
Második plenáris ülés
Október 22–23.

Tisztelt Plenárisülés-résztvevő!

Köszönjük részvételét az Európa jövőjéről szóló konferencia második ülésén, amelyre
az Európai Parlament strasbourgi épületében, 2021. október 22-23-án kerül majd sor.
2021. október 22-én kerül sor az előkészítő ülésekre1, 2021. október 23-án, 9.00 és
12.30 között, illetve 14.00 és 17.00 között pedig a konferencia plenáris ülésére.

Kérjük, hogy (ha még nem tette meg), töltse ki az online regisztrációs űrlapot a
meghívójában kapott link felhasználásával. Az Ön regisztrációja szükséges az akkre-
ditációs eljárás lefolytatásához és más fontos gyakorlati vonatkozásokhoz.

Amint megérkezik az Európai Parlament épületéhez, kérjük, a Weiss bejáratot hasz-
nálja, és kövesse a jelzéseket a fogadópult („welcome desk”) irányába, amelyet az
Emilio Colombo Galéríán az első emeleten (Weiss épület) talál. Ott munkatársaink
fogadják és útbaigazítják Önt, valamint átadnak Önnek minden szükséges dokumen-
tumot, az azonosító kártyáját és az épületbe való belépéshez szükséges belépőkár-
tyát (ha ezeket még nem kapta volna meg).

Ajánljuk figyelmébe a gyakorlati információkat tartalmazó alábbi útmutatót. Emellett
készséggel állunk rendelkezésére, ha bármilyen kérdéssel fordul a fogadópult mun-
katársaihoz.

Reméljük, hamarosan találkozunk Strasbourgban!

Az Európa jövőjéről szóló konferencia közös titkársága

1 Az előkészítő ülések időzítésével kapcsolatban lásd az alábbi 2.5. pontot.

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

A jövő rajtad is
múlik



1 Helyszín
A konferencia plenáris ülésére az Európai Parlament strasbourgi épületében kerül sor. A
konferencia plenáris ülésére a Louise Weiss épület plenáris üléstermében kerül sor (a
térképen „H”-val jelölt terem). Távoli részvételre is mód van, ez a regisztrációs űrlapon
feltüntetendő. A távoli részvétellel kapcsolatos gyakorlati részleteket a plenáris ülésen
való távoli részvételre regisztrált résztvevők előzetesen megkapják.

1.1 BELÉPÉS AZ ÉPÜLETEKBE

Ha nem rendelkezik belépőkártyával az Európai Parlamentbe, kérjük, a Louise Weiss
bejáratot (allée du Printemps) használja. Kérjük, hozza magával meghívólevelét! Par-
kolásra a De Madariaga parkolót veheti igénybe.

1.2 FOGADÓPULT ÉS IRODÁK

A Weiss épület első emeletén az Emilio Colombo Galéríán fogadópultot helye-
zünk majd ki, ahol útbaigazítást kérhet és megkapja a szükséges dokumentumokat,
valamint az azonosító és a belépőkártyáját. A belépőkártyával (a konferencia meg-
előző plenáris ülésén való részvételüknek köszönhetően) már rendelkező részt-
vevőket kérjük, hogy hozzák magukkal belépőkártyájukat („badge”). Ha további
kérdései merülnek fel, kollégáink azokra is készségesen válaszolnak. A fogadópultok



2021. október 21-én, csütörtökön 9.00 és 18.00 óra között, 2021. október 22-én, pén-
teken 8.00 és 18.00 óra között, valamint 2021. október 23-án, szombaton 8.00 és
10.00 között nyitva állnak.

A konferencia plenáris ülése alatt az Európai Parlament irodahelyiségeket is tud biz-
tosítani a konferencia résztvevői számára. Amennyiben igényt tart irodahelyiségre,
kérjük, legkésőbb 2021. október 19., keddig küldjön erről e-mailt a commonsecreta-
riat@futureu.europa.eu címre.

2 Plenáris ülés

2.1 A FELSZÓLALÁSOK IDŐTARTAMA

A plenáris ülésre 2021. október 23-án, az Európai Parlament strasbourgi épületé-
ben kerül sor 9.00-12.30 óra és 14.00-17.00 óra között.

A plenáris ülésen felszólaló személyek listáját a konferencia plenáris ülését alkotó
szervezeteknek október 22., péntek 12.00 óráig meg kell küldeniük a közös titkárság
számára: commonsecretariat@futureu.europa.eu. A plenáris ülésen a  konferencia
plenáris ülését alkotó szervezetek számára a felszólalásokra rendelkezésre álló idő-
tartamokat megfelelő időben megadják majd. Az előzetesen kiosztott felszólalási időn
kívül a reggeli és a délutáni vita során is lesz – korlátozott – lehetőség a felszólalásra,
éspedig 30 másodperc azonnali válaszadásra/30 másodperc kérdés feltételére a fizi-
kailag jelen lévő felszólalók részéről („kék kártya” felszólalási idő). Ezzel a lehető-
séggel azonban csak a teremben fizikailag jelen lévő résztvevők élhetnek. A kék kár-
tyák számát a konferencia plenáris ülését alkotó szervezetek és a viták bontásában a
felszólalási idővel együtt közlik. A plenáris ülés tagjai további tájékoztatást kapnak
majd arról is, hogy miként használhatják a kék kártyákat a plenáris ülésen elfoglalt
helyükről.

Ha távkapcsolaton keresztül tervezi a részvételt, előre megkapja a kapcsolódás
módjának részleteit. Technikusaink a konferencia plenáris ülésének kezdete előtt fel-
veszik Önnel a kapcsolatot a távkapcsolat tesztelése céljából.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a felszólalásokat a plenáris ülésterem közepén elhe-
lyezett emelvényről kell intézni. A „kék kártya” használatakor azonban Ön a saját
helyéről szólal fel.

2.2 ÜLTETÉSI REND

A konferencia plenáris ülésére a plenáris teremben/ülésteremben kerül sor. Az ültetés
ábécérendben történik. A konferencia plenáris ülésének minden résztvevőjét a foga-
dópultnál tájékoztatják a neki kiosztott ülőhely számáról. A teremőrök a plenáris ülés-
terem bejáratánál megmutatják, merre találja az ülőhelyét. Amint elhelyezkedett, kér-
jük, illessze be azonosító kártyáját (amelyet a fogadópultnál kapott) a kártyaolvasóba.
Résztvevőnként egy közeli munkatárs helyet kap a galérián vagy a tanácskozás meg-
hallgatására szolgáló teremben.



2.3 TOLMÁCSOLÁS

A plenáris ülésre az EU 24 hivatalos nyelvén biztosítunk tolmácsolást. Ez azt jelenti,
hogy ezeken a nyelveken követheti a felszólalásokat és fel is szólalhat.

2.4 DOKUMENTUMOK

A vonatkozó dokumentumokat hét nappal a plenáris ülés kezdete előtt elérhetővé
tesszük a többnyelvű digitális platformon, a konferencia plenáris ülésének szentelt
részben: https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=hu.

2.5 ELŐKÉSZÍTŐ ÜLÉSEK

A kilenc munkacsoport üléseire két szakaszban kerül majd sor: október 22-én, pénte-
ken 11.00 és 13.00 óra, illetve 14.00 és 16.00 óra között. A munkacsoportokra vonat-
kozó közelebbi információk e-mailben kerülnek megosztásra.

A konferencia plenáris ülését alkotó szervezetek üléseire október 21-én, csütörtökön
este és október 22-én, pénteken kerül sor. A konferencia plenáris ülését alkotó szer-
vezetek számára már kiosztották a kért ülésidőket, és erről tájékoztatjuk majd Önt.

A politikai családok üléseire október 11-én, pénteken, 18.00 és 20.00 között kerül sor.

Az ülésszervezők feladata, hogy az alábbi e-mail címen megadják a résztvevők szá-
mát és a névtáblákon szerepeltetendő neveket, valamint tudassák az esetleges egyéb
konkrét igényeket: commonsecretariat@futureu.europa.eu. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy a Covid-19 járványra vonatkozó korlátozások továbbra is érvényben vannak,
ezért a termek korlátozott kapacitással működnek. A tolmácsolási rendszer bármilyen
változtatását a lehető legrövidebb időn belül közölni kell, és azt a tolmácsolási szolgá-
latoknak eseti alapon meg kell vizsgálniuk.

3 Gyakorlati kérdések

3.1 EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓ-
PAI PARLAMENT HELYISÉGEIBEN

A konferencia plenáris üléseire a jelenlegi egészségügyi szabályokkal teljes össz-
hangban kerül sor. Az Európai Parlamenten belüli egészségvédelmi és biztonsági in-
tézkedések tekintetében a Parlament elnöke által hozott határozatban előírt szabályok
alkalmazandók. Ezek különösen a maszkokra, a közösségi távolságtartásra és a Par-
lament épületeibe való belépéskor végzendő testhőmérséklet-ellenőrzésre vonatkozó
szabályokat foglalnak magukban. A szabályok összefoglalójának egy példányát kér-
heti a fogadópultnál.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Parlament épületeiben kötelező a szájat és az orrot ta-
karó orvosi maszk viselete, a felszólalások idején – így akkor is, amikor a résztvevő
az ülésteremben a saját helyéről szólal fel – és a hivatali gépkocsik használatakor



is. Az orvosi maszk viselésére vonatkozó előírás nem alkalmazandó ülések elnöki
teendőinek ellátásakor, a plenáris ülésterem első emelvényén való felszólaláskor
vagy ha egyedül tartózkodik egy irodában.

Kérjük, hozza magával saját maszkjait, amelyek megfelelnek az alábbi követelmé-
nyeknek:

Orvosi arcmaszkok vagy FFP2 maszkok vagy légzőmaszkok (szelep nélkül)

3.2 UTAZÁSI SZABÁLYOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

3.2.1 Utazás Strasbourgba

Erősen javasoljuk, hogy már az érkezés előtt nézzen utána a Franciaországba
irányuló utazásokra vonatkozó legújabb utazási szabályoknak (különös tekintettel
az Ön által kapott védőoltásra, illetve „gyógyult” státuszára és azon ország „színére”,
ahonnan érkezik majd):

 https://reopen.europa.eu/hu/map/FRA/7001

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-fo-
reign-nationals-in-france/

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-inter-
national-travel

Az uniós digitális Covid-igazolvánnyal (EUDCC) rendelkező személyek további korlá-
tozások (tesztelés vagy karantén) nélkül beléphetnek Franciaországba azzal a felté-
tellel, hogy igazolványuk tartalmaz:

 Oltási igazolás, amely:

 a kétadagos vakcinák esetében a második injekció beadása után 7 nap
elteltével érvényes (Pfizer/BioNTech/Comirnaty, Moderna, AstraZe-
neca/Vaxzevria/Covieshield);

 az egyadagos vakcinák esetében az injekció beadása után 28 nap el-
teltével érvényes (Johnson & Johnson/Janssen);



 a Covid19-ből felépült személyek esetében a vakcina beadása után 7
nap elteltével érvényes (csak 1 injekció szükséges).

vagy

 Negatív eredményű Covid19-teszt.

 Mind PCR-, mind antigén tesztek elfogadhatók.

 Érvényesség: 72 óra (érkezés előtt) a PCR és 48 óra az antigén tesztek
esetében. Fontos megjegyzés: Ha Ön Ciprusról, Görögországból, Mál-
táról, Spanyolországból, Hollandiából vagy Portugáliából utazik, akkor
tesztet a repülését megelőző 24 órán belül kell elvégeztetni.

vagy

 Olyan pozitív PCR- vagy antigén teszt eredménye, amely legalább 11 napja
és legfeljebb 6 hónapja készült, így igazolva a Covid19-ből való felgyógyulást.

Még ha Ön rendelkezik is uniós digitális Covid-igazolvánnyal (EUDCC), akkor is becs-
ületbeli nyilatkozatot kell tennie, az alábbi link felhasználásával: https://www.interi-
eur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel.

3.2.2 Távozás Strasbourgból

Strasbourgból való távozáskor eltérő szabályok alkalmazandók attól függően, hogy
hová utazik. Az Európai Bizottság honlapja – https://reopen.europa.eu/en/ – az Euró-
pai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai alapján áttekin-
tést nyújt az európai országokban fennálló egészségügyi helyzetről. Információkat tar-
talmaz továbbá a hatályban lévő különböző korlátozásokról, beleértve az utazókra vo-
natkozó karantén- és tesztkövetelményeket is.

3.2.3 Covid-tesztközpont

Strasbourgban október 22-én, pénteken 13.00 és 17.00 óra között tesztközpont áll
rendelkezésre azon képviselők és személyzet számára, akiknek utazás céljából PCR-
tesztre van szükségük. A tesztközpontot a WEISS épület harmadik emeletén, az
ülésterem melletti zónában, a C03101-es teremben alakítottuk ki. Az emelet térképét
lásd alább:



3.3 EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK FRANCIAORSZÁGBAN

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az egészségügyi igazolvány (pass sanitaire) felmuta-
tása kötelező az éttermekbe, bárokba és kávéházakba történő belépéskor – mind bel-
, mind pedig kültéri szolgáltatások esetében (beleértve a teraszon való kiszolgálást is)
–, ez alól kivételt csak az elvitel jelent. Ez a szabály az Európai Parlament épületein
belül működtetett étkeztetési létesítményeiben nem alkalmazandó.

Kérjük, győződjön meg a legújabb egészségügyi intézkedésekről Franciaországban
(maszkok viselése, pass sanitaire, fizikai/közösségi távolságtartás):

 https://reopen.europa.eu/hu/map/FRA/6001

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

3.4 ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A következő étkeztetési létesítmények lesznek nyitva változatos élelmiszer-kínálattal
és elviteli lehetőségekkel:

Október 21., csütörtök

- A Flower Bar nyitva tart 8.00 és 21.00 között kávézó-szolgáltatással, és este
meleg étel felszolgálása;

Október 22., péntek

- A Flower Bar nyitva tart 8.00 és 21.00 között kávézó-szolgáltatással, és este
meleg étel felszolgálása;



- Az önkiszolgáló étterem és terasza nyitva tart 11.45 és15.00 között, külön-
böző meleg és hideg ételek, előételek és desszertek kínálatával;

- A képviselői Étterem / szalonok vacsoraidőben, 18.30 és 21.00 óra között
nyitva lesznek a legalább 10 főből álló csoportok számára, ehhez azonban 24
órával az étkezést megelőzően gondoskodni kell a foglalásról.

Október 23., péntek

- A Flower Bar nyitva tart 8.00 és 18.00 között kávézó-szolgáltatással;

- A képviselői bár nyitva tart 8.00 és 17.30 között kávézó-szolgáltatással;

- Az önkiszolgáló étterem és terasza nyitva tart 11.45 és15.00 között, külön-
böző meleg és hideg ételek, előételek és desszertek kínálatával;

- A képviselői Étterem / szalonok ebédidőben, 11.45 és 15.00 óra között nyitva
lesznek a legalább 10 főből álló csoportok számára, ehhez azonban 24 órával
az étkezést megelőzően gondoskodni kell a foglalásról.

Ha bármilyen segítségre van szüksége, kérjük, forduljon a következő e-mail-címre:

INLO.Restauration@europarl.europa.eu

3.5 AKADÁLYMENTESSÉG

Az Európai Parlament épületei teljes mértékben akadálymentesek a fogyatékossággal
élő személyek számára.

Az online regisztráció során kérjük, jelezze speciális igényeit, amelyeket szolgálataink
figyelembe vesznek annak érdekében, hogy a lehető legjobb feltételek mellett fogad-
hassák Önt.

3.6 KÖZLEKEDÉS

3.6.1 Strasbourgban

Strasbourgban tömegközlekedéssel és gyalogosan is könnyű eligazodni. A menet-
rend szerint közlekedő villamosok a Parlament Louise Weiss bejárata elől indulnak a
városközpontba. Kiterjedt buszhálózat is rendelkezésre áll, melynek járatai a Winston
Churchill bejárat közeléből indulnak. A strasbourgi tömegközlekedési hálózattal kap-
csolatos további információkért lásd: https://www.cts-strasbourg.eu/en/. Igény esetén
taxik is rendelkezésre állnak az Európai Parlament bejáratainál.

A konferencia plenáris ülésének résztvevőjeként használhatja az Európai Parlament
szolgálati járműveit a Parlament épülete és a város viszonylatában, Strasbourgon
belüli utazásokhoz (feltéve, hogy rendelkezésre állnak gépkocsik). A foglalásokat a



gépjármű-foglalási központnál lehet megtenni, lehetőleg e-mailben: cofe.in-
lotransport@europarl.europa.eu, illetve közvetlenül a Churchill bejárat aulájában vagy
telefonon: +32 2 28 41000.

A gépjárműveket legalább két órával előre kell lefoglalni. Az 1,5 méteres közösségi
távolságtartásra vonatkozó szabályt mindenkor be kell tartani. A gyakorlatban ez a
hivatali gépkocsik használata tekintetében azt a korlátozást jelenti, hogy egy sze-
mélygépkocsiban egyszerre egy utas, egy kisbuszban pedig egyszerre legfel-
jebb két utas tartózkodhat;

Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a szolgáltatás a kísérő személyzet számára nem áll
rendelkezésre.

3.6.2 Utazás a repülőterek és Strasbourg között

A strasbourgi repülőtérről egy transzferjárattal 8 perc alatt eljut a strasbourgi állo-
másra. A menetrendekkel és a jegyekkel kapcsolatos további információkért lásd:

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html

A Parlament szolgálati gépjárműveit is lefoglalhatja (a rendelkezésre állás függvényé-
ben) a strasbourgi repülőtér és a város közötti utazásra. A foglalást legkésőbb a hasz-
nálatot megelőző napon 20.00 óráig kell rögzíteni. Ezt a szolgáltatást csak a plenáris
ülés résztvevői vehetik igénybe.

Emellett Strasbourg város (a kérelmek mennyiségétől függően) autóval vagy busszal
történő transzfert kínál a plenáris ülés résztvevői számára, teljes mértékben a jelenlegi
egészségügyi szabályokkal összhangban. A szolgáltatás az alábbi repülőterek vi-
szonylatában vehető igénybe:

 Baden-Karlsruhe: www.badenairpark.de – érkezési csarnok
 Stuttgart: www.flughafen-stuttgart.de – 1. terminál/2. emelet/A információs

pont
 Frankfurt am Main: www.frankfurt-airport.de – 1. terminál/B csarnok/4. ajtó/a

fogadóközpont (Welcome Center) mellett
 Bâle-Mulhouse: www.euroairport.com – érkezési csarnok a francia oldalon

A foglalás az alábbi linken történik: transport-europe@strasbourg.eu. Foglalását e-
mailben visszaigazolják.

E szolgáltatással kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon Strasbourg vá-
rosának közlekedési szolgálatához;

 telefon: + 33 (0)3 68 98 77 03

 e-mail-cím: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu vagy transport-eu-
rope@strasbourg.eu



3.7 STRASBOURG VÁROS INFORMÁCIÓS PULTJA

A plenáris ülés alatt Strasbourg város pénteken és szombaton külön csapatot delegál
a helyszínre a strasbourgi/elzászi tartózkodásával kapcsolatos kérdések megválaszo-
lása érdekében.

Helyszín: WEISS épület, első emelet, T01073 iroda, és pénteken HURCHILL épület,
bejárati aula.

3.8 SZÁLLÁS

Amennyiben a strasbourgi ülés alatt szállodai szobára vagy szállásra van szüksége,
az Euraccueil szolgálat áll rendelkezésére. Tel. +33 (0)3 88522838. E-mail: eurac-
cueil@otstrasbourg.fr

Amennyiben úgy dönt, hogy Kehlben (Németország) vagy környékén száll meg, figye-
lembe kell vennie a Németországban alkalmazandó Covid19-megelőzési szabályokat.
A Németországba való belépésre vonatkozó szabályokról a német Külügyminiszté-
rium honlapján tájékozódhat: https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavi-
rus/2317268

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kiválasztott szállodával is, és tájékozódjon az Ön
tartózkodására vonatkozóan alkalmazandó szabályok (az uniós Covid-igazolvány
használata, előzetes tesztelés stb.) tekintetében.


