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1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 

A munkacsoport e harmadik ülésére az Európai Parlament strasbourgi épületében, hibrid formában 
kerül sor, és az ülés nyilvános – az interneten közvetítik. Věra JOUROVÁ elnök megnyitja az ülést, külön 
üdvözölve a polgárok képviselőit, és felhívja a figyelmet a 2. európai polgári vitacsoport ajánlásaira, 
amelyek mintegy felét e munkacsoporthoz, míg a többit az európai demokráciával foglalkozó 
munkacsoporthoz utalták. Az elnök megjegyzi, hogy az európai polgári vitacsoport értékekkel 
foglalkozó munkacsoportnak címzett ajánlásait a tagok előző ülésen megfogalmazott kérésének 
megfelelően öt csoportba sorolták. 
 
2. Vita 
 
JOUROVÁ elnök először felkéri a 2. európai polgári vitacsoport polgári képviselőit, hogy ismertessék 
az értékekről és jogokról, a jogállamiságról és a biztonságról szóló ajánlásaikat, ezt követően pedig 
azon nemzeti polgári – nevezetesen a francia, a holland és a német – vitacsoportok előadásaira kerül 
sor, amelyek befejezték munkájukat, és a munkacsoport hatáskörébe tartozó ajánlásokat fogalmaztak 
meg. Az elnök felkéri a munkacsoport azon tagjait is, akik az ülés előtt írásbeli észrevételeket küldtek, 
hogy szólaljanak fel és röviden fejtsék ki érveiket. 
 
Az európai és a nemzeti polgári vitacsoportok képviselői (a német panel esetében az elnök által 
felolvasott írásbeli közlemény útján) beszámolnak ajánlásaikról, hangsúlyozva, hogy azok középtávra 
vonatkoznak és egy összetartóbb EU megteremtésére irányulnak, ahol a polgárok tisztában vannak a 
jogokon és a közös értékeken alapuló közös identitással. A polgárok például az alábbiak 
szükségességét említik: a kiszolgáltatott személyek védelme; az olyan alapvető szükségletek 
kielégítésének egyetemes biztosítása, mint például a lakhatás és az egészségügyi ellátás; az aktív 
polgári szerepvállalás elősegítése; a jogállamiság valamennyi tagállamban történő tiszteletben 
tartásának biztosítása; a nemen, szexualitáson, fajon és valláson alapuló megkülönböztetés 
felszámolása; az EU külső határainak hatékonyabb biztosítása; a migránsok jobb integrációja; az 
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adatvédelemre vonatkozó uniós hatáskör megerősítése; a média tulajdonosi függetlenségének és 
sokszínűségének javítása; jobb tényellenőrzés, többek között az EU-val kapcsolatos félretájékoztatás 
korrigálására szolgáló platform;  intézkedések a befogadóbb munkaerőpiac biztosítása érdekében, a 
kisebbségek és a kiszolgáltatott csoportok megsegítésére szolgáló pozitív intézkedésekkel együtt;  a 
korrupció elleni küzdelem és az adóparadicsomok bezárása; az állatjólétre vonatkozó követelmények 
szigorítása; az EU autonómiájának és védelmi és biztonsági kapacitásának növelése; évente sorra 
kerülő Európa Fesztivál létrehozása; valamint az európai értékek védelme a nemzetközi színtéren.  A 
polgárok hangsúlyozzák, hogy ajánlásaikra egyértelmű válaszokat szeretnének kapni, illetve 
amennyiben valamelyikről úgy ítélik meg, hogy azzal kapcsolatban nincs szükség intézkedésekre, arra 
részletes magyarázatot várnak. 
 
Ezt követően a munkacsoport tagjai nyílt vita keretében válaszolnak az elhangzott előadásokra, jelzik, 
hogy támogatják vagy ellenzik az adott ajánlásokat, illetve megosztják a gondolataikat arról, hogy 
miként lehetne azokat a legjobban megvalósítani. 
 
A munkacsoport számos tagja támogatja a legtöbb ajánlás célkitűzését, gyakran néhánnyal 
kapcsolatban különös támogatását fejezi ki, így például a jogállamiságra, a polgárok jogainak 
megerősítésére és a megkülönböztetésmentességre vonatkozóan. 
 
A munkacsoport több tagja felhívja a figyelmet a polgári vitacsoportok egyéb ajánlásaira vagy a 
többnyelvű digitális platform ötleteire. Ilyenek például az Európai Unió Alapjogi Chartájának a nemzeti 
jogra való közvetlen alkalmazhatósága, az uniós útlevél mint az uniós polgárság szimbóluma, a 
minősített többségi szavazás szükségessége a 7. cikk szerinti szankciókról szóló határozatok esetében, 
egy jelentős mértékben kibővített ERASMUS program, az európai alkotmányos folyamat újbóli 
megnyitása, szem előtt tartva az ezzel járó kockázatokat, valamint a vállalkozások jobb védelme a 
számlák késedelmes kifizetésével szemben. 
 
A munkacsoport néhány tagja fenntartásait fejezi ki bizonyos ajánlásokkal kapcsolatban, például a 
mezőgazdaságra, az EU egységes munkanyelvére, a jogállamiságról szóló éves konferenciára és a 
mindenki számára elérhető gyermekgondozásra vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatban. Mások 
figyelmeztetnek az új tagállamok elhamarkodott csatlakozásának veszélyeire, amennyiben azok nem 
állnak készen, vagy amennyiben az EU nem áll készen.  Néhányan attól tartanak, hogy az EU túlzott 
mértékben beavatkozik azokba az ügyekbe, amelyeket a nemzeti hatóságokra kellene bízni. 
 
A munkacsoport egyes tagjai alternatív javaslatokat terjesztenek elő a polgári vitacsoportok 
ajánlásaival szemben, például: „piros lapok” bevezetése a nemzeti parlamentek számára az uniós 
jogalkotási javaslatok ellenzésére, az uniós gazdaság deregulációja, valamint nagyobb autonómia vagy 
függetlenség biztosítása az ezt választó régiók számára. 
 
A munkacsoport néhány tagja felveti az ajánlások „megvalósíthatóságának” kérdését, és kéri annak 
jelzését, hogy ezek vajon mennyire egyszerűen kivitelezhetők, illetve már folyamatban lévő eljárások 
részét képezik-e. Mások azzal érvelnek, hogy a konferencia feladata annak meghatározása, hogy mi a 
kívánatos, függetlenül a végrehajtás esetleges nehézségeitől.  Az elnök hangsúlyozza, hogy erről a 
kérdésről a konferencia vezető testületének vagy a társelnököknek kell dönteniük, mivel ez 
valamennyi munkacsoportot érinti. 
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Egyes résztvevők bejelentik, hogy az ajánlásokra írásbeli válaszokat adtak vagy épp most dolgoznak ki, 
és az elnök biztosítja őket, hogy ezeket megfelelően figyelembe veszik majd. A munkacsoport egyik 
tagja azt javasolja, hogy a következő ülésre küldjék meg a digitális platform tíz, a munkacsoport 
hatáskörébe tartozó, leginkább támogatott ötletének listáját, és hívják meg szerzőiket a munkacsoport 
ülésére. 
 
Két tagállam képviselője jelezte, hogy problémát jelent a nemzeti szinten szervezett 
kezdeményezésekből származó információk rendelkezésre bocsátása, és a nemzeti polgári 
vitacsoportok és rendezvények konferenciához való hozzájárulásával kapcsolatos folyamat tisztázását 
kérte. 
 
Az elnök végül az utolsó szót a polgárok képviselőinek adja. Sokan közülük hangsúlyozzák, hogy 
ajánlásaikat és a konferencia következtetéseit hatékonyan és látható módon nyomon kell követni, és 
amennyiben valamelyik javaslatot nem követik nyomon, azzal kapcsolatban részletes magyarázatot 
várnak. 
 
3. Az elnök záró megjegyzései 
 
Věra JOUROVÁ elnök megköszöni valamennyi résztvevőnek értékes hozzájárulását. Az ülést az alábbi 
következtetésekkel zárja: 

• A munkacsoport továbbra is gyűjti az ötleteket és véleményeket a konferenciához kapcsolódó 
valamennyi csatornából (európai és nemzeti polgári vitacsoportok, a többnyelvű digitális 
platform). Megjegyzi, hogy a munkacsoport következő ülésein biztosítani fogják a szükséges 
teret azoknak a nemzeti polgári vitacsoportoknak, amelyek még nem fejezték be munkájukat, 
és tisztázza, hogy technikai szinten folyamatos eszmecsere folyik a nemzeti polgári 
vitacsoportok és rendezvényekkel kapcsolatos hozzájárulások formájában, továbbá 
hangsúlyozza, hogy a nemzeti vitacsoportok képviselői jelen lehetnek a munkacsoport ülésein 
és a plenáris üléseken. 

• Ezt követően a beérkezett véleményeket észszerű és harmonizált módon egységesítve a 
plenáris ülés elé kell terjeszteni. 

• E tekintetben a konferencia társelnökeinek és a vezető testületnek meg kell határoznia az új 
hozzájárulások határidejét, különösen a platformon beérkezőket illetően. A munkacsoport 
tagjai kellő időben tájékoztatást kell hogy kapjanak a platform eredményeiről, és azokat 
megfelelően figyelembe fogják venni. 

• A konferencia minden valószínűség szerint május 9-én zárul, és annak végeredménye a 
konferencia valamennyi csatornájából származó hozzájárulásokra kell hogy épüljön. 

 


