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1.   Az elnök bevezető megjegyzései 

 
Az ülésre hibrid formában kerül sor. Krichbaum úr jelzi, hogy Beaune úr elnézést kér, amiért nincs jelen 
az első ülésen, mivel az Európai Tanács azon a napon tartott ülésén az ottani sürgető kötelezettségei 
miatt részt kellett vennie. Krichbaum úr először felkéri a polgári vitacsoportok képviselőit, hogy 
szólaljanak fel, mutatkozzanak be, és ismertessék a saját polgári vitafórumukon elhangzottakat. 
Hangsúlyozzák a konferencia és a plenáris ülés e komponensének innovatív jellegét. 

 
2.   Vita 

 
A polgári vitafórum résztvevői nem készek az ülés kezdetén felszólalni, így más résztvevői kezdik a vitát, 
a vitafórum képviselői pedig később csatlakoznak hozzájuk. 

 
A legfontosabb megvitatott 
témák a következők: 

 
Az európai szomszédságpolitika és az európai bővítés 

• A munkacsoport több tagja hangsúlyozza a nyugat-balkáni bővítési folyamat különleges 

fontosságát, valamint azt az elképzelést, hogy a bővítést az uniós döntéshozatali folyamatok 

gyengítése nélkül kell megvalósítani, ideértve az egyhangú szavazás felülvizsgálatát is. 

 
Az európai értékek és jövőkép, szem előtt tartva az EU világban elfoglalt helyét 

• Autonóm Európa, amely gyorsan fel tudja mérni és kezelni tudja a fenyegetéseket. 

• Sokan hangsúlyozzák azt az elképzelést, hogy az EU valamennyi nemzetközi 

kötelezettségvállalásában erős európai értékek jelenjenek meg (függetlenül attól, hogy 

kereskedelemről vagy más országokkal fenntartott kapcsolatokról van-e szó). Ezek az 

értékek megkülönböztetik Európát mindenki mástól. 

• Az USA-val, Oroszországgal és Kínával fennálló kapcsolatokat többször is felvetik, és 

Törökországot is megemlítik 

• Az EU cselekvési képességének biztosítása (eszközök és döntéshozatali eljárások) 

 
Európai biztonság és védelem 

• Az EU és a NATO közötti kapcsolatokat vizsgálva van-e olyan terület, ahol az EU aktívabb 

lehet, miközben továbbra is a békés, de biztonságos Unióra összpontosít 

• A nemzetközi szinten az EU rendelkezésére álló valamennyi eszköz összehangolt 

felhasználása 

 
Európai kereskedelempolitika és gazdaság 
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• Arra vonatkozó elgondolás, hogy az EU képes legyen változást elérni a kereskedelem és a 

szabályozás révén, miközben biztosítja, hogy az EU a vállalkozások számára kívánatos hely 

legyen az üzleti tevékenység folytatásához 

• Megtalálni a helyét olyan nagy szereplők körében, mint Kína és az USA 

 
A munkacsoport polgári és nem polgári tagjai egyéb kérdéseket is felvetnek, és több felszólaló is kifejti, 
hogy növelni kell az európai választásokon való részvételt, és jobban be kell vonni a polgárokat a 
választások közötti időszakokban is. Felhívják a figyelmet a demokráciával kapcsolatos jobb 
kommunikáció és oktatás fontosságára, valamint arra, hogy biztosítani kell az uniós döntéshozatali 
folyamat átláthatóságát. 

 
3.   Az elnök záró megjegyzései 

 
Az elnök elismeri, hogy a munkacsoport valamennyi tagja nyomást gyakorolt a megbeszélések 
szerkezetének megszilárdítása érdekében. A jövőbeli üléseken döntő fontosságú lesz meghatározni 
azokat a kulcsfontosságú elemeket/témákat, amelyeket egyenként lehetne megvitatni, mindegyiket a 
polgári vitacsoport egy-egy képviselőjének részvételével kezdve. Más tagokat is támogat abban a 
törekvésben, hogy a munkacsoport hasznos és konkrét eszközöket tárjon a plenáris ülés elé. A 
vitacsoportokról és a platformokról szóló jelentések jó forrását képeznék ennek a struktúrának, az 
ülésen kialakított elképzelésekkel együtt.  Az elnök megjegyzi, hogy ő az utolsó pillanatban helyettesíti 
az állandó elnököt, Beaune urat, és hogy Beaune urat tájékoztatni fogják az ülés tapasztalatairól annak 
biztosítása érdekében, hogy a jövőbeli ülések a várakozásoknak megfelelő eredményeket hozzák. 
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II. MELLÉKLET Az Európa globális szerepével foglalkozó munkacsoport tagjainak jegyzéke 
 
ELNÖK: Clément BEAUNE (2022. január 1-jétől Hans DAHLGREN) 

 
 Francisco ALDECOA Nemzeti polgári vitacsoportok/rendezvények 

 Concepción ANDREAU RODRIGUEZ Régiók Bizottsága 

 Olivier BALDAUFF Tanács 

 Clément BEAUNE Tanács 

 Simone BEISSEL Nemzeti parlamentek 

 Rozalia-Ibolya BIRO Nemzeti parlamentek 

 Séamus BOLAND Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

 Josep BORRELL Európai Bizottság/EKSZ 

 Mansef CAMPOS Európai polgári vitacsoportok 

 Fabio Massimo CASTALDO Európai Parlament 

 Włodzimierz CIMOSZEWICZ Európai Parlament 

 Deirdre CLUNE Európai Parlament 

 Péter CSAKAI-SZOKE Európai polgári vitacsoportok 

 Hans DAHLGREN Tanács 

 Benedetto DELLA VEDOVA Tanács 

 Verena DUNST Helyi/regionális képviselő 

 Christian FEUSTEL Szociális partnerek 

 Carlo FIDANZA Európai Parlament 

 Domagoj HAJDUKOVIĆ Nemzeti parlamentek 

 Stephanie HARTUNG Nemzeti polgári vitacsoportok/rendezvények 

 Danuta HÜBNER Európai Parlament 

 Gisèle JOURDA Nemzeti parlamentek 

 Eric JULIEN Európai polgári vitacsoportok 

 Roelien KAMMINGA Nemzeti parlamentek 

 Bogdan KLICH Nemzeti parlamentek 

 Rihards KOLS Nemzeti parlamentek 

 Gunther KRICHBAUM Nemzeti parlamentek 

 Andrius KUBILIUS Európai Parlament 

 Ilhan KYUCHYUK Európai Parlament 

 Hélène LAPORTE Európai Parlament 

 Jaak MADISON Európai Parlament 

 Costas MAVRIDES Európai Parlament 

 Klaudia MAZUR Európai polgári vitacsoportok 

 Dajana MILINKOVIC Európai polgári vitacsoportok 

 Ruairí Ó Murchú Nemzeti parlamentek 

 Ali OUACH Európai polgári vitacsoportok 

 Jouni OVASKA Nemzeti parlamentek 

 George PAGOULATOS Nemzeti polgári vitacsoportok/rendezvények 

 Georgia PARPOSZ Európai polgári vitacsoportok 

 Inês PASCOAL DA SILVA Európai polgári vitacsoportok 

 Tonino PICULA Európai Parlament 

 Nik PREBIL Nemzeti parlamentek 
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 Kornelios S. KORNELIOU Tanács 

 Pavel SKULIL Európai polgári vitacsoportok 

 Mark SPEICH Régiók Bizottsága 

 Klaudia SZEMEREYNE PATAKI Helyi/regionális képviselő 

 Kim VALENTIN Nemzeti parlamentek 

 Ymare VAN DER SLUIS Európai polgári vitacsoportok 

 Viola VON CRAMON-TAUABADEL Európai Parlament 

 Sophie WILMES Tanács 

 Janica YLIKARJULA Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

 


