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TERVEZET – ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

 

Az Európa globális szerepével foglalkozó munkacsoport 

 
Hans Dahlgren elnököl Clément Beaune meghívására, aki egy rendkívüli miniszteri 

találkozó miatt csak az első 20 percben tud részt venni 

 

2021. december 17., 11.00–13:00 

 

 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 

 

Az ülésre teljes egészében távoli részvétel formájában kerül sor. Beaune úr üdvözli a 

résztvevőket, és áttekintést ad a munkacsoport legfontosabb kérdéseiről, mielőtt átadja az 

elnöklést Dahlgren úrnak.  

 

Dahlgren úr először az ülés struktúráját ismerteti, amelynek során előnyben részesíti a 

polgári vitacsoportok felszólalóit, és lehetővé teszi számukra, hogy „kékkártyás” kérdéseket 

tegyenek fel más felszólalóknak, és fordítva. Ezután felkéri az európai polgári vitacsoport 

szóvivőjét, Mansef Campost és a vitacsoport többi tagját, hogy szólaljanak fel és 

ismertessék a legfontosabb kérdéseket, és felhívja a figyelmet a többnyelvű digitális platform 

tartalmáról szóló időközi jelentésre.  

 

2. Vitai 

 

A polgári vitacsoportok képviselői a következő fő témákkal foglalkoznak: 

 

• Az EU stratégiai szuverenitása 

• Annak szükségessége, hogy az EU hitelesen érvényesítse és terjessze a 

demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság értékeit  

• Az EU kereskedelempolitikája, gazdasági oldalát (beleértve az EU-ban előállított 

áruk vásárlására törekvők vásárlóerejének javítását), politikai oldalát (az uniós 

értékek megváltoztatása, szankciók alkalmazása) és környezetvédelmi oldalát 

(fenntarthatóság, az uniós hulladék kivitelének megszüntetése) tekintve. 

• Az EU energetikai autonómiája, a szén-dioxid-mentesítés beépítése a nemzetközi 

ellátási láncba 

• Az erős uniós határ fenntartása; a FRONTEX határozottabb és átláthatóbb, nem 

szigorúan a tagállamok felkérésén alapuló beavatkozása révén a FRONTEX-nek 

biztosítania kell az egységes határellenőrzést minden uniós határon 

• Kapcsolatok a szomszédos és közeli országokkal. A kisebb országok tiszteletben 

tartása. 
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• Az uniós értékek megerősítése belső és külső szinten egyaránt. 

• Az összes migráns integrációjára való összpontosítás és az európai értékek erős 

tudatának felkeltése a migránsokban 

• Eltérő vélemények a biztonságról és a védelemről a hibrid konfliktusok korában: 

katonai kapacitás és az európai hadsereg koncepciója. A közös alap az volt, hogy 

többet fektessenek be a védelembe, figyelembe véve azt is, hogy nem minden 

ország tagja a NATO-nak. 

• Bizonyos kérdésekben egyhangúság helyett a minősített többségi szavazás a 

hatékonyabb döntéshozatal érdekében. 

• Bővítés: biztosítani kell, hogy az új tagállamok tiszteletben tartsák az uniós értékeket 

és a jogállamiságot, valamint a kisebbségek tiszteletben tartását. Nyilvános vita és 

információmegosztás a bővítési politikákról és erőfeszítésekről – az uniós 

polgároknak valamivel jobban meg kell érteniük, hogy ez mit jelentene az EU 

számára, azt is szeretnék tudni, hogy bármilyen szakpolitika megváltozna-e annak 

érdekében, hogy a jelenlegi uniós tagállamok jobban megfeleljenek az Unióba való 

belépéskor elfogadott normáknak és szabályoknak 

• Közvetítést kell kínálni azoknak az országoknak, amelyek véleménye eltér az eljárás 

során annak érdekében, hogy a kisebbségi és többségi csoportok közelebb 

kerüljenek a konszenzushoz. A középpontban a döntéshozatal felgyorsítása áll, 

nevezetesen az egyhangúság szükségességének megszüntetése. 

 

Válaszként más szereplők képviselői is felszólalnak e témákban, többek között a következő 

témákban: 

 

• Az EU-nak aktívan ki kell állnia a globális színtéren, nem lehet passzív, stratégiai 

partnerségeket kell kialakítania, és létre kell hoznia azt a világot, amelyben élni akar 

– kiemelik az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatot. 

• Az uniós értékekre és a jogállamiságra való összpontosítás a külpolitikában, 

beleértve az önrendelkezés elleni küzdelmet 

• Vegyes nézetek az uniós hadseregről, és felmerül a kérdés, hogy ki lesz a hadsereg 

legfőbb parancsnoka 

• Kapcsolat a NATO-val: mélyebb kapcsolatok vagy nagyobb autonómia? 

• Az egyhangúság alternatívája lehet a minősített többségi szavazás vagy az új 

konkrét küszöbértékek, ideértve az „egyhangúság mínusz egy” küszöbértéket is. 

• Kereskedelempolitika: először is meg kell erősítenünk az általunk kötött 

megállapodásokat. 

• Kiemelik továbbá az olyan kulcsfontosságú nemzetközi kérdéseket, mint a brexitet 

követő, folyamatban lévő tárgyalások, valamint Oroszországnak a régióban folytatott 

tevékenységei. 

 

 

További vitapont a munkacsoport jövőbeli struktúrája, valamint az anyagok és a kívánt 

végtermék létrehozása. 

o A tagok a jövőre nézve világos struktúrát szorgalmaznak az aktuális kérdések 

és az eredmények tekintetében 

o A polgárok azt is megemlítik, hogy ezeket az üléseket megelőzően további 

előkészületekre és jobb tervezésre van szükség. 

 

 

3. Az elnök záró megjegyzései 
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Dahlgren úr hangsúlyozza, hogy aktívan törekszik arra, hogy ezt a munkacsoportot 

termelékeny és érdemi munkacsoporttá tegye. Ez a vita hasznos volt, de a következő ülés 

idejére a polgári vitacsoportok konkrét ajánlásai strukturáltabb vitát tesznek lehetővé, 

amelynek célja, hogy érdemi eredmények szülessenek a plenáris ülés számára. Elkötelezett 

amellett, hogy biztosítsa a munkacsoport tagjai közötti egyértelmű kommunikációt, valamint 

a polgári komponensre való megfelelő felkészülést.  

 

Javasolják egy WhatsApp-csoport létrehozásának lehetőségét a munkacsoport tagjai 

számára. Dahlgren úr biztosít arról, hogy még karácsony előtt fontolóra veszik egy ilyen 

csoport létrehozásának lehetőségét. 

 

 

 
i A felszólalások megoszlása a következő: 

 

Európai polgári vitacsoportok tagjai: 14  

Nemzeti vitacsoportok/rendezvények képviselői: 2 

Civil társadalom (szociális partnerek, RB, EGSZB): 4 

Tanács: 5 

Nemzeti parlamentek: 8 

EP: 2  

Bizottság: 0 

 
Nemi egyensúly: 24 férfi 12 női felszólalás 

 


