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1. Az elnök bevezető megjegyzései 

 

Věra JOUROVÁ elnök megnyitja az ülést, és minden résztvevőt üdvözöl. Az ülésre hibrid formában kerül sor. 
A munkacsoport 52 tagja közül 40 személyesen van jelen, 5 pedig távolról követi az ülést; ebből 27 – köztük 
a jelenlévő polgárok többsége – vesz részt a vitában. 
 
Az elnök ezután felvázol néhányat a munkacsoport hatáskörébe tartozó számos téma közül (pl. alapvető 
jogok és szabadságok, európai identitás, nemek közötti egyenlőség, terrorizmus elleni küzdelem stb.). Utal a 
többnyelvű digitális platformon az „Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” témájában eddig kifejtett 
elképzelésekre, valamint a 2. európai polgári vitacsoport első ülésén meghatározott kiemelt témákra (lásd a 
2. vitacsoport 1. üléséről készült jelentést itt). 
 
Megjegyzi, hogy a munkacsoport decemberben tudja majd megvitatni a 2. európai polgári vitacsoport 
ajánlásait. 
 
Az elnök ezután megadja a szót mindazoknak, akik részt kívánnak venni a vitában, és figyelmezteti őket, hogy 
felszólalásaikat két percre korlátozzák. 
 

 
2. Vita 
 
Egyes résztvevők előzetes eljárási kérdéseket vetnek fel, többek között azzal kapcsolatban, hogy a 
munkacsoportnak miként kell megszerveznie megbeszéléseit (pl. konkrét témák köré szerveződő napirend), 
hogyan kellene ismertetnie munkáját a plenáris ülésen, és hogy a plenáris ülések között is összegyűljön-e. 
Néhány résztvevő azt is szorgalmazza, hogy a munkacsoport ülései átláthatóbbak legyenek, például nyilvános 
internetes közvetítés és az összes dokumentáció nyilvános megosztása révén. 
 
Az elnök emlékeztet arra, hogy a munkacsoport figyelembe fogja venni az európai polgári vitacsoportok 
eredményeit és a platformon kifejtett észrevételeket. Egyetért továbbá azzal, hogy fontos a munkacsoport 
munkájának átláthatósága. 
 
Érdemi szempontból a résztvevők többsége hangsúlyozta, hogy a jogállamiság, valamint az értékek és a jogok 
az EU alapvető alkotóelemei, amelyeket meg kell erősíteni és hangsúlyozni kell. 
 
Néhányan felvetik azt a kérdést, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia egy olyan, jövőképformáló 
eljárás-e, amelynek célja a jogállamiság és az értékek és jogok jól működő rendszerének javítása, vagy valódi 
reformra van szükség. Sokan sürgetik, hogy a konferencia hozzon kézzelfogható eredményt. 
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/


 

 

A munkacsoport néhány tagja az uniós értékek és a közös uniós jogállamisági normák egyértelműbb 
meghatározását szorgalmazza. Gyakran megjegyzik, hogy az EU nem csupán egy egységes piac. Más 
résztvevők azonban hangsúlyozzák, hogy a jogállamiságot és az uniós értékeket az uniós szerződések és a 
Bíróság már jól meghatározza. 
 
E tekintetben a résztvevők megvitatják a közös normák és az egyes országok sokfélesége között 
megteremtendő egyensúlyt is. A munkacsoport számos tagja olyan szabályalapú rendszernek nevezte az EU-
t, amelyben a jogállamiságnak alku tárgyát nem képező elvnek kell lennie. Néhány résztvevő mindazonáltal 
megjegyzi, hogy tiszteletben kell tartani az országok sajátosságait. 
 
Emellett számos résztvevő hangsúlyozza, hogy javítani kell a meglévő uniós jogok és értékek tényleges 
érvényesítését, ami kulcsfontosságú az EU hitelessége és legitimitása szempontjából a polgárok szemében.  
E felhívás részeként több résztvevő jelzi, hogy az EU-nak további késedelem nélkül be kell tartania az emberi 
jogok európai egyezményét. 
 
Egyes résztvevők rámutatnak a többnyelvű digitális platformon tett észrevételekre és az uniós polgársághoz 
fűződő jogokkal foglalkozó 2. európai polgári vitacsoport első ülésének eredményeire, és azt javasolják, hogy 
az identitásra összpontosítás helyett lépjenek előre az uniós polgárság statútumának kidolgozása terén. A 
munkacsoport tagjai e tekintetben megjegyzik, hogy a vitacsoportoknak valós esélyük van arra, hogy 
meghatározzák az EU politikai menetrendjét. 
 
Több résztvevő is kiemeli a szociális jogok alapvető jellegét, és a tisztességes munka- és életkörülményeket 
az uniós jogok és értékek rendszerének kulcsfontosságú elemeként határozta meg. 
 
Több résztvevő is felveti a dezinformáció, a médiaszabadság, a család, a demográfia és a gyermekek jogainak 
kérdését. 
 
 
3. Az elnök záró észrevételei 
 
JOUROVÁ elnök a vita lezárásaként összefoglalja a résztvevők által felvetett főbb pontokat. 
 
Ami a folyamatot illeti, az elnök összegzi a következőket: 

 Felhívja majd a vezető testület figyelmét arra, hogy szeretnék élőben közvetíteni a munkacsoport 
megbeszéléseit. 

 A munkacsoport minden ülésre napirendet készít és azt előre eljuttatja a tagjaihoz, ám nem zár ki 
semmilyen témát a munkacsoport széles témaköréből. 

 Foglalkozni kell a más munkacsoportokkal való együttműködés kérdésével. 

 Minden további tolmácsolási igényt kielégítenek. 

 Emlékeztet arra, hogy a munkacsoport polgári szóvivőjét később választják ki. 
 
Az érdemi vonatkozásokat illetően a következő főbb pontokat foglalja össze: 

 A jogállamiság nem képezheti alku tárgyát, ugyanakkor több párbeszédre és közös megegyezésre van 
szükség. A sokféleséget értékelni kell, de közös normákra kell alapozni. 

 Az EU-nak át kell térnie a szavakról a jogi aktusokra. A meglévő szabályokat és elveket teljes 
mértékben alkalmazni kell a gyakorlatban. Ez különösen igaz az Európai Unió Alapjogi Chartájára. 

 Meg kell erősíteni azokat az elveket, amelyeken az EU – nem egységes piacként, hanem 
értékközpontú Unióként – alapul, ugyanakkor kezelni kell a brexit és a Covid19-válság által támasztott 
kihívásokat. 

 Szükség van az uniós értékek határozott védelmére, a jogállamiság, az értékek és a jogok már 
meglévő meghatározásának megerősítésére és további finomítására. 

 Szélesebb körű párbeszédre van szükség az értékekről, kitérve a korrupcióra és a biztonsági 
fenyegetésekre is. 



 

 

 Meg kell teremteni a szociális jogokkal és a gyermekek jogaival, a magánélet tiszteletben tartásához 
való joggal és a médiapluralizmussal való kapcsolatot. 

 Az uniós polgárság továbbfejlesztésére van szükség az identitások személyes szférájába való belépés 
helyett. 
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