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Konferencia Európa jövőjéről 

Jelentés: 2. vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, 

jogállamiság, biztonság”, 1. ülésszak 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, 

biztonság” 

 

1. ülésszak: 2021. szeptember 24–26., Strasbourg 

Az európai polgári vitacsoportokat az Európai Parlament, az EU Tanácsa és az Európai 

Bizottság szervezi az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében. 

Ezt a dokumentumot1 a tanácsadó csoport készítette, amelynek tagjai a Missions Publiques, 

a Dán Technológiai Tanács, a Deliberativa, az Ifok és a Kantar, és amely a vitacsoportok 

módszertanáért, illetve megvalósításáért felel. Az „Európai demokrácia / Értékek és jogok, 

jogállamiság, biztonság” témakörökkel foglalkozó 2. vitacsoport 1. ülésszakát a Deliberativa 

vezette az Ifok és a Missions Publiques társvezetői közreműködésével. 

 

Tartalom 

1. Módszertan 

2. Háttér – Az európai polgári vitacsoportok folyamatának 1. ülésszaka 

3. Az „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” témakörökkel 

foglalkozó 2. vitacsoport 1. ülésszaka: a szakértők gondolatai 

4. Az ülésszak főbb eredményei 

 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia második európai polgári vitacsoportjának első 

ülésszakára 2021. szeptember 24. és 26. között került sor az Európai Parlament strasbourgi 

épületében. A résztvevőket az EU Tanácsa szlovén elnökségének képviseletében Gašper 

Dovžan társelnök, Szlovénia Európa-ügyi államtitkára köszöntötte. A 2. vitacsoport átfogó 

témaköre a következő: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság”. Ez a 

csoport a demokráciával kapcsolatos kérdéseket vitat meg: például a választásokról, a 

 
1 Felelősségkizáró nyilatkozat: ezért a jelentésért a szerzők tartoznak kizárólagos felelősséggel, és az nem 

tükrözi az uniós intézmények hivatalos álláspontját. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=hu
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választáson kívüli időszakok során való polgári 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 belső biztonsága, 

így például az európai polgároknak a terrorcselekményekkel és más bűncselekményekkel 

szembeni védelme is. 

1. Módszertan 

Az 1. ülésszak során a közös munka és a megbeszélések két formátumban zajlottak: 

● 12–14 polgárt tömörítő alcsoportokban. Valamennyi alcsoportban négy vagy öt 

nyelven folyt a kommunikáció, és a résztvevők használhatták az anyanyelvüket. Az 

alcsoportokban végzett munkát egy külső szolgáltatói konzorcium által kiválasztott 

hivatásos moderátor irányította. 

● plenáris ülés keretében az összes polgár részvételével. A plenáris üléseket két fő 

moderátor vezette. 

A 2. vitacsoport az 1. vitacsoport első ülésszakából levont tanulságok alapján módosította a 

napirendjét: úgy döntöttek, hogy a szombati plenáris ülést két részre bontják, így szombat 

délelőtt és szombat délután is tartanak egy-egy ülést. E változtatás célja az volt, hogy a 

résztvevők maximálisan kihasználhassák a szakértők jelenlétét, valamint hogy a délutáni ülés 

alkalmával több idő jusson a témakörök kiválasztására és rangsorolására. 

E dokumentum I. melléklete teljes körű áttekintést ad az 1. ülésszak egyes szakaszairól és 

legfontosabb pillanatairól. 

 

2. Háttér – Az európai polgári vitacsoportok folyamatának 1. ülésszaka 

Az európai polgári vitacsoportok az Európa jövőjéről szóló konferencia kulcsfontosságú 

elemei. Négy európai polgári vitacsoport szerveződik annak érdekében, hogy a polgárok 

együtt gondolkodhassanak a jövőről, amelyet az Európai Unió számára elképzelnek. 

● A négy vitacsoport mindegyikét 200 európai polgár alkotja, akiket véletlenszerűen 

választottak ki a 27 tagállamból; 

● a csoportok összetétele az EU sokszínűségét tükrözi mind tagjaik földrajzi származása 

(nemzetiség, illetve városi vagy vidéki környezet), mind nemük, életkoruk, társadalmi-

gazdasági hátterük és képzettségi szintjük tekintetében; 

● minden vitacsoportban részt vesz tagállamonként legalább egy nő és egy férfi; 
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● minden csoport egyharmadát fiatalok (16 és 25 év közöttiek) alkotják. A fiatalok e 

csoportja és az Európai Ifjúsági Rendezvény között különleges kapcsolat jött létre. 

1. vitacsoport: „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, 

kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” 

2. vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

3. vitacsoport: „Éghajlatváltozás és környezetvédelem / Egészségügy” 

4. vitacsoport: „Az EU a világban / Migráció” 

Az egyes európai polgári vitacsoportokból 20-20 képviselő – amely képviselők legalább 

egyharmadának 25 évesnél fiatalabbnak kell lennie – részt vesz a plenáris ülésen, ismerteti a 

vitacsoport megbeszéléseinek eredményét, illetve megvitatja a vitacsoport ajánlásait a többi 

résztvevővel. A vitacsoportok figyelembe veszik a konferencia keretében a többnyelvű 

digitális platformon keresztül összegyűjtött hozzászólásokat, és az Unió által nyomon 

követendő ajánlások megfogalmazásával hozzájárulást biztosítanak a konferencia plenáris 

üléséhez. 

 

3. Az „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” témakörökkel 

foglalkozó 2. vitacsoport 1. ülésszaka: a szakértők gondolatai 

A megbeszélések és a közös munka támogatása érdekében a konferencia közös titkársága a 

vezető testület társelnökeinek nevében hat elismert szakértőt hívott meg a vitacsoport első 

ülésszakára. A szakértők áttekintést adtak az átfogó témához kapcsolódó legrelevánsabb 

szempontokról, valamint a vitacsoport által vizsgált két „témakörcsoport” – „Európai 

demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” – tekintetében az EU előtt álló 

legfontosabb jelenlegi és jövőbeli kihívásokról. A résztvevők megkapták a többnyelvű digitális 

platformról készült első időközi jelentésben szereplő vonatkozó szövegrészeket és 

gondolattérképeket is.  

 

1. témakörcsoport: Európai demokrácia – szakértők 

● Miguel Poiares Maduro, az Európai Doktori Intézet Transznacionális Kormányzási 

Iskolájának professzora és korábbi igazgatója. Korábbi portugál miniszterelnök-

helyettes és regionális fejlesztési miniszter. 

● Jim Cloos, a TEPSA (Transzeurópai Politikai Tanulmányok Szövetsége) főtitkára, az 

Egmont (Royal Institute for International Relations [Nemzetközi Kapcsolatok Királyi 

Intézete]) főmunkatársa, valamint az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán belül az 

Általános Intézményi Politikai Főigazgatóság korábbi főigazgatója. 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://www.eui.eu/people?id=luis-poiares-pessoa-maduro
https://www.tepsa.eu/about/tepsa-board/
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● Alicja Gescinska, lengyel-belga filozófus, író és költő. A Buckinghami Egyetem 

filozófiakutatási programjának (Philosophy by Research) igazgatója. 

2. témakörcsoport: Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság – szakértők 

● Johanna Kantola, a Tamperei Egyetem (Finnország) Társadalomtudományi Karának 

gendertudományi professzora 

● Jan Wouters, a Leuveni Katolikus Egyetem Jean Monnet-professzora és egyetemi 

tanára, szakterülete a nemzetközi jog és a nemzetközi szervezetek. 

● Daniela Pisoiu, a Nemzetközi Ügyek Osztrák Intézetének vezető kutatója. Kutatási 

területei közé tartozik a terrorizmus, a radikalizálódás, a szélsőségesség, valamint a 

kül- és biztonságpolitika. 

 

A plenáris ülésekről készült felvételek a következő linkeken érhetők el: 
 

● 2021. szeptember 24-i plenáris ülés Gašper Dovžan társelnök, szlovén Európa-ügyi 
államtitkár köszöntőjével 

● 2021. szeptember 25-i plenáris ülés, a szakértők gondolatai az európai demokráciával 
kapcsolatban 

● 2021. szeptember 25-i plenáris ülés, a szakértők gondolatai az értékek és jogok, 
jogállamiság és biztonság kérdéseivel kapcsolatban 

● 2021. szeptember 26-i plenáris ülés, a munkaterületek első bejelentése 
● 2021. szeptember 26-i plenáris ülés, a munkaterületek végleges elfogadása és a 20 

képviselő kisorsolása 
 
 

4. Az ülésszak főbb eredményei 

Az első ülésszak végén a vitacsoport résztvevői öt munkaterületet fogadtak el a vitacsoport 

átfogó témájával („Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság”) 

kapcsolatban felvetett, megtárgyalt és rangsorolt témakörök alapján. Az alábbi táblázatban 

látható az öt kiválasztott munkaterület és az egyes területeken belüli témakörklaszterek: 

https://gescinska.com/
https://research.tuni.fi/johannakantola/
https://www.law.kuleuven.be/iir/eng/staff/Jan_Wouters.html
https://www.oiip.ac.at/en/person/daniela-pisoiu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210902
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210903
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210903
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A vitacsoport második ülésszakának előkészítése során a polgárok véleményt nyilvánítanak majd a 

vitacsoport plenáris ülésén felmerült azon kérdést illetően, hogy a „megkülönböztetés tilalma” és a 

„nemek közötti egyenlőség” két külön alcím maradjon-e. 
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Mellékletek 

 

I. melléklet 

Az első ülésszak áttekintése 

1. ülésszak: „lépésről-lépésre” megközelítés 

Az első ülésszak mind a négy európai polgári vitacsoport esetében az alábbi szakaszokból áll: 

. 1. lépés: Közös beszélgetés arról, hogy mit jelent az Európai Unió a polgárok számára, 

valamint az EU jövőjével kapcsolatos elképzelések megfogalmazása 

A polgárok elsőként megbeszélést folytattak arról, hogy mit jelent nekik ma, mindennapi 

életükben az Európai Unió, és miként kapcsolódnak hozzá, majd ezt követően egyenként 

megfogalmazták, hogy hogyan képzelik el az EU jövőjét 2050-re. 

. 2. lépés: A vitacsoport átfogó témájához kapcsolódó témakörök felvetése és 

rangsorolása 

Saját tapasztalataik és ismereteik, valamint a szakértők gondolatai alapján a polgárok 

meghatározták a vitacsoport átfogó témájához kapcsolódó témaköröket, majd rangsorolták 

azokat. 

A 2. vitacsoport az 1. vitacsoport első ülésszakából levont tanulságok alapján módosította a 

napirendjét: úgy döntöttek, hogy a szombati plenáris ülést két részre bontják, így szombat 

délelőtt és szombat délután is tartanak egy-egy ülést. E változtatás célja az volt, hogy a 

résztvevők maximálisan kihasználhassák a szakértők jelenlétét, valamint hogy a délutáni ülés 

alkalmával több idő jusson a témakörök kiválasztására és rangsorolására.  
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2021. 09. 24., péntek 

Plenáris ülés 

Cél: a polgárok köszöntése; a konferencia „miértjének”, valamint alkotóelemeinek („három P”: 

platform, panel, plenary – platform, vitacsoport, plenáris ülés) ismertetése; a hétvége 

napirendjének bemutatása  

Gašper Dovžan társelnök beszéde 

Alcsoporti szintű munka 

Cél: a polgárok megismerhetik egymást, majd megoszthatják egymással, hogy mit jelent nekik 

ma az EU, és mindennapi életük során miként kapcsolódnak hozzá. 

 

 

2021. 09. 25., szombat 

A 1. alcsoport munkája 

Cél: a polgárok bemutatkoztak, és megfogalmazták az EU jövőjével kapcsolatos 

elképzeléseiket. 

1. plenáris ülés 

Cél: a szakértők megosztották az első, azaz az „Európai demokrácia” témakörcsoporttal 

kapcsolatos gondolataikat. A moderátorok ismertették a többnyelvű digitális platformon 

keresztül érkezett legfontosabb hozzájárulásokat, a szakértők pedig észrevételekkel szolgáltak 

a többnyelvű digitális platformról készült első időközi jelentés részét képező releváns 

gondolattérképekre vonatkozóan. 

2. plenáris ülés 

a szakértők megosztották a második, azaz az „Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

témakörcsoporttal kapcsolatos gondolataikat. A moderátorok ismertették a többnyelvű 

digitális platformon keresztül érkezett legfontosabb hozzájárulásokat, a szakértők pedig 

észrevételekkel szolgáltak a többnyelvű digitális platformról készült első időközi jelentés részét 

képező releváns gondolattérképekre vonatkozóan. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210899
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A 2. alcsoport munkája 

Cél: a polgárok megnevezték azokat a témaköröket, amelyek az alcsoportjuk által tárgyalt 

átfogóbb témakörcsoport vizsgálata során eszükbe jutottak. Mindegyik alcsoport kiválasztott 

öt kiemelt témakört, majd megvitatták azokat a lehetséges kihívásokat és kérdéseket, amelyek 

a 2. ülésszak során az érintett témakörök részletesebb tárgyalásakor felmerülhetnek. 

 

2021. 10. 03., vasárnap 

1. plenáris ülés 

Cél: a moderátorok ismertették a munkaterületek csoportosításának folyamatát, majd 

bemutatták az öt javasolt munkaterületet. 

Alcsoporti szintű munka 

Cél: a moderátorok visszajelzést kértek a polgároktól a munkaterületekkel kapcsolatban; a 

polgárok megvizsgálták a munkaterületeket és javaslatokat tettek azok módosítására. 

2. plenáris ülés 

1. cél: a moderátorok megosztották a munkaterületeket érintő javasolt változtatásokat; a 

polgárok közösen jóváhagyták a változtatásokat és az öt végleges munkaterületet; a 

moderátorok ismertették a következő lépéseket. 

2. cél: kisorsolták a vitacsoport képviselőit azon önként jelentkezők közül, akik vállalták, hogy 

képviselik a vitacsoportot a konferencia plenáris ülésén. 100 személy jelentkezett, akik közül 

20 nevet sorsoltak ki. 
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II. melléklet 

Hogyan jönnek létre a munkaterületek? 

A „munkaterületek generálása” során a cél az, hogy a vitacsoport résztvevői által felvetett 

különböző témakörökből kiindulva olyan munkaterületek jöjjenek létre, amelyek mentén 

észszerűsíthető, illetve a vitacsoportok alcsoportjai között megosztható a munka a következő 

vitacsoporti ülésszakok során. Ismétlődő folyamatról van szó, amelyet a szerkesztői csapat az 

egyes témakörök felvetésétől a munkaterületek elfogadásáig hat lépésben bonyolított le, a 

polgárok pedig jóváhagyták a végleges munkaterületeket. A szerkesztői csapat a Bizottság 

által a vitacsoportok megszervezése céljából megbízott külső szolgáltatói konzorcium 

tagjaiból áll. A folyamat tervezését és szervezését a konferencia közös titkársága felügyelte. 

 

1. Az alcsoportokon belül a résztvevők „A témakörök megvitatása” szakaszban 

különböző témaköröket vetettek fel, amelyeket a moderátorok rögzítettek. Minden 

polgár javasolhatott számára fontos (a vitacsoport átfogó témakörcsoportjaiba 

illeszkedő) témaköröket. Valamennyi témakört automatikusan lefordítottak angol 

nyelvre, a moderátor pedig ellenőrizte, hogy a fordítás hűen tükrözi-e az adott polgár 

által javasolt témakör jelentését. 

2. A témakörök összesítését követően azokat az alcsoport következő ülésén 

rangsorolták. Minden polgár legfeljebb 15 pontot oszthatott ki saját preferenciáinak 

megfelelően. A legfontosabbnak ítélt témakör öt pontot kapott, a második helyre 

sorolt négy pontot, és így tovább. A polgárok e célból rangsorolási űrlapot töltöttek ki 

(amelyet névtelenül nyújtottak be). 

3. A moderátor összeszámolta az egyes témakörökhöz tartozó pontszámokat, majd ezek 

alapján – a polgárokkal közösen – rangsort állított fel. A végleges rangsort 

megjelenítették a kivetítőn és továbbították a szerkesztői csapatnak. 
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4. Ezt követően az egyes alcsoportokban legjobb helyre rangsorolt öt-öt (vagy 

„megosztott ötödik hely” esetén ennél több) témakör alapján elvégezték a 

csoportosítást. A szerkesztői csapat az összes alcsoport témaköreit áttekintve 

meghatározta, hogy mely témakörök hasonlóak, illetve kapcsolódnak egymáshoz. A 

hasonló és a kapcsolódó témaköröket klaszterekbe szervezték, amelyeket azonos 

színnel és/vagy átmeneti elnevezéssel jelöltek, 

5. majd ezeket a klasztereket különböző, de egymással koherens munkaterületekbe 

sorolták (legfeljebb öt ilyen munkaterületet határoztak meg). Az egyes 

munkaterületek a hozzájuk rendelt főbb klaszterek és témakörök alapján kaptak 

nevet/címet, ami azt a célt szolgálta, hogy a polgárok által már említett szavakat 

használják, és így olyan címeket javasoljanak, amelyek kevésbé technikai jellegűek, 

ezért közérthetőbbek a vitacsoport résztvevői számára. 

6. A munkaterületeket ezután a plenáris ülésen és az alcsoportokon belül javaslat 

formájában a szerkesztői csapat elé terjesztették. A polgárok ellenőrizhették, hogy az 

alcsoportjukban tárgyalt témaköröket megfelelően figyelembe vették-e, és a 

megnevezéseket és a csoportosítást illetően módosításokat, valamint további 

kiegészítéseket kérhettek. Amennyiben az alcsoportok jóváhagyták ezeket a 

módosításokat, azokat beépítették a javasolt munkaterületek terveibe. Utolsó 

lépésként a plenáris ülésen ismét bemutatták a munkaterületek szerinti osztályozást, 

amelyet közfelkiáltással jóváhagytak. E végső jóváhagyást megelőzően a polgároknak 

a plenáris ülés során még lehetőségük volt kisebb módosításokat végezni (amelyeket 

a plenáris ülésen szintén jóvá kellett hagyni). 
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III. melléklet 

A munkaterületek, altémakörök és hozzájárulások részletes 
felsorolása az alcsoportokban részt vevő polgárok által felállított 
rangsor alapján 

1. munkaterület: A jogok és a megkülönböztetésmentesség biztosítása 

Megkülönböztetésmentesség 
– Egyenlőség. Egyenlőség nélkül nincs sem demokrácia, sem pedig előrelépés. (15. 

alcsoport, 1. helyezett) 
– Egyenlőség. Ahhoz, hogy globális vezető szerepet töltsön be, az EU-nak gondoskodnia 

kell róla, hogy minden polgár egyenlő jogokkal és felelősséggel rendelkezzen. (15. 
alcsoport, 4. helyezett) 

– Nemek közötti egyenlőség, az LMBTI-személyek jogai, rasszizmus, megkülönböztetés 
(9. alcsoport, 1. helyezett) 

– Az LMBTI-személyek jogainak védelme és az azonos neműek házasságának elismerése 
(8. alcsoport, 5. helyezett) 

– Sokszínűség az európai intézményekben (nemi és életkori sokszínűség, funkcionálisan 
akadályozott személyek és fogyatékkal élők befogadása stb.). A nemek közötti 
szakadék áthidalása a polgári és a politikai szerepvállalás terén (3. alcsoport, 4. 
helyezett) 

– Független uniós szervezeti egység létrehozása a megkülönböztetésmentesség és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítása, illetve a rasszizmus elleni küzdelem 
érdekében (4. alcsoport, 5. helyezett) 

– Az ifjúsági munkanélküliség – még a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében is – 
nagyon magas, pl. Olaszországban. Ezeket a problémákat nem könnyű nemzeti szinten 
kezelni. A fiatalok gyakran távoznak külföldre a munkavállalás miatt, ott azonban azzal 
szembesülnek, hogy a külföldi munkavállalókat máshogyan kezelik. (8. alcsoport, 1. 
helyezett) 

– Hogyan biztosíthat az EU egyenlő munkavállaláshoz való jogokat az összes 
tagállamban? (12. alcsoport, 4. helyezett) 

– A veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű csoportok védelme. 

Nemek közötti egyenlőség 
– Nők és férfiak közötti esélyegyenlőség. Hogyan valósíthatnánk meg? (15. alcsoport, 3. 

helyezett) 
– Nemek közötti egyenlőség – A lakosság körében a nők esetleges tudásvesztése számos 

nemzeti szintű területen és az Unióban. A szülők magánélete és munkahelyi feladatai 
közötti egyensúly (8. alcsoport, 2. helyezett) 

– A nemek közötti egyenlőség megvalósítása az összes uniós országban, valamint a nők 
és a nembináris emberek uniós politikában való részvételének előmozdítása (13. 
alcsoport, 1. helyezett) 

 

Az emberi jogok, valamint a természet és az állatok jogainak védelme 
– Éghajlatvédelem és az uniós demokrácia (1. alcsoport, 3. helyezett) 
– Az Európai Unió azon képessége, hogy megvédje azokat az embereket, akiknek 

sérülnek a jogai a tagállamokban (különös tekintettel a veszélyeztetett csoportokra, 
azaz a nőkre és gyermekekre) (13. alcsoport, 4. helyezett) 
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– Hogyan tudja az EU minden tagállamban biztosítani a szabadságokat, az egyenlőséget 

és az emberi jogokat? (12. alcsoport, 2. helyezett) 

– Milyen szerepet tölt be az Európai Unió a kisebbségek és a polgárok által a 

tagállamokban elszenvedett erőszakkal, fenyegetésekkel és jogsértésekkel szembeni 

védekezés terén? Hogyan lehetne megerősíteni az Európai Unió Alapjogi 

Ügynökségének megbízatását olyan eszközökkel, amelyek védelmet biztosítanak 

azoknak a kiszolgáltatott személyeknek és kisebbségeknek, akik igazságtalanság vagy 

jogsértések áldozatai a tagállamokban? (10. alcsoport, 3. helyezett) 

– Állatjogok (9. alcsoport, 5. helyezett) 

A magánélet tiszteletben tartásához való jog 

– Adatvédelem és a magánélet védelme (9. alcsoport, 5. helyezett) 

– Hogyan védjük személyes adatainkat Európában? (pl. a Facebook és más közösségi 

hálózatok által jelentett veszély) (10. alcsoport, 5. helyezett) (10. alcsoport, 5. 

helyezett) 

– Kiberbiztonsági politikák és az adatvédelem (9. alcsoport, 2. helyezett) 

– Kiegyensúlyozott viszony a magánélet védelme és a személyes információk 

igazságszolgáltatás céljából történő felhasználása között (14. alcsoport, 3. helyezett) 

Megjegyzés: A vitacsoport második ülésszakának előkészítési folyamata során megvitatják majd a 

plenáris ülésén felmerült azon kérdést, hogy a „megkülönböztetés tilalma” és a „nemek közötti 

egyenlőség” két külön alcím maradjon-e. 
 

 

2. munkaterület: A demokrácia és a jogállamiság védelme 

A jogállamiság védelme 

– Annak biztosítása, hogy a tagállamok fenntartsák a demokratikus jogállamiságot (14. 

alcsoport, 2. helyezett) 

– Az EU-nak az összes tagállamban védelmeznie kell a jogállamiságot, a 

tömegtájékoztatás szabadságát és a személyhez fűződő jogokat (12. alcsoport, 3. 

helyezett) 

– Miként biztosítható a polgárok számára az egységes európai joghatósághoz és bírósági 

eljárásokhoz való hozzáférés? (12. alcsoport, 4. helyezett) 

– Stabil demokrácia megvalósítása minden tagállamban. (Ennek következményeként:) 

Az államok közötti párbeszéd lehetővé tétele (6. alcsoport, 4. helyezett) 

– Hogyan lehet biztosítani az uniós tagállamok igazságszolgáltatási rendszerének 

függetlenségét? (10. alcsoport, 4. helyezett) 

– Közös érdekek alapján egységes ítélkezési gyakorlat kialakítása minden tagállamban 

(11. alcsoport, 5. helyezett) 

– Civil társadalmi szervezetek. A civil társadalmi szervezetek támogatása (egységesebb 

rendszer, hasonló jogszabályok a különböző országokban). A polgárok védelme. Annak 

megakadályozása, hogy a kormányok elnyomják saját országuk polgárait (3. alcsoport, 

3. helyezett) 
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A demokrácia védelme és megerősítése 

– Gazdasági és pénzügyi biztonság az EU-ban: Minimumjövedelem a jóllét biztosítása 

érdekében, hogy az EU minden polgára számára garantálja a jó és méltóságteljes 

élethez minimálisan szükséges körülményeket (oktatás, egészség, mentális egészség 

stb.) (11. alcsoport, 1. helyezett) 

– Polgári jogok: küzdelem a korrupció, a pénzmosás és a kábítószer-kereskedelem, a 

gyermekpornográfia és az emberkereskedelem ellen (11. alcsoport, 2. helyezett) 

– Covid19: az egészségvédelmi intézkedések milyen mértékben fosztanak meg minket 

az olyan szabadságoktól, mint a munkavállaláshoz, illetve a szabad mozgáshoz való jog 

stb. (11. alcsoport, 4. helyezett) 

– A lobbitevékenységek szabályozása (5. alcsoport, 3. helyezett) 

– A korrupció megszüntetése (5. alcsoport, 4. helyezett) 

– Szigorúbb szankciók a tagállamokkal szemben az EU demokratikusabb működése 

érdekében (4. alcsoport, 2. helyezett) 

Biztonság 

– Valamennyi európai polgár biztonságának garantálása, különösen a védelem és a 

gazdaság vonatkozásában (14. alcsoport, 4. helyezett) 

– Olyan uniós kritériumok kidolgozása, amelyek figyelembe veszik a származási országok 

sokféleségét és az ebből eredő különböző kockázatokat, hogy olyan eszközt alakítsunk 

ki, amely lehetővé teszi a bevándorlók ellenőrzött és biztonságos fogadását (11. 

alcsoport, 5. helyezett) 

– Konfliktus a biztonság és a jogok (pl. a véleménynyilvánítás szabadsága) között. 

Különös tekintettel a védelemre. (9. alcsoport, 4. helyezett) 

– A terrorizmus, valamint az illetéktelen személyek információkhoz való hozzáférése 

miatti AGGODALMAK. (3. alcsoport, megosztott 1. helyezett) 

– Internetes megfélemlítés 

– A biztonság garantálása a kapcsolati erőszakkal és a leginkább veszélyeztetett 

csoportok (nők és gyermekek) által elszenvedett szexuális visszaélésekkel szemben. 

 

Média és dezinformáció 

– Az álhírek felismerését és azok terjedésének megelőzését, valamint a közösségi 

médiával való kritikus és konstruktív kapcsolat előmozdítását célzó képzési programok 

támogatása (7. alcsoport, 5. helyezett) 

– Az álhírek jelensége és a félretájékoztatás elleni küzdelem. (15. alcsoport, 5. helyezett) 

– Demokrácia a dezinformáció esetén (1. alcsoport, 4. helyezett) 

– A média mint negyedik hatalmi ág (a média befolyása a politikára) (13. alcsoport, 5. 

helyezett) 

– Olyan (a mesterséges intelligencián alapuló) uniós szintű médiaplatform létrehozása 

a félretájékoztatás elleni küzdelem céljára, amely ellenőrizné az információk 

valódiságát – a közösségi hálózatok szabályozása a dezinformációval összefüggésben 

(8. alcsoport, 3. helyezett) 

– Professzionális európai média (2. alcsoport, 1. helyezett) 
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3. munkaterület: Az EU megreformálása 

Intézményi reformok 

– Az uniós csatlakozási jegyzőkönyv módosítása . (13. alcsoport, 2. helyezett) 

– Az Európai Parlament és az európai választások jelentőségének erősítése (2. alcsoport, 

4. helyezett) 

– A Parlament megerősítése azáltal, hogy kezdeményezési jogot kapna, valamint hogy 

hatásköröket venne át a Bizottságtól és a Tanácstól (1. alcsoport, 1. helyezett) 

– Az Európai Bizottság szerkezetátalakítása (közvetlen választások az országokban, a 

felelősségi körök megosztása stb.) (1. alcsoport, 5. helyezett) 

– Több hatáskör biztosítása az Európai Parlament számára (és így a polgárok számára is) 

(7. alcsoport, 4. helyezett) 

Döntéshozatal 

– Az Európai Unión belüli szavazási folyamat megváltoztatása és áttérés az egyhangú 

szavazásról a többségi szavazásra (14. alcsoport, 1. helyezett) 

– Az egyhangúság követelményének eltörlése, mert ellenkező esetben nem fogunk 

tudni más kérdésekkel foglalkozni (dominóhatás) (10. alcsoport, 1. helyezett) 

– Az egyhangúság kontra többségi döntéshozatal kérdésének tisztázása (1. alcsoport, 2. 

helyezett) 

– Az uniós intézmények reformja többségi határozathozatal révén (4. alcsoport, 5. 

helyezett) 

– A politikai döntéshozatali folyamat átláthatósága (6. alcsoport, 3. helyezett) 

– A döntéshozatali folyamat felgyorsítása (5. alcsoport, 2. helyezett) 

– A döntéshozatali folyamatok reformja és az intézmények korszerűsítése: 

demokratikus folyamatok valamennyi uniós intézményben, az európai választások 

megreformálása és e reformok szükségessége (a Parlament kapjon lehetőséget a 

jelöltállításra) (5. alcsoport, 1. helyezett) 

– Reformok a döntéshozatali folyamaton belül: rugalmasság az egyhangúság elvének 

alkalmazása során (6. alcsoport, 5. helyezett) 

Szorosabb integráció 

– Közös adórendszer az EU-ban közös gazdasági célokkal (4. alcsoport, 4. helyezett) 

– Európai alkotmány kidolgozása (folyamatok és értékek) (6. alcsoport, 5. helyezett) 

– Az uniós alkotmány reformja; az alkotmány határozza meg egyértelműen az uniós 

értékeket és írja le közérthetően az EU működését. A közös értékekre vonatkozó olyan 

kritériumok és mechanizmusok meghatározása, amelyek uniós szinten ellenőrizhetők, 

illetve ezek nemzeti szintű betartásának biztosítása – pl. szüntessék be az egyhangúság 

elvének alkalmazását (8. alcsoport, 4. helyezett) 

4. munkaterület: Az európai identitás kialakítása 

Demokráciára nevelés 

– Demokráciára nevelés (gyermekkortól kezdve) (2. alcsoport, 2. helyezett) 
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– Olyan mechanizmus létrehozása, amely valós idejű, objektív és pártatlan (politikától 

mentes) adatokat továbbít minden polgár számára a biztonság és a bűnözés releváns 

területein. (11. alcsoport, 3. helyezett) 

– Az EU-nak – európai szinten az Erasmus programon keresztül – biztosítania kell az 

egész életen át tartó tanuláshoz való jogot, beleértve a demokrácia és az értékek 

előtérbe helyezését (12. alcsoport, 1. helyezett) 

– Demokráciára nevelés. A polgárok demokratikus részvételre nevelése, a digitális 

szakadék áthidalása, a demokráciáról közérthetően. Az oktatásban megvalósuló 

esélyegyenlőség jótékonyan hat a demokrácia egészséges működésére (3. alcsoport, 

2. helyezett) 

– Nyíljon több lehetőség az EU-ról való ismeretszerzésre (kötelező tantárgyként, pl. az 

állampolgári ismeretek oktatásának keretében az általános és középiskolákban 

valamennyi tagállamban) (7. alcsoport, 2. helyezett) 

Európai értékek és identitás 

– Melyek az európaiak közös értékei napjainkban? Mit kellene elérnünk 2050-re? Létre 

lehet-e hozni egy európai testületet (pl. bizottságot) vagy másmilyen struktúrát annak 

érdekében, hogy azokról az alapvető értékekről elmélkedjünk, amelyek összekötik 

Európa lakosait? (10. alcsoport, 2. helyezett) 

– A szakpolitikák kialakítása során az Európai Unió értékrendszere legyen az irányadó 

(az ajánlásnak megfelelően) (14. alcsoport, 5. helyezett) 

– A közös európai értékek meghatározása, vallásoktól függetlenül (9. alcsoport, 3. 

helyezett) 

– Közös intézkedések (rendezvények, például ünnepek), amelyek erősítik a polgárok 

közös európai uniós identitását (2. alcsoport, 5. helyezett) 

Tájékoztatás az EU-ról 

– A polgárok érzékeljék a mindennapokban az Európai Unió tevékenységeit 

(szabályozások, támogatások stb.). (13. alcsoport, 3. helyezett) 

– Az EU értékeinek bemutatása és közvetítése, és az azokról való tájékoztatás. 

Tájékoztatás arról, hogy mit tesz az EU (6. alcsoport, 1. helyezett) 

– A fiatalok és általában a polgárok médiafogyasztási szokásaihoz jobban igazodó 

médiakommunikáció az európai kérdésekről (a közösségi média jobb kihasználása) (7. 

alcsoport, 3. helyezett) 

– Az uniós folyamatokról minden iskolában tanítani kellene, méghozzá EU-szerte egy 

közös nyelven és az összes rendelkezésre álló médiaorgánum felhasználásával (4. 

alcsoport, 1. helyezett) 

– Létre kell hozni egy valóban független médiatestületet, amelynek feladata az uniós és 

egyéb ügyekről való tájékoztatás lenne (4. alcsoport, 3. helyezett) 

– Azok az emberek is részt vehessenek az EU életében, akik ugyan Európában élnek, de 

nem itt születtek; álljon rendelkezésre több információ és szervezet, hogy ne 

keletkezzen információs szakadék a különböző személyek/közösségek között. Az 

európai ügyekben való részvételt vonzóbbá kell tenni az alacsonyabb szintű 

tudással/részvétellel/európai identitással rendelkezők számára is. A 

gettósodás/marginalizálódás elkerülése (3. alcsoport, megosztott 1. helyezett) 
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5. munkaterület: A polgári szerepvállalás fokozása 

 

– Közvetlenebb demokrácia (több szavazás konkrét témákról) (6. alcsoport, 2. helyezett) 

– A polgárok befolyása a döntéshozatalra (az uniós döntések megváltoztatásának lehetősége) 

(2. alcsoport, 3. helyezett) 

– A döntéshozatali folyamatok átláthatósága és az uniós intézményekhez való hozzáférés. 

Legyen lehetőség a közvetlen kommunikációra az Európai Unióval, és legyen átláthatóbb a 

döntéshozatal. Információs csatorna az EU-ról (3. alcsoport, megosztott 1. helyezett) 

– Polgári szerepvállalás. Növelni kell a polgárok részvételét az Európai Parlament döntéshozatali 

folyamatában. (15. alcsoport, 2. helyezett) 

– Az Európai Parlamentben állandóan képviseltesse magát a polgárok egy csoportja (7. 

alcsoport, 1. helyezett) 

– Közelebb kell hozni az intézményeket a polgárokhoz, akiket be kell vonni a döntéshozatalba a 

következők révén: új eszközök, népszavazás, polgári fórumok, az európai képviselet 

biztosítása (5. alcsoport, 5. helyezett) 

– A politika legyen polgárközelibb, a politikai élet középpontjában pedig a polgárok álljanak. (3. 

alcsoport, 5. helyezett) 

 

 

 

 



 

 

2. vitacsoport, 1. ülésszak –19 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

IV. melléklet 

Az alcsoportok által javasolt altémakörök teljes listája a moderátorok által a jegyzetelés során használt 
nyelven 

Megjegyzés: A moderátorok témaköröket rögzítő jegyzetei (a moderátorok anyanyelvén) 

1. témakörcsoport: „Demokrácia” 

Eredeti nyelven 

1. csoport 
(német) 

1. Stärkung des Parlaments durch ein Initiativrecht und Übernahme von Kompetenzen von Kommission und Rat 
2. Klärung der Frage: Einstimmigkeit vs. Mehrheitsentscheid 
3. Klimaschutz und EU-Demokratie 
4. Demokratie im Falle von Desinformation 
5. Umstrukturierung der EU-Kommission (Direkte Wahl in den Ländern, Aufteilung der Zuständigkeiten etc.) 
6. Wie schützen wir unsere europäische Demokratie? 
7. Europäischer Pluralismus und Stärkung der Diversität 
8. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch durch mehr eigene Medienkanäle 
9. Direkte Demokratie und Referenden 
10. Sinnvolle Aufteilung von Zuständigkeiten, die auf Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen (Beispiel: Gemeinsame Positionierung im 

Tech-Wettbewerb) 
11. Rolle von Religion bei der Gestaltung der EU-Demokratie 

2. csoport 
(lett) 

1. Profesionāli Eiropas mediji 
2. Demokrātijas izglītība (sākot no bērnības) 
3. Iedzīvotāju ietekme uz lēmumu pieņemšanu (spēja mainīt lēmumus Eiropas Savienībā) 
4. Eiropas Parlamenta un Eiropas vēlēšanu nozīmes spēcināšana 
5. Kopēji pasākumi (notikumi, piemēram, svētki), kas spēcinās pilsoņu kopējo Eiropas Savienības identitāti 
6. Eiropas Savienības rīcība, ja kāda valsts pārkāpj kopējās vērtības 
7. Efektīvāka, saprotamāka lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 
8. Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritāte 
9. Uzticēšanās (paļaušanās) veicināšana Eiropas Savienībai 
10. Veiksmīgu Eiropas Savienības projektu popularizēšana 
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3. csoport 
(spanyol) 

1. Que las decisiones y el presupuesto de las instituciones de la Unión Europea sean más transparentes, claras y accesibles para los y las 
ciudadanas. Podernos comunicar directamente con las instituciones de la Unión Europea. CANAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE: Que 
haya más información y más ágil sobre la Unión Europea, para evitar guetos y brechas informativas e identitarias (que la Unión 
Europea se haga más atractiva para las personas que viven en Europa pero que no han nacido, o que no se identifican con la Unión 
Europea o que no participan en ella. PREOCUPACIÓN por el acceso a la información por parte de personas no miembros o 
potencialmente peligrosas 

2. Educar a la ciudadanía para la participación democrática, evitar la brecha digital, tener acceso a la información sobre la democracia 
europea con mecanismos de lectura fácil. La igualdad de oportunidades en la educación promueve una democracia más sana. 

3. Más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (sistema más uniforme, legislación similar en diferentes 
países). Evitar que los gobiernos opriman a los y las ciudadanas y de la sociedad civil de su propio país. 

4. LA DIVERSIDAD EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (género, diversidad funcional, edad, etc.). Erradicar la BRECHA DE GÉNERO en la 
participación y en la vida política. 

5. PROXIMIDAD Y CERCANÍA ENTRE LOS POLÍTICOS Y LA CIUDADANÍA, y que los y las ciudadanas estén en el centro de la vida política. 
6. DEMOCRACIA DIRECTA.Cómo hacer para que no sea ganar todo vs perder todo? (NOTA DE LA FACILITADORA: este comentario es una 

reacción a la intervención del experto en el pequeño grupo). 
7. DAR MÁS VISIBILIDAD/ IMPORTANCIA A LAS ELECCIONES EUROPEAS. Votamos sin saber bien el programa, votando al partido que 

votamos normalmente. Tener más información de las instituciones europeas y de las elecciones europeas (espacio en prensa, etc.) 
8. ATRACTIVO E IMPLICACIÓN. Que la UE se haga atractiva para las personas. 
9. CAMBIO DE LA MANERA DE TOMAR LAS DECISIONES (por consentimiento: "¿con qué puedo vivir?" más que "¿cuál es mi primera 

opción?" 

4. csoport 
(angol) 

1. Eu processes should be taught in all schools and across the EU through a common language using all available media outlets 
2. There should be stronger sanctions against member states in order to have a more democratic eu. 
3. To create a truly independent media body to report eu affairs and beyond 
4. Common taxation system across the eu with common economic targets 
5. Reform of eu institutions through majority decision 
6. The creation of an independent eu department to progress anti discrimination, promote gender equality and fight racism 
7. To have the most important values contained in the eu constitution 
8. Citizen representation in policy making 
9. A National Holiday for the EU marking the creation of the EU 
10. The creation of a one country united states of europe 
11. A common foreign policy 
12. To Simplify the structures of the eu as it is too bureaucratic 
13. to allow voting for mobile or non eu citizens 

5. csoport 
(cseh) 

1. reforma rozhodovacích procesů a modernizace institucí: demokratické procesy ve všech institucích EU, reforma evropských voleb a 
potřeba jejich reformy (možnost pro parlament nominovat kandidáty) 
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2. urychlit proces rozhodování 
3. regulace lobbování 
4. vyřešení korupce 
5. přiblížit instituce občanům a začlenit občany do rozhodování: nové instrumenty, referenda, občanská fóra, zajistit reprezentativnost 

Evropanů 
6. Vzdělávání o EU 
7. komunikační strategie pro evropské instituce (konkrétnější, blíže občanům) 
8. mladí lidé do institucí EU 
9. konkrétnější představa, koho lidé volí (personalizování EU) 
10. diskuze o právu veto 
11. zodpovědnost parlamentu za rozhodnutí 
12. Společný jazyk (nad rámec národních jazyků) 

6. csoport 
(német) 

1. Den Wert der EU besser zeigen/ präsentieren und vermitteln; Informationen darüber geben, was die EU tut! 
2. mehr direkte Demokratie (mehr Abstimmungen zu konkreten Themen) 
3. Transparenz im politischen Entscheidungsprozess 
4. Eine stabile Demokratie in allen Mitgliedsstaaten erreichen. Den Dialog zwischen den Staaten erreichen. 
5. Reformen innerhalb des Entscheidungsprozesses: Flexibilität beim Einstimmigkeitsprinzip 
6. Entwicklung einer europäischen Verfassung (Prozesse und Werte) 
7. Kampf gegen Falschinformation! Schutz von Journalisten 
8. Souveränität der Mitgliedsstaaten: Was passiert mit der Souveränität der Mitgliedstaaten, wenn Europäische Institutionen deren 

Entscheidungen aufheben können? (Subsidiaritätsprinzip: Europa bestimmt nur über die Entscheidungen, die nicht effizient t von 
Nationalstaaten getroffen werden können) 

9. Entscheiden: Wer bestimmt über die Prozesse der Entscheidungsfindung? 
10. Bürger sollen Möglichkeit haben, sich zu Themen direkt zu äußern! (Plattformen und Kommunikationswege; mit pädagogischem 

Aspekt, Wissen über diese Dinge) 
11. Einbezug behinderter, auch geistig behinderter Menschen in die Demokratie (Einbezug, gleiche Rechte, aber auch wirtschaftliche 

Gleichstellung/ Unterstützung) 
12. Zu G/ 33: Bei den Kindern anfangen! Schon den Kindern beibringen, dass es die EU gibt. 
13. Zu G/ 33: Angebote machen, Informationsmaterial stellen. 
14. Zu G/ 33: Auch über Tagespresse die Wertigkeit weitervermitteln. 

7. csoport 
(olasz) 

1. Rappresentanza permanente di un gruppo di cittadini al Parlamento Europeo 
2. Maggiori informazioni concrete sull'UE (Materia obbligatoria nelle scuole elementari e superiori come educazione civica in tutti gli 

stati membri) 
3. Comunicazione mediatica sulle questioni europee più' adatta ai giovani e ai cittadini in generale (migliore uso dei social media) 
4. Più' potere al Parlamento Europeo (e quindi ai cittadini) 
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5. Sostegno a programmi di formazione per difendersi dalle fake news, promuovendo un rapporto critico e costruttivo con i social media 
6. Imparare almeno un'altra lingua straniera bene sin dalla giovane età' (non per forza l'inglese, l'importante e' il multilinguismo) 
7. Usare l'inglese come lingua di comunicazione comune nell'UE 
8. Parità di genere garantita in tutta Europa grazie a norme e regolamentazioni 
9. Seconda lingua di comunicazione comune: italiano 
10. Seconda lingua di comunicazione comune: francese 

15. csoport 
(román) 

1. Egalitate. Nu există democrație sau progres fără egalitate. 
2. Participarea cetățenilor. Trebuie să creștem nivelul de participare al cetățenilor în cadrul procesului de luare de decizii în Parlamentul 

European. 
3. Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cum putem să facem acest lucru? 
4. Egalitate. Pentru a deveni un lider global UE trebuie să asigure că toți cetățenii au drepturi și resposabilități egale. 
5. Combaterea fenomenului Fake News și a dezinformării. 
6. Stabilirea unei politici externe UE. Work with and for democratic movements din țările vecine, cum ar fi Rusia, Belarus și Turcia. 
7. Educarea și informarea despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. 
8. Implementarea unui salariu minim pe economie, comun tuturor statelor UE. 
9. Sprijinirea tuturor tinerilor care au dizabilități, tulburări comportamentale, astfel încât să ne asigurăm că acești tineri vor avea, grație 

accesului la servicii de sănătate dedicate lor, un viitor decent. 
10. Ajutarea țărilor mai puțin dezvoltate, unde accesul la educație nu se întâmplă ca în cazul țărilor dezvoltate. 
11. Înființarea unei forțe armate unice. În felul acesta putem să ne garantăm pacea. Din punct de vedere strategic, nu văd democrația fără 

o forță armată comună. 
12. Egalitatea tuturor în fața legii. Ne asigurăm că toate guvernele europene interpretează legea în același fel. 
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2. témakörcsoport: „Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

Eredeti nyelven 

8. csoport 
(szlovák) 

1. Nezamestnanosť mladých, dokonca aj s vysokoškolským vzdelaním - veľmi vysoká napr. v Taliansku. Tieto problémy nie je jednoduché 
riešiť na národnej úrovni. Mladí často odchádzajú do zahraničia za prácou, kde je ale často nerovnaký postoj k zahraničným 
zamestnancom. 

2. Rodová rovnosť - možná strata znalostí ženskej časti populácie v mnohých oblastiach na úrovni štátov aj EÚ. Rovnováha pracovného 
života a pracovných povinností pre rodičov. 

3. Vytvorenie mediálnej platformy (na báze umelej inteligencie) na úrovni EÚ pre boj proti dezinformáciám, ktorá by vedela overiť 
pravdivosť informácií - regulácia sociálnych sieti v súvislosti s dezinformáciami. 

4. Reforma Ústavy EÚ, ktorá by mala jednoznačne popísať hodnoty EÚ a popísať jej fungovanie zrozumiteľným spôsobom. Nastaviť 
kritéria a mechanizmus pre spoločné hodnoty, ktoré možno kontrolovať na úrovni EÚ a zaručiť ich dodržiavanie na národnej úrovni - 
napr. zrušiť princíp jednomyseľnosti. 

5. Ochrana práv LGBTI a uznanie manželstva ľudí rovnakého pohlavia. 
6. Kódex správania sa pre volených zástupcov (pozn. často sú do Európskeho parlamentu odložení nepotrební politici). Definovať 

jednotné zásady transparentnosti a etickej integrity (vo vzťahu k lobingu a korupcii, napr. transparentnosť poskytovania finančných 
prostriedkov). Viď francúzsky zákon SAPIN-II. 

7. Boj proti diskriminácii zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí. 
8. Venovať rovnakú pozornosť pravicovému aj ľavicovému extrémizmu. 

9. csoport 
(portugál) 

1. Igualidade de género, direitos LGBT, racismo, Discriminação 
2. Cibersegurança e políticas de segurança de dados 
3. Definição dos valores europeus de modo comum a todos independentemente das religiões. 
4. Conflito entre segurança e direitos (e.g liberdade de expressão e segurança). Com ênfase na segurança. 
5. Proteção de dados e privacidade. 
6. Direitos de Animais 
7. Sistema de decisão a nível Europeu (votos) 
8. Política comum militar com melhor articulação entre países. Sim ou não e como? 
9. Polícia como instituição que garante a segurança 
10. Bens de consumo com respeito pelos direitos 

10. csoport 
(olasz) 

1. Eliminare il requisito di unanimità, perché se non ci occupiamo di questo non possiamo occuparci degli altri problemi (effetto domino) 
2. Quali i valori comuni degli Europei oggi? Quali portare nel 2050? Quali possibilità di creare un Comitato Europeo o altra struttura per 

riflettere sui valori di base che uniscono gli abitanti dell'Europa? 
3. Quale ruolo dell'Unione Europea nel tutelare cittadini e minoranze contro violenza, minacce e violazioni di diritti nei paesi membri? 
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Come rafforzare il mandato dell'Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali con strumenti per proteggere persone 
vulnerabili o appartenenti a minoranze vittime di ingiustizia o di violazioni di diritti nei paesi membri? 

4. Come garantire l'indipendenza del sistema giudiziario dei paesi membri in Europa? 
5. Come proteggere i nostri dati personali in Europa (es. minaccia di facebook e degli altri social network?) 
6. Cosa fare quando i partiti al governo negli stati membri violano il principio dello stato di diritto dell'Unione Europea? 
7. Quale ruolo dell'Unione Europea sul tema dei requisiti per l'estradizione? 
8. Quali modalità per impedire il lobbismo e lavorare insieme come stati membri per combattere la corruzione? 
9. Parità di diritti e partecipazione per tutti (genere , età, nazionalità, ma anche animali e ambiente) 
10. Come garantire più consultazioni dei cittadini in Europa (non bastano le elezioni) e rispondere al problema di una mancanza di 

democrazia autentica in Europa? 
11. Come rafforzare la collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi membri? 
12. Parità di genere (incluse quote e altre soluzioni) 

11. csoport 
(spanyol) 

1. La seguridad económica y financiera en la UE: un ingreso mínimo para asegurar el bienestar de forma que la UE garantice a toda la 
ciudadanía unos mínimos imprescindibles para una vida buena y digna (educación, sanidad, salud mental, etc). 

2. Derechos civiles: lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la pornografía infantil y la trata de 
personas. 

3. Crear un mecanismo que comparta con todos los ciudadanos en tiempo real datos objetivos e imparciales (no politizados) sobre temas 
relevantes de seguridad y crimen. 

4. COVID-19: ¿hasta qué punto las medidas de protección sanitaria nos quitan libertades como el derecho a trabajar, a moverse 
libremente, etc? 

5. Desarrollo de una jurisprudencia igualitaria para cada Estado miembro basada en intereses comunes. 
6. Construcción de criterios en la UE que tengan en cuenta la diversidad de países de procedencia y los diferentes riesgos que estos 

puede implicar, de manera que se construya una herramienta que ayude a acoger inmigrantes de manera controlada y segura. 
7. Un sistema de alerta europeo, rápido, coordinado y eficiente para todos los países que ayude a luchar contra el crimen. 
8. Creación de una agencia digital europea como respuesta a las grandes empresas extranjeras, especialmente en lo relativo a datos. 
9. Una Europa que luche por la hegemonía económica, militar y cultural en el mundo. 
10. Que la UE garantice la protección de todos los datos personales de todos los ciudadanos para que nadie los pueda usar o aprovechar. 

12. csoport 
(angol) 

1. EU must ensure Right to lifelong education including a focus on democracy and values and at a European level through Erasmus 
2. EU must ensure freedoms, equality and human rights in all member states 
3. EU must Protect rule of law media freedoms and individual rights in all member states 
4. EU must ensure equal Rights to work in all member states 
5. How can citizens benefit from unified European jurisdiction and courts 
6. EU must ensure Citizens Rights to freely choose between using cash and home banking etc 
7. EU should support and strengthen European democratic values that are not based on religion 
8. EU must help preventing unfair lobbying and corruption in member states and in Europe 
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9. EU must ensure better Animal rights for all sorts of animals 

13. csoport 
(lengyel) 

1. Osiągnięcie równości płci we wszystkich krajach UE, a także promowanie udziału kobiet i osób nie binarnych w polityce unijnej 
2. Rewizja procedury przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej 
3. Widoczność działań Unii Europejskiej (regulacji, dotacji etc.) w codziennym życiu obywateli 
4. Zdolność Unii Europejskiej do ochrony osób, których prawa łamane są wewnątrz państw członkowskich (szczególnie grup wrażliwych: 

kobiet i dzieci) 
5. Media jako czwarta władza (wpływ mediów na politykę) 
6. Eksploracja cienkiej granicy między bezpieczeństwem a prawami człowieka 
7. Utworzenie wspólnej armii Europejskiej 
8. Programy wymian międzynarodowych i programy mobilności promujące podróże wewnątrz Europy i dzielenie się wartościami 
9. Legalizacja niektórych narkotyków 
10. Demokratyzacja systemu sprawiedliwości w Unii Europejskiej 

14. csoport 
(angol) 

1. Changing the voting process within the European Union from one of unanimous voting to one of majority voting 
2. Ensure that the democratic rule of law is upheld by the Member States 
3. Find a balance between privacy and the use of private information for justice 
4. To guarantee the security of all European citizens especially with regard to defence and economy 
5. Let the European Union value system guide policies (as recommended) 
6. There should be greater opportunity for gender equality in positions of power 
7. Lift Covid-19 measures once the effects of the pandemic allow for a return to normality 
8. Freedom to make choices about one's own life free from discrimination 
9. To improve cyber security and safety 
10. We cannot forget our history 
11. Cooperation and getting to know people from other European States should be a value of the European Union 
12. Legalise cannabis 

 

 


