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1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 

A munkacsoport második ülésére távoli részvétellel kerül sor. Věra JOUROVÁ elnök megnyitja ülést, 

köszönetet mondva valamennyi tagnak a részvételért, és kifejezésre juttatva, hogy reményei szerint a 

következő ülésre már személyes részvétellel kerülhet sor. Az elnök lelkesedésének ad hangot azzal 

kapcsolatban, hogy a csoportnak immár módjában áll megvitatni a 2. európai polgári vitacsoport 

végleges ajánlásait, és külön üdvözli a vitacsoport képviselőit (a polgárok „nagyköveteit”).  

 

JOUROVÁ elnök hangsúlyozza, hogy a munkacsoportnak arra kell törekednie, hogy hozzájáruljon a 

polgárok munkájához, és reagáljon azokra. Méltatja a vitacsoport hozzájárulásainak minőségét. 

Felhívja továbbá a munkacsoport valamennyi tagjának figyelmét arra, hogy aki nem ért egyet a 

polgárok ajánlásaival (vagy további érveket kíván felsorakoztatni), írásban is megfogalmazhatja 

észrevételeit.  

 

Az elnök végül tájékoztatja a munkacsoport tagjait, hogy – amennyiben a rendelkezésre álló idő engedi 

– felkérheti őket a többnyelvű digitális platformra vonatkozó harmadik időközi jelentés megvitatására 

is. Nyomatékosan felhívja a résztvevőket, hogy felszólalásaikat – miként a megelőző ülésen is – 

szigorúan két percre korlátozzák. 

 

JOUROVÁ elnök ezután felkéri a 2. európai polgári vitacsoport képviselőit, hogy ismertessék a 

vitacsoport „Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” témakörben tett ajánlásait.  

 
2. Vita 
 

A vitacsoport két képviselője ismerteti a 2. európai polgári vitacsoportnak a munkacsoport 

szakterületébe tartozó ajánlásait, azaz a megkülönböztetésmentességről, a nemek közötti 

egyenlőségről, az emberi jogok, valamint a természet és az állatok jogainak védelméről, a 

magánélethez való jogról, a jogállamiság védelméről, a demokrácia védelméről és megerősítéséről, a 

médiáról, a félretájékoztatásról, a biztonságról, a szorosabb integrációról, valamint az európai 
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értékekről és identitásról szóló ajánlásokat. Ezek az ajánlások a 2. vitacsoport által tett 39 ajánlás közül 

mintegy 20 ajánlást jelentenek. 

 

JOUROVÁ elnök köszönetet mond a vitacsoport képviselőinek értékes hozzájárulásukért, és megadja 

a szót mindenkinek, aki reagálni kíván a polgárok ajánlásaira.  

 

Sok résztvevő mindenekelőtt eljárási kérdésekben emelkedik szólásra. Néhányan a munkacsoport 

üléseinek internetes közvetítése mellett érvelnek. Néhány résztvevő a vita strukturáltabbá tételére 

szólítja fel az elnököt, témák szerint csoportosítva például a vitacsoportok ajánlásait, a 

konferenciaplatform ötleteit és a munkacsoport tagjainak egyéb hozzájárulásait. Néhány résztvevő 

támogatja az elnök írásbeli észrevételekre vonatkozó kezdeményezését, kifejezésre juttatva, hogy 

kész a munkacsoport ülései között is kapcsolatban állni az érintett szereplőkkel. Néhány résztvevő kéri, 

hogy a tolmácsolás az EU több hivatalos nyelvén is (SK, LV) rendelkezésre álljon. 

 

Emellett néhány résztvevő felveti az ajánlások „megvalósíthatóságának” kérdését, kérve annak 

tisztázását, hogy lehetséges-e egyáltalán a végrehajtásuk – és ha igen, miként –, és rákérdezve a 

hatásköröknek a tagállamok és az Európai Unió közötti megosztására. A munkacsoport más tagjai 

szerint a vitacsoportok jelentős változtatásokat igénylő ajánlásait is tekintetbe kell venni, 

elgondolkozva azon, hogy a polgárok legjobb érdekét szem előtt tartva meg kell-e változtatni az ezen 

ajánlások végrehajtásához szükséges kompetenciaszintet. 

 

Ami az ajánlások érdemi tartalmát illeti, a munkacsoport tagjai köszönetet mondanak a polgároknak 

nagyra törő és innovatív munkájukért, és reagálnak a vitacsoport ajánlásaira. 

 Több résztvevő támogatja a vitacsoport arra vonatkozó ajánlásait, hogy az alapvető jogok 

tiszteletben tartását az EU-ban mindenütt biztosítani kell, és a meglévő eszközöket 

továbbfejlesztve meg kell védeni a jogállamiságot. Mások arra figyelmeztetnek, hogy a 

jogállamiságra vonatkozó jelenlegi jogi keret módosításai esetleg nehézkessé tennék a 

rendszert. Egyes résztvevők a kulturális örökség megerősítése mellett érvelnek, a 

sokféleségben látva az EU megerősödésének zálogát. 

 A résztvevők fontosnak tartják továbbá a tömegtájékoztatás szabadságának támogatását és 

a félretájékoztatás elhárítását. 

 A polgárok uniós döntéshozatalban való részvételét illetően a munkacsoport tagjai tudomásul 

veszik a vitacsoport ajánlásait, valamint fontosnak tekintik a konferenciáknak – a jelenlegi 

konferenciáéhoz és a konferenciaplatforméhoz hasonló – jövőbeli szerepét és az uniós polgári 

azonosságtudat kialakulását. 

 A résztvevők támogatják a vitacsoport hibrid fenyegetésekkel kapcsolatos ajánlásait is, és az 

EU szerepvállalásának fokozására szólítanak fel e téren. 

 

Ezt követően JOUROVÁ elnök tájékoztatja a résztvevőket a többnyelvű digitális platformnak a 

munkacsoportra alkalmazandó fő elképzeléseiről, és véleménynyilvánításra kéri fel a vitacsoport 

képviselőit és a munkacsoport többi tagját. Ezen elképzelések többek között a következőket foglalják 

magukban: a tagállamok közötti igazságügyi és bűnüldözési együttműködés javítása, az EU 

határozottabb hozzáállása Kínával és Oroszországgal szemben, a keresztény értékek szerepe, a 

fogyatékossággal élő személyek befogadása, az EU-n belüli mobilitás és az öröklési ügyek kezelése. 
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A 2. európai polgári vitacsoport egyik képviselője kéri, hogy a platform vagy a munkacsoport más 

tagjainak hozzájárulásai ne szorítsák háttérbe a polgári vitacsoportok ajánlásait, és felhívja az uniós 

intézményeket, hogy a polgárok ötleteit bátran ültessék át a gyakorlatba. A 2. vitacsoport képviselői 

kérik, hogy a munkacsoport következő megbeszélései strukturáltabbak legyenek, a részletek is 

kerüljenek megvitatásra; a fő törekvés annak feltárása legyen, hogy miként lehet valóban 

megvalósítani a polgárok ötleteit, és amennyiben a vitacsoportok ajánlásait mégsem hajtják végre, 

úgy az uniós intézményeknek részletes és átlátható indokolást kelljen adniuk ennek okairól az európai 

polgárok számára.  

 
3. Az elnök záró megjegyzései 

Věra JOUROVÁ elnök megköszöni minden résztvevő számára értékes hozzájárulását, és lezárja az 

ülést. Az elnök összegzésképpen megállapítja: 

 Az érdemi kérdésekben strukturáltabb vitára van szükség. A témákat csoportosítani kell, de a 

munkacsoporton belül nem kell alcsoportokat létrehozni.  A következő ülésre az ajánlásokat 

témák szerint csoportosítva, jegyzetekkel ellátott napirendben kell összeállítani. 

 A tolmácsolást a lehető legtöbb nyelvre biztosítani kell. 

 A munkacsoportot tájékoztatni kell a vitacsoport ajánlásaival kapcsolatban már folyamatban 

lévő kezdeményezésekről, valamint azok további végrehajtásáról. E vonatkozást a konferencia 

társelnökeinek meg kell vitatniuk, szem előtt tartva, hogy az EU-nak kreatívnak kell lennie, és 

meg kell találnia a módját, hogy megfeleljen a polgárok elvárásainak.  

 Az internetes közvetítés kérdése a vezető testület következő ülésén ismét napirendre kerül. A 

munkacsoportoknak teljes mértékben átláthatónak kell lenniük, ugyanakkor azt is figyelembe 

kell venni, hogy a polgárokat feszélyeztetheti a nyilvános szereplés. Javasolja, hogy kérdezzék 

meg a munkacsoport polgár tagjait, hogy ellenzi-e valaki a következő ülések internetes 

közvetítését. 


