
Az európai polgári vitacsoportok – kérdések és válaszok

1. Mik az európai polgári vitacsoportok?

Az európai polgári vitacsoportok az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és
az Európai Bizottság által szervezett, és ezen intézmények együttes nyilatkozatában1

meghirdetett, Európa jövőjéről szóló konferencia alapvető elemei. Négy európai
polgári vitacsoport szerveződik annak érdekében, hogy a polgárok együtt
gondolkodhassanak a jövőről, amelyet az Európai Unió számára elképzelnek. Az EU
társadalmi és földrajzi sokszínűségét tükröző 800 véletlenszerűen kiválasztott polgár
közösen vesz részt egy három ülésből álló tárgyalási folyamatban, amely az európai
projekt jövőjének alakítására irányul. A vitacsoportok figyelembe fogják venni a
konferencia keretében beérkezett hozzászólásokat és javaslatokat is, és a
konferencia plenáris üléséhez is értékes adalékkal szolgálnak majd azzal, hogy
ajánlásokat fogalmaznak meg a három uniós intézmény számára.

2. Mi a tanácskozási folyamat?

Tanácskozási folyamatról akkor beszélünk, amikor véletlenszerűen kiválasztott
polgárok egy csoportja valamely hatóság felkérésére több napon át ülésezik, hogy
közös megegyezéssel választ adjon egy közérdekű kérdésre. A csoport (például
polgári közgyűlés, állampolgári tanács vagy állampolgári vitacsoport) a
rendelkezésére álló csoportos munkamódszerek és információk segítségével,
elegendő idő alatt tárgyalhatja meg a feltett kérdést. Ezt a gyakorlatot világszerte
egyre gyakrabban alkalmazzák.

3. Hány alkalommal, hol és mikor kerül sor az európai polgári vitacsoportok 
tanácskozására, és milyen témák kerülnek megvitatásra?

Az európai polgári vitacsoportok négy alkalommal, egyenként háromnapos ülések
keretében tanácskoznak majd, ezek közül két ülést a résztvevők személyes
jelenlétében fognak megtartani, ha az egészségügyi helyzet ezt lehetővé teszi.

Az első európai polgári vitacsoportok négy ülése közül az elsőre az Európai
Parlament strasbourgi épületében, a résztvevők személyes jelenlétében kerül sor. A
vitacsoportok második ülése távkonferencia formájában kerül megrendezésre egy
hétvége során. A vitacsoportok harmadik és utolsó ülését a résztvevők személyes
jelenlétében rendezik a következő oktatási intézményekben: a dublini Nemzetközi és
Európai Ügyek Intézete, a firenzei Európai Doktori Intézet, Európa Tanulmányok
Szakkollégiuma (Natolin, Varsó), valamint a maastrichti Európai Közigazgatási
Intézet.

1� https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/hu_-
_egyuttes_nyilatkozat_az_europa_jovojerol_szolo_konferenciarol.pdf 
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Mindegyik európai polgári vitacsoport ugyanabban az időszakban, 2021 őszén és 
2022 tavaszán kerül megrendezésre.

Az egyes vitacsoportok megvitatandó témái a többnyelvű digitális platform témáin 
alapulnak, és a következőképpen csoportosíthatók és állíthatók sorrendbe:

 erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság, munkahelyek/oktatás, ifjúság, 
kultúra, sport/digitális transzformáció;

 európai demokrácia/értékek, jogok, jogállamiság, biztonság;

 éghajlatváltozás, környezet/egészségügy;

 az EU a világban/migráció.

4. Kik az európai polgári vitacsoportok résztvevői, és hogyan választották ki őket?

Az európai polgári vitacsoportokat 800 európai polgár alkotja; a 4 csoport mindegyike
200 főből áll. Ezzel a létszámmal egyensúly érhető el a sokszínűség (amit a
magasabb létszám könnyít meg) és a tanácskozási folyamat hatékonysága között. A
polgárok kiválasztása az EU társadalmi sokszínűséget képviselő polgárok
véletlenszerű kiválasztásával történt (az alábbi öt kritérium alapján reprezentatív
különböző csoportok: földrajzi származás – állampolgárság, városi vagy vidéki
környezet, társadalmi-gazdasági háttér, képzettségi szint, nem és életkor). A folyamat
a sokszínűséget biztosítani hivatott, hiteles módszertanon alapul, és figyelembe veszi
a helyi, nemzeti és európai szintű polgári közgyűlések számos tapasztalatából
származó bizonyítékokat. Minden csoport egyharmadát fiatalok (16 és 25 év
közöttiek) teszik ki. A tagállamok közötti megoszlás során figyelembe vették az
Európai Parlament összetételére alkalmazott csökkenő arányosságot. A teljes (az
uniós polgárokra korlátozott) népesség köréből való kiválasztás 2021 májusa és
augusztusa között zajlott. A szervezők a legtöbb esetben (elsősorban
véletlenszerűen generált – mobil és vezetékes – telefonszámokon) léptek
kapcsolatba a polgárokkal, hogy elmagyarázzák a célt és megszerezzék
hozzájárulásukat. A polgárok egyetértésük esetén a velük szemben támasztott
elvárásokat pontosan ismertető meghívólevelet kaptak, és a teljes folyamat során
szakmai támogatásban és iránymutatásban részesülnek majd.

5. Hogyan biztosítható a polgárok elkötelezettsége?

https://futureu.europa.eu/?locale=hu


Az európai polgári vitacsoportokban részt vevő polgárokat felkérik, hogy vállaljanak
kötelezettséget az összes ülésen való részvételre. Tekintettel az esemény
jelentőségére és arra, hogy komoly erőfeszítést és időt kell fordítaniuk erre a
munkára, a polgárok kompenzációs díjat fognak kapni. Minden ülésre hétvégén kerül
sor annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben részt tudjanak venni és
ez összeegyeztethető legyen a szakmai és magánéletükkel.

6. Milyen eredmények születnek a vitacsoportok munkájából, és hogyan 
kapcsolódhatnak ezek a konferencia többi tevékenységéhez?

Az európai polgári vitacsoportok egy sor közösen kidolgozott és saját
kezdeményezésű ajánlást fogalmaznak majd meg, amelyek becsatornázódnak a
konferencia általános tanácskozásaiba, különösen a konferencia plenáris üléseibe,
és végső soron a konferencia végeredményéről szóló jelentésbe.

Minden vitacsoport 20 képviselőt jelöl ki a konferencia plenáris ülésére, hogy
bemutassák az elfogadott ajánlásokat és megvitassák azokat a többi képviselővel. Az
első két vitacsoport a konferencia 2021. decemberi plenáris ülésén, a másik kettő
pedig 2022 januárjában ismerteti munkája eredményét. A plenáris ülés biztosítja,
hogy a nemzeti és az európai polgári vitacsoportok témák szerint csoportosított
ajánlásait előre meghatározott kimenet nélkül vitassák meg, és hatókörük se
korlátozódjék előre meghatározott szakpolitikai területekre. A plenáris ülés javaslatait
a vezető testületnek továbbítja, amely a plenáris üléssel teljes együttműködésben és
maximális átláthatóság mellett jelentést készít: ezt azután a többnyelvű digitális
platformon teszik közzé.

7. Hogyan kerül megszervezésre a tanácskozási folyamat?

A polgári közgyűlésekkel kapcsolatos immár gazdag tapasztalatokra, illetve a
szakértők, vitavezetők és tényellenőrzők észrevételeire épülő szigorú módszertan és
egyértelmű vitaprotokoll segítségével valódi, alulról építkező és a polgárok által
irányított tanácskozásra nyílik lehetőség.

Három különböző munkafázisra fog sor kerülni. Az első ülésen („a napirend
meghatározása”) a polgárok Európára vonatkozó jövőképük alapján maguk döntenek
a vita tárgyát képező kérdésekről a vitacsoport fő témáinak keretében. A résztvevők
fontossági sorrendbe állítják azokat a kérdéseket, amelyekkel csoportként
elmélyülten kívánnak foglalkozni, hogy az Európai Unió számára konkrét ajánlásokat
fogalmazzanak meg. Ezeket a kérdéseket a második szakaszban („a témák



elmélyítése”) kell majd feldolgozni. Erre a második ülésen fog sor kerülni, amelynek
alapján a harmadik ülésen jóváhagyják majd az ajánlásokat.

Miután a végleges ajánlásokat a plenáris ülés elé terjesztették, az utolsó szakaszban
(zárórendezvény – visszajelzések) egyfajta elszámoltathatósági folyamat zajlik majd,
amelynek során a polgárok nyomon követhetik az ajánlásaikra érkező reakciókat,
valamint azok esetleges gyakorlati megvalósulását.

A vitacsoportok ülései plenáris részekből fognak állni, ahol általános előadásokat
tartanak, és megbeszélésekre kerül sor az összes résztvevő bevonásával, valamint a
szekció- vagy munkacsoporti ülésekből, ahol a munka kisebb csoportokban folyik, és
konkrét szempontokra vagy altémákra összpontosít. Mindegyik munkacsoport 15
munkacsoportból áll.

Az európai polgári vitacsoportok a nemzeti polgári vitacsoportok ajánlásáról is
tájékoztatást kapnak.

8. Milyen nyelvhasználati szabályok vonatkoznak az európai polgári vitacsoportok
tanácskozásaira?

A lehető legsokszínűbb tanácskozások megvalósítása érdekében a vitacsoportok
többnyelvűek lesznek (az EU 24 hivatalos nyelve használható a vitacsoport plenáris
ülésein, a vitacsoportok egyes szekcióülésein pedig legalább négy nyelv, hogy az
ülések az összes uniós hivatalos nyelvet lefedjék).

9. Mi a külső szakértők szerepe?

A tanácskozások során európai polgári vitacsoportokban részt vevő polgárok
hozzáférhetnek az információforrásokhoz és a szakértelemhez. A polgárok
rendelkezésére bocsátják majd a szakértők és az érdekelt felek listáját, amelyről a
témáik és a konkrét igényeik függvényében választhatnak, az egyes vitacsoportok
első ülésén pedig szakértők lesznek jelen, hogy ismertessék az adott témát.

10. Mi a megfigyelők szerepe?



Az európai polgári vitacsoport intézménye valódi demokratikus újítás, és mint ilyen,
várhatóan a kutatói közösség figyelmét is kivívja. Előfordulhat, hogy a vitacsoport
ülésein korlátozott számban kutatók is részt vesznek, hogy megfigyeljék a folyamatot.
Ennek során tiszteletben kell tartaniuk bizonyos szabályokat és a vitacsoport
tagjainak munkáját és személyes adatait. Adott esetben és egyetértés esetén
kutatási célból interjút is készíthetnek a résztvevőkkel.

11. Nyilvánosak lesznek-e a vitacsoportok tanácskozásai?

Az európai polgári vitacsoportok plenáris üléseit élőben fogják közvetíteni, míg vitáik
és tanácskozásaik dokumentumait nyilvánosan hozzáférhetővé fogják tenni a
többnyelvű digitális platformon. Az egyes munkacsoportokban folytatott
tanácskozásokat nem fogják élőben közvetíteni, hogy megóvják a polgároknak azt a
jogát, hogy szabadon fogalmazzanak meg ajánlástervezeteket és vitassák meg
azokat.

https://futureu.europa.eu/

