindenki számára biztosítja a részvétel 
lehetőségét. A polgárok közzétehetik ötleteiket, támogathatják mások ötleteit, és hozzászólhatnak 
azokhoz. A platform jelenti azt a helyet is, ahol bárki megoszthatja a konferencia rendezvényeivel 
kapcsolatos információkat, illetve beszámolhat azok eredményeiről.  
A platform teljes mértékben többnyelvű: a gépi fordításnak köszönhetően valamennyi hozzájárulás 
elérhető az EU 24 hivatalos nyelvén. 
Elindítása óta a platformon közel 19 000 résztvevő regisztrált, akik eddig több mint 5000 ötletet 
osztottak meg, több mint 10 000-szer szóltak hozzá, és több mint 29 000 alkalommal támogatták 
mások ötleteit. A platformnak ezenfelül közel 1 millió egyéb látogatója volt. 
 

 
Július 5-i részvételi adatok (forrás: futureu.europa.eu) 

A platformon közel 1400 rendezvényt jelentettek be Európa-szerte, ily módon minél több ember 
számára lehetővé téve a részvételt. A platformon útmutatók és kampányanyagok állnak a 
szervezők rendelkezésére, elősegítve annak biztosítását, hogy a rendezvények interaktívak és 
inkluzívak legyenek.  
A konferencia tehát jó kezdetet vett, de sokkal több polgárt kell megszólítanunk ahhoz, hogy valódi, 
európai szintű vitát folytathassunk. Ezért mindenki számára, aki hozzá kíván járulni a konferencia 
sikeréhez, kiemelt prioritást kell képezzen a platform és a széles körű polgári részvétel 
előmozdítása. 
A platformnak olyan helynek kell lennie, ahol a polgárok élethelyzetüktől és attól függetlenül, hogy 
Európa mely szegletében élnek, otthonosan érzik magukat és szívesen vesznek részt a vitában. 
Ezért a platform valamennyi felhasználójának el kell köteleznie magát a konferencia alapokmánya 
                                                             
1 Lásd még a többnyelvű digitális platformot bemutató videót.  
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mellett, és tiszteletben kell tartania a részvételi szabályokat. Annak biztosítására, hogy ez 
megvalósulhasson, létrehoztunk egy moderátorcsapatot, amely a vezető testület nevében eljáró 
közös titkárság felügyelete alatt működik. A platform jelenti a viták kiinduló pontját, de a folyamat 
nem ott ér véget. A platformon közzétett hozzájárulásokat az európai és nemzeti polgári 
vitacsoportok figyelembe veszik, a konferencia plenáris ülése pedig megvitatja azokat. Jelentések 
készülnek majd, amelyek – a digitális eszközöket, az adatbányászatot és az emberi elemzést 
ötvözve nyert – elemzést tartalmaznak a hozzájárulásokról. Ezek a jelentések a többnyelvű digitális 
platformon is elérhetők lesznek. Az első időközi jelentés a nyarat követően válik elérhetővé. 
 

II.2. A június 17-i európai polgári rendezvény  

A június 19-i alakuló plenáris ülést megelőzően 2021. június 17-én, Lisszabonban sor került az első 
európai polgári rendezvényre, amelyet hibrid formában tartottak. A rendezvény célja az volt, hogy 
elindítsa a polgárok részvételét a konferencián. A rendezvényen részt vett az egyes tagállamok 
nemzeti polgári vitacsoportjainak, illetve rendezvényeinek 27 képviselője, az Európai Ifjúsági Fórum 
elnöke, több mint 50 polgár, akiket kiválasztottak a konferencia európai polgári vitacsoportjaiban 
való részvételre, valamint az Erasmus-hallgatók egy csoportja. Az esemény keretében a résztvevők 
lehetőséget kaptak arra, hogy megvitathassák a konferenciával kapcsolatos elvárásaikat a vezető 
testület három társelnökével: Guy Verhofstadt európai parlamenti képviselővel, Ana Paula Zacarias 
államtitkárral és Dubravka Šuicával, a Bizottság alelnökével.  
A vezető testület többi tagját felkérték, hogy online csatlakozzanak. Az eseményt nyilvánosan 
közvetítették a többnyelvű digitális platformon és a Europe By Satellite csatornán.  

 
Európai polgári rendezvény, Lisszabon 

A társelnökök köszöntőikben kiemelték, hogy a konferencia tevékenységeit mindenképpen egy 
polgári rendezvénnyel kellett elindítani, mivel a konferencia középpontjában a polgárok állnak. 
Hangsúlyozták továbbá, hogy meg kell hallgatni az embereket, aktív párbeszédet kell folytatni 
velük, és csökkenteni kell a polgárok és a politikai döntéshozók közötti szakadékot. A társelnökök 
ezt követően arra kérték a polgárokat, hogy egy interaktív közvélemény-kutatási rendszeren 
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keresztül osszák meg, hogy mely szóval jellemeznék a jelenlegi Európai Uniót. A legtöbbször 
említett szavak a „szolidaritás”, az „egység” és az „együttműködés” voltak.  
Ana Paula Zacarias társelnök ismertette a konferencia keretében tartott különböző típusú nemzeti 
rendezvényeket, és hangsúlyozta, hogy minden polgárt meg kell szólítani, illetve be kell vonni a civil 
társadalmat. Ezt követően Dubravka Šuica társelnök bemutatta a többnyelvű digitális platformot, és 
arra ösztönözte a polgárokat, hogy használják azt ötleteik megosztására. Guy Verhofstadt társelnök 
tájékoztatta a résztvevőket a konferencia plenáris ülésének szerepéről és az európai polgári 
vitacsoportokkal való interakciójáról.  
A vita során több polgár is megemlítette, hogy az oktatás és az egészségügy kérdésének kiemelt 
szerepet kell szánni, továbbá hangsúlyozták, hogy kezelni kell az éghajlatváltozás és a migráció 
jelentette kihívásokat. Néhányan hangsúlyozták, hogy a polgárokat a párbeszéd során egyenrangú 
félként kell kezelni, és hogy a polgárokkal való valódi együttműködés kulcsfontosságú, még abban 
az esetben is, ha egyes polgárok szkeptikusabban viszonyulnak az EU-hoz. Aggályok merültek fel a 
konferencia törekvéseivel és eredményeivel, valamint az utóbbiak uniós intézmények általi 
utókövetésével kapcsolatban. Több polgár is az EU-val és különösen a konferenciával és annak 
többnyelvű digitális platformjával kapcsolatos kommunikáció fokozására és javítására szólított fel.  
Végezetül megkérték a polgárokat, hogy osszák meg, mely szóval jellemeznék az EU jövőjét. A 
leggyakrabban elhangzott szavak a „remény” és a „kihívás” voltak. 

 
Élő közvélemény-kutatás, európai polgári rendezvény 
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II.3. Június 19., a konferencia alakuló plenáris ülése 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia alakuló plenáris ülésére hibrid formában (személyes 
jelenléttel és online) került sor 2021. június 19-én. Az eseményen a konferencia plenáris ülésének 
337 tagja vett részt. 

 
A konferencia alakuló plenáris ülése az Európai Parlament strasbourgi plenáris üléstermében 

A társelnökök nevében Guy Verhofstadt társelnök köszöntötte a konferencia plenáris ülésének 
tagjait az alakuló ülés alkalmából, és megjegyezte, hogy nem érkezett ellenvetés a napirenddel 
kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy az alakuló plenáris ülés tagsága még mindig nem teljes, 
nevezetesen amiatt, mert az európai polgári vitacsoportok képviselőit csak a vitacsoportok 
megalakulását követően lehet kijelölni. Ezenfelül kiemelte egyrészt azt, hogy a konferencia 
folyamata – a részvételi és a képviseleti demokrácia kombinációja, illetve a vitacsoportok és a 
plenáris ülés közötti interakció révén – egyedülálló, másrészt pedig azt, hogy meg kell reformálni az 
EU-t annak érdekében, hogy néhány sürgős kihívást együtt oldhassunk meg. 
Köszöntőjében Ana Paula Zacarias társelnök emlékeztetett a két nappal korábban, Lisszabonban 
tartott első európai polgári rendezvényre, amelyet az EU Tanácsának portugál elnöksége szervezett 
a konferencia keretében. Hangsúlyozta továbbá, hogy immáron nemcsak az egy-egy tagállam 
polgárai közötti, hanem az Unió polgárai közötti interakció is fontos annak érdekében, hogy 
ötleteket és javaslatokat fogalmazhassunk meg Európa jövőjére vonatkozóan. Megjegyezte, hogy 
az EU-nak megvannak az erősségei, de a korlátai is. Emlékeztetett azokra az eredményekre, 
amelyeket az Unió a jelenlegi válság idején a Next Generation EU alapon keresztül az oltóanyagok 
és a gazdasági helyreállítás terén ért el az európai polgárok érdekében. 
Ezt a véleményt Dubravka Šuica társelnök is megerősítette, aki hangsúlyozta, hogy a polgárokat 
kell a folyamat középpontjába állítani, és minden szinten be kell vonni őket. A polgárok most először 
egyenrangúak a képviselőkkel. Utalt arra, hogy a deliberatív demokrácia gyakorlatának uniós 
szinten való alkalmazása példa nélküli. Hangsúlyozta, hogy a konferencia megerősíti a képviseleti 
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demokráciát azáltal, hogy a polgárokat az Európai Unió politikai döntéshozatalának középpontjába 
helyezi.  
A társelnökök ezt követően felvázolták, hogy a konferencia három pillére – a többnyelvű digitális 
platform, az európai és nemzeti polgári vitacsoportok és a plenáris ülés – hogyan fog működni. 
Dubravka Šuica társelnök elmagyarázta, hogy miként tölti be a többnyelvű digitális platform a 
konferencia központi elemének szerepét. Felszólította a plenáris ülés tagjait, hogy hívják fel a 
polgárok figyelmét a platformra és gondoskodjanak arról, hogy Unió-szerte tisztában legyenek a 
konferencián való részvétel különböző, többek között a platformon keresztül megvalósuló módjaival. 
Ismertette továbbá a szeptemberben munkához látó négy európai polgári vitacsoport összetételét, 
valamint a folyamathoz való hozzájárulásuk módját.  
Ana Paula Zacarias társelnök kiemelte a nemzeti polgári vitacsoportok és rendezvények 
véleményformáló szerepének fontosságát, valamint azt, hogy minden polgárt, így azokat is meg kell 
szólítani, akik általában nem vállalnak szerepet. Tájékoztatta a konferencia plenáris ülésének 
tagjait, hogy számos tagállamban megkezdődtek a nemzeti polgári vitacsoportokkal és 
rendezvényekkel kapcsolatos előkészületek, és kiemelte a tagállamok elkötelezettségét a 
konferenciához való hozzájárulás iránt; arra sürgetett, hogy e nemzeti vitacsoportokat és 
rendezvényeket regisztrálják a platformon. Ezenfelül hangsúlyozta, hogy javítani kell a 
konferenciával kapcsolatos kommunikációt. Felidézte a június 17-én, Lisszabonban tartott európai 
polgári rendezvényen részt vevő polgárokkal folytatott megbeszéléseket is. 
Az ezt követő vitában, melynek során több mint 150 résztvevő szólalt fel, számos különböző 
témával foglalkoztak. Felmerült több visszatérő téma és vélemény is, például a következők: 

• a konferencia egyedülálló és példa nélküli lehetőséget kínál az alulról építkező 
megközelítés alkalmazására, amelyben a részvételi demokrácia kiegészíti a képviseleti 
demokráciát, 

• a konferenciának inkluzív gyakorlatnak kell lennie, meg kell szólítania az eltérő élethelyzetű, 
különböző régiókban élő és a társadalom valamennyi rétegét képviselő polgárokat, és a 
konferencia keretében figyelmesen meg kell hallgatni aggályaikat, ötleteiket és 
javaslataikat, különös tekintettel arra, ha ezek a fiataloktól érkeznek, 

• a konkrét eredmények és a hatékony utókövetés fontossága, 
• annak szükségessége, hogy tanuljunk a közelmúlt válságaiból és felkészüljünk a jövőbeli 

kihívásokra. 
A fentiek mellett a konferencia plenáris ülésének tagjai többek között a következő kérdéseket emelték 
ki: 

• egységesebb Európára van szükség, hangsúlyozva, hogy a tagállamok – különösen a 
globális kihívások fényében és a nemzetközi színtéren – együtt erősebbek, 

• tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás elvét, és be kell vonni a regionális és helyi 
önkormányzatokat, 

• lehetővé kell tenni a nyugat-balkáni országok részvételét a konferencián, 
• el kell ismerni és becsülni kell az EU által elért eredményeket, és semmiképp nem szabad 

ezeket magától értetődőnek tekinteni; ugyanakkor el kell ismerni, hogy változásokra van 
szükség ahhoz, hogy kezelni lehessen a jövőbeli kihívásokat. 

Számos téma tekintetében a felszólalók eltérő véleményeket fogalmaztak meg: 
• néhányan úgy érveltek, hogy a folyamatnak az Unió szakpolitikai prioritásaira kell 

összpontosítania, míg más felszólalók az Unió kapacitásával és működésével kapcsolatos 
kérdések beillesztését javasolták, 

• hasonlóképpen, míg egyes felszólalók úgy vélték, hogy módosítani kellene a Szerződést, 
mások úgy érveltek, hogy a jelenlegi kereteken belül is van lehetőség változásokat 
eszközölni. 

Ezen túlmenően a konferencia plenáris ülésének tagjai a prioritások széles körét határozták meg a 
következő szakpolitikai témákban: digitális transzformáció, gazdaság, társadalmi igazságosság, 
egészségügy, jogállamiság és demokrácia, környezetvédelem és éghajlat, migráció, energia, 
élelmiszer-ellátás, értékek, külpolitika, biztonság, oktatás és kultúra.  
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A nemzeti rendezvények/vitacsoportok finn képviselője a konferencia alakuló plenáris ülésén 

 
A nemzeti rendezvények/vitacsoportok holland képviselője a konferencia alakuló plenáris ülésén 
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Guy Verhofstadt társelnök ismertette a kilenc tematikus munkacsoport általános megszervezésére 
vonatkozó társelnöki javaslatot, amelyet a konferencia plenáris ülése jóváhagyott. Megjegyezte, 
hogy a munkacsoportok részletesebb szabályait ki fogják dolgozni.  
Guy Verhofstadt társelnök ismertette a konferencia előzetes menetrendjét is, amelyet a konferencia 
plenáris ülése tudomásul vett.  
Dubravka Šuica és Ana Paula Zacarias társelnökök a szavak mellett cselekvést és merészséget 
sürgettek, továbbá hangsúlyozták, hogy a konferencia sikere az összes érintett aktív 
szerepvállalásán múlik.  
A három társelnök mindenkinek megköszönte részvételét és hozzájárulását, és emlékeztetett a 
konferencia következő, 2021. október 22–23-i plenáris ülésének időpontjára. Ana Paula Zacarias 
társelnök berekesztette a konferencia plenáris ülését. 
 

II.4. Európai polgári vitacsoportok  

Az európai polgári vitacsoportok a többnyelvű digitális platformmal és a konferencia plenáris 
ülésével együtt a konferencia egyik fő pillérét alkotják. Négy ilyen vitacsoport lesz, amelyek 
egyenként 200 véletlenszerűen kiválasztott résztvevőből állnak, és reprezentálják az Unió földrajzi 
és társadalmi sokszínűségét. A vitacsoportok három, minimum kétnapos többnyelvű tanácskozást 
tartanak, hogy közös ajánlásokat fogalmazzanak meg Európa jövőjéről, figyelembe véve a 
többnyelvű digitális platformon keresztül összegyűjtött hozzájárulásokat is.  
Az európai polgári vitacsoportok elképzelései beépülnek a konferencia plenáris üléseibe, és végső 
soron a konferencia végeredményéről szóló, az együttes elnökségnek címzett jelentésbe, amelynek 
nyomán a három intézménynek lépéseket kell majd tennie. A négy európai polgári vitacsoportot 
képviselő 80 polgár részt fog venni a konferencia plenáris ülésein, hogy bemutassa, és a plenáris 
ülés többi tagjával megvitassa a vitacsoportok ajánlásait2. 
Az európai polgári vitacsoportok 2021. május 26-i aktualizált gyakorlati szabályai további részleteket 
tartalmaznak a vitacsoportok megszervezéséről. A vezető testület továbbá jóváhagyta az európai 
polgári vitacsoportok és a plenáris ülések előzetes menetrendjét. 
Az említett elvek és szabályok érvényesítését szolgáló, folyamatban lévő előkészítő lépések a 
következők: 

A résztvevők véletlenszerű kiválasztása 

A 800 polgár kiválasztása már mind a 27 tagállamban folyamatban van. A kiválasztás 2021 
májusában vette kezdetét, a vitacsoportok résztvevőinek teljes listája pedig augusztus közepére 
várható. Az uniós polgárok kiválasztása véletlenszerűen történik (a külső szolgáltató által koordinált 
27 nemzeti közvéleménykutató intézet elsődlegesen a véletlenszerű hívások módszerét 
alkalmazza) annak érdekében, hogy a létrejövő „vitacsoportok” reprezentálják az Unió 
sokszínűségét az alábbi öt kritérium alapján: nem, életkor, földrajzi származás (nemzetiség és 
városi/vidéki), társadalmi-gazdasági háttér, valamint képzettségi szint).  
A polgárok tagállamonkénti számát az Európai Parlament összetételére alkalmazott csökkenő 
arányosság elve alapján számítják ki, figyelmet szentelve annak, hogy az egyes vitacsoportokban 
minden tagállamot legalább egy nő és egy férfi képviseljen.  
 
  

                                                             
2 Lásd még az európai polgári vitacsoportokat bemutató videót. 
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Mivel a konferencia célja, hogy külön figyelmet fordítson a fiatalokra, az egyes polgári 
vitacsoportokban részt vevő polgárok egyharmada 16 és 24 év közötti lesz. Minden 200 főből álló 
csoport esetében további 50 polgárt választanak ki tartalékként.  

A vitacsoportok témái és kialakítása 

A vitacsoportokban megvitatandó témák a többnyelvű digitális platform témáin alapulnak, és az 
alábbi módon csoportosíthatók:  

1. erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság, munkahelyek/oktatás, ifjúság, kultúra, sport/digitális 
átalakulás; 

2. európai demokrácia/értékek, jogok, jogállamiság, biztonság;  

3. éghajlatváltozás, környezet/egészség;  

4. az EU a világban/migráció.  

Szakértők segítségével folyamatban van a kérdések meghatározására szolgáló megfelelő eljárás 
és egy olyan tanácskozási módszer kidolgozása, amely lehetővé teszi az átlátható, hatékony és 
valóban alulról építkező megközelítés alkalmazását. 

A vitacsoportok üléseit egymást követően Strasbourgban, online formában, majd pedig a 
tagállamokban tartják.  

 

II.5. Vezető testület  

Az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testülete a 2021. március és június közötti időszakban 
öt alkalommal ülésezett, mégpedig március 24-én, április 7-én és 22-én, valamint május 9-én és 26-
án. Az egyes ülésekről készült részletes beszámoló valamennyi nyelven elérhető a többnyelvű 
digitális platformon, a Vezető testület menüpont alatt.  

A vezető testület a március 24-i, első ülésén véleménycserét tartott a többnyelvű digitális platformról 
azzal a céllal, hogy a platform 2021. április 19-én megkezdhesse működését. A vezető testület 
megvitatta annak lehetőségét, hogy május 9-én hivatalos rendezvényt tartsanak. Véleménycserét 
tartott továbbá belső munkamódszereiről és a plenáris ülés munkamódszereiről is.  

A vezető testület az április 7-i, második ülésén jóváhagyta a többnyelvű digitális platformot, 
beleértve a konferencia alapokmányát és vizuális identitását is. Jóváhagyta a munkamódszereinek 
tervezetét is, és megbízta a közös titkárságot, hogy készítse el a konferencia eljárási 
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szabályzatának szövegtervezetét. A három intézmény kommunikációs szolgálatait pedig azzal bízta 
meg, hogy dolgozzanak ki együttes javaslatot egy május 9-én megtartandó nyitórendezvényre 
vonatkozóan. 
A vezető testület az április 22-i, harmadik ülésén jóváhagyta a konferencia eljárási szabályzatát a 
konferencia közös elvei, a hatálya és a polgárok részvétele tekintetében. Véleménycserét tartott 
továbbá az eljárási szabályzat tervezetének a konferencia plenáris üléséről szóló fejezetéről, 
különös tekintettel a plenáris ülés szerepére és összetételére. Ezen túlmenően a vezető testület 
tájékoztatást kapott az európai polgári vitacsoportok megszervezésének gyakorlati szabályairól. 
A vezető testület a május 9-i, negyedik ülésén jóváhagyta az eljárási szabályzatnak a konferencia 
plenáris üléséről szóló fejezetét.  
A vezető testület a május 26-i, ötödik ülésén jóváhagyta a konferencia plenáris üléseinek, az 
európai polgári vitacsoportoknak és az európai polgári rendezvénynek az előzetes menetrendjét, 
valamint a konferencia alakuló plenáris ülésének tervezett napirendjét. Emellett véleménycserét 
tartott a konferencia plenáris ülése megszervezésének kérdésében. A vezető testület továbbá 
tájékoztatást kapott a 2021. június 17-én Portugáliában tartandó európai polgári rendezvény 
előkészületeiről, az európai polgári vitacsoportok aktualizált gyakorlati szabályairól és a nemzeti 
polgári vitacsoportok szervezéséhez készült iránymutatásról. Végezetül a vezető testület megbízta 
a három intézmény kommunikációs szolgálatait, hogy készítsenek összehangolt tervet a 
konferencia és különösen a többnyelvű digitális platform népszerűsítése érdekében. 

 

 

II.6. Egyéb tevékenységek  

Az együttes nyilatkozatnak a három elnök általi 2021. március 10-i aláírását, a többnyelvű digitális 
platform 2021. április 19-i elindítását, az Európa-napon tartott nyitórendezvényt és a számos 
tagállamban tartott nemzeti nyitórendezvényeket kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek 
kísérték. A három uniós intézmény erre építve közösen munkálkodott annak érdekében, hogy 
egyrészt minél több európai polgár szerezzen tudomást a digitális platformról és vegyen részt rajta, 
másrészt pedig, hogy fenntartsák az érdeklődésüket.  

Társelnökök a vezető testület ülésén a Tanács egyik brüsszeli épületében 
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A vezető testület felkérésére továbbá a három intézmény kommunikációs szolgálatai – a Régiók 
Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közreműködésével – közös 
kommunikációs tervet dolgoztak ki. A platformon való részvétellel kapcsolatos előzetes adatok 
alapján intézkedéseket vezettek be, illetve terveznek bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy 
a polgárok Európa minden részéről fokozottabb mértékben és nagyobb sokszínűséget képviselve 
vegyenek részt a konferencián.  
Folyamatos erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az érdekelt felek széles körét 
mozgósítsák a figyelemfelkeltés és a konferenciához kapcsolódó tevékenységek népszerűsítése 
érdekében. Konkrét tájékoztatási és képzési tevékenységekkel keresték meg az érdekelt feleket, 
például a civil társadalmi szervezeteket, a regionális és helyi önkormányzatokat, a polgári 
szerepvállalással és a részvételi demokráciával foglalkozó akciócsoportokat és hálózatokat, a 
vidékfejlesztést, a határokon átívelő közösségeket és az ifjúsági szervezeteket.  
A Régiók Bizottsága emellett mozgósította tagjait és hálózatait annak érdekében, hogy aktívan 
járuljanak hozzá a vitához és a konferenciával kapcsolatos tájékoztatáshoz. Nyitórendezvényt 
szervezett 2021. május 9-én Strasbourgban, a konferencia nyitórendezvényét megelőzően. A 
Régiók Bizottsága emellett azon dolgozik, hogy a városok és régiók 2021 második felében a helyi 
polgári vitacsoportok megtartását segítő innovatív részvételi folyamatok és online eszközök révén 
hallathassák a hangjukat. Ezen túlmenően a helyi párbeszédek részvételi fórumként szolgálhatnak 
az Európa jövőjével kapcsolatos elképzelések közös kialakításához és megosztásához.  
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is célzott kampányt indított. Ezzel összefüggésben 
2021. június 10-én olyan civil társadalmi nyitórendezvényt tartott, amellyel hivatalosan is 
megkezdődtek az EGSZB által a konferencia keretében végzett tevékenységek. A polgárok 
megszólítása érdekében az EGSZB partnerséget alakít ki a nemzeti és regionális gazdasági és 
szociális tanácsok hálózatával, civil társadalmi szervezetekkel, nemzeti ifjúsági tanácsokkal és 
hasonló szervezetekkel. Az EGSZB több, helyi szintre irányuló kiküldetést is kezdeményezett a 
tagállamokban, amelyek 2021 júliusa és szeptembere között zajlanak.  
A szociális partnerek, számos civil társadalmi szervezet és egyéb érdekelt felek szintén aktívan 
részt vesznek a rendezvények szervezésében és a konferencia népszerűsítésében, így kiemelt 
szerepet játszanak a konferencia sikeréhez hozzájáruló erőfeszítésekben. 

 
©Westend61/Getty Images (jogdíjmentes) 
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III. Nemzeti, regionális és helyi szintű tevékenységek  
Az együttes nyilatkozat szerint az Európai Unió tagállamai társultak a konferenciához, és az 
Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és az Európai Bizottsággal együtt részesei e közös 
vállalkozásnak.  
A tagállamok elkötelezettek amellett, hogy nemzeti, regionális, helyi és bizonyos esetekben 
transznacionális szinten megvalósuló különféle tevékenységeken és struktúrákon keresztül 
hozzájáruljanak a konferenciához, minden rendezvényen a polgárokat helyezve a középpontba. 
Az európai szintű tevékenységek mellett saját nemzeti vagy intézményi sajátosságainak 
megfelelően minden tagállam szervezhet további rendezvényeket, illetve nyújthat további 
hozzájárulást a konferenciához, például olyan nemzeti polgári vitacsoportokat szervezhet vagy 
tematikus rendezvényeket tarthat, amelyek alkalmával különböző vitacsoportok hozzájárulásai 
kerülnek terítékre. 
A nemzeti polgári vitacsoportok ajánlásait – az európai polgári vitacsoportok ajánlásaival együtt – 
megvitatják majd a konferencia plenáris ülésén. A nemzeti rendezvények, illetve nemzeti 
vitacsoportok 27 képviselőjét (tagállamonként egy) a konferencia plenáris ülésének tagjává 
nevezték ki. E képviselők között megtalálhatók a nemzeti rendezvények koordinálásáért felelős 
tisztviselők, illetve polgárok, a civil társadalom és az ifjúsági szervezetek képviselői, tudományos 
dolgozók és diákok is. 
Az egyes tagállamokban már zajlik a – legtöbbször 2021. május 9. táján tartott – 
nyitórendezvényeket követő nemzeti folyamat. Ennek keretében általában az alulról építkező és 
szakpolitika-orientált megközelítéseket támogatják, és a civil társadalomnak fontos szerepet kell 
játszania. A cél az, hogy különös figyelmet kapjanak a fiatalok és azok, akik általában nem vállalnak 
szerepet, illetve a számukra fontos kérdések. 
A tevékenységeket gyakran a magasabb szintű nemzeti hatóságok koordinálják vagy segítik, 
együttműködve többek között a parlamentekkel, a regionális és helyi önkormányzatokkal, a 
szociális partnerekkel, a nem kormányzati szervezetekkel, a tudományos partnerekkel és a 
kutatóközpontokkal. A polgárokkal folytatott megbeszélések és viták különböző mértékben 
decentralizált, szervezett keretek között zajlanak.  
Egyes tagállamokban a tevékenységeket a Bizottság képviseleteivel és az Európai Parlament 
kapcsolattartó irodáival együttműködésben szervezik.  
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Néhány tagállam nemzeti szinten is kíván polgári vitacsoportokat szervezni olyan véletlenszerűen 
kiválasztott polgárok részvételével, akik összetétele tükrözi a területük és/vagy régiójuk társadalmi 
sokszínűségét. Az alkalmazott módszerek – bár az egyes tagállamokra szabottak – a vitacsoportok 
semlegességét és függetlenségét garantáló elismert módszertan elveit követik. A polgári 
vitacsoportok szervezését tervező tagállamok támogatása érdekében a konferencia keretében 
iránymutató feljegyzés3 készült, amely elérhető a többnyelvű digitális platformon.  
Több tagállam is szervezett vagy szervez majd rendezvényeket és civil párbeszédeket más 
tagállamokkal vagy meghatározott harmadik országokkal, különösen fiatal hallgatók és diákok 
részvételével.  
A tagállamok elkötelezettek a konferencia tevékenységeivel kapcsolatos figyelemfelkeltés és 
kommunikáció mellett, különösen a többnyelvű digitális platformon. Vannak példák a konferenciával 
foglalkozó nemzeti honlapokra is, amelyeken közvetlenül hivatkoznak a többnyelvű digitális 
platformra.  
A tagállami rendezvényeket és azok eredményeit fel kell tölteni a többnyelvű digitális platformra, 
ahol „intézményi rendezvényként” emelhetők ki. 
A rendezvények szervezésével kapcsolatos konkrét iránymutatások eszköztárak formájában 
érhetők el a többnyelvű digitális platformon, és – különösen – a „Részletes útmutató szervezőknek” 
című dokumentumban.  
  

                                                             
3 Ez az iránymutatás a jó tanácskozás azon elveire épül, amelyek egy OECD-jelentésben kerültek meghatározásra. E 
jelentésben több száz, a tanácskozási folyamatokkal kapcsolatos esettanulmányt vizsgáltak meg, hogy segítséget 
nyújtsanak azoknak a tagállamoknak, amelyek nemzeti, regionális vagy helyi szinten polgári vitacsoportokat 
szándékoznak szervezni. 



17 
 

 

IV. A következő lépések 
A többnyelvű digitális platform, amely a polgárok hozzájárulásainak és tájékoztatásának fő 
interaktív központja, továbbra is fogadja majd az ötleteket és a konferencia égisze alatt zajló 
számtalan rendezvénnyel kapcsolatos információkat. A véletlenszerű kiválasztási folyamat 
lezárulását követően a négy európai polgári vitacsoport 2021 szeptemberében kezdi meg munkáját. 
A konferencia következő plenáris ülését a tervek szerint 2021. október 22–23-án tartják. A 
következő hónapokban folytatódni fog a nemzeti, regionális és helyi szintű tevékenységek 
szervezése.  
Az egyes tevékenységek időpontjáról további információk találhatók a konferencia előzetes 
menetrendjében: 
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/13035/sn02900.hu21.pdf 
További információk a konferenciáról:  
https://futureu.europa.eu 

 
©Petri Oeschger/Getty Images 
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Melléklet: A konferencia folyamata és időrendi áttekintése  

 
 

 

 


