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Összefoglaló jelentés az Európa jövőjéről szóló konferencia  

vezető testületének nyolcadik üléséről 

2021. december 4., szombat 

11.00–12.00, online formában tartott ülés 

Résztvevők: a résztvevők listáját lásd a mellékletben 

Összefoglaló és összegzés: 
 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testülete 2021. december 4-én, online formában 
tartotta meg nyolcadik ülését. A vezető testületet – az Európában tapasztalható járványügyi 
helyzetre és annak a konferencia soron következő tevékenységeit érintő hatására válaszul – 
rövid időn belül hívták össze. 
 
Az ülés társelnökei Guy VERHOFSTADT európai parlamenti képviselő, Gašper DOVŽAN, 
Szlovénia Európa-ügyi államtitkára és Dubravka ŠUICA, a Bizottság demokráciáért és 
demográfiáért felelős alelnöke voltak. 
 
A vezető testület véleménycserét folytatott a 2. európai polgári vitacsoport Firenzében 
tartandó harmadik üléséről. A vezető testület jóváhagyta azt a határozati javaslatot, miszerint 
a vitacsoport firenzei ülését a tervezett december 10–12-i időpontban, hibrid formában 
tartsák meg, az érvényben lévő egészségügyi intézkedések teljes mértékű betartása mellett. 
 
A vezető testület továbbá véleménycserét folytatott a konferenciának a december 17–18án, 
Strasbourgban megtartani tervezett harmadik plenáris üléséről. A vezető testület úgy 
határozott, hogy a Covid19-helyzet több tagállamban tapasztalható romlása miatt a 
konferencia ezen plenáris ülését elhalasztja, ugyanakkor a plenáris munkacsoportoknak 
lehetőséget biztosít arra, hogy december folyamán online formában megszervezzék üléseiket. 
 
 
 
1. A 2. európai polgári vitacsoport Firenzében tartandó harmadik üléséről szóló határozati 
javaslat jóváhagyása 
 
Az ülést Gašper Dovžan (társelnök) nyitotta meg, kifejtve, hogy a vezető testületet azért hívták 
össze, hogy megvitassa a Covid19-helyzetnek a közelgő firenzei európai polgári vitacsoportra 
és a konferencia decemberben esedékes harmadik plenáris ülésére gyakorolt hatásait. A 
társelnök hangsúlyozta, hogy az egészségügyi megfontolásokat kiemelt szempontként kell 
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kezelni, továbbá kifejtette, hogy a testület célja az, hogy közös döntést hozzon arról, hogy 
hibrid formában engedélyezzék-e ezeket az eseményeket, vagy pedig halasszák el őket. 
 
Dubravka Šuica (társelnök) kiemelte, hogy az európai járványügyi helyzet gyorsan változik. A 
társelnök emlékeztetett arra, hogy az 1. európai polgári vitacsoport harmadik ülésére a tervek 
szerint december 3. és 5. között került volna sor Dublinban, azonban el kellett halasztani, 
különös tekintettel a partnerintézmény, valamint a tagállami hatóságok tanácsára. A 
társelnök megjegyezte, hogy az olaszországi egészségügyi helyzet különbözik a Dublinban 
tapasztalhatótól, és a partnerintézmény tájékoztatása szerint a firenzei vitacsoportra hibrid 
formában sor kerülhet, feltéve, hogy az összes érvényben lévő egészségügyi és 
járványvédelmi intézkedést betartják. 
 
Guy Verhofstadt (társelnök) úgy vélte, hogy a vitacsoportot meg kellene tartani, megjegyezve, 
hogy a firenzei helyi hatóságok és a vitacsoportnak helyet adó Európai Doktori Intézet 
kedvező értékelést adtak. A társelnök kiemelte, hogy a hibrid forma lehetővé tenné azon 
résztvevők távoli részvételét, akik nem tudnak Firenzébe utazni, továbbá kifejtette, hogy az 
egyértelmű menetrend nélküli halasztások a konferencia egészét veszélybe sodorják. 
 
Az ezt követő véleménycsere során: 
 

• Figyelemmel a helyi hatóságok és partnerek által adott kedvező értékelésre, számos 
résztvevő osztotta azt a nézetet, hogy a vitacsoportra – a javaslat szerinti hibrid 
formában, valamint a helyi egészségügyi és járványvédelmi intézkedések betartásával 
– sort kellene keríteni. 

• Egyes résztvevők kiemelték, hogy fontos a konferencia lendületének megőrzése, 
továbbá, hogy a terveknek megfelelően folytatni kell a menetrend végrehajtását. 

• Néhány résztvevő aggodalmának adott hangot a különböző tagállamokban 
tapasztalható, romló egészségügyi helyzet miatt. 

• Egyes résztvevők megjegyezték, hogy a távoli részvétel nem nyújt ugyanolyan élményt 
a polgároknak, mint a helyszíni részvétel. 

 
Gašper Dovžan (társelnök) az ülés lezárásaképpen elmondta, hogy a vezető testület 
jóváhagyta azt a határozati javaslatot, amelynek értelmében a 2. európai polgári vitacsoport 
Firenzében tartandó harmadik ülésére a tervezett december 10–12-i időpontban, hibrid 
formában fog sor kerülni, az érvényben lévő egészségügyi intézkedések teljes mértékű 
betartása mellett. 
 
Összegzés: 
A vezető testület jóváhagyta azt a határozati javaslatot, amelynek értelmében a 2. európai 
polgári vitacsoport Firenzében tartandó harmadik ülésére a tervezett december 10–12-i 
időpontban, hibrid formában fog sor kerülni, az érvényben lévő egészségügyi intézkedések 
teljes mértékű betartása mellett. 

 
2. A decemberi plenáris ülés javasolt napirendjének jóváhagyása 
 
A 2. vitacsoport harmadik ülésének december 10. és 12. közötti, Firenzében történő 
megtartására vonatkozó határozat meghozatalát követően Guy Verhofstadt (társelnök) 
felvázolta a konferencia december 17–18-án tartandó plenáris ülésének javasolt napirendjét. 
A társelnök kifejtette, hogy a plenáris ülésre hibrid formában kerülne sor Franciaországban, 
az ott érvényben lévő egészségügyi és járványvédelmi intézkedések teljes mértékű betartása 
mellett. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a 2. vitacsoport közvetlenül az elfogadásuk 
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után a plenáris ülés elé terjeszthesse ajánlásait, továbbá úgy vélte, hogy a plenáris ülés 
elmaradása azzal a veszéllyel járna, hogy megakasztja a konferencia lendületét. 
 
Az ezt követő véleménycsere során a vezető testület tagjai és az abban részt vevő megfigyelők 
érveket sorakoztattak fel a plenáris ülés elhalasztása mellett (a Covid19-helyzet; annak 
fontossága, hogy plenáris ülésenként kettő vitacsoport ismertethesse ajánlásait annak 
érdekében, hogy el lehessen kerülni a túlságosan szűk körre szorítkozó vitákat, illetve az egyes 
vitacsoportok közötti egyensúly felborulását), illetve az ellen (annak fontossága, hogy a 
konferencia megőrizze lendületét és folytassa a munkáját; ha egyetlen vitacsoport 
ajánlásaival foglalkoznánk, az célirányosabb és érdemibb vitákat tenne lehetővé). Egyes 
résztvevők megjegyezték, hogy a plenáris üléshez távolról csatlakozó tagok élménye 
különbözik a többiekétől, és kifejtették, hogy a plenáris ülésen való személyes jelenlét fontos 
részét képezi a folyamatnak, különösen a polgárok esetében. 

Az összes érv mérlegelését követően a vezető testület megállapodott abban, hogy elhalasztja 
a konferencia decemberre tervezett plenáris ülését. A lendület megőrzése végett és annak 
érdekében, hogy a konferencia folytathassa a munkáját, a plenáris munkacsoportok 
december folyamán online formában megtarthatják üléseiket. 
 
Összegzés: 
A vezető testület úgy határozott, hogy a Covid19-helyzet több tagállamban tapasztalható 
romlására tekintettel a konferencia december 17–18-ára tervezett plenáris ülését 
elhalasztja, ugyanakkor a plenáris munkacsoportoknak lehetőséget biztosít arra, hogy 
december folyamán online formában megszervezzék üléseiket. 

 

Kapcsolattartó: Eva-Maria Poptcheva, a közös titkárság tagja  



 
 

4 
 

EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

4 December 2021, 11.00-12.00, virtual access 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Green : confirmed remote presence 

 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT  
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI)  

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA  

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 
 
Represented by Ms Servane METZGER 

  
MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (EPP, DE) 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ  

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
OBSERVER Ms Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
 
Represented by Mr Oszkár ÖKRÖS 
State Secretary 

  
OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 

Minister for EU Affairs 
  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
Director General for European Affairs 
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Secretary General a.i. 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND  
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 

  
OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ  

Member of the European Parliament (The Left, DE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)  
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  
OBSERVER 

(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the European Committee of the Regions 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG 
President of the European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(SGI Europe) 
Invited 

Ms Valeria RONZITTI 
Secretary General of SGI Europe 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 
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EXCUSED 

 

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  
OBSERVER 

 
Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES)  
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS  

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Ms Sabine THILLAYE (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Jean-François RAPIN (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and 
European Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General of ETUC 

 


