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Alapvető információk: Európai demokrácia / Értékek és jogok, 
jogállamiság, biztonság 

 

Az „Európai demokrácia /Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” témákkal foglalkozó 

vitacsoport a demokráciával kapcsolatos kérdéseket vitat meg: például a választásokról, a 
választáson kívül időszak során való részvételről, a polgárok és az általuk választott 
képviselők között érzékelt távolságról, a tömegtájékoztatás szabadságáról és a 
dezinformációról folytat megbeszéléseket. Emellett az alapvető jogokkal és értékekkel, a 
jogállamisággal és a megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemmel kapcsolatos 
kérdésekkel is foglalkozik. A vitacsoport napirendjén szerepel továbbá az EU be lső 
biztonsága, így például az európai polgároknak a terrorcselekményekkel és egyéb 
bűncselekményekkel szembeni védelme is. 

Ez a dokumentum háttérinformációkat nyújt a vitacsoport különböző témáival kapcsolatban. 
Ismerteti egyrészt, hogy az EU eddig milyen intézkedéseket hozott az említett területeken, 
másrészt pedig, hogy a többnyelvű digitális platform (https://futureu.europa.eu) felhasználói 
milyen aggodalmaiknak és a jövőre vonatkozó elképzeléseiknek adtak hangot. Végezetül 
pedig hivatkozásokat is tartalmaz, amelyeket követve további információk találhatók a sokféle 
témáról. 

Az Ön feladata  

E vitacsoport tagjait arra kérjük fel, hogy vitassanak meg, illetve fogalmazzanak meg 
ajánlásokat, amelyek nyomán az az uniós intézmények Európa jövőjét alakító intézkedéseket 
hozhatnak az európai demokrácia / az értékek és jogok, a jogállamiság és a biztonság 
területén. Az ajánlások például arra vonatkozhatnak, hogy az intézmények milyen általános 
irányvonalat kövessenek, vagy hogyan oldjanak meg egy-egy konkrét problémát. 

A vitacsoport tagjai három ülésszak során megbeszéléseket folytatnak és közvetlenül 
együttműködnek más európai uniós polgárokkal, és együtt fogalmazzák meg az ajánlásokat. 

https://futureu.europa.eu/
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A harmadik, azaz utolsó ülésszak keretében közösen szavaznak majd az ajánlásokról, 
amelyeket ezt követően a konferencia plenáris ülésén terjesztenek elő és vitatnak meg a többi 
résztvevővel. 

Európai demokrácia 

Az európai demokráciában való részvétel azt jelenti, hogy a polgárok hangot adhatnak a 
véleményüknek, egyrészt azzal, hogy részt vesznek az ötévenként rendezett európai 
választásokon – ahol közvetlenül választják meg az Európai Parlament képviselőit –, másrészt 
a választáson kívül időszak során is. A legutóbbi, 2019-ben megtartott európai választásokon 
a húsz éve mért legmagasabb részvételi arányt könyvelhettük el: több mint 200 millióan 
szavaztak, ezen belül a fiatal szavazók száma ugrásszerűen emelkedett. 

Ugyanakkor a demokrácia olyan kihívásokkal néz szembe az EU-ban és tagállamaiban, mint 
az erősödő szélsőségesség, a dezinformáció, valamint a polgárok és az általuk választott 
képviselők között érzékelt távolság. 

Mit tesz az EU? 

Az egészséges demokráciák egyik ismertetőjele a magas részvételi arány. A továbbiakban is 
tájékoztatni fogjuk a polgárokat az Európai Unió szakpolitikáiról, valamint bátorítani fogjuk őket 
arra is, hogy szavazzanak. 

A polgárok igényt tartanak arra, hogy nagyobb mértékben vehessenek részt a döntések és a 
szakpolitikák európai szintű alakításában, és nem csak a választások idején. Ezért hívtuk 
életre az Európa jövőjéről szóló konferenciát. A nyilvánosság részvételét több más uniós 
kezdeményezés is támogatja, mint például a párbeszéd a polgárokkal, az európai polgári 
kezdeményezés vagy az Európai Parlamentnek címzett petíciók. 

Az erősödő szélsőségességgel és az álhírek terjedésével szembesülve, demokráciáink 
reziliensebbé tétele érdekében elfogadtuk az európai demokráciáról szóló cselekvési tervet. 
A terv célja a szabad és tisztességes választások előmozdítása, a tömegtájékoztatás 
szabadságának megerősítése, valamint a dezinformáció elleni küzdelem fokozása. 

A többnyelvű digitális platformra érkezett hozzájárulások (2021. április 19. – augusztus 
2.) 

Az „Európai demokrácia” témához kapcsolódóan a polgárok 2021. augusztus 2-ig összesen 
1016 ötletet és 2296 hozzászólást tettek közzé, illetve 329 rendezvényt hirdettek meg a 
digitális platformon. A hozzászólók az európai intézmények átalakítását, sőt, az Európai Unió 
föderalizációját sürgették. Emellett több javaslat is szorgalmazta a polgárok részvételének és 
szerepvállalásának fokozását. Az e témához kapcsolódó beszélgetések összességében véve 
konstruktívak és előretekintők voltak, bár néhány esetben tetten érhető volt az attól való 
félelem, hogy az Uniót – a feszültségek, a populizmus és a nacionalizmus okán – a szétesés 
fenyegeti. 

A hozzájárulások a tématerületek széles körét érintették, mégpedig az alábbiakat: 

 Az Európai Unió föderalizációja 

 Intézményi reformok 

 Európai parlamenti választások 

 A polgárok képviselete 

 Polgári szerepvállalás és konzultációk 

 Média 

 Nyelvhasználat és az európai szellem előmozdítása 

 A demokrácia védelme és megerősítése 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_hu
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Az Európai Unió föderalizációja 

Az „Európai demokrácia” témához kapcsolódóan számos hozzászóló az Európai Unió 
föderalizációjára hívott fel, és ez a kérdés visszatérő témája volt az e témához kapcsolódó 
rendezvényeknek is (lásd például ezt a rendezvényt). 

 

A hozzászólók úgy vélték, hogy a föderalizáció lenne a legjobb módja annak, hogy az EU 
teljes mértékben kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket (lásd például ezt az ötletet), emellett 
pedig hitelesebbé és befolyásosabbá tenné az EU-t a nemzetközi politika színterén, illetve 
hatáskörrel ruházná fel az olyan, aktuális transznacionális problémák kezelésére, mint az 
éghajlatváltozás vagy a Covid19-világjárvány (lásd ezt az ötletet). Ezenfelül – az ötletet 
támogató résztvevők szerint – segíthetne leküzdeni az euroszkepticizmust és meggátolni a 
nacionalista tendenciákat. 

Egy nagy támogatást kapott és élénk vitát kiváltó ötlet szerzője például egy alkotmányozó 
gyűlés létrejöttét szorgalmazta az európai alkotmány kidolgozása céljából, amelyben 
meghatározásra kerülnének egy demokratikus Európai Föderáció legfontosabb elemei és 
elvei (lásd az ötletet). A kialakult beszélgetésben olyan konkrétabb javaslatok is elhangzottak, 
amelyek közös költségvetési és gazdaságpolitikát, egy közös európai hadsereg létrehozását 
és a külpolitika föderalizációját szorgalmazták, az uniós intézményeknek a föderalizmus elvei 
mentén történő átalakítása mellett. 

Néhány hozzászóló ugyanakkor szkeptikusan viszonyult az Unió föderalizációjához, amivel 
szemben inkább a decentralizációt és a tagállami hatáskörök bővítését részesítette előnyben 
(lásd például ezt az ötletet), a tagállamok számára biztosított nagyobb mozgástérrel és 
identitásuk tiszteletben tartásával, teret engedve az önkéntes együttműködésnek olyan 
területeken, ahol ez hasznos lehet (lásd például ezt az ötletet). 

Intézményi reformok 

Jelentős számú ötlet foglalkozott az európai intézmények reformjával, különösen azzal a 
céllal, hogy az uniós intézmények hatékonyabbá, átláthatóbbá és polgárközelibbé váljanak. 
Ide tartoznak az intézményi struktúra komolyabb átalakítására irányuló javaslatok is (lásd 
például ezt az ötletet). 

Az Európai Parlamenttel kapcsolatban a hozzászólók leggyakrabban azt szorgalmazták, hogy 
az intézményt ruházzák fel tényleges jogalkotás-kezdeményezési hatáskörrel (lásd például 
ezt az ötletet). Néhányan azt is kezdeményezték, hogy a Parlament költségvetési hatáskört is 
kapjon (lásd ezt az ötletet). Vita tárgyát képezte az Európai Parlament székhelye is: egyes 
hozzászólók azt szorgalmazták, hogy szülessen döntés Strasbourg és Brüsszel között (lásd 
például ezt az ötletet). 

Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa kapcsán a platformon, illetve azon belül az 
„Európai demokrácia” téma keretében újra és újra felmerült az az ötlet, hogy a tagállamok 
vétójogának megszüntetése érdekében át kellene térni a minősített többségi szavazásra (lásd 
például ezt az ötletet). 

Szóba került a Tanácsnak az EU intézményi struktúráján belüli szerepe is (lásd például ezt az 
ötletet), valamint javaslatok érkeztek a kétkamarás jogalkotási rendszernek a Unióban való 
elmélyítésére (lásd például ezt az ötletet). 

Ami az Európai Bizottságot illeti, a hozzájárulások egyik csoportja a Bizottság elnökének 
megválasztásával és a biztosok kinevezésével, ezen belül a csúcsjelöltállítási rendszerrel 
(lásd például ezt az ötletet), valamint a Bizottság elnökének a polgárok általi közvetlen 
megválasztásával foglalkozik (lásd például ezt az ötletet). A hozzászólók felvetették a biztosok 
számának kérdését is (lásd például ezt az ötletet). 

Szóba kerültek továbbá a Régiók Bizottságát és a Gazdasági és Szociális Bizottságot érintő 
reformok is, melyek célja többek között e grémiumok hatékonyabb működése. Ide tartoznak 
a Régiók Bizottsága reformját célzó azon javaslatok is, amelyek a régiók, városok és 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimité&locale=fr&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
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települések közötti párbeszéd megfelelő csatornáinak kialakítására (lásd ezt az ötletet), illetve 
a Régiók Bizottsága szerepének megerősítésére irányulnak (lásd ezt az ötletet). 

Élénk vita zajlott arról az ötletről, hogy az EU-nak legyen-e egy közvetlenül választott elnöke, 
aki az Európai Bizottság elnökének, illetve az Európai Tanács elnökének a feladatkörét 
egyaránt ellátja (lásd például ezt az ötletet). Egyes hozzászólók továbbá azt szorgalmazták, 
hogy egyetlen kapcsolattartó képviselje az EU véleményét a külkapcsolatok területén (lásd 
például ezt az ötletet). 

 

Európai parlamenti választások 

Az intézményi reformokkal kapcsolatos ötletek egyik csoportja az európai parlamenti választások 
lebonyolításának módosítását szorgalmazta az uniós demokratikus folyamatokban való polgári 
szerepvállalás fokozása érdekében. Az egyik legtöbb vitát generáló javaslat az egész EU-ra 
kiterjedő, transznacionális választási listák létrehozására vonatkozott, amelyek arra ösztönöznék 
a jelölteket, hogy a nemzeti kérdések helyett inkább az európai kérdésekre összpontosítsanak 
(lásd az ötletet). Más olyan ötletek is megvitatásra kerültek, amelyek célja a páneurópai vita 
előmozdítása volt, valamint az, hogy az európai parlamenti képviselők közvetlenebb viszonyt 
alakítsanak ki a polgárokkal (lásd például ezt az ötletet). 

Néhány ötlet azzal a konkrét kérdéssel foglalkozott, hogy miként lehetne növelni a részvételi arányt 
az európai választásokon. Többen a kötelező szavazás bevezetését szorgalmazták (lásd ezt az 
ötletet), de születtek javaslatok a részvétel egyszerűsítésére is, például a postai úton történő 
szavazás, a választópolgároknak a szavazás napján történő nyilvántartásba vétele, illetve a 
szavazás napjának munkaszüneti nappá tétele révén (lásd ezt az ötletet). Egyes hozzászólók a 
digitális szavazás lehetőségéről vitáztak. Idetartozik az az ötlet is, mely szerint létre kellene hozni 
egy páneurópai digitális szavazói adatbázist (lásd az ötletet). A digitális szavazás kérdése a 
„Digitális átállás” téma keretében is felmerült. 

Voltak arra irányuló javaslatok is, hogy egységesítsék az európai parlamenti választásokon való 
részvétel alsó korhatárát (lásd például ezt az ötletet), és azt lehetőleg 16 évben határozzák meg 
(lásd ezt az ötletet). 

Polgári szerepvállalás és konzultációk 

A platformon közzétett hozzájárulások számos javaslatot tartalmaztak a polgárok részvételének, 
illetve az uniós döntéshozatalban játszott szerepüknek a megerősítésére. 

Egy sor ötlet és rendezvény foglalkozott az olyan, állandóbb mechanizmusok létrehozásának a 
kérdésével, amelyek – a képviseleti demokrácia megerősítése és kiteljesítése érdekében – a 
részvételi demokrácián és a polgárok közötti interakción alapulnak, többek között az Európa 
jövőjéről szóló konferencia tapasztalataira építve. A résztvevők például azt javasolták, hogy az EU 
legfontosabb és legösszetettebb politikai döntéseinek előkészítése során támaszkodjanak 
szisztematikusabban a polgári közgyűlésekre és vitacsoportokra (lásd például ezt az ötletet). Más 
hozzászólók egy olyan online digitális fórum lehetőségét vetették fel, ahol az uniós polgárok 
megvitathatnák az uniós jogszabályokat, és ennek során a pozitív szavazatok és hozzászólások 
közösségi médiából ismert rendszerét használnák (lásd ezt az ötletet). Az egyik ehhez kapcsolódó 
ötlet szerzője egy polgári lobbiplatform létrehozását javasolta, amely módot biztosítana az uniós 
polgárok és a kisebb vállalatok számára ahhoz, hogy az uniós döntéshozatali folyamat során 
kamatoztatni tudják szakértelmüket, illetve kifejthessék a jogszabályokkal kapcsolatos 
véleményüket (lásd az ötletet). 

A hozzájárulások között szerepelt egy olyan egyablakos online platform létrehozására irányuló 
javaslat is, amely az összes nyilvános véleménynyilvánítást – legyen szó akár európai polgári 
kezdeményezésekről, panaszokról vagy petíciókról – az EU intézmények részvételi struktúrájában 
központosítaná (lásd az ötletet). 

Egyes hozzászólók javaslatot tettek arra, hogy jöjjön létre a „polgárok parlamentje”, a „civil 
társadalmi szervezetek közgyűlése” (lásd ezt az ötletet), illetve egy „alkotmányozó gyűlés” (lásd 
ezt az ötletet), amelyek tanácsokkal szolgálnának az Európai Parlament számára. A résztvevők 
megvitatták továbbá azt az ötletet is, hogy a nemzeti szintű népszavazások alternatívájaként 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fi
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
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tartsanak uniós népszavazásokat az EU-t érintő intézményi és politikai kérdésekről (lásd például 
ezt az ötletet). 

A polgárok képviselete 

A polgárok képviseletének tématerületével kapcsolatban a platformon többen szorgalmazták egy 
adott generációt középpontba helyező megközelítés alkalmazását. Érkezett javaslat egy idősekkel 
foglalkozó európai biztosi poszt létrehozására (lásd ezt az ötletet), illetve arra is, hogy a fiatalok 
kapjanak lehetőséget a rendszeres véleménynyilvánításra az Európai Parlamentben (lásd ezt az 
ötletet). Egy ehhez kapcsolódó hozzájárulás szerint pedig kvótarendszert kellene bevezetni a 35 
évnél fiatalabb európai parlamenti képviselők létszámának biztosítására (lásd az ötletet). 

Egy további ötlet értelmében az európai parlamenti választásokon induló jelöltek listáin biztosítani 
kellene a nemek paritását (lásd az ötletet). 

 

 

Egy szélesebb körben támogatott és intenzív vitát kiváltó ötlet pedig egy olyan európai 
állampolgárság bevezetését vetette fel, amely nem kapcsolódna valamely uniós tagállam 
állampolgárságához (lásd az ötletet). A hozzászólók felvetették azt is, hogy lehetővé kellene 
tenni a valamely tagállamban huzamosan tartózkodó, nem uniós polgárok számára, hogy 
részt vehessenek az uniós választásokon a lakóhelyük szerinti országban (lásd ezt az ötletet). 

Egy másik ötlet szerzője arra hívja fel az EU-t, hogy szorgalmazza egy ENSZ-parlament 
létrehozását, amely lehetővé tenné a polgárok számára, hogy a globális szintű döntésekben 
közvetlenül, nemzeti kormányaiktól függetlenül kinyilváníthassák akaratukat (lásd az ötletet). 

Média 

Az „Európai demokrácia” téma keretében számos hozzájárulás a média területére irányult. Az 
ötletek ezen területét a hozzászólók az „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” téma keretében is 
megvitatták. 

Újra és újra felmerült a páneurópai médiaorgánumok és -hálózatok kialakításának (lásd 
például ezt az ötletet), illetve egy közös uniós közszolgálati műsorszolgáltató létrehozásának 
(lásd például ezt az ötletet) az ötlete. E javaslat célja elsősorban az uniós témákkal 
kapcsolatos ismeretek bővítése lenne a polgárok körében, például élőben közvetített viták és 
események révén, ugyanakkor szintén fontos lenne az európai értékekben és kultúrákban 
gyökerező közös uniós szellemiség előmozdítása, például az uniós országokról szóló 
dokumentumfilmekkel. Egyes hozzászólók továbbá azt propagálták, hogy legyen egy olyan 
uniós TV- és rádiócsatorna, amely az Unió értékeit annak határain túl is közvetíti (lásd például 
ezt az ötletet). 

Mások azt javasolták, hogy képezzenek ki újságírókat arra, hogy az uniós ügyekről 
tudósítsanak, illetve tegyék kötelezővé a közszolgálati műsorszolgáltatók számára, hogy a 
műsoridő bizonyos százalékát uniós ügyeknek szenteljék. 

Nyelvhasználat és az európai szellem előmozdítása 

A platformon megjelenő ötletek egy másik csoportja a nyelvhasználattal, valamint a közös 
európai szellemiséggel és identitással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Ez a tématerület 
az „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” téma keretében is többször megjelent. 

Számos résztvevő vett részt annak az ötletnek a megvitatásában, amely egy közös nyelv 
meghatározását szorgalmazta a polgárok közötti jobb kommunikáció és megértés érdekében 
EU-szerte (lásd például ezt az ötletet); ide sorolható az a javaslat is, amely szerint az 
eszperantó lehetne ez az egységesen használt nyelv (lásd például ezt az ötletet). Mindkét 
javaslat határozott támogató, illetve ellenvéleményeket váltott ki a hozzászólókból. Egyes 
résztvevők a többnyelvűség elvének fokozottabb tiszteletben tartására is felszólítottak (lásd 
például ezt az ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
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Emellett – az európai szellemiség előmozdítása érdekében – születtek ötletek egy uniós 
sportcsapat létrehozásáról (lásd például ezt az ötletet), arról, hogy május 9. valamennyi 
tagállamban munkaszüneti nap legyen (lásd ezt az ötletet), illetve egy uniós útlevél 
bevezetéséről is (lásd ezt az ötletet). 

A demokrácia védelme és megerősítése 

E tématerületen belül számos ötlet a demokrácia Unión belüli védelméhez kapcsolódik, és 
határozott fellépésre szólít fel a demokratikus elveket megsértő kormányokkal szemben, 
különös tekintettel Magyarországra és Lengyelországra (lásd például ezt az ötletet). Ezzel a 
kérdéssel bővebben foglalkozunk az „Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” téma 
kapcsán. 

A hozzászólók emellett elismerték, hogy a dezinformáció és az álhírek veszélyt jelenthetnek 
a demokráciákra. Határozottabb megközelítést indítványoztak a félrevezető információk 
terjesztése ellen, és például egy tényellenőrző mobilalkalmazás kifejlesztését (lásd ezt az 
ötletet), illetve egy független, a médiatartalmak tényellenőrzésével foglalkozó uniós intézet 
létrehozását javasolták (lásd ezt az ötletet). 

 

 

Számos ötlet és hozzászólás foglalkozott a lobbitevékenység szabályozásának 
fontosságával, és szorgalmazta például, hogy dolgozzanak ki egy politikusoknak szóló 
magatartási kódexet, illetve hozzanak létre egy független európai szervet a korrupció és a 
lobbicsoportok nem kívánt befolyása elleni küzdelem érdekében (lásd például ezt az ötletet). 
E tekintetben a hozzászólók a korrupció elleni küzdelemre irányuló általános intézkedések 
alkalmazását is szükségesnek tartanák, például a helyi szintű pályázatok odaítélése során. 

További információk a témáról: 

Az európai demokrácia megerősítése 
Az európai demokráciáról szóló cselekvési terv 
Az alapvető jogok védelme az Unióban 
Demokrácia és emberi jogok 

 

Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság 

A jogállamiság lehetővé teszi számunkra, hogy biztosítsuk az alapvető jogokat és értékeket, 
valamint támogassuk a beruházásbarát üzleti környezetet. Ez az Európai Unió alapjául 
szolgáló egyik legfőbb érték. 

Az EU gondoskodik a jogszabályok tiszteletben tartásáról és elősegíti valamennyi polgár 
egyenlőségét. Ez azt jelenti, hogy aktívan védjük az emberi jogokat, az áldozatok és a 
gyermekek jogait, és küzdünk a rasszizmus és a vallási megkülönböztetés ellen. Jelenti 
továbbá az igazságosságnak és a nemek közötti egyenlőségnek, valamint az LMBTIQ+ 
közösségek és a fogyatékossággal élők jogainak előmozdítását. 

Egyúttal hozzá kell járulnunk az európaiaknak a terrorcselekményekkel és a bűnözéssel 
szembeni védelméhez. 

Mit tesz az EU? 

Az Európai Unió konkrét intézkedéseket határozott meg annak érdekében, hogy fokozottan 
képesek legyünk előmozdítani és fenntartani a jogállamiságot. Minden uniós országban 
figyelemmel kísérjük a jogállamiságot, és egy új „jogállamisági keretet” fogadtunk el. 

Az EU folyamatosan dolgozik az Unión belüli egyenlőtlenségek kezelésén, például az uniós 
nemi esélyegyenlőségi stratégia, a rasszizmus elleni cselekvési terv vagy az LMBTIQ-

http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_hu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/democracy-and-human-rights
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
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személyek egyenlőségéről szóló stratégia révén. Ezek az intézkedések az Alapjogi Chartában 
lefektetett megkülönböztetésellenes jogokra épülnek, amelyek minden – például faji, nemi, 
vallási, szexuális irányultságon, fogyatékosságon, illetve etnikai vagy társadalmi származáson 
alapuló – megkülönböztetést tiltanak. 

Az elmúlt öt évtizedben az EU erőteljes szakpolitikákat és szabályokat vezetett be a 
fogyasztók magas szintű védelmének és jogainak biztosítása érdekében. Az új fogyasztóügyi 
stratégia ezeket a jogokat védelmezi, miközben védi a fogyasztókat és erősíti pozíciójukat. 

A biztonsági unióra vonatkozó új uniós stratégia biztosítja a fizikai és digitális környezetünk 
biztonságához szükséges eszközöket és intézkedéseket. Négy stratégiai cselekvési prioritása 
a következő: időtálló biztonsági környezet, a változó fenyegetések kezelése, az európaiak 
védelme a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel szemben, valamint egy erős biztonsági 
ökoszisztéma. 

A többnyelvű digitális platformra érkezett hozzájárulások (2021. április 19. – augusztus 
2.) 

A digitális platform elindítása óta összesen 1635 hozzájárulás érkezett az „Értékek és jogok, 
jogállamiság, biztonság” témához (547 ötlet, 949 hozzászólás és 139 rendezvényleírás). Az 
e témához kapcsolódó beszélgetések számottevő része azzal a jelenséggel foglalkozik, 
amelyet úgy lehet jellemezni, mint az olyan „illiberális demokráciák Unión belüli 
megjelenésével járó veszélyek”, amelyek nem tartják tiszteletben az uniós értékeket, és 
inkább az autokratikus rendszerek felé fordulnak. A hozzászólók fenyegetésnek tartják e 
rendszereket, és intézkedéseket sürgetnek a jogállamiság tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében. 

A hozzájárulásokat a következő tématerületek szerint lehet csoportosítani: 

● Értékek 

● Jogok és szabadságok 

● A jogállamiság és az emberi jogok védelmezése 

● Biztonság 

● Lobbitevékenység és korrupció 

 

Értékek 

Egy csokornyi ötlet foglalkozik a platformon azzal, hogy mit is jelent európainak lenni, és 
melyek azok az értékek, amelyeket az EU-nak meg kellene testesítenie és elő kellene 
mozdítania (lásd például ezt az ötletet). Az Európai Unió értékrendszerének elemeiként 
számos polgár említette egyebek mellett az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség, a 
demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok, a pluralizmus, az igazság, a szolidaritás és a 
nemek paritásának elvét, és úgy vélték, hogy ezen elveknek kellene vezérelniük az uniós 
szakpolitikákat. 

Az ötletek egyik nagy csoportja a nemek közötti egyenlőség fokozására irányul (lásd például 
ezt az ötletet). Egyes javaslatok szerint növelni kellene a nők számát a politikai és gazdasági 
döntéshozók körében (lásd például ezt az ötletet), mások pedig a bevált gyakorlatok 
alkalmazását szorgalmazzák. Néhány konkrét javaslat is érkezett. Egyikük szerint meg kell 
szüntetni a mozgás Unión belüli szabadságával összefüggő, nemi alapú megkülönböztetést, 
mégpedig az Athosz-hegyre hivatkozva, amely egy olyan, az UNESCO által a világörökség 
részévé nyilvánított félsziget Görögországban, ahova az ortodox keresztény szabályok szerint 
nem léphetnek be nők (lásd ezt az ötletet). 

Az eszmecserék másik csoportja a keresztény értékek szerepéről és védelmük 
szükségességéről szól (lásd ezt az ötletet). Ezzel összhangban az egyik ötlet szerzője 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1379
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105


 

8 

felszólítja az EU-t, hogy képviseljen határozott álláspontot az örmények és más kisebbségi 
keresztény csoportok sérelmére elkövetett népirtással kapcsolatban (lásd ezt az ötletet). 

Egyes hozzászólók azzal is foglalkoztak, hogy szükség van-e európai alkotmányra, amelyben 
egyértelműen meg lehetne határozni azokat az alapvető európai értékeket, amelyeket az EU-
ban tiszteletben kell tartani (lásd például ezt az ötletet). 

 

Jogok és szabadságok 

A jogokat és szabadságokat illetően több hozzájárulás foglalkozik a magánélet védelmével 
kapcsolatos kérdésekkel. Egy nagy támogatást élvező ötlet szerzője szerint meg kell tiltani az 
arcfelismerésen alapuló társadalmi kreditrendszerek használatát (lásd ezt az ötletet). Mások 
a biometrikus adatok megfigyelési célú használatának (lásd ezt az ötletet), illetve 
általánosságban a személyes adatok gyűjtésének és megosztásának (lásd ezt az ötletet) 
korlátozására szólítottak fel. Több polgár szerint a készpénzes fizetés lehetőségét 
demokratikus jogként kellene elismerni (lásd például ezt az ötletet). Felmerült továbbá, hogy 
jobb szabályozásra és eszközökre van szükség az internettel és a közösségi médiával, 
valamint az új technológiákkal összefüggő, a magánélet védelmével kapcsolatos aggodalmak 
kezeléséhez (lásd ezt az ötletet). 

 

A hozzájárulások másik csoportja azt hangsúlyozza, hogy amint a Covid19-világjárvány 

hatásai lehetővé teszik, fel kell oldani a járvány miatt hozott intézkedéseket, hogy vissza 

lehessen térni a rendes kerékvágásba, és a polgárok ismét élhessenek szabadságjogaikkal. 

Idetartozik az is, hogy meg kell akadályozni azon polgárok hátrányos megkülönböztetését, 

akik úgy döntöttek, hogy nem oltatják be magukat, illetve nem szabad rendszeres teszteket 

előírni számukra ahhoz, hogy hozzáférhessenek alapvető létesítményekhez (lásd például ezt 

az ötletet). Az oltással kapcsolatos kérdésekkel részletesebben foglalkozunk az 

„Egészségügy” téma keretében. 

Beszélgetés alakult ki azzal kapcsolatban is, hogy az emberi jogok és szabadságok alapvető 

jelentőségűek a nyugati értékrendszerben. Ennek keretében több résztvevő mutatott rá arra, 

hogy az LMBTI-személyeket meg kell védeni, az azonos neműek házasságát pedig el kell 

ismerni az uniós tagállamokban (lásd például ezt az ötletet). 

Egyes résztvevők szerint biztosítani kellene a jogot a kannabisszal történő öngyógyításra 

(lásd például ezt az ötletet), és a hozzászólók általánosabban is foglalkoztak a kábítószerek 

dekriminalizációjával és legalizálásával (lásd például ezt az ötletet). Ezzel a kérdéssel is 

foglalkozunk az „Egészségügy” témánál. 

Sok hozzászólást generált és számos támogatót tudhat maga mellett az az ötlet, amely szerint 

az EU-nak vezető szerepet kellene vállalnia az állatjogok védelmezése terén (lásd ezt az 

ötletet). A hozzászólók szerint bár az uniós szerződések értelmében az állatok érző lények, 

az agrár- és húsiparban még mindig találkozni bántalmazó és kegyetlen bánásmóddal (lásd 

például ezt az ötletet). 

 

A jogállamiság és az emberi jogok védelmezése 

A résztvevők nagy csoportja adott hangot aggodalmának a demokrácia és a jogállamiság 

helyzetével kapcsolatban a világ egészét és az EU egyes részeit tekintve. Az e tématerülethez 

hozzájáruló polgárok szerint határozottabban kellene védeni az EU értékeit olyan országokkal 

szemben, mint Oroszország és Kína, de az Unión belüli egyre növekvő számú illiberális 

demokráciával szemben is – általában, de nem kizárólag Magyarországot és Lengyelországot 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
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említve példaként (lásd például ezt az ötletet). A résztvevők aggódnak a nők, az LMBTI-

személyek és az emberi jogok elleni támadások miatt is, különösen a Lengyelországban és 

Magyarországon a közelmúltban bekövetkezett fejlemények fényében (lásd például ezt az 

ötletet). Számos hozzászóló fogalmazott meg kritikát a magyar kormánnyal szemben, és több 

intézkedést vár a Bizottságtól ezzel kapcsolatban (lásd ezt az ötletet). 

A jogállamiság fenntartása érdekében néhány résztvevő szerint csökkenteni kell a 

jogállamisági szabályokat megsértő országoknak nyújtott támogatásokat, el kell venn i 

szavazati jogukat a Tanácsban, vagy akár meg kell szüntetni uniós tagságukat (lásd például 

ezt az ötletet). Egyesek a költségvetés védelmét célzó mechanizmus használatát javasolták 

az új hosszú távú uniós költségvetésben (lásd ezt az ötletet), mások a szerződések által 

lehetővé tett, 7. cikk szerinti eljárás felülvizsgálatát indítványozták annak érdekében, hogy 

könnyebben lehessen szankcionálni az uniós értékeket megsértő kormányokat (lásd ezt az 

ötletet). Egy résztvevő azt szorgalmazta, hogy az Európai Unió Bírósága ellenőrizze az Unión 

belül a demokrácia és a jogállamiság helyzetét (lásd például ezt az ötletet). Több hozzászóló 

támogatta azt a javaslatot, amely szerint az EU-n belül be kell vezetni a demokrácia, a 

jogállamiság és az alapvető jogok felülvizsgálati mechanizmusát (lásd ezt az ötletet). 

A platformon megjelent az az igény is, hogy meg kell szüntetni az egyhangúságra vonatkozó 

szabályt annak biztosítása érdekében, hogy a jogállamiság elvét megsértő tagállamok ne 

tudják megbénítani az uniós döntéshozatalt (lásd ezt az ötletet). 

Az emberi jogok általános védelmével kapcsolatban széles körű támogatást élvez az az ötlet, 

amely szerint meg kell erősíteni különböző emberi jogi eszközök végrehajthatóságát az uniós 

jogrendben (lásd ezt az ötletet). 

 

Biztonság 

A platformon jelenleg az egyik legnagyobb mértékben támogatott és legtöbb hozzászólást 
generáló ötlet egy uniós hadsereg létrehozására irányul annak érdekében, hogy jobban meg 
lehessen védeni a tagállamokat az ellenséges külföldi szereplőktől – főként az Egyesült 
Államok változó álláspontjával kapcsolatos bizonytalanságok összefüggésében (lásd ezt az 
ötletet). Egyes résztvevők azonban megkérdőjelezték e javaslatot, leggyakrabban a politikai 
vonatkozásokra, valamint az uniós védelem és a tagállami honvédelem közötti kapcsolatra 
hivatkozva. Ezzel az ötlettel az „Az EU a világban” téma keretében is foglalkozunk. 

Az Unión belüli mozgásszabadság miatt egyes polgárok támogatják egy olyan európai 
ügynökség létrehozását, amelynek célja a tagállamok közötti, a terrorizmus és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelemre irányuló együttműködés megerősítése (lásd ezt az ötletet). 

 

Lobbitevékenység és korrupció 

Az „Európai demokrácia” témához hasonlóan egyes hozzászólók e téma keretében is 
foglalkoznak a lobbitevékenység és a korrupció kérdésével. Többen felszólítják az EU-t, hogy 
lépjen fel a tagállami adókikerüléssel és korrupcióval szemben (lásd például ezt az ötletet), 
továbbá szorgalmazzák a magánérdekeket szolgáló lobbitevékenységek fokozottabb 
szabályozását és átláthatóságát, valamint az ezek által az uniós szakpolitikákra gyakorolt 
befolyás korlátozását (lásd ezt az ötletet). Mások azzal foglalkoznak, hogy miként lehet 
leküzdeni az EU-val és az uniós források felhasználásával kapcsolatos korrupciót, és hogyan 
lehet megvédeni a visszaélést bejelentő személyeket (lásd például ezt az ötletet). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
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További információk a témáról: 

Az európai életmód előmozdítása 
Terrorizmus 
Európai jogok és értékek:Az emberi jogok védelme és előmozdítása 
Biztonság – az EU válasza a terrorveszélyre 
 
Tudjon meg többet az uniós szakpolitikákról és tevékenységekről: 
 
Az Európai Parlament honlapja 
Az EU Tanácsának honlapja 
Az Európai Bizottság honlapja 
  

Ezt a dokumentumot az Európa jövőjéről szóló konferencia közös titkársága 
készítette.  

Kérjük, kísérje figyelemmel az Európa jövőjéről szóló konferencia digitális platformját 
(www.futureu.europa.eu), ahol további információkat találhat, valamint elolvashatja 
a más európai polgárok által beküldött ötleteket és elképzeléseket. Az eddig 
benyújtott ötletekről bővebben olvashat a platformról szóló első időközi 
jelentésben.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/terrorism
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/
https://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://www.consilium.europa.eu/en/
https://ec.europa.eu/info/index_en
http://www.futureu.europa.eu/
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