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Az Európa jövőjéről szóló konferencia jelenleg gőzerővel zajlik. A 
konferencia 2021. június 19-én Strasbourgban tartott, alakuló plenáris ülését 
követően megkezdték munkájukat az európai polgári vitacsoportok, amelyek 
szeptember közepén találkoztak először. A vitacsoportokban mintegy 800 
véletlenszerűen kiválasztott uniós polgár vesz részt, akik az EU 
sokszínűségét tükrözve, négy csoportban vitatják meg a különféle 
kulcsfontosságú szakpolitikai területek legfontosabb témáit. Az európai 
polgári vitacsoportok a nemzeti polgári vitacsoportok mellett kulcsszerepet 
játszanak majd a konferencián, mivel ajánlásaikat – a konferencia 
többnyelvű digitális platformján keresztül érkező észrevételekkel együtt – 
megvitatja a konferencia plenáris ülése, amely a konferencia 
végeredményére vonatkozó javaslatokat terjeszt a vezető testület elé.  

A konferencia többnyelvű digitális platformja – amelyen minden uniós polgár, 
az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyikén megoszthatja véleményét – 
továbbra is gyűjti a polgárok észrevételeit. Október végéig több mint 9000 
gondolatot vetettek fel a platformon. Már megjelentek az első jelentések a 
platformon keresztül tett észrevételekről, amelyekből áttekintést kaphatunk a 
platformon, valamint a konferenciához kapcsolódóan EU-szerte szervezett 
rendezvényeken megvitatott gondolatok sokféleségéről.   

Az október 8–9-én megrendezett, 2021. évi Európai Ifjúsági Rendezvény 
középpontjában a 16–30 évesek elképzelései álltak. A rendezvény 16 és 30 
év közötti fiatalokat hozott össze Strasbourgban és online, hogy kialakítsák 
és megosszák egymással Európa jövőjével kapcsolatos elképzeléseiket.  

I. BEVEZETÉS  
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Fontos mérföldkő volt a konferencia második plenáris ülése, amelyre 
2021. október 22–23-án került sor. A plenáris ülés először ült össze teljes 
összetételében, minthogy az európai polgári vitacsoportok 80 képviselője is 
elfoglalta helyét. Az egyedülállóan sokszínű plenáris ülés meghallgatta az 
első jelentéseket a folyamatban lévő panelbeszélgetésekről, és megvitatta a 
polgárok által a digitális platformon tett, valamint a konferencia részeként 
szervezett különböző rendezvények és viták során elhangzott 
hozzászólásokat. A plenáris ülést a következő három társelnök vezette: 
Guy Verhofstadt európai parlamenti képviselő, a Tanács képviseletében 
Gašper Dovžan államtitkár és Dubravka Šuica, az Európai Bizottság 
alelnöke. 
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A. Többnyelvű digitális platform 

A többnyelvű digitális platform (https://futureu.europa.eu/) továbbra is 
kulcsszerepet tölt be az Európa jövőjéről szóló konferencia transznacionális 
demokratikus vitája során. Minden európai polgár számára biztosítja a 
részvétel lehetőségét, az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyikén. A 
polgárok közzétehetik ötleteiket, támogathatják mások ötleteit, és 
hozzászólhatnak azokhoz. A platform jelenti azt a helyet is, ahol bárki 
megoszthatja a konferencia rendezvényeivel kapcsolatos információkat, 
illetve beszámolhat azok eredményeiről. Az észrevételek – akárcsak a 
digitális platformhoz kapcsolódó nyílt adatfájlok – nyilvánosan 
hozzáférhetők. 

Október végéig több mint 3,6 millió egyéni látogatót, 33 213 aktív résztvevőt, 
9111 megvitatott ötletet és közel 3500 rendezvényt regisztráltak a 
többnyelvű digitális platformon, és a részvétel az elmúlt hónapokban 
folyamatosan nőtt. További erőfeszítésekre van szükség a platform 
népszerűsítése és annak biztosítása érdekében, hogy azt minél több polgár 
megismerhesse. 

Mi történik az Európa jövőjéről szóló konferencián? 

33 213 
platformrésztvevő 

160 301 
rendezvényrésztvevő 

9111 
ötlet 

   

15 387 
észrevétel 

3456 
rendezvény 

45 470 
támogatás 

   

1. ábra: október 29-i részvételi adatok (forrás: futureu.europa.eu)  

Egy alvállalkozó összegyűjti és elemzi a platformra beérkező észrevételeket, 
majd jelentéseket készít és közzéteszi azokat a platformon. Az első időközi 
jelentést – amely a 2021. április 19. és augusztus 2. között gyűjtött 
észrevételeket tartalmazza – szeptemberben tették közzé. 2021. október 15-

II. EURÓPAI SZINTŰ TEVÉKENYSÉGEK  

https://futureu.europa.eu/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=hu
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=hu


TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS | KONFERENCIA EURÓPA JÖVŐJÉRŐL | 5 

én közzétették a második időközi jelentést, amely a 2021. szeptember 7-ig 
beérkezett észrevételekről szól. Ezzel egyidejűleg kiegészítő jelentést is 
közzétettek tagállamok szerinti bontásban a platformra beérkezett 
észrevételekről. 

A platform jelentéseiből kiderül, hogy ez idáig az európai demokrácia, 
valamint az éghajlatváltozás és a környezetvédelem a legnépszerűbb 
vitatémák a résztvevők körében. Az állampolgárok – az uniós országok 
mindegyikéből – más témákban is számos ötletet terjesztettek elő, és a 
konferencia rendezvényein a legkülönfélébb témákat vitatták meg. 

 

A jelentések – amelyek gondolattérképeket is tartalmaznak – hasznos 
segítségnek bizonyultak a résztvevők számára az európai polgári 
vitacsoportok első körénél, a munkaterületek azonosításához és 
meghatározásához. A jelentéseket a 2021. október 23-i konferencia plenáris 
ülésén és az azt megelőző munkacsoportüléseken is megvitatták. 

A harmadik időközi jelentés 2021 decemberére készül el, és azt az európai 
polgári vitacsoportok utolsó ülésein, valamint a konferencia plenáris 
ülésének soron következő ülésein fogják felhasználni. A jelentés a 
november elejéig érkezett észrevételeket fogja tartalmazni. A végleges 
jelentés jövőre készül el, hogy azt a 2022 tavaszán tartandó utolsó plenáris 
ülés előtt közzé lehessen tenni. Tagállamonként további jelentések 
közzétételére is sor fog kerülni. 

A moderálásnak köszönhetően a platform biztonságos térként szolgál, ahol 
a polgárok élethelyzetüktől és attól függetlenül, hogy Európa mely 
szegletében élnek, otthonosan érzik magukat és szívesen vesznek részt a 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=hu
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/v64hsccr6w9ihdawj8umt9m9lup1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf%22;%20filename*=UTF-8''COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211110T080450Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ca6e0771a65ec1436603a59f20c25b573df55fb8bf480c1574a8ee009f7e8943
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vitában. A Közös Titkárság felügyelete alatt álló moderátorcsapat a vezető 
testület nevében biztosítja a konferencia alapokmányának és a részvételi 
szabályoknak a betartását. Az elmúlt hónapokban sértő tartalom miatt a 
hozzászólásoknak csak egy kis része igényelt moderálást. 

B. Európai polgári vitacsoportok 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia középpontjában az európai polgári 
vitacsoportok állnak, amelyekben mintegy 800 polgár vesz részt az EU 
minden területéről és az EU valamennyi szegletéből. A vitacsoportokat a 
három intézmény a társelnökök által meghatározott szabályok alapján és a 
vezető testület felügyelete alatt, egy konzorcium segítségével szervezte 
meg. Az európai polgári vitacsoportok résztvevőit 2021 nyarán, 
véletlenszerűen választották ki az Európa jövőjéről szóló konferenciáról 
szóló közös nyilatkozatban meghatározott 5 kritérium (nem, életkor, földrajzi 
származás – nemzetiség és városi/vidéki származás –, társadalmi-
gazdasági háttér és iskolai végzettség) alapján. Mindegyik vitacsoport 
három hétvégén át ülésezik: az első ülésekre Strasbourgban, a második 
körre online, a harmadik sorozatra pedig négy város (Dublin, Firenze, 
Natolin és Maastricht) felsőoktatási intézményeiben kerül sor. 

2021 szeptemberében négy tematikus vitacsoport kezdte meg a 
tanácskozást, amelyek mindegyikét legfeljebb 200 polgár alkotja – 
egyharmaduk 16 és 25 év közötti fiatal –, akiket az EU demográfiai és 
társadalmi sokszínűségét tükrözve, véletlenszerűen választottak ki.  

Az egyes vitacsoportok első ülésére személyes részvétellel, Strasbourgban 
került sor. Az ülés célja a tanácskozások napirendjének meghatározása volt. 
A vitacsoportokban részt vevő polgárok először az Európáról alkotott 
jövőképükkel és annak kialakításával kapcsolatosan elmélkedtek, majd a 
vitacsoportok fő témáinak keretén belül meghatározták a megvitatandó 
kérdéseket. Ezután rangsorolták azokat a témákat, amelyekre 
összpontosítani kívánnak és amelyekkel mélyrehatóan szeretnének 
foglalkozni, hogy konkrét ajánlásokat fogalmazhassanak meg az Európai 
Unió intézményei számára. 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 viták eredményeként meghatározott kiemelt témákat úgynevezett 
„munkaterületek” (azaz fő témák) és „altémák” köré szervezték, és ezek 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=hu
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=hu
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=hu
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szolgáltak a második ülések alapjául. Ennek érdekében a résztvevők 
megkapták a témákra vonatkozó alapvető információkat, a többnyelvű 
digitális platform első időközi jelentéséből származó, kapcsolódó 
információkat, beleértve az elemzést és a gondolattérképeket, valamint a 
magas szintű külső szakértők előadásait. Az első üléseken sorsolással 
választották ki az egyes vitacsoportokból azt a 20-20 képviselőt, akik részt 
vettek a konferencia plenáris ülésén.  

  

Az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás/ifjúság, 
sport, kultúra és oktatás/digitális átállás” vitacsoport első ülésére 
szeptember 17–19-én került sor. Ez a vitacsoport a gazdaság és a 
munkahelyek jövőjére összpontosít, különös tekintettel a világjárványt 
követő időszakra, és kellő figyelmet fordítva a társadalmi igazságossággal 
összefüggő, kapcsolódó kérdésekre. Emellett az egyik legjelentősebb 
megvitatandó jövőorientált kérdéssel, a digitális átállásban rejlő 
lehetőségekkel és az azzal járó kihívásokkal is foglalkozik. Ez a vitacsoport 
az ifjúság, a sport, a kultúra és az oktatás szempontjából is vizsgálja Európa 
jövőjét. A résztvevő polgárokat Guy Verhofstadt társelnök, európai 
parlamenti képviselő köszöntötte. Az első ülésszak munkája a következő öt 
munkaterület jóváhagyásával zárult: „Foglalkoztatás Európában”; „Gazdaság 
a jövőre nézve”; „Igazságos társadalom"; „Tanulás Európában” és „Etikus és 
biztonságos digitális átállás”. Az ülés eredményjelentése elérhető a 
többnyelvű digitális platformon.  

Az „Európai demokrácia/értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 
vitacsoport ülésére szeptember 24–26-án került sor. Ez a vitacsoport a 
demokráciával kapcsolatos kérdéseket vitatja meg: például a választásokról, 
a 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 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbEZ4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--355c6eae3947a90ce3b724952a23a95f58766e7d/Panel%201%20session%202%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=hu


TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS | KONFERENCIA EURÓPA JÖVŐJÉRŐL | 8 

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. A résztvevőket az EU Tanácsa szlovén elnökségének 
képviseletében Gašper Dovžan társelnök, Szlovénia Európa-ügyi 
államtitkára köszöntötte. Az első ülésszak munkája a következő öt 
munkaterület jóváhagyásával zárult: „A jogok és a 
megkülönböztetésmentesség biztosítása”, „A demokrácia és a jogállamiság 
védelme”, „Az EU reformja”, „Az európai identitás építése”, „A polgárok 
részvételének erősítése”. Az ülés eredményjelentése megtekinthető a 
többnyelvű digitális platformon.  

  

Az „Éghajlatváltozás, környezet/egészség” vitacsoport október 1–3-án 
tartotta első ülését. A vitacsoport az éghajlatváltozás hatásaira, a 
környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre, valamint az Európai Uniót 
érintő új egészségügyi kihívásokra összpontosított. Ezek a témák azokhoz 
az uniós célkitűzésekhez és stratégiákhoz is kapcsolódnak, amelyek a 
mezőgazdaságra, a közlekedésre és mobilitásra, az energiára és a 
szénhasználaton túllépő társadalom felé való átmenetre, a kutatásra, az 
egészségügyi rendszerekre, az egészségügyi válságokra való reagálásra, a 
megelőzésre és az egészséges életmódra vonatkoznak. Az első ülésszak 
munkája a következő öt munkaterület jóváhagyásával zárult: „Jobban élni”, 
„Környezetünk és egészségünk védelme”, „A gazdasági irány és fogyasztási 
szokásaink megváltoztatása”, „A fenntartható társadalom megvalósítása” és 
„Gondoskodás mindenki számára”. Az ülés eredményjelentése 
megtekinthető a többnyelvű digitális platformon.  

A negyedik, „Az EU a világban / Migráció” vitacsoport október 15–17-én 
ülésezett először, és az EU globális színtéren betöltött szerepét vizsgálta, 
többek között a következőkkel kapcsolatos célkitűzések és stratégiák 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajA5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a47046c87e9136e1cdfba52c8a3e9713e2804575/Panel%202%20session%201%20Report__FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajQ5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6b0e1a23653b2295dafdb73a356d95ffdad7c0e0/Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=hu
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mentén: az EU biztonsága; védelem; kereskedelempolitika; humanitárius 
segítségnyújtás és fejlesztési együttműködés; külpolitika, valamint 
szomszédságpolitika és az EU bővítése. Emellett arról is értekezett, hogy az 
EU-nak miként kellene kezelnie a migrációt. Dubravka Šuica, az Európai 
Bizottság demokráciáért és demográfiáért felelős alelnöke köszöntötte a 
polgárokat. Az első ülésszak munkája a következő öt munkaterület 
jóváhagyásával zárult: „Önállóság és stabilitás”, „Az EU mint nemzetközi 
partner”, „Egy erős EU egy békés világban”, „A migráció emberi 
szemszögből”, „Felelősségvállalás és szolidaritás uniós szinten”. Az ülés 
eredményjelentése elérhető a többnyelvű digitális platformon.  

 

C. Európai Ifjúsági Rendezvény (október 8–9.) 

Október 8–9-én került sor az Európai Ifjúsági Rendezvényre (EYE2021), 
amelyen 10 000 fiatal vett részt online és Strasbourgban, az Európai 
Parlamentben, hogy együtt alakítsák és megosszák egymással az Európa 
jövőjével kapcsolatos elképzeléseiket. Az EYE egyedülálló lehetőség a 16–
30 éves korosztály számára, hogy éppen az európai demokrácia szívében 
létesítsenek egymással személyes és online kapcsolatot, inspirálják 
egymást, továbbá szakértőkkel, aktivistákkal, befolyásos személyekkel és 
döntéshozókkal való eszmecserét folytassanak. 

2021 májusa óta – a páneurópai ifjúsági szervezetekkel együttműködve – 
több mint 2000 javaslatot gyűjtöttek össze online az Európai Unió fiatal 
polgáraitól. Emellett több, az Európa jövőjéről szóló konferenciával 
foglalkozó ülést is szerveztek, mind a rendezvényt megelőzően online, mind 
pedig a strasbourgi EYE alatt. 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVZHIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9b49d1a172c2fe0d8e6ff29ae0c38dd0142573e1/Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf
http://www.eye2021.eu/
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A rendezvényt követően a résztvevők 20 legkiemelkedőbb ötletét – 
konferenciatémánként kettőt – összegyűjtötték az Európa jövőjéről szóló 
konferencia ifjúsági ötletekről szóló jelentésében, amelyet 23 nyelven tettek 
közzé. A rendezvényről szóló jelentést október 23-án mutatták be a 
konferencia plenáris ülése előtt az európai polgári vitacsoportok fiatal 
résztvevői, akik az EYE2021-en is részt vettek. Az összes összegyűjtött 
gondolat elérhető a search.youthideas.eu oldalon. 

D. Második plenáris ülés (október 22. és 23.)  

A konferencia második plenáris ülésére 2021. október 22–23-án került sor. A 
plenáris ülésen több mint 400 tag vett részt a helyszínen vagy távolról. 

 

A társelnökök nevében Guy Verhofstadt köszöntötte a konferencia második 
plenáris ülésének tagjait, és megjegyezte, hogy nem érkezett ellenvetés a 
napirenddel kapcsolatban. Külön köszöntötte a négy európai polgári 
vitacsoportot képviselő 80 polgárt, akik először vettek részt a konferencia 
plenáris ülésén, és elégedetten állapította meg, hogy a plenáris ülés 
összetételét tekintve immáron teljes. Dubravka Šuica alelnök szintén 
köszöntötte a vitacsoportok képviselőit, majd hangsúlyozta, hogy a 
konferenciának a polgárokra kell összpontosítania, és külön köszöntötte a 
Nyugat-Balkán képviselőit. Gašper Dovžan társelnök kiemelte, hogy a 
konferencia egy olyan projekt, amelyet a polgárok hívtak életre, és hogy a 
második plenáris ülés során az európai polgári vitacsoportok, a nemzeti 
vitacsoportok és rendezvények, az Európai Ifjúsági Rendezvény és a 
többnyelvű digitális platform visszajelzéseit fogják összegyűjteni és 
megvitatni.  

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
http://search.youthideas.eu/
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Dubravka Šuica társelnök bemutatta az európai polgári vitacsoportokat. 
Megjegyezte, hogy az egyik, a polgárok rendkívül sokszínű csoportjából álló 
vitacsoport lenyűgöző elkötelezettségének maga is tanúja volt. A négy 
vitacsoport 800 résztvevője találkozott az első üléseken, és megkezdték 
saját témáik megvitatását. Az elkövetkezendő hónapokban folytatni fogják a 
megbeszéléseket, és ajánlásaikat a plenáris ülés elé fogják terjeszteni.  A 
társelnök ezután átadta a szót a négy európai polgári vitacsoport két-két 
képviselőjének. Előadásaikban a képviselők hangsúlyozták, hogy a 
vitacsoportok a saját területükön belüli jövőkép kialakítására, a 
munkaterületek1 és a kapcsolódó altémák meghatározására 
összpontosítottak, és ezeket a következő üléseken mélyrehatóbban 
megvitatják majd.  

Ezt követően vita indult. A felszólalók többek között:  

 üdvözölték a polgári vitacsoportok első üléseiről kapott 
visszajelzéseket, hangsúlyozták, hogy azok máris nagyon fontos 
témákat tártak fel, és kiemelték annak fontosságát, hogy 
meghallgassák a polgárok ötleteit, és hogy azok központi helyet 
kapjanak a konferencia során; 

 hangsúlyozták, hogy a konferencia munkájának konkrét, kézzelfogható 
eredményekhez kell vezetnie; 

 a végeredmény strukturált módon történő, hatékony nyomon 
követésére szólítottak fel; 

 hangsúlyozták, hogy az uniós intézményeknek és a tagállamoknak 
létfontosságú szerepet kell játszaniuk annak biztosításában, hogy a 
konferencia eredményeit alkalmazzák is; 

 megjegyezték, hogy a helyi és regionális önkormányzatok fontos 
szerepet játszanak ebben az egész folyamatban; 

 úgy gondolták, hogy a polgári vitacsoportok a részvételi demokrácia 
innovatív formái, amelyek a jövőben állandóbb, strukturáltabb polgári 
részvétellel folytatódhatnak. 

                                                
1.  A munkaterületek és altémák, továbbá a munkacsoportok munkájával kapcsolatos 

jelentések vonatkozásában lásd: Európai polgárok vitacsoportja – Konferencia Európa 
jövőjéről. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=hu
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=hu
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Néhányan hangsúlyozták, hogy az élet minden területéről meg kell hallgatni 
és be kell vonni a polgárokat, valamint kiemelték, hogy a konferenciának 
sokszínűnek és befogadónak kell lennie. Mások úgy vélték, hogy több 
plenáris időre lenne szükség a vitacsoportok és a többnyelvű digitális 
platform által meghatározott témák megvitatásához. 

Egyes felszólalók azzal érveltek, hogy a konferenciának nem annyira az 
intézményi reformra és a hatáskörökkel kapcsolatos kérdésekre, mint inkább 
a szakpolitikákkal kapcsolatos kérdésekre kellene összpontosítania, míg 
mások azt hangsúlyozták, hogy az EU-nak képesnek kell lennie arra, hogy 
eredményeket érjen el a kívánt szakpolitikák terén. 

A nyolc európai polgári vitacsoport képviselői által ismertetett témák és 
munkaterületek kapcsán a képviselők sokféle kérdést érintettek, többek 
között az alábbiakat: 

 jobb és erősebb gazdaságok felépítésének támogatása a társadalmi 
kohézió és igazságosság egyidejű biztosítása mellett, az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz, az oktatáshoz, a minimális 
jövedelemhez és a lakhatáshoz való, mindenki számára biztosítandó 
hozzáférést is ideértve; 

 fellépés az éghajlatváltozás ellen, az igazságos átállás jegyében; 
 igazságos és közös megközelítés a migráció vonatkozásában;  
 a demográfiai változások kihívásainak kezelése;  
 a digitális technológia fejlesztése és a digitális jogok védelme 

(biztonságos és átlátható digitális társadalom); 
 a stratégiai autonómia szükségessége; 
 közös hang a külpolitikában. 



TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS | KONFERENCIA EURÓPA JÖVŐJÉRŐL | 13 

Több képviselő is felvetette az alábbiakat: 

 a jogállamiság és a médiaszabadság mint az EU alapelveinek 
tiszteletben tartása; 

 az összes tagállam alkotmányos identitásának tiszteletben tartása; 
 a közös értékek és az alapvető jogok fontossága;  
 az uniós döntéshozatali folyamatban alkalmazott részvételi 

demokrácia, közvetlen részvétel és átláthatóság továbbfejlesztésének 
szükségessége.  

Gašper Dovžan társelnök felkérte a nemzeti vitacsoportok és 
rendezvények képviselőit, hogy mutassák be munkájukat. A képviselők 
előadásaikban áttekintést adtak a különböző szinteken és különböző 
szereplőkkel folytatott, folyamatban lévő és tervezett tevékenységeikről. 
Néhányan további megvitatásra szánt, előzetes témákat vetettek fel, illetve 
adtak azokról beszámolót.  

Számos felszólaló hívta fel a figyelmet a fiatalok részvételének 
fontosságára, kiemelve a fiatalok, köztük a diákok részvételével zajló 
rendezvényeket. Hangsúlyozták, hogy a fiatalok előtt számos kihívás áll, és 
ismertettek néhány, e rendezvényeknek köszönhető eredményt. 

Több képviselő is kiemelte a civil társadalom fontosságát a nemzeti, 
regionális és helyi szintű rendezvények szervezésében, valamint annak 
biztosításában, hogy a konferencia az Európai Unió minden szegletében 
eljusson a polgárokhoz, a marginalizált csoportokat is beleértve. 

A nemzeti vitacsoportok és rendezvények számos képviselője 
aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a vitán kevesebben vettek részt e 
napirendi pont során, és hangsúlyozták, hogy alapvető fontosságú, hogy a 
plenáris ülés valamennyi tagja meghallgassa a polgárok mondanivalóját, és 
ténylegesen nyomon kövesse azok ajánlásait.    

Guy Verhofstadt társelnök délután újra megnyitotta az ülést, és felkérte az 
Európai Ifjúsági Rendezvény (EYE) három résztvevőjét – akik egyben az 
európai polgári vitacsoportok tagjai is – hogy szólaljanak fel. A fiatalok 
áttekintést adtak az Európai Ifjúsági Rendezvényen részt vevő fiatal 
polgárok által kiválasztott 20 „legjobb ötletről”, amelyek az „ifjúsági ötletekről 
szóló jelentésében” találhatók. Hangsúlyozták, hogy a fiataloknak 
kézzelfogható elképzeléseik vannak a közös Európáról. Guy Verhofstadt 
társelnök megjegyezte, hogy a javaslatok rendkívül nagyratörőek, és 
egyesek mélyreható reformokat igényelnek. Javasolta, hogy azokat a 
többnyelvű digitális platform időközi jelentéseivel együtt vitassák meg. 

Verhofstadt társelnök ezután a legfontosabb statisztikai adatok 
ismertetésével megnyitotta a vitát a többnyelvű digitális platformról. 
Megállapította, hogy fokozódott a részvétel, de úgy vélte, hogy annak 
további növelésére van szükség. A társelnök kiemelte azokat a platformon 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
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felvetett és a második időközi jelentésben is megemlített ötleteket, amelyek 
a legtöbb támogatást és megjegyzést kapták, és megállapította, hogy a 
polgárok kritikusak, de egyúttal nagyon konstruktívak is, és az EU jobbá 
tételére törekszenek.  

Az ezt követő vitában több felszólaló is hangsúlyozta a platform egyedi és 
innovatív jellegét, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén megszólalási 
lehetőséget biztosít a polgároknak és teret ad a vitáknak, és megjegyezte, 
hogy a hozzászólások és a látogatók száma már most is jelentős. 
Megjegyezték, hogy a moderálással kapcsolatos kezdeti aggodalmak 
ellenére csak néhány felhasználót kellett letiltani. Mások úgy vélték, hogy a 
résztvevők számának magasabbnak kellene lennie, és hogy a platform még 
nem eléggé ismert, és még nem jutott el elég polgárhoz (különös tekintettel 
a fiatalokra és a nőkre), valamint hogy többet kell tenni a platform 
népszerűsítése érdekében. Többen felhívták a figyelmet, hogy a platformot 
mindenki számára hozzáférhetővé és felhasználóbaráttá kell tenni, a 
fogyatékkal élőket is beleértve. Néhányan azt javasolták, hogy a jövőben, 
esetleg egy strukturáltabb polgári részvétel keretében, a konferencia után is 
tartsák fenn a platformot.  

 

Hangsúlyozták, hogy számos, a platformról származó ötlet már bekerült a 
vitacsoportokban folytatott beszélgetésekbe, és az azokat követő vitákban 
több hozzászólás is közvetlenül a platform ötleteire hivatkozott. A felszólalók 
a következő politikai témakörökben határozták meg a prioritások széles 
körét: digitális átalakulás, gazdaság és versenyképesség, a régiók szerepe, 
pénzügyi szolgáltatások, társadalmi igazságosság, egészségügy, 
jogállamiság, demokrácia, polgári részvétel, környezetvédelem és éghajlat, 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=hu
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migráció, energia, alapvető jogok, értékek, külpolitika, közös védelem, 
biztonság, oktatás és kultúra. 

Néhányan magával a konferencia folyamatával és működésével 
kapcsolatban tettek észrevételeket. Többen felvetették, hogy ténylegesen 
nyomon kell követni az eredményeket, és hogy a nyugat-balkáni partnerek 
bevonása is fontos. Több résztvevő kérte, hogy a polgárok kapjanak több 
lehetőséget a plenáris ülés többi tagjával, különösen a választott 
képviselőkkel való kapcsolattartásra. Guy Verhofstadt társelnök tudomásul 
vette a polgárok részvételével kapcsolatos aggodalmakat, és hangsúlyozta, 
hogy a következő plenáris ülések formája más lesz, mivel azok az európai 
polgári vitacsoportok eredményeire összpontosítanak majd, így a polgárok 
hozzájárulása kerül a középpontba.  

A három társelnök mindenkinek megköszönte a részvételt és a 
hozzájárulást, és lezárták a konferencia második plenáris ülését. 

Október 22-én, pénteken ülésezett először a kilenc, egyenként mintegy 50 
plenáris tagból álló és a platform/az európai polgári vitacsoportok 
valamennyi témakörét lefedő plenáris munkacsoport. Az Európai 
Parlament, az Európai Bizottság, az EU Tanácsa és a nemzeti parlamentek 
képviselői két-két munkacsoportot vezetnek, míg az Európai Ifjúsági Fórum 
elnöke egy munkacsoportot vezet. A munkacsoportok első ülésükön a 
különböző nemzeti és európai polgári vitacsoportokkal kapcsolatos első 
benyomásokat, valamint a többnyelvű digitális platformról származó, a saját 
témájukhoz kapcsolódó hozzászólásokat vitatták meg.  

E. Vezető testület  

Az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testülete a 2021. július és 
október közötti időszakban két alkalommal ülésezett, mégpedig július 19-én 
és szeptember 20-án. Az egyes ülésekről készült részletes beszámoló 
valamennyi nyelven elérhető a többnyelvű digitális platformon, a Vezető 
testület menüpont alatt.  

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=hu
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=hu
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A vezető testület július 19-i ülésén jóváhagyta a konferencia eljárási 
szabályzata 16. cikkének módosítását a helyi és regionális 
önkormányzatoknak, valamint a szociális partnereknek a konferencia 
plenáris ülésén való megnövelt képviselete tekintetében. A vezető testület 
tájékoztatást kapott továbbá az európai polgári vitacsoportok szervezésével 
kapcsolatos, különösen a vitacsoportok sorrendjét és helyszínét, valamint a 
témák kidolgozásának módszertanát illető gyakorlatok naprakésszé 
tételéről, valamint a konferencia plenáris munkacsoportjaival kapcsolatos 
előkészületek jelenlegi állásáról és az Európa jövőjéről szóló konferenciáról 
szóló közös kommunikációs tervről.  

Szeptember 20-i ülésén a vezető testület tájékoztatást kapott az európai 
polgári vitacsoportokról és különösen az 1. vitacsoport első ülésének 
kedvező tapasztalatairól, és ezzel kapcsolatosan eszmecserét tartott. A 
vezető testület ezenkívül a többnyelvű digitális platformról is tájékoztatást 
kapott – az időközi jelentéseket és a platform moderálását is beleértve –, és 
eszmecserét tartott a témában. Jóváhagyta továbbá a konferencia október 
22–23-i plenáris ülésének napirendtervezetét – a délelőtti és délutáni ülések 
témáinak csoportosításával –, és eszmecserét tartott a konferencia alakuló 
plenáris üléséről. A vezető testület végezetül tájékoztatást kapott a 
konferencia plenáris munkacsoportjainak előkészületeiről, és megvitatta a 
még nyitott kérdéseket.  
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F. Egyéb tevékenységek  

Az Európa jövőjéről szóló konferenciával kapcsolatos kommunikáció az 
uniós intézmények – az Európai Parlament, a Tanács és az Európai 
Bizottság – és a tagállamok közös felelőssége. A konferencia 
népszerűsítése elsősorban a konferencia központi platformjaként 
funkcionáló, többnyelvű digitális platform népszerűsítését jelenti. Az uniós 
intézmények folytatták összehangolt erőfeszítéseiket az Európa jövőjéről 
szóló konferenciáról, valamint annak egyes pilléreiről és eseményeiről való 
széles körű tájékoztatás terén. Ezt célzott közösségi médiakampányok, 
többek között fizetett hirdetések, tájékoztató rendezvények (több száz ilyen 
rendezvény volt, és még több lesz) szervezése és az azokon való részvétel, 
valamint a hagyományos média minőségi tudósításainak támogatása révén 
tették.  

2021 szeptembere óta széles körű kommunikációs tevékenységekre került 
sor az európai polgári vitacsoportok népszerűsítése és az azokról való 
tájékoztatás érdekében. Ezek a következőket foglalták magukban: 

 sajtótájékoztatók és a médiának szánt csomagok (sajtóközlemények, 
tudnivalók a sajtó munkatársai számára, háttérdokumentumok, webes 
közvetítés stb.); 

 újságírók meghívása, hogy kövessék az első strasbourgi üléseket 
(összesen több mint 100 újságíró volt jelen); 

 négy technikai jellegű tájékoztató a média számára (három 
Strasbourgban és egy Brüsszelben); 

 lehetőség biztosítása a vitacsoportokban részt vevő polgárok számára 
arra, hogy a konferencia „nagyköveteivé” váljanak és a hagyományos 
és a közösségi média aktív résztvevői legyenek; 

 a polgárok tapasztalatairól készített videofelvételek sorozata, amelyet 
kommunikációs célokra használnak fel.   

 

https://futureu.europa.eu/?locale=hu
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Ennek eredményeképpen az EU-ban, valamint a közösségi médiában máris 
nagy visszhangja volt az eseménynek. A vitacsoportok résztvevői közül 
sokan osztották meg saját személyes történeteiket és Európa jövőjével 
kapcsolatos elképzeléseiket. 

  

A Régiók Európai Bizottsága folyamatosan végzett kommunikációs és 
ismeretterjesztő tevékenységeket: többek között több mint 120 helyi, ezen 
belül határokon is átnyúló és transznacionális polgári fórumot és számos 
magas szintű rendezvényt szervezett. A Régiók és Városok Európai 
Hetének idei rendezvénye – az EU regionális és helyi érdekeltek számára 
szervezett, mérföldkőnek számító eseménye, amelyen 17 600 résztvevő vett 
részt – szintén hozzájárult a konferenciáról folytatott demokratikus vitához.  

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is lépéseket tett annak 
érdekében, hogy tagjai és az általuk képviseltek teljes mértékben részt 
vehessenek az első olyan, közvetlen európai szintű polgári vitában, amely 
az EU jövőbeli kihívásairól és prioritásairól szól. Az EGSZB csoportjai vagy 
szekciói számos helyi rendezvényt támogattak, beleértve a központi szinten 
szervezett nemzeti konzultációkat és rendezvényeket, valamint az érintett 
érdekelt felek – köztük a szociális partnerek és a szervezett civil társadalom 
– számára szervezett tájékoztatókat és képzéseket, melyek során 
részvételre hívtak és ismertették annak különféle módozatait.  

A Polgármesterek Szövetsége – Európa is arra kérte az aláíró feleket, hogy 
vegyenek részt aktívan és népszerűsítsék a rendezvényt polgáraik körében. 
A méltányosabb és klímasemleges Európára irányuló, megújult törekvés 
köré szerveződő kampány több eseménye is kapcsolódott az Európa 
jövőjéről szóló konferenciához. A közös erőfeszítést és a közös célt a civil 
társadalom Európa jövőjéről szóló konventje és más uniós, nemzeti és 
regionális szintű civil társadalmi szervezetek és platformok is támogatták.  

http://cor.europa.eu/
https://cor.europa.eu/hu/engage/Pages/future-of-europe.aspx#Rendezvények
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/hu
https://www.eesc.europa.eu/hu/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.polgarmesterekszovetsege.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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A közös nyilatkozat szerint a konferencia az Európai Parlament, a Tanács és 
az Európai Bizottság közös vállalkozása, amelyben a felek az Európai Unió 
tagállamaival együtt egyenrangú partnerként járnak el. A tagállamok nemzeti 
sajátosságaiknak megfelelően további rendezvényekkel járulnak hozzá a 
konferenciához. 

Több tevékenység zajlik a tagállamokban, amelyek különféle nemzeti, 
regionális, helyi és egyes esetekben transznacionális szintű rendezvényt és 
kezdeményezést foglalnak magukban, és több ezer résztvevőt érnek el.  E 
rendezvények és kezdeményezések fő célja, hogy meghallgassák a 
polgárokat, és a lehető legnagyobb mértékben bevonják őket az Európai 
Unióról szóló vitákba. Az inkluzivitás és a polgárok érdeklődésének 
felkeltése ugyancsak prioritást jelent ezeknél a rendezvényeknél és 
kezdeményezéseknél, és olyanok bevonására is törekednek, akik általában 
nem aktívak vagy nem vesznek részt az uniós ügyekben.  

A polgárok minél szélesebb körének megszólítása érdekében számos 
kampány és kezdeményezés indult azzal a céllal, hogy a tagállamokban 
felhívják a figyelmet a konferenciára és annak digitális platformjára, és 
ösztönözzék a polgárok részvételét. Több tagállam külön weboldalakat is 
létrehozott a konferenciával kapcsolatban, hogy nemzeti szintű információs 
platformot biztosítson. 

Különféle típusú rendezvények megszervezésére került, illetve kerül sor, a 
centralizált és a decentralizált megközelítések vegyes alkalmazásával, az 
alulról jövő kezdeményezések támogatásának különböző formáit is 
beleértve.  

A tagállamokban különböző intézmények és érdekelt felek, köztük nemzeti, 
regionális és helyi önkormányzatok, civil társadalmi szervezetek, szociális 
partnerek, szövetségek és polgárok szerveztek vagy szerveznek 
tevékenységeket és rendezvényeket. Egyes esetekben nem kormányzati 
szervezetek, kulturális intézmények, agytrösztök, egyetemek és 
kutatóintézetek is aktívan részt vesznek a konferenciával kapcsolatos 
rendezvények megszervezésében. Az Európai Bizottság tagállami 
képviseletei és az Európai Parlament kapcsolattartó irodái szorosan 
együttműködnek a konferencia számos tevékenységének és eseményének 
megszervezésében. 

A konferencia keretében szervezett tevékenységeknek online konzultációk, 
viták, vitasorozatok, workshopok, szemináriumok, közvélemény-kutatások 
és fókuszcsoportok is részét képezik.  

III. NEMZETI, REGIONÁLIS ÉS HELYI SZINTŰ 
TEVÉKENYSÉGEK 
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Számos ilyen tevékenység és rendezvény során különös hangsúlyt 
fektetnek a fiatalabb generáció bevonására, például diákokkal vagy 
tanulókkal szervezett tevékenységek révén, az iskolákkal, oktatási 
intézményekkel és egyetemekkel történő szoros együttműködés keretében. 

A rendezvényeket a digitális platformon kell regisztrálni, és a szervezőket 
arra ösztönzik, hogy töltsék fel a rendezvényről szóló jelentéseket, hogy a 
rendezvények kimenetei a platformjelentések révén – a platformon 
megjelenő valamennyi hozzászóláshoz hasonlóan – bekerülhessenek a 
konferencia folyamatába.  

Ezen túlmenően több tagállamban nemzeti polgári vitacsoportok 
szerveződnek, amelyekben a lakosságot képviselő polgárok megvitatják az 
Európa jövőjével kapcsolatos prioritásaikat. A konferencia plenáris ülése – 
ahogy azt a közös nyilatkozat előírja – biztosítja majd, hogy a nemzeti és 
európai polgári vitacsoportok témák szerint csoportosított ajánlásait előre 
meghatározott kimenetel és anélkül vitassák meg, hogy hatókörüket előre 
meghatározott szakpolitikai területekre korlátoznák.  

A nemzeti polgári vitacsoportok szervezésére vállalkozó tagállamok 
támogatására 2021. május 26-án iránymutatást adtak ki, amely alapelveket 
tartalmaz a helyes tanácskozási gyakorlat vonatkozásában2. 

 

  

                                                
2.  Elérhető a többnyelvű digitális platformon: https://futureu.europa.eu/pages/our-guides  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=hu
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=hu
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Az európai polgári vitacsoportok megtartják harmadik üléssorozatukat, és 
ajánlásokat nyújtanak be. A többnyelvű digitális platformon folytatódnak a 
hozzászólások és a megbeszélések, amelyekről a végleges jelentés 2022 
elején készül el. A konferencia következő plenáris ülésére 2022. január 21–
22-én kerül sor, amelyen elkezdik megvitatni a nemzeti és európai polgári 
vitacsoportok ajánlásait.  

További információk a konferenciáról: https://futureu.europa.eu. 

IV. A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK 

https://futureu.europa.eu/
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