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Itt találhatók a Sophie Wilmès miniszterelnök-helyettes, Európa-ügyi és külügyminiszter felügyelete alatt szervezett polgári vitacsoportban részt 
vevő 50 polgár által megfogalmazott ajánlások, melyekkel a belga szövetségi kormány hozzá kíván járulni az Európa jövőjéről szóló 
konferenciához. A vitacsoport témája a következő volt: „Hogyan lehetne szorosabban bevonni a polgárokat az európai demokráciába?”. Bár a 
vitacsoport teljes mértékben tudatában volt annak, hogy a konferencia nem csupán az uniós ügyekre terjed ki, hanem annál szélesebb körre, a 
vitacsoport témája világossá teszi, hogy miért történt annyi kifejezett hivatkozás az EU-ra és annak intézményeire. Adott esetben általánosságban 
Európára történt hivatkozás. 

 

Annak érdekében, hogy e jelentés a polgárok összes hozzájárulását tükrözze, minden ajánlás megtalálható benne, beleértve azokat is, amelyek 
nem kaptak egyszerű többséget az összes ajánlásról tartott utolsó szavazás során. Ezek egyértelműen felismerhetők a pirossal és félkövérrel 
szedett százalékértékeikről. Továbbá egyes ajánlások ellentmondanak egymásnak, és a polgárok még a záró megbeszélések során sem tudtak 
megegyezésre jutni róluk. Ezek az ajánlások onnan ismerhetők fel, hogy dőlt betűvel szedve jelennek meg. Egy ajánlás esetében pedig olyan 
mértékű volt a megosztottság, hogy a szavazás döntetlen eredménnyel zárult; ezt narancssárga és félkövér kiemelés jelzi. A polgárok 
egyetértettek abban, hogy ezen ajánlásokkal kapcsolatban megoszlottak a vélemények. Ezért azt javasolják, hogy az Európa jövőjéről szóló 
konferencia szervei és az uniós intézmények legyenek körültekintők ezen ajánlások végrehajtása során, mivel a szavazás alapján ezeket bizonyos 
fokú megosztottság övezi. 
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1. Kommunikáció 

Problématerületek Ajánlások Támogatók 
aránya (%)  

1. Az EU-ról folytatott 
kommunikáció nem kielégítő. 

1.1. Azt javasoljuk, hogy az általános iskola harmadik osztályától kezdve tegyenek az iskolai 
tanterv részévé az Európai Unióról szóló tanórákat. A cél valamennyi polgár elérése és az 
Európai Unióval kapcsolatos ismeretek bővítése. 

88,4%  

1.2. Az Európai Uniónak – és kiváltképp a Bizottságnak – oktatóanyagot kellene 
biztosítania Európa működéséről a tagállamok oktatási minisztériumai számára. Az 
említett képzési anyagnak – azon túlmenően, hogy ismerteti az intézmények működését, 
összetételét és jogköreit – az európai integráció történetének rövid áttekintését is 
magában kellene foglalnia. Különös figyelmet kell fordítani a világos, érthető és 
befogadható megfogalmazásra, valamint az olyan oktatási eszközök használatára, mint a 
dokumentumfilmek, a klipek és az iskolai televíziós műsorok (mind a 24 nyelven). 

95,0%  
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2. Az európai projekt továbbra is 
idegen a polgárok számára. 

2.1. Azt javasoljuk, hogy az európai intézmények gondoskodjanak arról, hogy 
kommunikációjuk révén jobban elmagyarázzák, mi tartozik az EU hatáskörébe és azt is, 
hogy mi nem. 

97,6%  

2.2. Az Európai Uniónak az európaiak mindennapi életéből származó, ismerős példákat 
kellene beépítenie a kommunikációjába. E magyarázatokat az európai intézmények és a 
tagállami köztelevíziós csatornák közötti megállapodások révén meg kell ismertetni a 
tagállamokban, hogy széles körű közönséget lehessen elérni. 

80,5%  

2.3. Ezenkívül valamennyi tagállam állampolgárait – például videoklipeken keresztül – 
rendszeresen tájékoztatni kell az Európai Uniónak a többi tagállamban játszott szerepéről. 
Európa előnyeit és hátrányait ezáltal távlatibb módon lehetne megjeleníteni az Európa 
jövőjéről szóló vitákban. 

85,7%  

2.4. Az európai identitás megerősítése érdekében javasoljuk, hogy tegyenek elérhetővé és 
rendszeresen közöljenek információkat arról, hogy milyen lenne az európaiak élete az EU 
és annak konkrét eredményei nélkül. 

92,7%  

2.5. Javasoljuk továbbá, hogy az Európa-napot (május 9.) nyilvánítsák európai 
munkaszüneti nappá minden uniós polgár számára. 81,4%  

2.6. Azt ajánljuk, hogy az európai intézmények fordítsanak még több figyelmet az európai 
szinten tárgyalt kiemelt témákra vonatkozó információk egyszerűsítésére, érthetőségére 
és hozzáférhetőségére. 

97,6%  

2.7. Azt ajánljuk, hogy az Európai Unió hozzon létre egy eredménytáblát, mely bemutatná 
az EU által országonként és kiemelt témánként rendelkezésre bocsátott forrásokat. 
Mindezen információkat elérhetővé kell tenni az EU honlapjain. 

93,0%  

2.8. Azt ajánljuk, hogy az EU világosan és egyértelműen mutassa be a folyamatban lévő 
jogalkotási munkát. Mindezen információkat elérhetővé kell tenni az EU honlapjain. 90,7%  
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2.9. Szeretnénk, hogy az európai intézmények könnyebben elérhetővé váljanak az európai 
polgárok számára, akiknek az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt zajló vitákban 
való részvételét elő kell segíteni. 

79,0%  

2.10. Azt ajánljuk, hogy az Erasmus programban való részvétel lehetőségét az iskolai 
tanulmányaitól (szakképzés, műszaki képzés, munkával kombinált képzés) függetlenül 
minden diákra terjesszék ki. Mindenki számára lehetővé kell tenni, hogy részt vehessen 
európai csereprogramokban. 

79,5%  

2.11. Azt ajánljuk, hogy az aktív népesség – a tevékenység ágazatától függetlenül, 
beleértve a helyi vállalkozásokat is – részesülhessen az európai csereprogramok 
előnyeiből. Mindenki számára lehetővé kell tenni, hogy részt vehessen európai 
csereprogramokban. 

83,7%  

2.12. Azt ajánljuk, hogy hozzanak létre az európai polgársággal kapcsolatos képzéseket 
minden európai uniós polgár számára. 83,7%  
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3. Az európai jogszabályokat nem 
egyformán alkalmazzák a 
tagállamokban. 

3.1. Azt ajánljuk, hogy az Európai Unió gyakrabban fogadjon el olyan jogszabályokat, 
amelyek közvetlenül alkalmazandók a tagállamokban. Ezáltal csökkennének az európai 
jogszabályok végrehajtásában mutatkozó – az európai projektet aláásó – tagállami 
különbségek. Az EU ily módon jobban meg tudná őrizni és elő tudná mozdítani az olyan 
vívmányok integritását, mint a belső piac, az euró és a schengeni térség. 

81,4%  

4. Az európai demokráciát 
veszélyek fenyegetik. 

4.1. Azt ajánljuk, hogy az EU az európai demokráciáról folytatott kommunikációjában 
folyamatosan és egyértelműen emlékeztessen arra, hogy mit jelent Európa az európaiak 
számára. 

78,0%  

4.2. Az európai uniós Szerződésekben foglalt értékek és elvek – melyeket a tagállamok a 
csatlakozáskor elfogadtak – visszavonhatatlanok. Védelmüket továbbra is biztosítani kell. 81,0%  

4.3. A Szerződésekben foglalt értékek és elvek védelméről az Európai Bíróság gondoskodik, 
és azt a tagállamok nem vonhatják kétségbe. 81,0%  

5. Az EU-ra vonatkozó információk 
kevésbé jól hozzáférhetők és 
kevésbé jól érthetők. 

5.1. Azt ajánljuk, hogy erősítsék meg az európai kérdésekkel kapcsolatos tényellenőrzést. 
Ezen – az intézmények által terjesztett és ellenőrzött – információknak minden egyes 
tagállamban könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük az európai nyilvánosság és a tagállami 
médiák számára. 83,3% 

 

6. A tagállami médiák gyakran 
negatív képet közvetítenek az 
EUról. 

6.1. Az EU-nak azáltal is jobban jelen kell lennie az európaiak mindennapi életében, hogy 
proaktívabb módon kommunikál. (Például olyan rendezvények – különösen kulturális 
rendezvények – támogatása révén, amelyek összehozzák a polgárokat, és büszkévé teszik 
őket arra, hogy európai uniós polgárok. Tudósítások és előzetesek készítése azt is lehetővé 
tenné, hogy az európai polgárok kontextusba ágyazott információkhoz jussanak az EU-ról.) 

85,7%  
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7. A polgárok nem ismerik az 
Európai Parlamentben őket 
képviselő személyeket. 

7.1. Azt ajánljuk az európai parlamenti képviselőknek, hogy jobban ismertessék meg 
magukat a saját országukban, különös tekintettel a választási időszakokon kívüli 
időszakokra. Az európai parlamenti képviselőknek jobban elérhetőkké kell válniuk. Az 
Európai Parlamentben tartott szavazások során leadott szavazataik indokolását 
könnyebben hozzáférhetővé kell tenni az európai polgárok számára az Európai Parlament 
honlapján. 

92,7%  

7.2. Azt ajánljuk, hogy a tagállami politikai pártok gondoskodjanak arról, hogy fiatalabb 
jelöltek is felkerüljenek az európai parlamenti választási listáikra. Az EP-képviselői 
mandátum nem szabad, hogy a tagállami politikában végzett jó és hűséges szolgálat 
jutalmának tűnjön. 

74,4%  

8. Az EU kommunikációja 
túlságosan uniformizált, és nem 
veszi figyelembe a népesség 
sokféleségét. 

8.1. Annak érdekében, hogy az EU kellően széles körű és sokféle közönséget tudjon 
megszólítani, azt ajánljuk neki, hogy – már a kidolgozás szakaszától kezdve inkluzív 
kommunikáció révén – vegye figyelembe a célcsoport iskolázottsági szintjét és a 
célcsoport tagjainak esetleges fogyatékosságait. Ezenkívül azt is ajánljuk, hogy az 
embereket és a szervezeteket (az utcai oktatókat, a városrészi felelősöket, a szociális 
munkásokat, a civil társadalmat) vonják be e kommunikáció lefolytatásába. 

73,2%  

8.2. Az aktív népesség elérése érdekében ajánljuk, hogy fektessenek be többet a meglévő 
kommunikációs csatornák használatába, hogy rendszeresen megfelelő tájékoztatást 
nyújtsanak az EU-ról, például magyarázó műsorok révén. Ezenkívül azt ajánljuk, hogy 
támaszkodjanak az EU projektjét népszerűsítő nagykövetekre (magánszemélyekre és 
szervezetekre egyaránt). 

83,7%  

8.3. A fiatalok és a diákok elérése érdekében azt ajánljuk, hogy a meglévő csatornákon – 
például az oktatáson és a releváns ifjúsági mozgalmakon – felül nagyköveteket is vegyenek 
igénybe, különösen olyan influenszerek megcélzása érdekében, akik a közösségi médián 
keresztül elérhetik a fiatalokat. Továbbá szeretnénk ajánlani egy összeurópai verseny 
megrendezését egy olyan rajzfilmfigura megalkotásának céljával, amely vonzó a fiatalok 
számára, és európai üzeneteket közvetít számukra. 

69,8%  
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8.4. Ami az időseket illeti, ajánljuk az aktív népesség esetében alkalmazni javasolt 
csatornák használatát. Ajánljuk továbbá, hogy találjanak megfelelő egyensúlyt a digitális 
és a nem digitális kommunikáció eszközei (nyomtatott sajtó, rádió, személyes jelenlétet 
igénylő rendezvények) között, hogy minden ember igényeit ki lehessen elégíteni – 
beleértve azokéit is, akik digitális környezetben kevésbé mozognak otthonosan, illetve 
társadalmilag kevésbé mobilisak. 

85,7%  

8.5. Ajánljuk, hogy a számos tagállamban már létező beilleszkedési tanfolyamok révén az 
EU kötelezze el magát az „új európaiak” (olyan emberek, akik valamely jogszerű 
bevándorlási eljárás útján tartózkodnak az EU-ban) befogadása mellett, továbbá 
ismertesse meg velük a további, hagyományos csatornákat, melyeken keresztül az EU 
kommunikál. Végezetül azt is ajánljuk, hogy a helyi egyesületek kapjanak szerepet ebben. 

76,7%  

8.6. Ajánljuk továbbá, hogy – inkluzív kommunikáció révén – ismertessék meg az utca 
emberével az EU-t. Használhatnának például (digitális) hirdetőtáblákat, valamint 
hagyományos és új kommunikációs eszközöket, például QR-kódokat. 

62,8%  

8.7. Továbbá szeretnénk ajánlani az EU láthatóbbá tételét (rövidfilmek és infografikák 
révén), egy európai sportmozgalom létrehozását a kapcsolat / az összetartozás érzésének 
megteremtésére, valamint az európai himnusz ismertebbé tételét. 

68,2%  
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2. Dezinformáció 

Problématerületek Ajánlások Támogatók 
aránya (%)  

1. A médiában mindinkább jelen 
van a dezinformáció kockázata. 

1.1. Ajánljuk a média finanszírozási modelljének felülvizsgálatát, beleértve a bevételi 
források kötelező közzétételét, egyértelmű és hozzáférhető módon. A média finanszírozási 
modellje az információk szenzációhajhász módon történő bemutatására ösztönzi azt, 
kiragadva az információkat a kontextusukból, és dezinformációvá alakítva át őket. 

73,8%  

1.2. Azt ajánljuk, hogy a médiaorgánumokat kötelezzék a forrásaik megjelölésére, valamint 
arra, hogy helyezzenek el linkeket azok ellenőrzéséhez. Ellenkező esetben az 
információkat ellenőrizetlenként kellene megjelölni. 

90,2%  

1.3. Azt ajánljuk, hogy a dezinformáció elleni küzdelemért felelős európai szabályozó 
hatóság (lásd a 2. pontot) legyen felelős a tényellenőrző szervezetek akkreditálásáért is. 85,4%  

1.4. Ajánljuk egy független hatóság létrehozását minden egyes tagállamban a média 
pártatlanságának figyelésére. Ezt a hatóságot az Európai Uniónak kellene finanszíroznia és 
ellenőriznie. 

75,6%  

1.5. Ajánljuk az EU hivatalos honlapjainak URL-jeire vonatkozó információk terjesztését 
annak érdekében, hogy meg lehessen nyugtatni a polgárokat az információk eredetével 
kapcsolatosan. 

90,2%  
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2. Számos polgárnak kétségei 
vannak a média pártatlanságát 
illetően. 

2.1. Ajánljuk egy, a dezinformáció elleni küzdelemért felelős európai szabályozó hatóság 
létrehozását. E szabályozó hatóság feladata lenne, hogy meghatározza a „pártatlansági 
jelölés” kritériumait, valamint szükség esetén szankció-, illetve ösztönzőrendszert 
alakítson ki a pártatlanságra vonatkozó normáknak való megfeleléshez kapcsolódóan. 
Másik megoldásként fontolóra lehetne venni egy etikai charta betartásának előírását. A 
jelölést a független tagállami hatóság ítélné oda, figyelembe véve az adott média által a 
dezinformáció elleni küzdelem érdekében alkalmazott intézkedéseket. 

87,5%  

2.2. Ajánljuk egy európai „forródrót” létrehozását, mely lehetővé tenné a polgárok 
számára, hogy az európai politikai és gazdasági hatásköröket érintő bármely 
dezinformációt bejelentsenek. 

82,1%  

3. A polgárok nincsenek tisztában 
azzal, hogy milyen dezinformációs 
kockázatoknak vannak kitéve.  

3.1. Azt ajánljuk, hogy a platformoknak egyértelmű és érthető információkat kelljen 
közzétenniük azzal kapcsolatban, hogy a felhasználóik milyen dezinformációs 
kockázatoknak vannak kitéve. Ezeket az információkat a fiók létrehozásakor 
automatikusan közölni kellene. 

85,7%  

3.2. Ajánljuk olyan kötelező médiatudatossági képzés bevezetését, amelynek korai 
életkorban kell kezdődnie, és amelyet az oktatási rendszer különböző szintjeihez kell 
igazítani. 

74,4%  

3.3. Azt ajánljuk, hogy az Európai Unió rendszeresen indítson kampányokat a 
dezinformációval kapcsolatosan. Ezek a kampányok egy logó vagy kabala révén lennének 
azonosíthatók. Az EU kötelezhetné a közösségi hálózatokat arra, hogy hirdetések 
megjelenítésével közvetítsék az ilyen kampányokat. 

87,5%  
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4. A dezinformáció elleni 
küzdelmet szolgáló eszközök nem 
elégségesek. 

4.1. Azt ajánljuk, hogy tegyenek közzé világos és könnyen érthető információkat azokról 
az algoritmusokról, amelyek a közösségimédia-platformok felhasználói részére 
megjelenített üzeneteket rendszerezik. 

83,3%  

4.2. Ajánljuk, hogy a felhasználók egyszerű módon letilthassák a magatartásbeli mintákat 
erősítő algoritmusokat. Továbbá fontolóra lehet venni annak kötelezettségként való 
előírását is, hogy a felhasználók számára olyan egyéb forrásokat is elérhetővé kelljen tenni, 
amelyek ugyanazon téma kapcsán eltérő nézeteket mutatnak be. 

80,0%  

4.3. Ajánljuk, hogy az Európai Unió támogassa egy olyan közösségimédia-platform 
létrehozását, amely megfelel a pártatlanságra vonatkozó saját normáinak, és kezeli a 
dezinformációt. Másik megoldásként új funkciókkal lehetne kibővíteni az Európa jövőjéről 
szóló konferencia támogatására létrehozott többnyelvű digitális platformot. 

56,4%  
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3. Polgári vitacsoportok 

Problématerületek Ajánlások Támogatók 
aránya (%)  

1. Nehézséget jelent a polgári 
vitacsoportok 
reprezentativitásának biztosítása. 
Végül is csak a lakosság egy kis 
része vesz részt bennük. 

1.1. Azt ajánljuk, hogy a lehetséges legjobb reprezentativitás biztosítása érdekében 
kövessék a deliberatív demokráciával kapcsolatban meglévő legújabb tudományos 
munkák javaslatait a mintavétel, valamint a kiválasztási módszer kidolgozása és 
tudományos validálása tekintetében. 

89,7%  

1.2. Azt ajánljuk, hogy a vélemények és profilok sokféleségének biztosítása érdekében az 
asztal körül legyen elegendő ember, beleértve – de nem kizárólagosan – a téma által 
közvetlenül érintett személyeket is. 

90,2%  

1.3. Ajánljuk, hogy a hagyományosabb kritériumok (mint például a nem, az életkor, a 
lakóhely, illetve az iskolázottsági szint) mellé a kormányzati mintavételi kritériumok közé 
vegyék fel a szülői mivoltot (azaz, hogy van-e gyermeke az adott személynek). 

33,3%  

1.4. Azt ajánljuk, hogy földrajzi területenként állapítsanak meg kvótákat, azaz írják elő, 
hogy egy európai polgári vitacsoportnak európai földrajzi területenként X személyből 
(meghatározandó) kell állnia annak érdekében, hogy ezt a vitacsoportot valóban 
európainak lehessen minősíteni, és hogy legitim módon folytathasson tanácskozásokat. 

73,2%  

1.5. Azt ajánljuk, hogy használják a népesség-nyilvántartásokat (vagy országtól függően 
azok megfelelőit) a sorsolások fő adatbázisaként, hogy mindenki számára egyenlő esélyt 
biztosítsanak a kiválasztásra, és hogy érdeklődést keltsenek egy adott téma iránt a 
lakosság körében. 

70,0%  

1.6. Azt ajánljuk, hogy a résztvevők a befektetett idejük és energiájuk értékének 
elismeréseként részesüljenek díjazásban, továbbá azért, hogy olyan személyeket is be 
lehessen vonni, akik kompenzáció hiányában nem vennének részt. 

87,5%  
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1.7. Azt ajánljuk, hogy a résztvevők szakértői előadások révén kapjanak előzetes 
tájékoztatást – viszonylag minimális módon, a túl sok információ, illetve a túl bonyolult 
információk mellőzésével – annak biztosítása érdekében, hogy még az előismeretekkel 
nem rendelkezők is magabiztosan részt vehessenek a vitákban. 

82,9%  

1.7.2. Ajánljuk, hogy a polgári vitacsoport témáját előre közöljék azért, hogy az emberek 
tudják, milyen témát fognak megvitatni. 78,6%  

1.8. Azt ajánljuk, hogy a polgárok számára ne tegyék kötelezővé a részvételt. 97,6%  

2. Nehézséget jelent az európai 
szintű vitacsoportok 
megszervezése.  

2.1. Ajánljuk, hogy az európai polgári vitacsoportok üléseit hibrid (személyes jelenlétet 
igénylő / virtuális) formában tartsák meg. Ez lehetővé tenné azon személyek részvételét, 
akik nem tudnak a helyszínre utazni. 

70,0%  

2.2. A könnyebb hozzáférés és szervezés érdekében azt ajánljuk, hogy az EU tagállami 
szintre delegálja az európai kérdésekkel foglalkozó polgári vitacsoportok megszervezését. 69,0%  

2.3. Azt ajánljuk, hogy minden egyes európai szinten megrendezett vitacsoport esetében 
egyetlen témát válasszanak. Ily módon az összes résztvevő ugyanazt a témát vitathatja 
meg, függetlenül attól, hogy Európa mely részéről érkezik. 

80,5%  

3. Meg kell akadályozni, hogy a 
polgári vitacsoportot a 
megjelöltektől eltérő célokra 
használják fel. 

3.1. Azt ajánljuk, hogy bármely polgár benyújthasson megvitatandó témát, ezt a jogot 
tehát nem lehet politikusoknak vagy lobbistáknak fenntartani. 82,1%  

3.2. Azt ajánljuk, hogy a kezdeményezési jog az Európai Parlamentet illesse meg, hogy 
meghatározhassa a megvitatandó témát, majd elfogadhassa a tanácskozások során 
megfogalmazott ajánlások nyomon követéséhez szükséges szövegeket. 

63,4%  
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4. Nehézséget jelent annak 
meghatározása, hogy miként 
lehetne a lehető legjobban 
megszervezni a folyamatot, hogy 
az a lehető legjobban biztosítsa a 
polgárok képviseletét. 

4.1.1. Ajánljuk egy vagy több állandó európai polgári vitacsoport létrehozását, 
amely/amelyek meghatározott feladatokat látna/látnának el a Parlament mellett. A 
vitacsoport(ok) megújítására rendszeresen sor kerülne. Ily módon lehetségessé válna a 
polgárok hosszabb időn át történő összehozása, valamint elegendő idő lenne az ilyen viták 
lefolytatására. Az idő lehetővé teszi az árnyalt vitákat és a konszenzusépítést. Az említett 
állandó vitacsoport mellett működő ad hoc polgári vitacsoportok az állandó vitacsoport 
által választott témákat vitatnák meg. Javasoljuk Belgium német ajkú közössége 
modelljének követését. 

54,8%  

4.1.2. Ajánljuk egy vagy több nem állandó európai polgári vitacsoport létrehozását, 
amely/amelyek csak abból a célból ülne/ülnének össze meghatározott időre, hogy egy 
adott témát vitasson/vitassanak meg. 

58,5%  

4.2. Azt ajánljuk, hogy sürgős ügyekkel kapcsolatban ne szervezzenek európai polgári 
vitacsoportokat, mivel a viták minőségének biztosításához elegendő időre van szükség. 63,4%  

5. Túlságosan gyakran fordul elő 
az, hogy a részvételi 
demokráciával kapcsolatos 
kezdeményezésekben, például 
polgári vitacsoportokban részt 
vevő polgárok nem kapnak 
visszajelzést azzal kapcsolatban, 
hogy a munkájuk nyomán milyen 
lépések történtek akár rövid, akár 
hosszú távon. 

5.1. Azt ajánljuk, hogy adjanak visszajelzést a polgároknak arról, hogy az európai polgári 
vitacsoportok nyomán született ajánlásokkal kapcsolatban milyen lépések történtek (vagy 
nem történtek). Ha az ajánlások nyomán nem történnek lépések, az érintett európai 
intézményeknek indokolniuk kellene a döntésüket (például hatáskör hiánya). Ebből a 
célból azt ajánljuk, hogy rendszeresen készítsenek írásbeli összefoglalókat a vitacsoportot 
követő folyamat egésze során. 

97,5%  

 

6.1. Azt ajánljuk, hogy fiatal (10–16 éves) korú gyermekek részvételével is szervezzenek 
polgári vitacsoportokat, hogy felhívják a figyelmüket a részvételre és a vitára. Ezeket meg 
lehet szervezni az iskolákban. 

59,5%  
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4. Népszavazások 

Problématerületek Ajánlások Támogatók 
aránya (%)  

 0.1. Azt ajánljuk, hogy legyen lehetőség európai kérdésekről európai szintű népszavazást 
szervezni. 73,3%  

1. A népszavazási kultúra 
tagállamonként jelentősen eltér. 

1.1. Azt ajánljuk, hogy adjanak megbízást annak kutatására, hogy miként teremthető meg 
Európában egy közös népszavazási kultúra. 70,7%  

1.2. Azt ajánljuk, hogy független testület vizsgálja meg, hogy egy adott kérdésben indokolt-
e európai népszavazást tartani.  77,5%  

2. A népszavazáson feltett 
kérdés megfogalmazása negatív 
hatással járhat, csakúgy, mint az, 
ha csak „igen” és „nem” válasz 
adható, ami gyakran polarizálja a 
vitákat és a társadalmakat. A 
témaválasztás szintén kényes 
kérdés. 

2.1. Tudományos bizottság létrehozását ajánljuk, amelynek feladata lenne annak 
meghatározása, hogy miként lehetne a lehető legobjektívebb módon megfogalmazni az 
európai népszavazásra szánt kérdéseket. 

87,2%  

2.2. Azt ajánljuk, hogy az egyszerű „igen”/„nem” alternatíván túllépve több 
válaszlehetőséget kínáló, árnyaltabb megközelítést biztosító feleletválasztós kérdéseket 
tegyenek fel, akár további feltételeket kapcsolva az „igen” és a „nem” válaszhoz (tehát: 
„igen, amennyiben…”, „nem, amennyiben…”). 

65,0%  

2.3. Azt ajánljuk, hogy a kitöltetlen szavazólapokat ne vegyék figyelembe a többség 
kiszámításakor, legyen szó akár egyszerű, akár abszolút többségről. Mindazonáltal meg kell 
lennie az elegendő, azaz a szavazás érvényességéhez szükséges szavazatszámnak. 

75,0%  

2.4.1. Azt ajánljuk, hogy európai népszavazáson az Európai Unió hatáskörébe tartozó 
bármely témában lehessen kérdést feltenni. 87,5%  

2.4.2. Azt ajánljuk, hogy zárják ki azokat a témákat, amelyek konfliktusforrást jelenthetnek 
a tagállamok között. 39,0%  
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2.5. Azt ajánljuk, hogy – közérthető formában – szakmai, illetve bonyolult kérdéseket is fel 
lehessen tenni, mivel az emberek képesek elegendő információ befogadására. 77,5%  

3. A népszavazás nem 
demokratikus eszköz akkor, ha 
csak a politikai szereplők 
dönthetnek azok 
megrendezéséről. 

3.1. Azt ajánljuk, hogy az Európai Parlamentnek legyen kezdeményezési joga európai 
népszavazásokat szervezni, ezt követően pedig kapjon felhatalmazást az eredmények 
végrehajtására (az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak követnie kellene a Parlamentet 
anélkül, hogy blokkolhatnák annak javaslatait). 

67,5%  

3.2. Azt ajánljuk, hogy maguk a polgárok is kezdeményezhessék népszavazás 
megrendezését (például az európai polgári kezdeményezésre vonatkozóhoz hasonló 
szabályok szerint). 

77,5%  

3.3. Azt ajánljuk, hogy az európai népszavazások gyakorlati megszervezéséért egy pártatlan 
testület feleljen. 75,0%  

4. Egyértelműen meg kell 
határozni, hogy a népszavazás 
mikor kötelező, illetve nem 
kötelező erejű. 

4.1.1. Azt ajánljuk, hogy az európai népszavazás eredménye csak akkor lehessen kötelező 
erejű, ha a részvételi arány tekintetében teljesülnek bizonyos feltételek. 92,7%  

4.1.2. Azt ajánljuk, hogy a népszavazás eredménye csak bizonyos többség (51/49, 70/30) 
elérése esetén lehessen kötelező erejű. Ezeket a feltételeket minden népszavazás előtt meg 
kell határozni. 

72,5%  

4.2. Azt ajánljuk, hogy az európai népszavazás eredménye kötelező erejű legyen, ha annak 
megszervezését a polgárok kezdeményezték (akiknek sikerült erre a célra adott mennyiségű 
aláírást összegyűjteniük), ezzel szemben ne legyen kötelező erejű, ha a népszavazást 
politikai intézmény kezdeményezte. 

47,5%  

4.3. Azt ajánljuk, hogy az európai népszavazás eredménye csak bizonyos kérdésekben 
legyen kötelező erejű, azok esetében azonban ne, amelyeknél a szavazás igen komoly 
következményekkel járhat. 

40,0%  
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5. A lakosság gyakran nem kap 
kellő tájékoztatást azt 
megelőzően, hogy felkérnék a 
népszavazáson való voksolásra. 
Ugyanakkor azt elkerülendő, 
hogy a szavazást (akár belföldön, 
akár külföldről) negatívan 
befolyásolhassák, fontos 
ellenőrizni a nyújtott 
információkat. 

5.1. Azt ajánljuk, hogy a svájci gyakorlatnak megfelelően brosúrák útján, illetve tájékoztató 
rendezvények keretében az európai népszavazások előtt a lakosságot egyértelműen 
tájékoztassák arról, hogy a szavazás eredménye milyen hatással lehet a mindennapi életére. 

97,5%  

5.2. Azt ajánljuk, hogy minden európai népszavazás esetében jöjjön létre egy tudományos 
bizottság, amely szavatolja a tájékoztatás objektivitását. 87,2%  

6. Noha a népszavazás (a polgári 
vitacsoportokkal ellentétben) 
közvetlen részvételre kéri fel a 
teljes lakosságot, mindig vannak 
olyan emberek, akik nem 
szavaznak. 

6.1.1. Azt ajánljuk, hogy az európai népszavazáson legyen kötelező a szavazás. 43,6%  

6.1.2. Azt ajánljuk, hogy az európai népszavazáson legyen önkéntes a szavazás. 52,5%  

6.2. A nem szavazók arányának csökkentése érdekében azt ajánljuk, hogy a papíralapú 
szavazás (vagy akár más szavazási módok, például a levélszavazás) mellett legyen lehetőség 
elektronikus szavazásra is. Az elektronikus szavazás különösen fontos azok számára, akik 
üdülni mennek, továbbá ösztönzőleg hat azokra, akik kevésbé érdeklődnek a szavazás iránt, 
mivel így nem köti őket az a kényszer, hogy el kell jutniuk a szavazás helyszínére. 

90,0%  

7. Túlságosan gyakran fordul elő 
az, hogy a részvételi 
demokráciával kapcsolatos 
kezdeményezésekben, például 
népszavazásokban részt vevő 
polgárok nem kapnak 
visszajelzést azzal kapcsolatban, 
hogy a munkájuk nyomán milyen 
lépések történtek akár rövid, 
akár hosszú távon. 

7.1. Azt ajánljuk, hogy adjanak visszajelzést a polgároknak arról, hogy az európai 
népszavazáson a polgárok által hozott döntés nyomán milyen lépések történtek (vagy nem 
történtek). 

92,5%  
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5. Meglévő eszközök 

5.1. Választások 

Problématerületek Ajánlások Támogatók aránya 
(%) 

1. Az egyes tagállamokban 
más-más szabályok vannak 
érvényben. 

1.1. Javasoljuk, hogy az európai parlamenti választásokon legyen kötelező a részvétel, 
ugyanakkor a polgárok kapjanak megfelelő tájékoztatást ennek okairól. 50,0% 

1.2. Azt ajánljuk, hogy az európai parlamenti választásokra vonatkozó szabályokat – köztük 
az alsó korhatárt is – valamennyi országban a lehető legegységesebben állapítsák meg. 87,2% 

2. Az európai parlamenti 
képviselők körében nem 
biztosított a kellő sokszínűség 
az olyan kritériumok 
tekintetében, mint az életkor, a 
származás vagy a nem. 

2.1.1. Javasoljuk, hogy minden korosztály és mindenféle háttérrel rendelkező személy 
képviseltesse magát az európai parlamenti képviselők között. 82,1% 

2.1.2. Javasoljuk, hogy az európai parlamenti képviselők tudatosan válasszák az uniós 
pályát, ne pedig csak azért, mert karrierjük végéhez közelednek. 82,5% 

2.1.3. Javasoljuk a nemek kiegyensúlyozott megoszlásának biztosítására való törekvést, 
például azáltal, hogy a választási listákon váltogatják az eltérő nemű jelölteket. Az EU-nak 
meg kell határoznia ezeket a kritériumokat, és a kvótát tiszteletben tartva kell kialakítania a 
képviselők nemek szerinti összetételét. Ha egy jelölt nem veszi át képviselői mandátumát, 
a mandátumot a rangsorban következő, azonos nemű jelölt kapja. 

82,5% 

2.1.4. Azt ajánljuk, hogy az európai uniós listákon szereplő jelöltek megválasztásuk esetén 
éljenek mandátumukkal. 89,2% 
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3. Míg az Európai Parlament 
képviselőit mi választjuk, a 
Bizottság összetételébe nincs 
beleszólásunk. 

3.1. Szerződésmódosítást javaslunk, amelynek értelmében az Európai Parlament 
legnagyobb képviselőcsoportja jelölhetné ki az Európai Bizottság elnökét. 48,6% 

3.2. Azt ajánljuk, hogy az Európai Bizottság összetétele néhány alapvető szabályt követve 
váljon átláthatóbbá annak érdekében, hogy tükrözze a polgárok véleményét, és a polgárok 
számára világos legyen, hogy miként történt az egyes tagok kiválasztása. 

88,9% 

4. Az uniós választások jelöltjeit 
kevesen ismerik, és ugyanez 
igaz a jelöltek programjára, 
valamint azon európai 
parlamenti 
képviselőcsoportokra, 
amelyekbe a leendő képviselők 
tartozni fognak. 

4.1. Javasoljuk, hogy az uniós jelöltek konkrétabb formában mutatkozzanak be, illetve 
ismertessék céljaikat és programjukat helyi szinten, valamint különböző kommunikációs 
csatornákon keresztül. 

84,2% 
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5.2. Európai ombudsman 

Problématerületek Ajánlások Támogatók aránya 
(%) 

1. A nem angol nyelvű honlap első két oldalán csak angol 
nyelvű információk találhatók. Ez akadályt jelent azon polgárok 
számára, akik nem rendelkeznek megfelelő angol 
nyelvtudással. 

1.1. Javasoljuk, hogy a főoldalon minden uniós nyelven 
szerepeljenek az információk, és ha nincs mód a 
fordításra, a honlap egyéb részein angolul jelenjenek meg 
a hírek. 

89,2% 

2. Az ombudsman nem érintett a szankcióról és a panaszosnak 
megítélt esetleges kártérítésről szóló határozatokban. 

2.1. Javasoljuk, hogy az ombudsman vegyen részt a 
megoldás keresésének és végrehajtásának, valamint a 
szankció és a kártérítés megítélésének folyamatában, és 
legyen beleszólása annak alakulásába. 

71,1% 

3. Előfordul, hogy a honlapra való feliratkozást csak nagyon 
nagy késéssel igazolják vissza. Ez akár 24 órát is igénybe vehet, 
ami eltántoríthatja az érintett polgárt a további lépésektől. 

3.1. Javasoljuk azonnali visszaigazolási rendszer 
bevezetését. 47,4% 

4. Panasz benyújtásakor a rendszer felteszi a kérdést, hogy 
minden lehetséges eljárást kimerítettek-e. A polgárok nem 
ismerik az összes eljárást, így nem tudnak válaszolni a 
kérdésre. 

4.1. Javasoljuk, hogy a kérdéshez tartozzon egy hivatkozás, 
amelyre kattintva az érintettek megtekinthetik a többi 
eljárást bemutató egyszerű ábrát vagy szöveges 
ismertetést. 

89,5% 

5. Az ombudsman honlapja jól működik, de nincs megfelelő 
uniós „arculata”, ami bizonytalanságot kelt a polgárokban 
(vajon jó helyen járok, megbízható ez a honlap?). 

5.1. Javasoljuk, hogy gondolják újra a honlap grafikai 
megjelenését, és azt hozzák jobban összhangba az EU 
arculatával. Elsőként célszerű lenne áthelyezni az uniós 
zászlót az oldal tetejére. A polgárok számára első 
„kattintásra” egyértelműnek kell lennie, hogy az 
ombudsman oldalán járnak. 

78,4% 
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5.3. Nyilvános konzultáció 

Problématerületek Ajánlások Támogatók aránya 
(%) 

1. A konzultáció honlapja megváltozott, így a polgárok először 
egy elavult webhelyre érkeznek. Az új honlap URL-címét csak 
kereséssel lehet megtalálni. 

1.1. Javasoljuk, hogy a régi honlapot szüntessék meg, és a 
hivatkozás közvetlenül az új honlapra mutasson. 81,6% 

2. A konzultáció ütemtervét (angol nyelven) és a 
megfogalmazott javaslatokat (a „szerkesztő polgár” nyelvén) 
nem fordítják le a honlapot olvasó polgár nyelvére. 

2.1. Határozottan azt ajánljuk, hogy az ütemtervet fordítsák 
le az érintett polgár nyelvére, ugyanis ha csak angol nyelven 
érhető el, az ellehetetleníti az angolul nem beszélő polgárok 
részvételét. 

81,6% 

2.2. Javasoljuk, hogy minden egyes beadványon szerepeljen 
egy „Automatikus fordítás” fül vagy ikon, amely a Google 
Translate-hez vagy a DeepL-hez hasonló nyílt forráskódú 
fordítóprogramhoz kapcsolódik. 

65,8% 

3. Ahhoz, hogy a folyamat alakulásáról információkat kapjunk, 
fel kell iratkozni. 

3.1. Javasoljuk, hogy a folyamat alakulásával kapcsolatos 
információkat automatikusan minden válaszadónak küldjék 
el, felkínálva a leiratkozás lehetőségét. 

89,5% 

4. Nem tudjuk, hogy az egy irányba mutató vélemények száma 
befolyásolja-e a Bizottságot, vagy azokat egyetlen 
véleményként kezelik (akár súlyozva, akár anélkül). Ha a 
hasonló vélemények halmozottan számítanak, aggasztónak 
tartjuk a lobbisták/aktivisták/nagyvállalatok konzultációkon 
belüli súlyát és az EU által ennek nyomán hozott 

4.1. Azt ajánljuk, hogy a honlapon nyújtsanak egyértelmű 
tájékoztatást erről a kérdésről. 81,6% 

4.2. Amennyiben az egy irányba mutató vélemények száma 
befolyásolja az eredményt, olyan rendszer bevezetését 
ajánljuk, amely kiszűri a lobbistákat, az aktivistákat, illetve a 
nagyvállalatokat, elkerülve ezáltal, hogy e szereplők 
véleménye indokolatlanul nagy súlyt kapjon. 

60,5% 
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intézkedéseket, szemben a polgárok/nem kormányzati 
szervezetek nézőpontjával. 

4.3. Olyan, mesterséges intelligencián alapuló szoftver 
létrehozását ajánljuk, amely kategorizálja a különböző 
véleményeket és számolja az ellentétes, illetve a támogató 
véleményeket. 

47,4% 

4.4. Javasoljuk, hogy szerveződjenek találkozók a polgárok és 
az (aktivistákat tömörítő) szövetségek között: ezek fórumot 
teremtenének a polgárok számára ahhoz, hogy elmondják 
véleményüket, mégpedig olyan „Európa Házak” formájában, 
amelyek európai szinten segítenék a polgárok 
nézőpontjának közvetítését. Ezeknek különböző 
helyszíneken és helyi szinten is működniük kellene. 

62,2% 

5. A vélemények benyújtására szolgáló űrlap nem egyértelmű: 
nyitott kérdéseket és egy kérdőívet is tartalmaz. Mi az egyes 
dokumentumok szerepe, mit kell kitölteni? 

5.1. Ezeket az információkat a honlapon tisztázni kell. 
81,6% 

6. Ami az eszközöket illeti, túl sok különböző illetékességi szint 
van. 

6.1. Javasoljuk egy diszpécserközpont létrehozását, amely a 
megfelelő szintű hatósághoz irányítaná a kérelmeket. 78,9% 
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5.4. Európai polgári kezdeményezések 

Problématerületek Ajánlások Támogatók aránya 
(%) 

1. Azokat a polgárokat, akiknek 
nincs internetük, nehezebb 
elérni. 

1.1. Javasoljuk, hogy a kormányzattól független helyi hatóságok vagy könyvtárak adott 
esetben vegyenek részt a kezdeményezések népszerűsítésében és az aláírásgyűjtésben, 
mind elektronikus úton, mind pedig papíralapon. Az EU-nak országonkénti leltárt kellene 
készítenie erről a hálózatról, és azt elérhetővé kellene tennie az európai polgári 
kezdeményezést indító polgárok számára. 

71,1% 

2. A részt vevő országok előírt 
száma túlságosan alacsony 
ahhoz, hogy kellő támogatást 
lehessen szerezni. 

2.1. Javasoljuk, hogy emeljék 13-ra azon országok számát, ahonnan aláírást kell gyűjteni, 
biztosítva ezzel a javaslatok nagyobb támogatottságát. Az aláírások előírt számát az egyes 
országok népességével arányosan kell meghatározni. 64,9% 

3. Az aláírásgyűjtés magas 
költségekkel jár és jelentős 
erőfeszítést igényel. 

3.1. Javasoljuk, hogy e kezdeményezéseket uniós finanszírozással támogassák. 71,1% 

3.2. Javasoljuk az országok közötti koordinációt előmozdító szerv létrehozását. 75,7% 

4. Az eljárás túlságosan összetett 
a polgárok számára. 

4.1. Javasoljuk ügyfélszolgálat létrehozását, amely segítséget nyújtana a polgároknak az 
eljárás lefolytatásához. 83,8% 

5. Nem világos, hogy mi a polgári 
kezdeményezés eredménye. 

5.1. Javasoljuk, hogy az Európai Bizottságnak – a kézhezvételt igazoló egyszerű válaszadási 
kötelezettségen túl – meg kelljen vitatnia a javaslatot, és annak nyomán intézkedéseket 
kelljen hoznia. Ha a Bizottság úgy dönt, hogy a javaslat alapján nem intézkedik, azt meg 
kell indokolnia. 

100,0% 

5.2. Javasoljuk, hogy az európai polgári kezdeményezés beérkezését követően 
szervezzenek a polgárok véleményét kikérő konzultációt, még mielőtt a Bizottság 
megkezdené a kezdeményezéssel kapcsolatos nyomonkövetési munkát. Így elkerülhető 
lenne, hogy csak a szélsőséges vélemények, illetve szavazatok érvényesüljenek, és olyan 
személyek véleményét is figyelembe lehetne venni, akik nem írták alá az európai polgári 
kezdeményezést. Ezenfelül, ha minden polgár hallatja a hangját, a javaslatnak nagyobb 
súlya lesz uniós szinten, és komolyabban fogják venni a nyomonkövetési munka során. 

55,3% 
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5.5. A petíciós jog 

Problématerületek Ajánlások Támogatók aránya 
(%) 

1. A végső döntést az Európai 
Bizottság hozza meg, ezért a 
petíció kimenetele bizonytalan. 

1.1. Javasoljuk, hogy a Bizottság az Európai Parlament ajánlása szerint járjon el. 
81,1% 

2. A döntéshozatali eljárás, 
valamint a döntés indokai nem 
átláthatók. 

2.1. Javasoljuk, hogy a petíció benyújtóját rendszeresen tájékoztassák a beadvány 
sorsának alakulásáról és a meghozott döntésekről. A végkövetkeztetést szintén meg kell 
indokolni. 

94,4% 

3. A polgárok nehezen tudják 
érvényesíteni az új jogszabály 
iránti igényüket. 

3.1. Ajánlásunk szerint a petíciót kellene felhasználni eszközül az új jogszabály iránti igény 
érvényesítésére is. 78,4% 

 

 

 


