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Konferencia Európa jövőjéről 

Jelentés 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és 

jogok, jogállamiság, biztonság” 

2. ülésszak: 2021. november 12–14., online 

Az európai polgári vitacsoportokat az Európai Parlament, az EU Tanácsa és az Európai Bizottság 

szervezi az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében. 

Ezt a dokumentumot1 a tanácsadó csoport készítette, amelynek tagjai a Missions Publiques, a Dán 

Technológiai Tanács, a Deliberativa, az Ifok és a Kantar, és amely a vitacsoportok módszertanáért, 

illetve megvalósításáért felel. Az „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

témakörökkel foglalkozó 2. vitacsoport 2. ülésszakát a Deliberativa vezette az Ifok és a Missions 

Publiques társvezetői közreműködésével. 

Tartalomjegyzék 

1. A 2. ülésszak összefoglalása 

2. Háttér – Az európai polgári vitacsoportok folyamatának 2. ülésszaka 

3. Az ülésszak főbb eredményei: iránymutatások 

 

● I. melléklet: Az iránymutatások kidolgozásának folyamata 

● II. melléklet: A szakértőktől kapott információk és tényellenőrzés 

● III. melléklet: Részletes iránymutatások és indoklások 

● IV. melléklet: Beszámoló a konferencia plenáris üléséről 

 

  

 
1 Felelősségkizáró nyilatkozat: ezért a jelentésért a szerzők tartoznak kizárólagos felelősséggel, és az 
nem tükrözi az uniós intézmények hivatalos álláspontját. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=hu
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1. A 2. ülésszak összefoglalása 

November 12. és 14. között második alkalommal találkozott – ezúttal virtuálisan – 200 véletlenszerűen 

kiválasztott európai polgár, hogy az első ülésszak megbeszéléseit folytatva megvitassa a következő 

témákat: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság”. A vitacsoport különböző 

korú és hátterű résztvevői az EU minden szegletéből érkeztek. Az 1. ülésszak során a polgárok mintegy 

75 olyan témát említettek, amely kapcsolódik a vitacsoport átfogó témájához. E témákat a résztvevők 

5 munkaterületbe szervezték, amelyek több alterületet tartalmaznak [lásd az 1. ülésszakról készült 

jelentést]. A vitacsoport által felvetett témák képezték a 2. ülésszak során végzett munka alapját. 

– 1. munkaterület: A jogok és a megkülönböztetésmentesség biztosítása 

– munkaterület: A demokrácia és a jogállamiság védelme 

– munkaterület: Az EU megreformálása 

– munkaterület: Az európai identitás kialakítása 

– munkaterület: A polgári szerepvállalás fokozása 

E második ülésszakon a résztvevők „iránymutatásokat” határoztak meg az első ülésszak során 

azonosított öt munkaterülethez, mégpedig (a harmadik ülésszak alkalmával megfogalmazandó) 

konkrét ajánlások előkészítéseként. 

 

A résztvevők a szakértők támogatásával és az általuk a témákhoz nyújtott információk, valamint saját 

ismereteik és tapasztalataik, továbbá a 2. ülésszak megbeszélései alapján megkezdték a számukra 

kiosztott témákkal kapcsolatos problématerületek azonosítását és megvitatását. A problématerületek 

olyan problémákat takarnak, amelyekre megoldást kell találni, illetve olyan helyzeteket, amelyeken 

változtatni kell (lásd például a 2. vitacsoport 2. ülésszakán azonosított következő problématerületet: 

A nőknek gyakran kell összeegyeztetniük munkahelyi és családi kötelezettségeiket, és sokszor a 

férfiaknál hátrányosabb helyzetben vannak). 

 

A polgárok a problématerületekhez iránymutatásokat készítettek Európa jövőjét szem előtt tartva. Az 

iránymutatások megfogalmazása az első lépés az ajánlások kidolgozásához, amely a 3. ülésszak 

célkitűzése (lásd például a 2. vitacsoport által megfogalmazott következő iránymutatást: A 

távmunkának köszönhetően a nők könnyebben tudják karrierjüket építeni, főként ha gyermekekről is 

kell gondoskodniuk). 

 

Emellett azt is kérték a polgároktól, hogy indoklásokat fűzzenek az iránymutatásokhoz, amelyekben 

elmagyarázzák, hogy szerintük miért lehet az iránymutatásokkal megfelelően kezelni az adott 

problématerületet (lásd például a 2. vitacsoport által adott következő indoklást: az emberek 

produktívabbak, ha otthonról dolgoznak, egyúttal hatékonyabban tudják megvalósítani a munka és a 

magánélet közötti egyensúlyt). 

  

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/suuuw1s60c07qwdl61sr2ztwz3ny?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22hu21.docx.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27hu21.docx.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211206%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211206T080354Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=31640fd9709747e64ba3cc6b4dda809322b9ce3a3997ac5e6392a34ebd96d177
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/suuuw1s60c07qwdl61sr2ztwz3ny?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22hu21.docx.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27hu21.docx.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211206%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211206T080354Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=31640fd9709747e64ba3cc6b4dda809322b9ce3a3997ac5e6392a34ebd96d177
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A megbeszélések és a közös munka három formátumban zajlottak: 

● Alcsoportokban. A 15 alcsoport 12–14 polgárból állt. Valamennyi alcsoportban négy vagy öt 

nyelven folyt a kommunikáció, így a résztvevők használhatták az anyanyelvüket, illetve egy 

általuk beszélt másik nyelvet. Minden alcsoport munkáját egy professzionális moderátor 

segítette, aki vagy a tanácsadó csoport vagy egy másik külső szolgáltató munkatársa. 

● Munkaterület szerinti plenáris üléseken. A munkaterület szerinti plenáris üléseken az 

ugyanazon a munkaterületen dolgozó három alcsoport tagjai vettek részt. Az öt munkaterület 

szerinti plenáris ülést professzionális moderátorok vezették, akik közül a legtöbben a 

tanácsadó csoport munkatársai voltak. 

● Plenáris ülés keretében az összes polgár részvételével. A plenáris üléseket a tanácsadó 

csoport két fő moderátora vezette. 

A plenáris ülésekről készült felvételek a következő linkeken érhetők el: 

● 2021. november 12-i plenáris ülés: köszöntő, napirend és a nagykövetek beszámolója a 

konferencia plenáris üléséről 

● 2021. november 14-i plenáris ülés: visszajelzések és tervek a 3. ülésszakra vonatkozóan 

 

2. Háttér – Az európai polgári vitacsoportok folyamatának 2. ülésszaka 

Az európai polgári vitacsoportok az Európa jövőjéről szóló konferencia kulcsfontosságú elemei. Négy 

európai polgári vitacsoport alakult annak érdekében, hogy a polgárok együtt gondolkodhassanak a 

jövőről, amelyet az Európai Unió számára elképzelnek. 

● A négy vitacsoport mindegyikét 200 európai polgár alkotja, akiket véletlenszerűen 

választottak ki a 27 tagállamból; 

● e csoportok összetétele az EU sokszínűségét tükrözi: mind tagjaik földrajzi származása 

(nemzetiség, illetve városi vagy vidéki környezet), mind nemük, életkoruk, társadalmi-

gazdasági hátterük és képzettségi szintjük tekintetében; 

● minden vitacsoportban részt vesz tagállamonként legalább egy nő és egy férfi; 

● minden csoport egyharmadát fiatalok (16 és 25 év közöttiek) alkotják. A fiatalok e csoportja 

és az Európai Ifjúsági Rendezvény között különleges kapcsolat jött létre. 

  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-213413
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-213415
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Minden vitacsoport háromszor ülésezik 2021. szeptember és 2022. január között. Az 1. ülésszakra 

Strasbourgban, az Európai Parlament épületében került sor. A 2. ülésszak online került 

megrendezésre. A polgárok, a fő és az alcsoporti moderátorok, valamint a szakértők az Interactio 

online eszköz segítségével tanácskoztak: ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a többnyelvű üléseken 24 

nyelven szinkrontolmácsolást lehessen biztosítani. 

Míg az 1. ülésszak az elképzelések felvázolását és a témakörök meghatározását célzó bevezető ülés 

volt, a 2. ülésszak célja az volt, hogy a résztvevők elmélyedjenek a témában és iránymutatásokat 

fogalmazzanak meg Európa jövőjét szem előtt tartva. A 2. ülésszakot megnyitó plenáris ülésen a 

vitacsoport 20 képviselőjét („nagykövetét”) felkérték, hogy számoljanak be a többi polgárnak a 

konferencia 2021. október 22–23-i első plenáris üléséről [a konferencia plenáris üléséről bővebb 

információ található a IV. mellékletben]. E beszámolókat követően a résztvevők kérdezhettek a 

nagykövetektől. 

 

3. Az ülésszak főbb eredményei: iránymutatások 

A 2. ülésszak végén a 2. vitacsoport résztvevői a következő problématerületeket azonosították, és a 

következő iránymutatásokat fogalmazták meg2: 

 

Magyar változat 

 

1. munkaterület: A jogok és a megkülönböztetésmentesség biztosítása 

1.1. alterület: Megkülönböztetésmentesség 

1.1.1. problématerület: A sokszínűséget jelképező és kisebbséget alkotó csoportok (LMBTIQ, 

migránsok stb.) stigmatizáltak, és az emberek előítéletekkel közelítenek hozzájuk 

 

● 1.1.1.1. iránymutatás: Az egységes szabályokat minden uniós országban egyformán kell 

alkalmazni, és ezt az Uniónak ellenőriznie kell. Éppen a legkiszolgáltatottabb helyzetben 

lévőknek kell a legnagyobb védelmet biztosítani. 

 
● 1.1.1.2. iránymutatás: A kisebbségi csoportokat jobban be kell vonni és jobb képviseletet kell 

biztosítani számukra. Részt kell venniük a jogszabályok kidolgozásában, a társadalomnak 
pedig figyelmesebben kell meghallgatnia őket. 

 
● 1.1.1.3. iránymutatás: A kisebbségeknek erős, saját maguk által meghatározott képviselettel 

kell rendelkezniük az uniós intézményekben. 
 

● 1.1.1.4. iránymutatás: A kisebbségi csoportokat reálisan kell bemutatni az iskolákban, a 
félelmeket kezelni kell, tényszerű tájékoztatást kell nyújtani, és párbeszédet kell folytatni a 
kisebbségi csoportokkal. Ez a munkahelyekre is igaz. Mindezt jogszabályokkal kell 
alátámasztani. 

  

 
2 Az e szöveg fordításának alapját képező angol nyelvi változat gépi fordítás felhasználásával készült. 



 

1. vitacsoport, 2. ülésszak – 6 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

1.1.2. problématerület: Az uniós tagállamokban nem érvényesülnek az emberi jogok és a kisebbségi 

jogok. 

● 1.1.2.1. iránymutatás: Ténylegesen foganatosított, visszatartó erejű, egyértelmű uniós 
szankciókkal kell sújtani a tagállamokat. Ennek egyik lehetősége az uniós források 
megvonása. 
 

● 1.1.2.2. iránymutatás: Súlyos jogsértések esetén az érintett uniós országnak távoznia kell az 
EU-ból. 
 

● 1.1.2.3. iránymutatás: A megkülönböztetésről több adatot kell gyűjteni a tagállamokban. 
Ehhez hatékony adatszolgáltatásra van szükség, amelynek keretében a tagállamoknak 
kötelességük a megkülönböztetésről adatokat gyűjteni és továbbítani. Ezen adatokat 
anonimizálni kell és nyilvánosságra kell hozni. Ezenfelül segítséget is kell nyújtani az 
érintetteknek. A többszörös diszkriminációt is egyértelműen fel kell tüntetni a platformon. (A 
visszaélések ellen fel kell lépni.) 

 
● 1.1.2.4. iránymutatás: Jobb struktúrákra van szükség, hogy a kisebbségekhez tartozók 

aktívan részt tudjanak venni a társadalomban. 
 

1.1.3. problématerület: Az embereket megkülönböztetés éri az életkoruk miatt. 

 

● 1.1.3.1. iránymutatás: Az EU-nak segítenie kell abban, hogy a fiatalabbak és az idősebbek is 
könnyebben léphessenek be a munkaerőpiacra, valamint csökkentenie kell a diszkriminációt. 
 

● 1.1.3.2. iránymutatás: A választójogi korhatárt 16 évre kell csökkenteni. 
 

1.2. alterület: Nemek közötti egyenlőség 

1.2.1. problématerület: A nőknek gyakran kell összeegyeztetniük munkahelyi és családi 

kötelezettségeiket, és sokszor a férfiaknál hátrányosabb helyzetben vannak. 

● 1.2.1.1. iránymutatás: A szülői szabadságot követően képzéseket kell biztosítani a nők 
számára. 
 

● 1.2.1.2. iránymutatás: A távmunkának köszönhetően a nők könnyebben tudják karrierjüket 
építeni, főként ha gyermekekről is kell gondoskodniuk. 

 
● 1.2.1.3. iránymutatás: Az egyedülálló szülőknek lehetőséget kell adni arra, hogy kevesebb 

munkaórában dolgozzanak, és így jobban a családnak tudják szentelni magukat. 
 

● 1.2.1.4. iránymutatás: A vállalkozásoknak több óvodára van szükségük ahhoz, hogy 
megkönnyíthessék a munkavállalók számára a munka és a magánélet közötti egyensúly 
megteremtését. 
 

● 1.2.1.5. iránymutatás: Vonzóbbá kell tenni az apák számára a szülői szabadságot. 
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1.2.2. problématerület: A patriarchális mentalitás akadályozza a nemek közötti egyenlőséget. 

● 1.2.2.1. iránymutatás: El kell ismerni és meg kell érteni, hogy férfinak lenni jelenleg 
kiváltságos helyzet. Ez ellen kulturális harcot kell vívni, és ezáltal fel kell hívni a figyelmet 
arra, hogy milyen következményekkel jár, ha valaki nő. 

 
● 1.2.2.2. iránymutatás: A médiának fontos szerepet kellene játszania az egyenlőtlenség 

hagyományos felfogásaiból származó problémák feltárásában, és normalizálnia kellene a 
háztartási feladatok egyenlő megosztását. 

 
● 1.2.2.3. iránymutatás: A fiatalok hozzá tudnak járulni a különbözőség normalizálásához, és 

így annak megakadályozásához, hogy e különbözőségek alapján bárkit megkülönböztetés 
érjen. 
 

● 1.2.2.4. iránymutatás: Az EU-nak elő kell segítenie a férfiasság és a nőiesség mibenlétének 
újragondolását. 

 
1.2.3. problématerület: Interszekcionális megkülönböztetés 

● 1.2.3.1. iránymutatás: Más olyan okokat is el kell ismerni, amelyek alapján az emberek 
megkülönböztetést szenvedhetnek el, például a különböző fogyatékosságokat. 

 
● 1.2.3.2. iránymutatás: Olyan uniós platformot – például ombudsmani pozíciót– kell 

létrehozni, amelynek segítségével az emberek könnyebben tudnak bírósághoz fordulni és 
tanácsot kérni. 

 
● 1.2.3.3. iránymutatás: Megkülönböztetés esetén szankciókat kell alkalmazni. 

 
1.2.4. problématerület: Nőgyilkosságok 

● 1.2.4.1. iránymutatás: A fent említett kulturális harcnak arra a bántalmazásra, illetve azokra 
a fenyegetésekre is ki kell terjednie, amelyeket a nők közeli rokonaik vagy partnereik 
részéről szenvednek el. 

 
1.2.5. problématerület: Megkülönböztetés a munkahelyeken 

● 1.2.5.1. iránymutatás: Az állásinterjúknak névtelenül kellene zajlaniuk, hogy a jelentkezők 
neme ne játszhasson szerepet a kiválasztás során. Az interjúkról felvételt is lehet készíteni 
annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen hatékonyságukat. 

 
● 1.2.5.2. iránymutatás: A férfiaknak részt kellene venniük azokban a feladatokban, amelyeket 

hagyományosan mindig nők végeztek. 
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● 1.2.5.3. iránymutatás: Európai jogi keretet kell létrehozni a munkavállaláshoz kapcsolódó 
jogok megsértéseinek kezelésére. Az Uniónak biztosítania kell, hogy a tagállamok 
alkalmazzák a diszkrimináció elleni szabályokat annak érdekében, hogy létrejöhessen a 
nemek közötti egyenlőség. Az EU-nak jogi tanácsadással kell segítenie a megkülönböztetés 
elleni küzdelmet. 

 
● 1.2.5.4. iránymutatás: A diszkrimináció megelőzése érdekében foglalkoztatási hivataloknak 

kellene végezniük a munkaerő-felvételt. 
 

● 1.2.5.5. iránymutatás: Rugalmasabb munkaidőt kell biztosítani. 
 
 

1.3. alcsoport: Az emberi jogok, valamint a természet és az állatok jogainak védelme 

1.3.1. problématerület: A tagállamok eltérő hangsúlyt helyeznek a szabadságokra, az egyenlőségre 

és az emberi jogokra, mégpedig az eredeti szerződésben foglaltaktól eltérve. 

● 1.3.1.1. iránymutatás: Kombinálni kell a szankciókat és a bónuszrendszereket, és a 
tagállamokat csoportokba kell sorolni aszerint, hogy milyen szinten érvényesítik az emberi 
jogokat, a szabadságokat és az egyenlőséget. 

 
● 1.3.1.2. iránymutatás: Az oktatást és a kommunikációt is olyan fenntarthatóbb irányként kell 

kezelni, amely segít megosztani a jogokkal és a szabadságokkal kapcsolatos nézőpontokat, és 
fenntartani az egységes EU-t. 

 

1.3.2. problématerület: Egyének és kisebbségi csoportok gyakran válnak erőszak, fenyegetés és 

jogsértés áldozataivá anélkül, hogy az EU megvédené őket. 

● 1.3.2.1. iránymutatás: Meg kell erősíteni az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 
megbízatását, és olyan eszközökkel kell felvértezni, amelyek révén minden tagállamban 
védelmet tud nyújtani a kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéneknek és kisebbségi 
csoportoknak. 

 
● 1.3.2.2. iránymutatás: A média és az újságírók függetlensége és kapacitásaik bővítése 

segíthet abban, hogy kiegyensúlyozott tájékoztatást nyújthassanak például a kisebbségekről 
és a migránsokról, hogy láttassák a pozitív oldalakat, és csökkentsék a migránsok és 
menekültek sztereotipizálásában megjelenő túlzásokat. 
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1.3.3. problématerület: Az emberek nem mindig bánnak megfelelően a vadállatokkal, a 

hobbiállatokkal vagy a mezőgazdasági célokra tömegesen tenyésztett állatokkal. 

● 1.3.3.1. iránymutatás: Az EU-nak közös szabályokat kell létrehoznia a mezőgazdasági célra 
tenyésztett állatok jóllétének védelme érdekében. 

 
● 1.3.3.2. iránymutatás: Az állatjogok másodlagosak az emberi jogok és a környezetvédelem 

kérdései mellett. 
 

● 1.3.3.3. iránymutatás: Uniós szinten megfelelő irány lehet megvonni a támogatást az 
agrárpiac azon nagy részétől, amely tömegtermelés keretében rossz állatjóléti körülmények 
mellett tenyészt és tart állatokat. 

 
● 1.3.3.4. iránymutatás: Az éghajlatra káros hatást gyakorló tényezők – például a 

mezőgazdaságból származó metán- és szén-dioxid-kibocsátások – megadóztatása és az 
adóknak a helyi hústermelést ösztönző harmonizálása olyan iránymutatás lehet, amely 
segíthet kezelni az éghajlatváltozást és elkerülni, hogy az állatokat nagy távolságokra kelljen 
szállítani. 

1.4. alterület: A magánélet tiszteletben tartásához való jog 

1.4.1. problématerület: Nincs reális kapcsolat saját jogaink védelmének költségei (pl. tudás, pénz, 

idő, energia) és jogaink szubjektív értéke (azaz az adatvédelem és a magánélethez való jog 

relevanciája) között. 

● 1.4.1.1. iránymutatás: Az online szolgáltatásokat rendszeresen ellenőrizni kell a magánélet 
tiszteletben tartásához való joggal/az adatvédelemmel kapcsolatos jogsértések és/vagy 
visszaélések megelőzése és ellenőrzése érdekében. 

 
● 1.4.1.2. iránymutatás: Bírságot kell kiszabni azokra a vállalkozásokra, amelyek a magánélet 

tiszteletben tartásához való joggal/az adatvédelemmel kapcsolatos jogsértéseket vagy 
visszaéléseket követnek el. E bírságnak a vállalkozás piaci értékével arányosnak kell lennie. 

 

1.4.2. problématerület: A felhasználók nehezen férnek hozzá egyszerű/jó minőségű információkhoz 

az adatvédelemmel, illetve a magánélet tiszteletben tartásához való joggal kapcsolatban, és nehezen 

értik meg ezeket. 

● 1.4.2.1. iránymutatás: Elő kell írni a szolgáltatók számára, hogy felhasználóbarát és könnyen 
érthető dokumentációt és hozzájárulási kérelmeket osszanak meg a felhasználókkal az 
adatvédelemmel kapcsolatban. 

 
● 1.4.2.2. iránymutatás: Fel kell hívni a figyelmet az adatvédelemmel foglalkozó nemzeti és 

uniós szervek létezésére. 
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1.4.3. problématerület: Nehéz határokat szabni az adatvédelem/a magánélethez való jog területén, 

azaz kompromisszumot kell kötni a biztonsági okokból vagy a szolgáltatások jobb megszervezése 

érdekében folytatott adat- vagy információmegosztás ÉS a magánélet tiszteletben tartásához való 

jog/az adatvédelem között (fennáll a döntések és a szabadság manipulációjának veszélye a 

felhasználók adataival való visszaélés révén). Ez különösen releváns, ha választási döntésekről van 

szó, tehát az egészséges demokráciát illetően. 

● 1.4.3.1. iránymutatás: Meg kell akadályozni, hogy a weboldalak a „sütikből” származó 
információkat osszanak meg harmadik felekkel. 

 
● 1.4.3.2. iránymutatás: A hatályos jogszabályokat felül kell vizsgálni és aktualizálni kell annak 

érdekében, hogy az adatokat a tényleges igényekkel arányos mértékben lehessen 
felhasználni. 

 
● 1.4.3.3. iránymutatás: Útnak kell indítani egy specifikus, az egész Unióra kiterjedő 

döntéshozatali folyamatot, hogy fény derüljön az adatok megosztása és az adatokkal való 
visszaélés megelőzése közötti kompromisszum mértékére (megfelelően szétválasztva az 
egyes konkrét ágazatokat, pl. az egészségügyet, a biztonságot stb.). 
 

1.4.4. problématerület: Nem megfelelő az EU-ban az adatvédelemért felelős (uniós szintű és 

tagállami) intézmények koordinációja. 

● 1.4.4.1. iránymutatás: Annak szavatolása érdekében, hogy minden uniós tagállam egyenlő 
mértékben tartsa tiszteletben a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jogot, 
lehetővé kell tenni, hogy az EU csatlakozhasson az emberi jogok európai egyezményéhez. 

 
1.4.5. problématerület: A gyermekek és a kiskorúak magánélethez való joga különleges figyelmet 

érdemel. 

● 1.4.5.1. iránymutatás: Egyértelműbb és szigorúbb szabályokat kell bevezetni a közösségi 
média kiskorúak általi használatára a magánélethez való joggal kapcsolatos kockázatok 
megelőzése érdekében. 

 
● 1.4.5.2. iránymutatás: Célzott iskolai programokra van szükség. 

 
 
 

2. munkaterület: A demokrácia és a jogállamiság védelme 

2.1. alterület: A jogállamiság védelme 
 

2.1.1. problématerület: Egyes médiumok a „sajtószabadságot” arra használják, hogy megvédjék 

magukat az etikátlan magatartással (például félrevezető vagy hamis információk terjesztése, 

rágalmazás stb.) kapcsolatos vádakkal szemben. 
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● 2.1.1.1. iránymutatás: Az EU-nak ösztönöznie kell a tagállamokat, hogy ezzel saját 
területükön belül aktívan foglalkozzanak. 

 
● 2.1.1.2. iránymutatás: Az Uniónak intézkedéseket kell hoznia a fegyverként használt 

anonimitás (azaz a tartalomközlés során az etikátlan gyakorlatok lehetővé tételére használt 
anonimitás) elleni küzdelem érdekében. 

2.1.2. problématerület: A demokrácia nem egyformán fejlett valamennyi uniós tagállamban 
 

● 2.1.2.1. iránymutatás: Az EU-nak be kellene fektetnie a demokratikus értékek megerősítését 

célzó alulról építkező törekvésekbe a tagállamokban. 

 

● 2.1.2.2. iránymutatás: Az Uniónak olyan intézkedésekbe (projektekbe) kellene befektetnie, 

amelyek ösztönzik az együttműködést és az információcserét a különböző 

csoportok/régiók/nemzetek között. 

 

● 2.1.2.3. iránymutatás: Olyan ítélkezéstől mentes tereket kell létrehozni, ahol az országok 

tanulhatnak egymástól a demokratikus gyakorlataik javítása érdekében. 

 

● 2.1.2.4. iránymutatás: Az iskolai tantervekbe minden oktatási szinten folyamatosan és 

következetesen be kell építeni az uniós értékekről/polgárságról/struktúrákról stb. szóló 

információkat. Be kell fektetni az európai polgári nevelésbe. 

 
2.1.3. problématerület: Nincs elegendő olyan transznacionális vita uniós szinten, amelyben mind a 
kormányok, mind pedig a polgárok részt vehetnének 
 

● 2.1.3.1. iránymutatás: Olyan transznacionális európai politikai pártokat kell létrehozni, 

amelyekbe minden európai politikus beléphetne. 

 

● 2.1.3.2. iránymutatás: Ösztönözni kell a nemzeti médiaorgánumokat, hogy többet 

foglalkozzanak uniós szintű fejleményekkel. 

 

● 2.1.3.3. iránymutatás: Az Uniónak nemcsak a nemzeti kormányoktól, hanem a közvetlenül a 

polgároktól származó ötleteket is figyelembe kellene vennie. Létre lehetne hozni például egy 

uniós platformot petíciók és polgári kezdeményezések indítására. 
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2.1.4. problématerület: Egyes tagállamok nem tartják be a polgárok védelmét célzó uniós szintű 

szabályokat. 

● 2.1.4.1. iránymutatás: Az EU-nak először a megegyezést célzó párbeszédet kellene folytatnia 

a szabályokat be nem tartó államokkal. Második lépésként az Európai Unióról szóló 

szerződés 7. cikkét kellene alkalmazni. Végezetül pedig meg kellene vonni az uniós 

forrásokat a szabályokat be nem tartó országoktól. 

 

2.2. alterület: A demokrácia védelme és megerősítése 
 

2.2.1. problématerület: A korrupciós ügyek azonosításának folyamatát átláthatóbbá kell tenni. 

 

● 2.2.1.1. iránymutatás: A korrupciós ügyek megértéséhez és azonosításához közös alapra van 
szükség. Mikor helyénvaló a lobbitevékenység, és mikor válik korrupcióvá? 

 
● 2.2.1.2. iránymutatás: Védeni kell a korrupció ellen küzdő személyeket, és azt a folyamatot 

is, amely révén képesek vagyunk e védelmet biztosítani számukra. Meg kell találni a módját, 
hogy ezt hogyan lehet megtenni. 

 

2.2.2. problématerület: Hogyan kerül sor szankciók elfogadására? Szankciókkal kell rendelkeznünk az 

Európai Unió számára valóban releváns problémák esetére. E döntéseket közös és átlátható folyamat 

során kell meghozni. 

 

● 2.2.2.1. iránymutatás: E témát elsősorban a társadalmi tényező, nevezetesen az emberi 
jogok szempontjából kell megközelíteni. Jelenleg a megközelítés gyakrabban kapcsolódik 
gazdasági területekhez. 

 
● 2.2.2.2. iránymutatás: Közös szabályozási keretre van szükség. Ha e szabályozási keretet nem 

tartják be, akkor lehet szankciókat alkalmazni. 
 

2.2.3. problématerület: Az országok között egyenlőtlenségek vannak. A költségvetési politikák között 

nincsen egyensúly. Egyensúlyba kell hozni európai szinten az azonos típusú munkáért járó fizetéseket. 

Jelenleg a polgárok eltérő díjazásban részesülnek az azonos típusú munkákért. 

 

● 2.2.3.1. iránymutatás: Minden uniós tagállamban be kellene vezetni egy európai 

minimumjövedelmet, valamint egy európai minimálbért, hogy mindenki méltó életet 

élhessen. Támogatni kell azokat, akiket vissza kell vezetni a munkaerőpiacra. 
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2.3. alterület: Biztonság 
 

2.3.1. problématerület: A biztonság és a véleménynyilvánítás szabadsága közötti egyensúly 

● 2.3.1.1. iránymutatás: A biztonság és a jogok – különösen a véleménynyilvánítás szabadsága 
– közötti egyensúly kérdése központi probléma a biztonság szempontjából, kezelése pedig 
nagyon bonyolult. Polgárokként ezért nehéz megfelelő álláspontot kialakítani és konkrét 
iránymutatást nyújtani. 

 
● 2.3.1.2. iránymutatás: Tisztában vagyunk azzal, hogy a biztonsági fenyegetések komolyak, de 

úgy véljük, hogy Európának tartózkodnia kell autoriter intézkedések meghozatalától, és 
inkább többet kellene tennie a megelőzés és a visszatartás terén. 

 
● 2.3.1.3. iránymutatás: Az EU-nak a nagy webes és közösségimédia-vállalatokkal (Facebook, 

Google, Twitter), valamint a különböző tagállamok rendőrségeivel együttműködve kellene 
visszatartania azokat, akik veszélyes tartalmakat tesznek közzé, és rendőrségi nyomozás 
során kellene felderíteni e veszélyes tartalmak eredetét és a fenyegetés szintjét. 

 
2.3.2. problématerület: Az egyének elleni erőszak és bántalmazás (beleértve a kapcsolati erőszakot, a 

túlzott alkoholfogyasztásból eredő erőszakot, a lelki bántalmazást, a nemi alapú erőszakot, az etnikai 

és vallási hovatartozáson alapuló erőszakot, a kiskorúakkal szembeni erőszakot, az internetes 

megfélemlítést stb.) 

 

● 2.3.2.1. iránymutatás: Az Uniónak határozottabb szerepet kellene vállalnia az LMBTI+-
személyek erőszakkal és megkülönböztetéssel szembeni védelme érdekében. 

 
● 2.3.2.2. iránymutatás: Az EU-nak arra kellene sarkallnia a nemzeti kormányokat, hogy az 

iskolákban vezessenek be az erőszak ellen ható oktatást, például az etnikai és vallási 
kisebbségek tiszteletben tartásáról szóló tanórákat, valamint szexuális és társadalmi nemi 
nevelést, mivel ez közvetlenül kapcsolódik a szexuális bántalmazás, az erőszak és a 
homofóbia problémájához. 

 
● 2.3.2.3. iránymutatás: Az EU-nak javítania kellene az inkluzivitást és a sokszínűséget, továbbá 

a kisebbségekhez tartozó személyek láthatóságát, és nagyobb teret, illetve több lehetőséget 
kellene biztosítania számukra véleményük kifejezéséhez, mivel e személyek nincsenek 
megfelelő módon képviselve a köz- és magánintézményekben, valamint a nemzeti és 
európai szintű eseményeken. A köz- és magánszervezetek jelenleg túl homogének, és még 
mindig nem megfelelően sokszínűek és inkluzívak. 
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● 2.3.2.4. iránymutatás: Az EU-nak forrásokkal kellene támogatnia a tagállamokban az erőszak 
elleni küzdelmet segítő jó gyakorlati megoldásokat, például az olyan állami és magán 
támogató központokat, amelyek jelenleg is működnek több országban. 

 
● 2.3.2.5. iránymutatás: Az erőszakkal kapcsolatos oktatás és figyelemfelhívás során nem csak 

a gyermekekre kell összpontosítani, hanem a teljes népességre. 
 

● 2.3.2.6. iránymutatás: Az Uniónak ösztönöznie kell a tagállami oktatási minisztériumokat, 
hogy biztosítsanak pszichológiai támogatást az iskolában minden gyermek és család számára, 
és nem csak azok számára, akik ezt kérik vagy akikkel a szociális munkások foglalkoznak. 

 

2.3.3. problématerület: Adatbiztonság (az adatok védelme a hackertámadásokkal, a magánélethez 

való jog megsértésével, a közösségi médiával, a személyes adatok ellopásával, a mesterséges 

intelligenciával stb. szemben) 

 

● 2.3.3.1. iránymutatás: Az általános adatvédelmi rendeletet alkalmazni kell és azt be kell 
tartani. 

 
● 2.3.3.2. iránymutatás: Az oktatásnak és a megelőzésnek prioritást kell élveznie. Az EU-nak 

forrásokat kell beruházni a tagállamokban annak érdekében, hogy a gyerekeknek meg 
lehessen tanítani az iskolákban a személyes adataik védelmét, illetve fel lehessen hívni a 
figyelmüket ennek fontosságára. 

 
● 2.3.3.3. iránymutatás: Az Uniónak el kell érnie, hogy a polgárok jobban tisztában legyenek a 

személyes adatok védelmének témájával, és figyelemfelhívó kampányokat kell szerveznie a 
témában. 

 
● 2.3.3.4. iránymutatás: Az Uniónak olyan mechanizmusokat kell kidolgoznia a személyes 

adatok védelmére, amelyek minden polgár számára könnyen hozzáférhetők. 
 

● 2.3.3.5. iránymutatás: Az uniós intézményeknek és a tagállamoknak jobban össze kellene 
hangolniuk a polgáraik, demokráciáik és értékeik védelmét a kívülről jövő új veszélyekkel – 
például a kiberbiztonsági kockázatokkal és a mesterséges intelligencia bűncselekményekre 
történő használatával – szemben. 
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2.3.4. problématerület: Biztonság az Európai Unión kívül 

 

● 2.3.4.1. iránymutatás: Az EU-nak még elkötelezettebben kellene exportálnia 
demokráciamodelljét és értékeit a határain túlra. Ezt nem fegyverekkel, hanem a diplomácia 
segítségével, a legjobb gyakorlatok nemzetközi megosztásával és ismeretterjesztéssel kell 
megtennie. 

 
● 2.3.4.2. iránymutatás: Az uniós intézményeknek és a tagállamoknak jobban össze kellene 

hangolniuk a polgáraik, demokráciáik és értékeik védelmét a kívülről jövő új veszélyekkel – 
például a kiberbiztonsági kockázatokkal és a mesterséges intelligencia bűncselekményekre 
történő használatával – szemben. 

 
● 2.3.4.3. iránymutatás: Az Uniónak meg kell erősítenie a koordinációt annak érdekében, hogy 

hatékonyabbá váljanak a szomszédos országokkal a határokat érintő témákban folytatott 
párbeszédek, közvetítések és tárgyalások. 

 
2.3.5. problématerület: Biztonság és munkakörnyezet 

 

● 2.3.5.1. iránymutatás: Európa polgárait meg kell védeni a munkahelyi balesetektől, és el kell 
kerülni az egészségtelen vagy veszélyes munkakörülményeket. 

● 2.3.5.2. iránymutatás: Az EU-nak európai szintű minimálbért kellene bevezetnie. 
 
2.3.6. problématerület: Adócsalás és pénzügyi csalások 

 

● 2.3.6.1. iránymutatás: Az Uniónak többet kellene tennie annak érdekében, hogy kötelezővé 
tegye a banki és pénzügyi tranzakciók átláthatóságát. 

 
2.3.7. problématerület: Terrorizmus és szervezett bűnözés 

 

● 2.3.7.1. iránymutatás: Az uniós intézményeknek többet kell tenniük annak érdekében, hogy 
ellenőrzésük alá vonják és megfékezzék a terrorizmus és a szervezett bűnözés strukturális 
jelenségeit. 

● 2.3.7.2. iránymutatás: A terrorizmus és a szervezett bűnözés (beleértve a maffiákat és a 
szervezett bűnözés új formáit, például a nemzetközi bűnbandákat) elleni európai ügynökség 
létrehozását javasoljuk. 

 
● 2.3.7.3. iránymutatás: Létre kell hozni egy valódi európai rendőrséget. 
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2.4. alterület: Média és dezinformáció 
 

2.4.1. problématerület: A médiát végső soron politikusok finanszírozzák. Ha ez így megy tovább, a 

sajtó függetlensége nem garantálható. Ily módon a sajtó a befektetők érdekeit szolgálja, azaz a 

politikai osztály érdekeit. 

 

● 2.4.1.1. iránymutatás: A politikusoknak nem lenne szabad részesedéssel rendelkezniük a 
médiákban. 

 
● 2.4.1.2. iránymutatás: Szükség van egy európai ellenőrzési folyamatra a politikusok által 

finanszírozott médiavállalatok elfogulatlanságának bizonyítása érdekében. 
 

● 2.4.1.3. iránymutatás: Szükség van egy olyan térre, ahol a hírek semlegesek, azaz mindenféle 
érzelmi töltettől mentesek. 

 

2.4.2. problématerület: A hatóságok által közölt információk korlátosak, inkoherensek és 

ellentmondásosak. Sem a válogatás, sem a hírterjesztés folyamata nem átlátható. Ily módon az 

információforrások már nem megbízhatóak. 

 

● 2.4.2.1. iránymutatás: Szükség van egy európai ellenőrzési folyamatra a hírek 
elfogulatlanságának és tárgyilagosságának bizonyítása érdekében. Szükség van egy olyan 
térre, ahol a hírek semlegesek. 
 

● 2.4.2.2. iránymutatás: Szükséges, hogy az új felhasználók jobb oktatásban részesüljenek, és 
így jobban megértsék ezt az információs teret. A gyerekeket az iskolában kell oktatni, és el 
kell nekik magyarázni, hogyan jönnek létre a hírek. Az „információs analfabetizmus” valós 
probléma, és foglalkoznunk kell vele. Szükség van a médiáról való oktatásra. 

  

2.4.3. problématerület: Nincs több olyan média- vagy televíziós csatorna, amely szigorú értelemben 

vett európai témákkal foglalkozik, valamint európai szinten közvetít híreket. Ha nincs elegendő 

információ Európáról, az bizonyos fokú szkepticizmushoz és passzivitáshoz vezet a polgárok körében 

a szavazásban való részvétel tekintetében. 

 

● 2.4.3.1. iránymutatás: Az iskolákban órákat kellene tartani erről a témáról, és oktatni kellene 
a fiataloknak erről, hogy kellően tájékozottak legyenek. 
 

● 2.4.3.2. iránymutatás: Több képzési eseményre van szükség – különösen a vidéki területeken 
élő polgárok számára szervezett eseményekre, melyek révén e polgárok képet alkothatnak 
maguknak az információáramlásról. 
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3. munkaterület: Az EU megreformálása 

3.1. alterület: Intézményi reformok 
 

3.1.1. problématerület: Az EU-csatlakozásra vonatkozó kritériumok és a csatlakozási folyamat – 

továbbra is megfelelőek-e? 

● 3.1.1.1. iránymutatás: Növelni kell az azzal kapcsolatos átláthatóságot, hogy egyes tagjelölt 
országokat miért vesznek fel az EU-ba, míg másokat miért nem. 

 
● 3.1.1.2. iránymutatás: Ami az EU-csatlakozásra vonatkozó kritériumokat illeti, az értékekre és 

a demokráciára vonatkozó kritériumnak elsőbbséget kell élveznie (a gazdasági fejlődéssel 
szemben). 

 
3.1.2. problématerület: Az EU által az uniós tagjelölt országoknak nyújtott csatlakozási támogatás 

● 3.1.2.1. iránymutatás: Növelni kell az EU által a tagjelölt államoknak nyújtott támogatást 
annak érdekében, hogy azok (az Európai Unió által szorosan felügyelt módon) meg tudják 
szilárdítani intézményeiket és gazdaságaikat. 
 

3.1.3. problématerület: Európai parlamenti választások – hogyan lehetne relevánsabbá tenni őket? 

● 3.1.3.1. iránymutatás: Az európai uniós polgároknak biztosítani kell a jogot arra, hogy az 
európai parlamenti választásokon transznacionális pártlistákra szavazzanak (vagy egy 
transznacionális választási listára, vagy pedig két listára, melyek közül az egyik tagállami, a 
másik transznacionális). 

 
3.1.4. problématerület: Európai uniós szintű politikai pártok – hogyan lehetne megerősíteni őket? 

● 3.1.4.1. iránymutatás: Az európai szintű politikai pártoknak és jelölteknek képesnek kellene 
lenniük arra, hogy az európai parlamenti választásokat megelőzően a különböző uniós 
tagállamokban széles körű kampánytevékenységet folytassanak. 

 
3.1.5. problématerület: Európai Parlament – szüksége van-e új jogkörökre? 

● 3.1.5.1. iránymutatás: Az Európai Unió és az uniós intézmények tekintetében a hatáskörök 
széles körű felülvizsgálatára van szükség. 

 
● 3.1.5.2. iránymutatás: Az uniós polgárok által közvetlenül választott uniós intézményeknek 

több hatáskört kell kapniuk. 
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3.1.6. problématerület: El kell oszlatni az EU intézményi struktúrájával kapcsolatos félreértéseket 

(beleértve az EU-nak a hasonló nemzetközi szervezetekkel való összetévesztését). 

● 3.1.6.1. iránymutatás: Az uniós intézményeket át kell nevezni annak érdekében, hogy az 
intézmények neve kevésbé adjon okot félreértésre a polgárok körében. 

 
● 3.1.6.2. iránymutatás: Az Európai Uniónak olyan, egyedibb jelképekkel (például logóval) 

kellene rendelkeznie, amelyek nem hasonlítanak más nemzetközi szervezetekéihez (például: 
Európa Tanács). 

 
● 3.1.6.3. iránymutatás: Az Európai Uniónak pontos kommunikációt kell folytatnia – „Európa” 

helyett az „Európai Unió” szavakat kellene használnia, mivel Európa nem csupán az Európai 
Uniót foglalja magában, hanem annál tágabb fogalom. 

 

3.2. alterület: Döntéshozatal 
 
3.2.1. problématerület: Az európai polgárok nem kapnak elegendő információt arról, hogy milyen 

módon születnek a döntések, tehát hiányos a kommunikáció. Az átláthatóság pedig túlságosan 

kevés. 

● 3.2.1.1. iránymutatás: A médiát erősen ösztökélni kellene arra, hogy több műsoridőt 

szenteljen az európai kérdéseknek és az Európai Unión belül folyó tevékenységeknek. 

 

● 3.2.1.2. iránymutatás: Az EU-ban folyó (tanácsi, parlamenti) tevékenységek (és döntések 

stb.) megvitatásával foglalkozó, meglévő európai televíziós csatornát, illetve hírügynökséget 

bővíteni kellene, hogy ne csupán az uniós polgárok mintegy harmadához jusson el, hanem az 

összes olyan uniós polgárhoz, aki használni kívánja. Az EU által megjelentetett valamennyi 

információnak tényszerűnek és elfogulatlannak kell lennie. 

 

3.2.2. problématerület: Az EU által a döntéshozatali folyamattal kapcsolatban közzétett információk 

tekintetében hitelességi probléma is fennáll (korrupciós ügyek stb.). 

● 3.2.2.1. iránymutatás: Lehetne egy olyan pontozási rendszer vagy mutató, amely a 

hírszolgáltatók és az EU által közzétett információk hitelességének értékelésére szolgálna 

(mutató lehetne például az, hogy hány cikk bizonyult valótlannak, stb.). 

 

● 3.2.2.2. iránymutatás: Létre kell hozni egy online platformot, ahol a polgárok közzétehetik 

azokat az információkat, amelyekben nem biztosak, a szakértők pedig elvégezhetik az 

információk tényellenőrzését. 
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3.2.3. problématerület: A polgárok nagyobb részvételére van szükség a döntéshozatalban. A 

polgárokkal való kapcsolattartás során nem használják ki eléggé a technológiát – például a 

szavazások során, illetve a döntéshozatalhoz való ötletadás során. 

● 3.2.3.1. iránymutatás: Az olyan kérdésekről, amelyek rendkívüli fontossággal bírnak az 
európai polgárok összessége számára, EU-szerte népszavazást kellene tartani. 

 
● 3.2.3.2. iránymutatás: Jobban fontolóra kellene venni az online szavazást és azt, hogy a 

polgároktól online kapott észrevételek befolyásolhassák a döntéshozatali folyamatot. 
 

● 3.2.3.3. iránymutatás: Részleges vagy teljes körű parlamenti ellenőrzést és 
elszámoltathatóságot biztosító rendszert kellene létrehozni a pénzügyi segítségre / a jóléti 
rendszerre / a közösségi források EU-ban való elköltésére vonatkozó döntésekkel 
kapcsolatosan. 

 
● 3.2.3.4. iránymutatás: Az EU által közvetített nyilvános viták megoldást jelenthetnek. 

Lehetnének olyan újságok és hírügynökségek, amelyek eljuttatják az emberekhez ezeket az 
információkat. 

 
● 3.2.3.5. iránymutatás: A polgári szerepvállalást és a tanácskozásokat (mint például a polgári 

közgyűlést) helyi szinten kell megvalósítani. 
 

3.2.4. problématerület: Az egyhangú szavazás komoly problémát jelent az uniós döntéshozatal 

számára. A jelenlegi rendszer túlságosan összetett. 

● 3.2.4.1. iránymutatás: Ehelyett alternatív szavazási rendszert kellene használni. A szavazati 
„súlyokat” a kis országok érdekeinek védelme érdekében méltányosan kell kiszámítani. 

o A tanácsadó csoport megjegyzése: az alcsoportnak nem volt világos álláspontja erről 
az iránymutatásról. A 3. ülésszakon tisztázni kell. 
 

● 3.2.4.2. iránymutatás: A meglévő szerződéseken strukturális változtatást kell végrehajtani, 
vagy pedig a tagállamok által elfogadott új alkotmányra van szükség. 

 
● 3.2.4.3. iránymutatás: Nagyon fontos, hogy bármely rendszer kerüljön is létrehozásra, annak 

méltányos szavazati jogot / „súlyt” kell biztosítania a kisebb országok számára a 
döntéshozatal során. 
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3.2.5. problématerület: Az uniós döntéshozatal túl lassú – a túl sok intézmény szükséghelyzetekben 

lelassítja az előrehaladást. 

● 3.2.5.1. iránymutatás: Létre kellene hozni egy olyan mechanizmust, amelynek keretében a 
Parlament megkerülhető, a döntéseket pedig rögtön az EU Tanácsa hozná meg. 

 
● 3.2.5.2. iránymutatás: Létre kellene hozni egy polgári szakértőkből álló képviseleti testületet, 

amely szükséghelyzetekben tájékoztatást és iránymutatást nyújtana az Európai 
Parlamentnek. 

3.3. alterület: Szorosabb integráció 
 

3.3.1. problématerület: A közös gazdasági struktúra hiánya 

● 3.3.1.1. iránymutatás: Egy szakértői csoport először is javaslatot tenne arra, hogy milyen 
lenne egy ilyen közös gazdasági struktúra, továbbá hogy az milyen következményekkel járna 
– még mielőtt megbeszélések kezdődnének arról, hogy szükség van-e egyáltalán egy közös 
gazdasági struktúrára vagy sem. 

 
● 3.3.1.2. iránymutatás: A közös gazdasági struktúra eléréséhez fontos a minden tagállam 

számára közös alap létrehozása (ugyanolyan lehetőségek, azonos színvonal). 
 

3.3.2. problématerület: A tagállamok gazdasági erejének különbözősége 

● 3.3.2.1. iránymutatás: Az emberek életminőségének javítása érdekében javasoljuk, hogy 
legyen több állami beruházás (az infrastruktúrába, az úthálózatba, de lehet szó a 
lakhatás/szociális lakhatás biztosításáról is). 

 
● 3.3.2.2. iránymutatás: A nagyvállalatok megadóztatása / a nagyvállalatoktól származó 

bevételek hozzájárulhatnak az állami beruházások finanszírozásához; az adóbevételeket az 
oktatásba való beruházásra és az országok fejlesztésére kell felhasználni (K+F, ösztöndíjak – 
Erasmus stb.). 

 
● 3.3.2.3. iránymutatás: A pénzügyi tranzakciók és a bankok progresszív adóztatása révén 

bevételek származhatnak a jelentős pénzügyi tranzakciókból. 
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3.3.3. problématerület: Döntést kell hozni az állam típusáról / a keretekről: szövetségi állam 

(föderáció) kívánunk lenni, vagy független államok uniója? Ez hatással van minden másra: a közös 

adórendszerre, az alkotmányra. 

● 3.3.3.1. iránymutatás: A polgárok EU-val kapcsolatos tájékoztatásának javítása: kellene egy 
olyan csatorna, ahol minden információ megtalálható az EU-ról; kellene egy olyan uniós PR-
csapat, amely az EU-val kapcsolatos tájékoztatást végezné, és különféle csatornákat venne 
igénybe a különböző célcsoportok elérésére; szintén lehetőség a tagállamok bevonása az 
EUban folyó tevékenységekről való aktív tájékoztatásba, amit – könnyed és szórakoztató 
formában – be lehetne építeni az iskolai tantervekbe. 

 
● 3.3.3.2. iránymutatás: Kellene egy az egész EU-ban elvégzendő felmérés, amelyben egy 

véletlenszerűen kiválasztott, tájékozott polgárokból álló minta venne részt, témája pedig az 
lenne, hogy milyen irányba haladjon az EU; előzetesen az egész EU-ra kiterjedő tájékoztató 
kampányt kellene folytatni, mely a szóban forgó változások lehetséges következményeiről 
szólna. 

 
● 3.3.3.3. iránymutatás: Válságforgatókönyv kidolgozása egy olyan válsághelyzetre, amelynek 

során az EU hatáskörei bővülnének. 

 
3.3.4. problématerület: A további integráció és egy alkotmány szükséges feltételei: a különböző 

értékek és kultúrák, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása. 

● 3.3.4.1. iránymutatás: Először is azt kell leszögezni, hogy mi jellemez minket Európában, és 
csak utána beszélhetünk arról, hogy mik nem vagyunk (javaslat: meg lehet valósítani egy a 
polgárok körében elvégzendő felmérés útján). 

 

4. munkaterület: Az európai identitás kialakítása 

4.1. alterület: Demokráciára nevelés 
 

4.1.1. problématerület: Egyértelműen nehézségekbe ütközne, ha ugyanazokat a tartalmakat le 

kellene fordítani 24 különböző nyelvre. 

● 4.1.1.1. iránymutatás: Mesterséges intelligenciát kellene használni a fordítási folyamat 
támogatására. 

 
● 4.1.1.2. iránymutatás: A kommunikációhoz egy elsődleges nyelvet (pl. az angolt) kellene 

használni. 
 

● 4.1.1.3. iránymutatás: Létre kellene hozni egy olyan alkalmazást, amelynek segítségével 
terjeszteni lehetne a demokráciát érintő kérdésekről szóló információkat, és mindezt le 
kellene fordítani a felhasználó nyelvére. 
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4.1.2. problématerület: Az oktatási rendszer nem vállal kellő szerepet abban, hogy megismertesse az 

európai gyerekeket a demokratikus folyamatok alapjaival és a demokratikus értékekkel. 

● 4.1.2.1. iránymutatás: Az iskolákban ösztönözni kellene a demokratikus jellegű folyamatokat 
– így például a diákönkormányzatok létrehozását, amelyek az iskolák alapvető adminisztratív 
kérdéseiről szavaznak. A kérdések felvetésére lehetne használni az internetet és a 
számítógépes technológiát (online szavazásokat). 

 
● 4.1.2.2. iránymutatás: Az Európa-tanulmányokat Unió-szerte fel kellene venni a tagállami 

tantervekbe. 
 

● 4.1.2.3. iránymutatás: Az iskolákat támogatások révén kellene ösztönözni, illetve 
berendezéseket kellene nekik juttatni adományként, ezáltal ösztönözve őket arra, hogy az 
EU-beli demokráciáról szóló képzéseket tartsanak. 

 
4.1.3. problématerület: El kellene dönteni, hogy pontosan mikor kezdődjön el a demokráciára nevelés 

folyamata, és mikor van a megfelelő idő annak befejezésére. 

● 4.1.3.1. iránymutatás: Minél hamarabb elkezdődik ez a nevelési folyamat, annál jobb. 
Javaslat érkezett arra, hogy 10–12 éves (esetleg idősebb) kortól kezdődjön. A 
diákönkormányzatokat 12 éves kortól lenne érdemes létrehozni. Ez alatt pedig az életkornak 
megfelelő bevonás szükséges. 

 
● 4.1.3.2. iránymutatás: Támogatásokat kellene folyósítani azon iskolák számára, amelyek a 

demokratikus gyakorlatokat az iskolai élet részévé teszik – ami ugyan nem lenne kötelező, de 
ösztönözni kellene rá az iskolákat. 

 
4.1.4. problématerület: Mindegyik EU-tagállam úgy véli, hogy az oktatás a mérlegelési jogkörébe 

tartozik, és a megvalósítással kapcsolatban önálló állásponttal bír. 

● 4.1.4.1. iránymutatás: Nem politikai nézetek oktatása a cél, hanem az EU demokratikus 
folyamatainak és azok működésének megismertetése. A különbségnek mind a 
tanárok/oktatók, mind pedig a diákok számára egyértelműnek kell lennie. 

 
● 4.1.4.2. iránymutatás: Nem minden polgár értett egyet azzal, hogy a tagállamok képesek 

lennének megállapodni egy összeurópai tantervről. 
 

● 4.1.4.3. iránymutatás: Egyszerű folyamatra van szükség ahhoz, hogy mindenki számára el 
lehessen magyarázni az EU-t. 

 
4.1.5. problématerület: Problémát okoz az, hogy a tagállami iskolarendszerek különböző tantervei és 

oktatási rendszerei között nincs teljes összhang. 

● 4.1.5.1. iránymutatás: Az EU-ban az oktatási rendszereknek nem kell egységesnek lenniük. 
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4.2. alterület: Európai értékek és identitás 
 

4.2.1. problématerület: Egyes tagállamok nacionalizmusa és protekcionizmusa aláássa az EU 

legitimitását, az EU-ba vetett bizalmat és az EU-n belüli szolidaritást. 

 

● 4.2.1.1. iránymutatás: Fel kell tárni, hogy mi az oka egyes tagállamok nacionalizmusának és 
protekcionizmusának, különösen az értékekről folytatott párbeszéd és a kapcsolódó 
fogalmak megfelelő megértése révén. 
 

● 4.2.1.2. iránymutatás: Foglalkozni kell a politikai szélsőségesség problémájával, az ugyanis 
gyakran a saját céljaira használja fel az Európa-ellenes érzelmeket. 

 
● 4.2.1.3. iránymutatás: Javítani kell a tagállamok polgáraival folytatott folyamatos 

kommunikációt. Jobban be kell vonni a polgárokat a folyamatba. A polgároknak lehetőséget 
kellene biztosítani a lehető legnagyobb mértékű részvételre. 

 
● 4.2.1.4. iránymutatás: Szankciókat csak legvégső esetben szabad alkalmazni, ha minden más 

módszer – beleértve a párbeszédet is – eredménytelen volt. A szankciók alkalmazására 
vonatkozóan szükség van egy keretrendszerre, és meg kell határozni a szankciók 
alkalmazásának időbeli sorrendjét. 

 
● 4.2.1.5. iránymutatás: Minden szinten – azaz tagállami és helyi szinten is – szükség van az 

európai szabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos koordinációra. 
 
4.2.2. problématerület: Biztosítani kell, hogy az uniós polgárok – szociális helyzetüktől függetlenül – 

tisztában legyenek azzal, hogy mit jelent és milyen előnyökkel jár az EU, hogy milyen kapcsolat van 

az EU és a mindennapi életük között, továbbá hogy képesek legyenek elfogadni az EU értékeit. 

Alapvető fontosságú, hogy különös hangsúlyt fektessünk a társadalmi és gazdasági szempontból 

kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre. 

 

● 4.2.2.1. iránymutatás: Biztosítani kell, hogy minden polgár hozzájusson az információkhoz 
(okostelefonon, interneten). 

 
● 4.2.2.2. iránymutatás: Az információkat az egyes csoportokhoz kell igazítani. A terminológiát 

meg kell változtatni és egyszerűsíteni kell. 
 

● 4.2.2.3. iránymutatás: Már általános iskolában szükség van egységes iskolai tantervre az 
EUról. 

 
● 4.2.2.4. iránymutatás: A polgárok csoportjait különféle innovatív módokon kell megszólítani 

és bevonni. 
 

● 4.2.2.5. iránymutatás: Lehetővé kell tenni, hogy az emberek többet utazhassanak, 
találkozhassanak, valamint beszélgetéseket folytathassanak különböző, EU-n belüli 
kérdésekről – beleértve azokat az embereket is, akiknek nem jó az anyagi helyzetük. Erre a 
célra egy külön (például az Erasmushoz hasonló) pénzalapot kell létrehozni. 
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4.2.3. problématerület: Az EU-n belülről és kívülről származó gazdasági és politikai fenyegetések 

veszélyeztetik az európai identitást, továbbá aláássák az európai integritást. 

 

● 4.2.3.1. iránymutatás: Kezelni kell a dezinformáció problémáját. Nagyobb figyelmet kell 
fordítani arra, hogy honnan indul ki a félretájékoztatás. 

 
● 4.2.3.2. iránymutatás: Aktívan támogatni kell a tagállamokat a dezinformációs kampányokkal 

összefüggő helyi problémáik kezelésében. 
 

● 4.2.3.3. iránymutatás: Meg kell oldani a migrációs válságokat. 
 

● 4.2.3.4. iránymutatás: Fokozni kell az internetbiztonságot – védelmet kell biztosítani a 
hackeléssel szemben. 

 
● 4.2.3.5. iránymutatás: Ki kell alakítani az EU közös külpolitikáját. Szükség van a külpolitikai 

lépések összehangolására az EU és a tagállamok között. 
 

4.2.4. problématerület: Egyes tisztviselők cselekedetei ellentétesek az EU értékeivel. Az uniós 

adófizetők és az uniós polgárok korrupcióval szembeni védelmének elmaradása aláássa az erkölcsi és 

a közszférabeli integritást az EU-ban. 

 

● 4.2.4.1. iránymutatás: Javítani kell a nagy multinacionális vállalatoktól történő adóbeszedést. 
Az adóparadicsomok jelentette problémával is foglalkozni kell. 

 
● 4.2.4.2. iránymutatás: Növelni kell az uniós pénzalapok átláthatóságát – mind a 

tagállamokban, mind az uniós intézményekben. 
 

● 4.2.4.3. iránymutatás: A korrupció miatt elvesző pénzösszegek csökkentése érdekében 
fejleszteni kell a lobbitevékenységre vonatkozó szabályokat az EU-ban. 

4.3. alterület: Tájékoztatás az EU-ról 
 

4.3.1. problématerület: A média nem nyújt elegendő információt az EU-ról. 

 

● 4.3.1.1. iránymutatás: A nyilvános televíziós hírműsorokban szerepelnie kellene egy 
Európával foglalkozó külön résznek, ugyanúgy, mint a sporthírek vagy más témák esetében. 
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4.3.2. problématerület: A politikusoktól és a médiából származó, részrehajlástól nem mentes 

információk meghatározzák az Európáról folytatott nyilvános vitát. 

 

● 4.3.2.1. iránymutatás: Létre kell hozni egy független európai információs csatornát vagy 
ügynökséget, amelynek hiteles információkat kell közvetítenie, és ellensúlyt kell képeznie az 
álhírekkel, valamint a részrehajlóan ábrázolt hírekkel szemben. 

 
4.3.3. problématerület: Hiányzik az érdeklődés, mivel a polgárok nem tájékozódnak eléggé Európáról. 

 

● 4.3.3.1. iránymutatás: Több európai csereprogramot, illetve tevékenységet kell 
megvalósítani – erre példa az Erasmus program, illetve ez a konferencia – annak érdekében, 
hogy az emberek más országokba utazhassanak, találkozhassanak más országokban élő 
emberekkel, és párbeszédet folytathassanak velük az életükről és az Európához fűződő 
viszonyukról. 

 
● 4.3.3.2. iránymutatás: Létre kell hozni olyan online fórumokat és találkozóhelyeket, ahol a 

polgárok meghallgathatják egymást, kérdéseket tehetnek fel, továbbá párbeszédet 
folytathatnak az európai képviselőkkel, mindezt több nyelvre történő fordítás mellett. 

 
4.3.4. problématerület: A polgárok nem rendelkeznek a szükséges technikai eszközökkel (internet, 

készülékek stb.) és/vagy az ezen technológiák használati módjára vonatkozó képzéssel ahhoz, hogy 

alaposabban tájékozódhassanak Európáról. 

 
4.3.5. problématerület: Az európai intézmények által használt szaknyelv, illetve hivatali nyelv 

megnehezíti az információkhoz való hozzájutást és az információk megértését. 

 

● 4.3.5.1. iránymutatás: Olyan kommunikációs stratégiákat kell alkalmazni, amelyek 
egyszerűbb és érthetőbb nyelvezetet használnak a kommunikációra, ezt a kommunikációt 
pedig részletesebb, technikaibb jellegű jelentésekkel kell kiegészíteni, hogy aki jobban el akar 
mélyülni, annak legyen rá lehetősége. 

 
● 4.3.5.2. iránymutatás: A médiában lenniük kellene olyan műsoroknak és idősávoknak, 

amelyekben kifejezetten az EU-ról tudósítanak. 
 

● 4.3.5.3. iránymutatás: Az EU-val kapcsolatos reklámbejátszásokat kellene levetíteni a főbb 
eseményeken (az Eurovízión, sporteseményeken stb.) és főműsoridőben játszott műsorok 
közben. 

 

4.3.6. problématerület: AZ EU legitimációs deficitje visszaveti a polgárok érdeklődését + az uniós 

intézményeknek a polgároktól való elzártsága az érdeklődés elvesztéséhez vezet. 

 

● 4.3.6.1. iránymutatás: Az EU irányításának hathatósabban nyitnia kell a polgárok felé. 
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4.3.7. problématerület: Az EU nem kommunikálja, hogy mit és miért tesz, különös tekintettel a 

polgárok mindennapi életét befolyásoló dolgokra. 

 

● 4.3.7.1. iránymutatás: Szükség van egy olyan információs csatornára, amely képes 
közvetíteni ezeket az információkat. 

 
● 4.3.7.2. iránymutatás: A napjainkban kulcsszerepet betöltő közösségi médiát jobban ki kell 

használni. 
 

● 4.3.7.3. iránymutatás: Elemezni kell, hogy kik alkotják a célközönséget, és milyen 
kommunikációs csatornákat használnak, a kommunikációt pedig ezekhez a csatornákhoz kell 
igazítani (azok számára, akik mélyebbre akarnak ásni, érdemes linkeket elhelyezni). 

 
● 4.3.7.4. iránymutatás: A televíziós hírekben legyen egy külön, az EU-ról tudósító rész, 

ugyanúgy, mint a sporthírek vagy más témák esetében. 
 
4.3.8. problématerület: Az oktatási rendszerben kevés az EU-hoz kapcsolódó tartalom, mind az 

eljárások, mind pedig az Uniónak a társadalmi konfliktusokra adott válaszai tekintetében. 

 

● 4.3.8.1. iránymutatás: Létre kell hozni egy új középiskolai tantárgyat, amelynek keretében a 
diákok megismerhetik az EU jelenlegi működésével kapcsolatos tartalmakat és az EU által 
hozott intézkedéseket, és hogy azok milyen hatással vannak a polgárokra. 

 

5. munkaterület: A polgári szerepvállalás fokozása 

5.1. alterület: Polgári szerepvállalás 
 

5.1.1. problématerület: A felmérések és a polgárok részvételével zajló közmeghallgatások 

átláthatósága: átláthatóságra van szükség azzal kapcsolatban, hogy miket vitattak meg a polgári 

szerepvállalással járó folyamatok során. 

 

● 5.1.1.1. iránymutatás: Átláthatóságra van szükség azzal kapcsolatban, hogy miket vitattak 
meg a polgári szerepvállalással járó folyamatok során. 

 
● 5.1.1.2. iránymutatás: Az EU minden döntését átláthatóságnak kell jellemeznie, hogy a 

polgárok úgy érezzék, bevonták őket. 
 

● 5.1.1.3. iránymutatás: A politikai döntéshozóknak proaktív módon meg kell teremteniük az 
átláthatóságot, a polgárokat pedig proaktív módon tájékoztatni kell. 
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5.1.2. problématerület: A politikusoknak és a polgároknak közelebb kell kerülniük egymáshoz, és meg 

kell érteniük egymást! A politikusok jobban meg kell, hogy értsék a polgárokat. A politikusok 

nincsenek tisztában a polgárok mindennapi életével. 

 
● 5.1.2.1. iránymutatás: A polgári szerepvállalás alapjaként több információra van szükség az 

EU-ról, és többet kell kommunikálni a polgárokkal. Az embereknek több ismeretet (nevelést, 
oktatást és képzést) kell biztosítani az EU-ról és az európai politikáról. 

 
● 5.1.2.2. iránymutatás: Igénybe kell venni a polgári vitacsoportokat! Előfeltétel: a 

politikusoknak részletes visszajelzést kell adniuk a vitacsoportok eredményeiről. 
 

● 5.1.2.3. iránymutatás: Ahelyett, hogy kötelezővé tennénk, inkább vonzóvá kell tenni a 
szavazást! 

 
● 5.1.2.4. iránymutatás: Szükség van a polgárok folyamatos képviseletére az Európai 

Parlamentben / az Európai Bizottságban; a döntéshozatali folyamatba be kell vonni a 
polgárokat. 

 
● 5.1.2.5. iránymutatás: Intézményessé kell tenni a szakértői ismeretek és a szakpolitikák 

közötti kapcsolatot, amelyet meg kell határozni, és amelynek átláthatónak kell lennie, mint 
például a konzultációnak vagy a kormányzati szakértők kiválasztása módjának. 

 
● 5.1.2.6. iránymutatás: Külön kell választani egymástól a politikát és a médiát, és az 

elkülönültségüket ellenőrizni kell. Többek között médiaplatformok nem lehetnének pártok 
tulajdonában. 

 
5.1.3. problématerület: Élni kell a közvetlen demokrácia eszközeivel, viszont konkrétabban meg 

kellene határozni azt, hogy milyen módon és esetekben kell ezekkel élni. 

 

● 5.1.3.1. iránymutatás: Közvetlen demokrácia: konkrétan meg kell határozni azokat a 
témákat, amelyek kapcsán a közvetlen demokrácia eszközeivel kell élni. 

 
● 5.1.3.2. iránymutatás: Minden polgár számára biztosítani kell azt, hogy szavazhasson az 

európai alkotmányról. 
 

5.1.4. problématerület: Általános követelmény: az EU további fejlődésének elemzésen kell alapulnia. 

Ahhoz, hogy intézkedéseket dolgozhassunk ki, előbb elemezni kell a jelenlegi állapotokat. 

 

● 5.1.4.1. iránymutatás: Bizonyos szakpolitikai területeken javulnia kell a tagállamok és az EU 
együttműködésének. Nem szabad ok nélkül („vakon”) kiterjeszteni az EU cselekvési területeit 
/ hatásköreit. 

 
● 5.1.4.2. iránymutatás: Elemezni kell, hogy a politika és az emberek kapcsolatában mi okozza 

a bizalomvesztést. 
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5.1.5. problématerület: Az EU által megállapított szabályok megsértésének, illetve az azoknak való 

meg nem felelésnek az eseteivel kapcsolatos átláthatóság. 

 

● 5.1.5.1. iránymutatás: Létre kell hozni egy, az EU irányelvei és rendeletei megsértésének, 
illetve az azoknak való meg nem felelésnek az eseteivel kapcsolatos információs platformot. 

5.2. alterület: Polgári szerepvállalás 
 

5.2.1. problématerület: A polgárok és a politikusok között nincs kapcsolat; csökkent a politikusok 

számonkérhetősége. 

 

● 5.2.1.1. iránymutatás: A parlamenti képviselőknek nagyobb szerepet kellene vállalniuk a 
polgári javaslatokban, a fokozottabb polgári szerepvállalás érdekében a Parlament 
napirendjén szerepelnie kellene egy meghatározott időkeretnek, amelyet a polgárok 
bevonására kellene fordítani. 
 

● 5.2.1.2. iránymutatás: Polgári vitacsoportot kell létrehozni, melynek hellyel kell rendelkeznie 
a Parlamentben. Meg kell határozni a vitacsoportokban részt vevő polgárok jogait és 
kötelezettségeit, különös tekintettel a helyek cserélődésére, továbbá a polgárok 
kiválasztására, melynek véletlenszerű mechanizmusokon kell alapulnia. A polgári 
vitacsoportokat olyan struktúrának kell támogatnia, amely elősegíti a polgárok és a 
választott képviselők közötti párbeszédet. 

 
● 5.2.1.3. iránymutatás: Kellene egy, a polgárok és a választott képviselők közötti interakciót 

lehetővé tevő platform, visszajelzési mechanizmusokkal és az interakciók regisztrálásával. 
 

● 5.2.1.4. iránymutatás: A döntések meghozatala előtti konzultációt ki kell terjeszteni a 
polgárokra. 

 
● 5.2.1.5. iránymutatás: Javítani kell a politikusok beszámolási mechanizmusait, hogy azok ne 

csupán a pártjaikra terjedjenek ki, hanem a polgárokra is. Az éves jelentéseknél többre van 
szükség. A választásokra való felkészülés részeként mindegyik képviselőnek be kellene 
számolnia az elvégzett munkájáról. 

 
 
5.2.2. problématerület: Hiányzik a részvétellel kapcsolatos képzés. 

 

● 5.2.2.1. iránymutatás: Iskolai és vállalati programokra van szükség azzal kapcsolatban, hogy 
milyen erőfeszítések történnek a részvételi mechanizmusokat és a meglévő eszközöket 
illetően. 

 



 

1. vitacsoport, 2. ülésszak – 29 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

5.2.3. problématerület: Az átláthatósági mechanizmusok és a polgári döntéshozatal 

hatékonyságának növelése az EU-ban. 

 

● 5.2.3.1. iránymutatás: Az önkormányzati, helyi és regionális szervezeteket be kell vonni a 
polgárokkal való kommunikációba ez utóbbiak uniós döntéshozatali mechanizmusokban való 
részvételének ösztönzése érdekében. Az iskolák és a fiatalok bevonására különös figyelmet 
kell fordítani. Nem szabad megfeledkezni a felnőttekről. 

 
● 5.2.3.2. iránymutatás: A médiát be kell vonni az uniós átláthatósági mechanizmusokkal 

kapcsolatos tájékoztatásba. 
 

● 5.2.3.3. iránymutatás: Csökkenteni kell az átláthatóságra és a döntéshozatalban való 
részvételre vonatkozó mechanizmusok alkalmazásához szükséges időt és az arra vonatkozó 
követelményeket. 

 
● 5.2.3.4. iránymutatás: Be kell vezetni a polgárokkal való konzultációra vonatkozó olyan 

mechanizmusokat, amelyeket kötelezően alkalmazni kell, ha egy javaslat a polgárok jogainak 
gyengítésével jár. 

5.3. alterület: Polgári szerepvállalás 
 

5.3.1. problématerület: Az Európai Unióban való részvétellel kapcsolatos ismeretek és motiváció 

hiánya (az európai polgárok körében). 

● 5.3.1.1. iránymutatás: A részvétellel kapcsolatos oktatás előmozdítása (uniós szinten). 
 

● 5.3.1.2. iránymutatás: A polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy életük különböző 
szakaszaiban gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a polgári szerepvállalás terén. 

 
● 5.3.1.3. iránymutatás: Több megbízható (korrupciómentes) politikai pártnak kell 

rendelkezésre állnia. 
 

● 5.3.1.4. iránymutatás: Európai tantervet kell létrehozni (a polgári szerepvállalás témája az 
állampolgári ismeretek/etika tantárgy, valamint az általános tanterv keretében is). 

 

5.3.2. problématerület: A politikusok nem veszik komolyan a polgárok véleményét. 

● 5.3.2.1. iránymutatás: Biztosítani kell, hogy a politikusok elkötelezzék magukat a polgári 
szerepvállalás mellett. 
 

● 5.3.2.2. iránymutatás: A polgárok javaslatainak elutasítása esetén biztosítani kell a 
politikusok elszámoltathatóságát, amelynek keretében fel kell kérni őket a javaslat 
elutasításának megindokolására. 
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5.3.3. problématerület: A polgári szerepvállalás hiánya. 

 

● 5.3.3.1. iránymutatás: Meg kell határozni azokat a politikai kérdéseket, amelyeket illetően 
polgári vitacsoporti megbeszélésre/részvételre van szükség (kiemelt témák); például a 
polgárok jogait nem lehet a polgári vitacsoportok hozzájárulása nélkül korlátozni (mint ahogy 
az a világjárvány alatt történt). 

 
● 5.3.3.2. iránymutatás: A politikai álláspontok gazdagítása érdekében polgári vitacsoportokat 

kell szervezni. 
 

● 5.3.3.3. iránymutatás: Biztosítani kell, hogy a polgári megbeszélésben való részvételre 
kiválasztott polgárok reprezentatívak legyenek a lakosságra nézve (társadalmi-demográfiai 
sokszínűség és kisebbségek). 
 

● 5.3.3.4. iránymutatás: Az EU-nak ösztönöznie kell, hogy a települések helyi irodáiban 
képzéseket tartsanak annak érdekében, hogy a polgárok tájékozottabbak legyenek, továbbá 
digitálisan hozzáférjenek az uniós információkhoz és döntéshozatali folyamatokhoz. 

 
● 5.3.3.5. iránymutatás: Valamennyi európai polgár számára hozzáférést kell biztosítani az 

internethez (a polgárokat érintő digitális információk és a digitális részvétel biztosítása 
érdekében). 

 
5.3.4. problématerület: Több tájékoztatást kell nyújtani a döntéshozatali és a polgári szerepvállalási 

folyamatokról (biztosítani kell a politikai információk hitelességét a médiában). 

● 5.3.4.1. iránymutatás: Tájékoztatást kell nyújtani (a tömegmédiában is) az uniós részvételi 
mechanizmusokról (a konzultációk elindításakor célzottabb módon). 

 
● 5.3.4.2. iránymutatás: Felül kell vizsgálni azokat a kritériumokat, amelyek alapján egy 

dokumentum nem hozható nyilvánosságra. 
 

● 5.3.4.3. iránymutatás: Biztosítani kell, hogy az információk több uniós nyelven elérhetőek 
legyenek (nem csak angolul, németül és franciául). 
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I. melléklet: Az iránymutatások kidolgozásának folyamata 

A. A 2. ülésszak áttekintése 

 

2021. 11. 12., péntek 

1. plenáris ülés 

Cél: A vitacsoporti kapcsolat felelevenítése és a második ülésszak előkészítése 

Köszöntő; polgári felszólalások; beszámoló a konferencia plenáris ülésének nagyköveteitől; 

naprakész tájékoztatás a platformról; a hétvégi ülésszak napirendje; az ülésszakon 

alkalmazott módszertan ismertetése 

2021. 11. 13., szombat 

Munkaterület szerinti 1. plenáris ülés 

Cél: a szakértők megosztották az alterületekhez tartozó témákkal kapcsolatos gondolataikat 

1. alcsoporti munka 
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1. cél: a polgárok az alterület témái, a szakértőktől kapott információk, valamint saját 

ismereteik és tanácskozásaik alapján az adott alterületen belül konkrét 

problématerületeket azonosítottak 

2. cél: a polgárok mindegyik problématerület tekintetében iránymutatásokat és indoklást 

fogalmaztak meg 

3. cél: a polgárok visszajelzést adtak a többi csoport által vizsgált problématerületekről és 

megfogalmazott iránymutatásokról, valamint indoklásokról3. A többi csoport által tett 

javaslatokat is megvizsgálták és figyelembe vették. 

 

2021. 11. 14., vasárnap 

Munkaterület szerinti 2. plenáris ülés 

Cél: a szakértők további gondolatokat osztottak meg az alterületekhez tartozó témákkal 

kapcsolatban 

2. alcsoporti munka 

1. cél: a munkaterülettől függően a polgárok új problématerületeket, iránymutatásokat és 

indoklásokat határoztak meg, vagy részletesebben folytatták a szombati munkát. 

2. cél: a polgárok véglegesítették az iránymutatásokat és indoklásokat. 

3. cél: a polgárok visszajelzést adtak a többi csoport által vizsgált problématerületekről és 

megfogalmazott iránymutatásokról, valamint indoklásokról. A többi csoport által tett 

javaslatokat is megvizsgálták és figyelembe vették. 

2. plenáris ülés 

1. cél: a csoportok előadói beszámoltak az alcsoportokban folytatott megbeszélésekről 

2. cél: a polgárok visszajelzést adtak a 2. ülésszakról 

3. cél: a fő moderátorok felvázolták, hogy mi várható a 3. ülésszakon 

  

 
3 A problématerületek, iránymutatások és indoklások részletes ismertetése című melléklet 
tartalmazza a felsorolást. 



 

1. vitacsoport, 2. ülésszak – 33 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

B. Az iránymutatások kidolgozására szolgáló eljárás részletes ismertetése 

● Kezdeti helyzet: Az 1. ülésszak során mindegyik európai polgári vitacsoport mintegy 75 olyan 

témát említett, amely kapcsolódik a vitacsoport átfogó témájához. Ezeket a témákat 5 

munkaterületbe szervezték, amelyek több alterületet tartalmaznak. A vitacsoport által 

felvetett témák képezték a 2. ülésszak során végzett munka alapját. A 2. ülésszak előtt 

kijelölték, hogy az egyes polgárok mely konkrét munkaterületen és alterületen fognak 

dolgozni. 

 

● A polgárok szombat reggel első lépésként részt vettek a munkaterületük szerinti plenáris 

ülésen. Mindegyik munkaterülethez egy plenáris ülés tartozik, amelyen az adott 

munkaterületen dolgozó három alcsoport vesz részt. A munkaterület szerinti plenáris ülés 

során a moderátorok ismertették az alterületekhez tartozó témákat, és egy vagy két szakértő 

e témák mindegyikével kapcsolatban megosztotta gondolatait a vitacsoport résztvevőivel. Ezt 

követően a résztvevők röviden kérdezhettek a szakértőktől. A munkaterület szerinti plenáris 

ülés végén mindegyik alcsoport 20 percet kapott arra, hogy kiindulásként nagy vonalakban 

közösen megbeszéljék, hogyan látják a témák és a problématerületek összekapcsolását. 

 

● A munkaterület szerinti plenáris ülést követően a polgárok megkezdték az alcsoporti szintű 

munkát. Az alcsoporti munka első részének célja az volt, hogy a polgárok saját ismereteiket, a 

szakértőktől kapott információkat és az alterülethez tartozó témát alapul véve kijelöljék 

munkájuk és megbeszéléseik irányvonalát a problématerületek világos meghatározása 

érdekében. A problématerületek olyan problémákat takarnak, amelyekre válaszul változást 

kell elérni, illetve olyan területeket, amelyek megkérdőjelezhetők. Amennyiben egy témára 

többé-kevésbé már önmagában is lehetett problématerületként tekinteni, azt kiindulásként 

fel lehetett használni. A nagyon tág témákat problématerületté lehetett alakítani. 

 

● A polgárok az alcsoporti ülés első 45 percében korlátlan számú problématerületet 

meghatározhattak. A munkaterület szerinti plenáris ülést követően vasárnap a polgároknak 

lehetőségük volt a még ki nem dolgozott problématerületek átgondolására, tekintettel arra, 

hogy a szakértőktől kapott további információk új szempontokat vethettek fel. 
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● A szombati nap hátralevő részében a polgárok továbbra is alcsoportokban dolgoztak, és 

megkezdték az általuk azonosított problématerületekre vonatkozó iránymutatások 

kidolgozását. Az iránymutatások megfogalmazása az első lépés az ajánlások kidolgozásához, 

amely a 3. ülésszak célkitűzése. A 2. ülésszak során megfogalmazott iránymutatások 

szolgálnak majd az ajánlások kidolgozásának alapjául a 3. ülésszak során. 

 

● A szombati nap végén az alcsoportokkal ismertették a munkaterületükhöz tartozó egy másik 

alcsoport munkáját, és felkérést kaptak, hogy adjanak visszajelzést azzal kapcsolatban. 

 

● A vasárnapi munka a munkaterület szerinti plenáris üléssel indult, amelynek során új szakértők 

osztották meg gondolataikat a polgárokkal vagy azokról a témákról, amelyeken az alcsoport 

szombaton már dolgozott, vagy az alcsoporthoz kijelölt új alterületről. 

 

● A munkaterület szerinti plenáris ülés után a polgárok alcsoporti szinten folytatták a munkát, 

amelynek keretében véglegesítették a szombati iránymutatásokat, beépítették a szakértői 

visszajelzéseket vagy új problématerületeket azonosítottak és új iránymutatásokat határoztak 

meg. Vasárnap a nap végén mindegyik alcsoporttal ismertették a munkaterületükhöz tartozó 

egy másik alcsoport aznapi munkáját (problématerületek, iránymutatások és indoklások), 

amellyel kapcsolatban az alcsoport ezután visszajelzést adott. Ezt követően mindegyik csoport 

megkapta az iránymutatásaival kapcsolatos javaslatokat. 
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II. melléklet: A szakértőktől kapott információk és tényellenőrzés 

A megbeszélések és a közös munka megalapozása érdekében a konferencia közös titkársága 38 

szakértőt hívott meg a 2. vitacsoport második ülésszakára. 

Az egyes szakértők szakterülete alapján dőlt el, hogy az öt munkaterület közül melyikkel fognak 

foglalkozni. Felkérést kaptak, hogy adjanak rövid áttekintést a különböző alterületekhez tartozó 

témákról, emeljék ki a fő kihívásokat, valamint az azokkal kapcsolatos különböző meglévő 

álláspontokat és megoldási javaslatokat. A polgárok szükség esetén közvetlenül kérhettek 

pontosításokat, fogalommeghatározásokat vagy további információkat a szakértői tájékoztatás 

tartalmával kapcsolatban. Emellett több szakértő a polgárok rendelkezésére állt az alcsoporti munka 

során felmerülő kérdések megválaszolására. A szakértők ezeket a kérdéseket telefonon vagy e-

mailben kapták meg, a válaszaikat pedig továbbították az alcsoportoknak. A munkát ezenkívül 

tényellenőrzők is segítették az alapvető kérdések megválaszolásával, biztosítva, hogy a megbeszélések 

tényszerű információkon alapuljanak. 

 

1. munkaterület: A jogok és a megkülönböztetésmentesség biztosítása – szakértők 

„Megkülönböztetésmentesség” alterület 

● Costanza Hermanin: A firenzei Európai Doktori Intézet politikai főmunkatársa 

● Linda Senden: A nemek közötti egyenlőséggel és a megkülönböztetésmentességgel 

foglalkozó jogi szakértők európai hálózata. Az Utrechti Egyetem jogi karának és Európa 

Intézetének az uniós joggal foglalkozó professzora. 

● Koen Slootmaeckers: A City University of London nemzetközi politológiai tanszékének a 

nemzetközi politikára szakosodott adjunktusa 

„Nemek közötti egyenlőség” alterület 

● Birte Siim: Az Aalborgi Egyetem emeritus professzora. A társadalmi nemek tanulmányára 
szakosodott politológus. 

● Gabriele Abels: A Tübingeni Egyetem összehasonlító politikatudománnyal és európai 
integrációval foglalkozó Jean Monnet professzora. 2015 óta a PRRIDE Jean Monnet kiválósági 
központ igazgatója 
 

„Az emberi jogok, valamint a természet és az állatok jogainak védelme” alterület 

● Caroline Regard és Cedric Riot: A Touloni Egyetem jogi karának tanárai, kutatói. Az állatjogi 
egyetemi képzés alapítói és igazgatói. 

● Alexis Deswaef: A Nemzetközi Emberi Jogi Szövetség (FIDH) alelnöke 
  

https://www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin
https://www.uu.nl/medewerkers/lajsenden
https://www.city.ac.uk/about/people/academics/koen-slootmaeckers
https://blogs.eui.eu/genderquotas/birte-siim/
https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/wirtschafts-und-sozialwissenschaftliche-fakultaet/faecher/fachbereich-sozialwissenschaften/politikwissenschaft/institut/lehrende/comparative-politics-and-european-integration-professor-abels/team/prof-dr-gabriele-abels/
https://univ-droit.fr/universitaires/6326-regad-caroline
https://univ-droit.fr/universitaires/26364-cedric-riot
https://www.quartierdeslibertes.be/avocat/alexis-deswaef/
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„A magánélet tiszteletben tartásához való jog” alterület 

● Hielke Hijmans: A belga adatvédelmi hatóság jogvitákkal foglalkozó bizottságának 
elnöke/igazgatótanácsának tagja 

 

2. munkaterület: A demokrácia és a jogállamiság védelme – szakértők 

„A jogállamiság védelme” alterület 

● Barbara Grabowska-Moroz: A budapesti CEU Demokrácia Intézet tudományos munkatársa 
● Carlos Closa Montero: A spanyol EUI Transznacionális Kormányzási Iskola/IPP-CSIC tanára. 
● Laurent Pech : A londoni Middlesex Egyetem európai joggal foglalkozó tanára, európai 

közjoggal foglalkozó Jean Monnet professzora, az egyetem jogi és politológiai tanszékének 
vezetője. 

● Bárd Petra: A bécsi Közép-európai Egyetem és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
jogi karának oktatója. 

„A demokrácia védelme és megerősítése” alterület 
● Paul Blokker: A Bolognai Egyetem szociológiával foglalkozó docense. 
● Elias Dinas: Az EUI föderalizmussal, demokráciával és nemzetközi irányítással foglalkozó 

oktatója, az EUI svájci professzúrájának jelenlegi felelőse. 

„Biztonság” alterület 
● Gilles de Kerchove: a terrorizmus elleni küzdelem korábbi uniós koordinátora 
● Martin Scheinin: A firenzei EUI nemzetközi joggal és emberi joggal foglalkozó tanára. 
● Raphael Bossong: Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézete, Németország. 

 

„Média és dezinformáció” alterület 
● Elda Brogi: A tömegtájékoztatás szabadságával és sokszínűségével foglalkozó EUI-központ 

tanára. A Digitális Média Európai Megfigyelőközpontja (EDMO) igazgatótanácsának tagja. 
 

https://lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans
https://people.ceu.edu/barbara_grabowska-moroz
http://ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa
https://www.mdx.ac.uk/about-us/our-people/staff-directory/profile/pech-laurent
https://people.ceu.edu/petra_bard
https://www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en
https://www.eui.eu/departmentsandcentres/politicalandsocialsciences/people/professors/dinas
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/
https://www.eui.eu/people?id=martin-scheinin
https://www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
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3. munkaterület: Az EU megreformálása – szakértők 

„Intézményi reformok” alterület 
● Sergio Fabbrini: a Luiss Egyetem Politikatudományi Tanszékének dékánja és az európai 

kormányzással foglalkozó Intesa Sanpaolo-professzori cím birtokosa. 
● Wouter Wolfs: a Leuveni Katolikus Egyetem Közigazgatási Intézetének az európai politikai 

pártokkal és a transznacionális együttműködéssel foglalkozó vezető kutatója. 
● Katrin Auel: az európai kormányzással, közfinanszírozással és munkaerőpiacokkal foglalkozó 

kutatócsoport vezetője a bécsi Felsőfokú Tanulmányok Intézeténél (IHS). 
 
„Döntéshozatal” alterület 

● Teresa Freixes: Jean Monet-professzor ad personam. „Citizens Pro Europe” 
● Dusan Sidjanski: a Dusan Sidjanski Európai Tanulmányok Kompetenciaközpontjának 

igazgatótanácsi tagja a Genfi Egyetemen. 
● Federico Fabbrini: az európai jog egyetemi tanára a Dublini Városi Egyetem (DCU) Jogi és 

Kormányzási Iskolájában, valamint az egyetem Jogi Kutatóközpontjának igazgatója. 
● Ariadna Ripoll Servent: az Európai Uniós Tanulmányok Salzburgi Központjának (SCEUS), 

valamint a Salzburgi Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézetének az európai uniós 
politikával foglalkozó professzora. 

„Szorosabb integráció” alterület 
● Kalypso Nicolaïdis: a Transznacionális Kormányzási Iskola professzora, valamint az Oxfordi 

Egyetem nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó professzora. 
● Steven Van Hecke: a Leuveni Katolikus Egyetem Közigazgatási Intézete Társadalomtudományi 

Karának docense. 

 

4. munkaterület: Az európai identitás kialakítása – szakértők 

„Demokráciára nevelés” alterület 

● Sebastien Maillard: a Jacques Delors Intézet igazgatója. 
● Lukas Macek: a Jacques Delors Intézet dijoni politikatudományi (Sciences Po) campusának 

igazgatója. 
  

http://docenti.luiss.it/fabbrini/
https://soc.kuleuven.be/io/english/staff/00089555
https://www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/
https://institutohermes.org/equipo/teresa-freixes/
http://www.dusan-sidjanski.eu/fr/professeur_dusan_sidjanski
https://www.dcu.ie/lawandgovernment/people/federico-fabbrini
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent
https://www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00026593
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/maillard-sebastien/
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/lukas-macek/
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„Európai értékek és identitás” alterület 
● Theresa Kuhn: az Amszterdami Egyetem politikatudományokkal foglalkozó docense, a kari 

szinten kiemelt kutatási területként megnevezett ACES (Európai Tanulmányok Amszterdami 
Központja) társigazgatója. 

„Tájékoztatás az EU-ról” alterület 
● Hans-Jörg Trenz: a pisai/firenzei (Olaszország) székhelyű Scuola Normale Superiore 

professzora, szakterülete a kultúra és a kommunikáció szociológiai vetülete. 
● Giorgia Nesti: a Padovai Egyetem uniós döntéshozatallal foglalkozó adjunktusa. A Velencei 

Ca’ Foscari Egyetem közpolitikával foglalkozó adjunktusa. 
● Chiara Valentini: a Nyelvi és Üzleti Kommunikációs Intézet adjunktusa az Aarhusi Egyetem 

(Dánia) Aarhusi Vállalkozási Iskolájában. 

 

5. munkaterület: A polgári szerepvállalás fokozása – szakértők 

„Polgári szerepvállalás” alterület 
● Daniele Caramani: a firenzei Európai Doktori Intézet professzora, szakterülete az európai 

kormányzás és politika. 
● David Farrell: a University College Dublin Politikatudományi és Nemzetközi Kapcsolatok 

Iskolájának politikatudományi professzora. 
● Alberto Alemanno: a párizsi HEC üzleti egyetem professzora, szakterülete az európai uniós 

jog és politika. 
● Assya Kavrakova: az Európai Polgári Akciószolgálat (ECAS) ügyvezető igazgatója. 

 

https://theresakuhn.eu/
https://www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz
https://unipd.academia.edu/GiorgiaNesti
https://www.unibo.it/sitoweb/c.valentini/en
https://www.eui.eu/people?id=daniele-caramani
https://people.ucd.ie/david.farrell
https://www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto
https://ecas.org/staff-item/assya-kavrakova/
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III. melléklet: A problématerületek, iránymutatások és indoklások részletes ismertetése 

Angol változat 

A moderátor által eredetileg használt nyelv (ha az angoltól eltérő) 

 

1. munkaterület: A jogok és a megkülönböztetésmentesség biztosítása 

Angol + eredeti nyelv 

1.1. alterület: 

Megkülönböz-

tetésmentesség 

(1. alcsoport, 

német nyelvű 

moderátor) 

 

issue 1.1.1: Diversity and minority groups are stigmatized and prejudged (LGBTIQ, migrants, etc.) 

Vielfalt und Minderheitsgruppen werden stigmatisiert und vorverurteilt (LGBTIQ, Migranten etc.) 

● 1.1.1.1 orientation: Uniform rules must be applied equally in all EU countries and monitored by the EU. It is precisely the 

vulnerable who need more protection. 

Einheitliche Regeln müssen in allen EU-Ländern gleich angewendet und von der EU überwacht werden. Gerade die Verletzlichen 

müssen mehr geschützt werden. 

 
● 1.1.1.2 orientation: Minorities must be more involved and better represented. They need to get involved in the formulation of 

laws and society must listen to them more carefully. 
Minderheiten müssen stärker einbezogen werden und sich selbst mehr repräsentieren. Bei der Formulierung der Gesetze bringen 
sie sich ein und erhalten von der Gesellschaft mehr Gehör. 

○ notes: It still has to be worked out who defines a minority. A mix of a bottom-up and top-down approach appears 
meaningful. 
Es muss noch herausgearbeitet werden, wer eine Minderheit definiert. Ein Mix aus Bottom-Up und Top-Down erscheint 
sinnvoll. 
 

● 1.1.1.3 orientation: Representatives of minorities should have a solid, self-determined representation in the EU institutions. 
Vertreter von Minderheiten sollten einen feste, selbstbestimmte Repräsentanz in den EU-Institutionen haben. 
 



 

1. vitacsoport, 2. ülésszak – 40 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

● 1.1.1.4 orientation: A realistic picture of minorities must be shown in schools, fears must be addressed, information must be 
provided with facts and dialogue with minorities must be established. This also applies to the workplace. This must be 
underpinned by a law. 
In den Schulen muss ein realistisches Bild von Minderheiten gezeigt werden, Ängste müssen adressiert werden, es muss mit 
Fakten informiert werden und Dialog mit Minderheiten muss aufgebaut werden. Das gilt auch für den Arbeitsplatz. Das muss 
von einem Gesetz untermauert werden. 

○ justification 4: Many people do not know minorities. In the dialogue prejudices can be reduced. 
Viele Menschen kennen Minderheiten nicht. Im Dialog können Vorurteile abgebaut werden. 

 

Feedback on issue 1.1.1 from room 15: 

○ feedback 1 room 15: Who defines who belongs to a minority group and based on what criteria? Top-down or 

bottom-up? 

○ feedback 2 room 15: Make sure the minority list is open to new minorities. 

○ feedback 3 room 15: Pay special attention to people who belong to multiple minorities at the same time (cross-

sectional) 

 

issue 1.1.2: Human and minority rights in the EU member countries are not enforced. 

Menschen- und Minderheitenrechte in den EU-Mitgliedsländern nicht durchgesetzt werden. 

● 1.1.2.1 orientation: There is a need for clear EU sanctions against Member States that are effectively enforced and act as a 
deterrent. One possibility is the cancellation of EU funds. 
Es braucht klare EU-Sanktionen gegenüber Mitgliedsländern, die effektiv durchgesetzt werden und abschreckend wirken. Eine 
Möglichkeit ist die Streichung von EU-Geldern. 
 

● 1.1.2.2 orientation: In the case of serious violations, EU countries must leave the EU. 
Bei schweren Verstößen müssen EU-Länder die EU verlassen. 

○ notes: Minority opinion: The option should not exist because it is at the expense of the minority in the affected country. 
Minderheitenmeinung: Die Option sollte es nicht geben, da sie zu Lasten der Minderheit im betroffenen Land geht. 
 

● 1.1.2.3 orientation: More data about discrimination must be collected in the Member States. It also requires effective 
reporting, in which States are obliged to gather and forward data on discrimination. The data should be anonymised and made 
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public. In addition, there should be access to help. Multiple discrimination must also be clear on the platform. (There must be 
control against abuse). 
Es müssen mehr Daten über Diskriminierung in den Mitgliedsländern erhoben werden. Dafür braucht es auch ein effektives 
Berichtswesen, bei dem Staaten verpflichtet werden, Daten über Diskriminierung zu erheben und weiterzuleiten. Die Daten 
sollen anonymisiert öffentlich sein und es soll einen Zugang zu Hilfe geben. Auch Mehrfachdiskriminierung muss auf der 
Plattform deutlich werden. (Es muss Kontrolle vor Missbrauch geben). 

○ justification 1: Affected people see that they are not alone. 
Betroffene sehen, dass sie nicht alleine sind. 
 

● 1.1.2.4 orientation: Better structures are needed so that minorities can actively participate. 
Es braucht bessere Strukturen, damit Minderheiten aktiv mitwirken können. 

 

Feedback on issue 1.1.2 from room 15: 

○ feedback 1 room 15: The EU Member State should not leave the EU because it can be counterproductive as it will not 

allow people and minorities living in that country to feel protected and it will punish them most of all 

○ feedback 2 room 15: Consider the Eurobarometer (EU-wide survey) as a way to collect EU citizens' data to tackle 

discrimination 

 

issue 1.1.3: People are discriminated against because of their age. 

Menschen werden aufgrund ihres Alters diskriminiert 

● 1.1.3.1 orientation: The EU should improve access to the labour market for younger and older people and reduce 
discrimination. 

Die EU soll den Zugang für Jüngere und Ältere zum Arbeitsmarkt verbessern und Diskriminierungen abbauen. 
 

● 1.1.3.2 orientation: Lower the voting age to 16. 
Die Hälfte will das Wahlalter auf 16 senken, die andere Hälfte nicht (bei einer Enthaltung). 

○ Note: Half want to lower the voting age to 16, the other half do not (with one abstention). 
 

Feedback on issue 3 from room 15: 
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○ feedback 1 room 15: Reduce voting age to 16 across the whole EU. 

1.2. alterület: 
Nemek közötti 
egyenlőség (1. 
alcsoport, 
angol nyelvű 
moderátor) 

issue 1.2.1: Women often have to deal with combining work and family duties and are often disadvantaged with respect to men. 

● 1.2.1.1 orientation: Training needed when women return from parental leave. 
○ Feedback room 6: Training should be offered but not be required that would put parents at risk if they do not want 

training 

 
● 1.2.1.2 orientation: Teleworking makes it easier for women to develop their careers, especially when they have to take care of 

their children. 
○ justification: People are more productive when they work from home and, at the same time, are able to better 

reconcile work and personal life. 
○ Feedback room 6: Telework is an illusive solution. Mothers as a word should always be substituted by parents to ensure 

equality of men and women as parents. In orientation 4 on kindergartens - also municipalities and public authorities 
should be included 
 

● 1.2.1.3 orientation: Single parents should have the option to work less hours to be able to dedicate themselves to the family. 
○ Justification: Flexible working hours will make it easier for single parents to reconcile work and family life. 

 
● 1.2.1.4 orientation: Companies need more kindergartens to facilitate employee work-life balance. 

 
● 1.2.1.5 orientation: Parental leave for fathers should be more attractive. 

○ Feedback room 6: Eventually use facilitated return. Parental leave for fathers should not only be more attractive but 
also organised. What can the EU do? 

 

Feedback on issue 1.2.1 from room 6: 

○ feedback 1 room 6: Parents or partners should not only have training but also be supported when they come back to 

work without being disadvantaged including also traditional families. 

○ feedback 1 room 6: Women in orientation 1 should be substituted by parents. 

 
issue 1.2.2: Patriarchal mentality as an obstacle to gender equality. 
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● 1.2.2.1 orientation: Cultural battle, acknowledge and understand the privilege of being "male" so that awareness is raised about 
the implications of being a woman. 

○ justification: Men do not realise what it means to be a woman, they have cultural filters and cliches which do not allow 
them to understand what the current disadvantages of being women are. Women always have to justify themselves. 

○ notes: Education for young generations can be effective in raising awareness, but discipline at school is not sufficient to 
reach the population overall. 

○ feedback 1 room 6: Difficult to talk about from an EU perspective. does EU have 
 

● 1.2.2.2 orientation: The media should play an important role in exposing the issues deriving from traditional conceptions of 
inequality and normalise equal distribution of household chores. 

○ justification: Men are given more responsibilities in the labour market, while the unpaid work that mostly women carry 
out goes unnoticed and is taken for granted. 
 

● 1.2.2.3 orientation: Young people can contribute towards normalising differences, to prevent these from being the cause of 
discriminations. 
 

● 1.2.2.4 orientation: The EU must help to rethink constructs of masculinity and femininity. 
 
issue 1.2.3: Intersectional discrimination. 

● 1.2.3.1 orientation: Need to also acknowledge other struggles that people go through, such as conditions of disability. 
○ justification: Gender discrimination is sometimes aggravated for women or men affected by conditions of disability for 

example, or other factors for which people are discriminated. 
○ notes: Prejudices should not cause discrimination. 

 
● 1.2.3.2 orientation: Creation of an EU platform whereby people can access court more easily and get advice, such as an 

ombudsman. 
○ justification: Vulnerable people often suffer abuse. The platform would reduce the burdens posed by the red tape to 

signal abuse or discrimination while at the same time securing anonimity. 
○ notes: The platform should share specific examples to explain what can be done and how issues will be dealt with. 

 
● 1.2.3.3 orientation: Sanctions should apply in cases of discrimination. 
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○ notes: However, sanctions, spanning from warnings to fines, should target the author of discrimination without 
producing collateral damage to the company. 

 
issue 1.2.4: Femicide. 

● 1.2.4.1 orientation: The cultural battle mentioned above should also tackle the abuse and threats that women experience from 
a close relative or partner. 

 
issue 1.2.5: Discrimination at the work place. 

● 1.2.5.1 orientation: Anonymous interviews for employment, so that gender is not a factor in the selection. Interviews could also 
be recorded so that it can be verified that they are effective. 

○ justification: Men are not employed for positions such as secretary, and women are often underrepresented in sectors 
of science and technology. 

○ notes: It is difficult to prove that an employer has been discriminated against in the selection of an employee, as there 
are many factors that lead to the selection of a candidate, which cannot necessarily be standardised. 
 

● 1.2.5.2 orientation: Men should share responsibilities that have traditionally always been allocated to women. 
○ justification: Women are having less children. For this reason, it is important to facilitate their participation in the 

labour market to prevent their careers from being penalised when having children. This targeted support would be 
beneficial for society as a whole. 

○ feedback room 6: What is done or who does something to give more responsibility? Not a real orientation. 
 

● 1.2.5.3 orientation: European legal framework to tackle the work rights violations. The EU should ensure that Member States 
implement the rules against discrimination so that we can achieve gender equality. Legal counselling by the EU to aid with legal 
advice to fight discrimination. 

○ justification: Women are often not protected, for example they are only employed on temporary contracts and fired 
when they get pregnant. 
 

● 1.2.5.4 orientation 4: In order to avoid discrimination, employment agencies should be responsible for hiring. 
 

● 1.2.5.5 orientation: Provide more flexible working hours.  
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1.3. alterület: 
Az emberi 
jogok, 
valamint a 
természet és 
az állatok 
jogainak 
védelme 
(6. alcsoport, 
angol nyelvű 
moderátor) 

issue 1.3.1: Member States have different emphasis on freedoms, equality and human rights and different from what was written in the 

original treaty. 

● 1.3.1.1 orientation: Combine sanctions and bonus systems and define Member State groups according to their level of 
implemented human rights, freedoms and equality. 

○ justification: With different levels of implemented human rights, freedoms and equality undermining the one European 
standard, financial mechanisms could help motivate and enforce to keep the common standard of the treaty. 

○ notes: Sanctions may provide a short-term response, while other tools like communication and education could 
strengthen sustainable solutions. 
 

● 1.3.1.2 orientation: Education and communication could be another more sustainable orientation to help share perspectives on 
rights and freedoms and keep a unified EU. 

○ justification: Education may help shape positive attitudes towards rights and freedoms for children and young people. 
Through (Erasmus) exchanges on human rights education young people and adults may inspire each other's living 
values. Communication through media collaboration across EU and Member States may help strengthen uniform 
European attitudes towards rights and freedoms because of the media's influence with people and with decision 
makers. 

○ notes: Young people are key to building long lasting bridges of knowledge. The long perspective may be particularly 
useful when considering the influence of diverse national historical interests and cultures. 

 
Feedback on issue 1.3.1 from room 15: 

○ feedback 1 room 15: We should not compare human and animal rights: both are important and one does not exclude 

the other; on the contrary they support each other. Consider supranational authorities beyond the EU, i.e. Council of 

Europe to suggest better coordination on human rights. 

○ feedback 2 room 15: Orientation missing: EU Member States are different (EU is united in diversity) and the EU should 

consider whether or not to accept these differences and evolve and work based on this reality. 

 

issue 1.3.2: Individuals and minorities are often victims of violence, threats and violation of rights without the EU protecting them. 

● 1.3.2.1 orientation: Strengthen the mandate of the European Union Fundamental Rights Agency with tools to protect 
vulnerable individuals and minorities in all Member States. 
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○ justification: By bringing the European Fundamental Rights Agency (FRA) from an advisory support and coordination 
function towards tools that can protect citizens in Member States it may also reduce violence and violation of rights in 
the EU. 

○ notes: It is a challenge that the fundamental rights are not enforceable in the Member States. And the European Court 
of Human Rights is not a realistic way to go for vulnerable citizens and minorities. 
 

● 1.3.2.2 orientation: Independence and capacity building of media and journalists could help to ensure a balanced reporting on, 
for example, minorities and migrants, reflect the positive sides and reduce the exaggeration of stereotyping of migrants and 
refugees. 

○ justification: By building independent, professional and balanced media it helps reduce stereotyping and scapegoating 
of migrants and minorities. This can be an important measure to reduce hatred, discrimination and threats. 

○ notes: Support to independent and professional democratic media and the countering of fake stories could maybe 
happen through the EU's European Action Democracy Plan. 

 
Feedback on issue 1.3.2 from room 15: 

○ feedback 1 room 15: Consider adding an orientation especially for children's and minors' human rights protection. 

 

issue 1.3.3: People do not always take good care of wild animals, pets or animals in mass agriculture. 

● 1.3.3.1 orientation: EU should establish common regulations with regards to protection of well-being for animals in farming. 
○ justification: Animal protection is important, some countries may have an advantage over others if they do not have to 

respect animal welfare. 
○ notes: Important to note that Animal Rights was formulated and prioritised by other groups of citizens in session 1 - 

suggested in feedback from group 1 and 15. A vote in this group was in favour of protection but not giving rights to 
animals. 
 

● 1.3.3.2 orientation: Animal rights are secondary to issues on Human Rights and Environmental protection. 
○ justification: It is more important to put forward orientations and recommendations on Human rights and 

environmental protection than on animals. 
○ notes: This seems more to be a tactical priority from the group. 
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● 1.3.3.3 orientation: An orientation could be at EU level to stop subsidising a large part of the agricultural market that produces 
and breeds animals as part of mass production under bad animal welfare conditions. 

○ justification: EU subsidies have significant influence on the prices and production of meat and seem to favor 
industrialised production. 

○ notes: Such changes could probably have significant influence but would also lead to structural changes with economic 
consequences. 
 

● 1.3.3.4 orientation: Taxing climate negative factors like methane and CO2 emissions from agriculture and harmonising taxation 
to encourage local meat production as another orientation would help the climate and reduce transport of animals over long 
distances. 

○ justification: By regulating at EU-level the taxation of animals' influence on climate and long transports of animals could 
reduce negative impact on the climate and animals well-being. 

○ notes: By producing less meat and under better conditions for animals there is a risk that only the wealthier part of the 
population can afford eating as much meat as they wish. Poorer citizens cannot afford it. 

 
Feedback on issue 1.3.3 from room 1: 

○ feedback 1 room 1: Nutritional habits and changes of habits must be discussed. 

Ernährungsgewohnheiten und Veränderungen von Gewohnheiten müssen thematisiert werden. 

○ feedback 2 room 1: Further topics: Veganism finishes the possibility of meat talent, predator, plastic. 

Weitere Themen: Veganismus beweist die Möglichkeit auf Fleischverzicht, Raubbau, Plastik 

○ feedback 3 room 1: Problem: Meat is very cheap (objection: When prices are increased for food, only the poorests are 

affected. Families should have the opportunity to buy meat). 

Problem: Fleisch ist sehr billig (Einwand: Wenn die Preise für Lebensmittel erhöht werden, werden nur die Ärmsten 

betroffen. Familien sollten die Möglichkeit haben, Fleisch zu kaufen) 

○ feedback 4 room 1: It needs rules for farmers, for example a law that prohibits bulk farming and creates standards for 

animal husbandry. Managing sustainable, species-appropriate attitudes of animals. 

Es braucht Regeln für Landwirte, zum Beispiel ein Gesetz, das Massentierhaltung verbietet und Standards für die 

Tierhaltung schafft. Förderung nachhaltiger, artgerechter Haltung von Tieren 

○ feedback 5 room 1: Strengthening the circular economy. 

Stärkung der Kreislaufwirtschaft 
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○ feedback 6 room 1: Agricultural modernization. 

Landwirtschaftliche Modernisierung 

○ feedback 7 room 1: Promoting the production and purchase of regional foods (objection: CO2 is also expelled even in 

local meat production, therefore rather eat less meat) / local meat production increases prices and leads to less meat 

consumption. 

Förderung der Produktion und des Kaufs von regionalen Nahrungsmitteln (Einwand: Auch bei der lokalen 

Fleischproduktion wird CO2 ausgestoßen, daher lieber weniger Fleisch essen) / Lokale Fleischproduktion erhöht die 

Preise und führt dadurch zu weniger Fleischkonsum 

○ feedback 8 room 1: Who protects animal rights? Suggestion: health insurance for animals (possibly as uniform health 

insurance), ticket system as in Italy. 

Wer schützt Tierrechte? Anregung: Krankenversicherung für Tiere (eventuell als einheitliche Gesundheitsversicherung), 

Ticketsystem wie in Italien 

○ feedback 9 room 1: Conversion of methane in biogas and fertilizers. 

Umwandlung von Methan in Biogas und Düngemittel 

Feedback on issue 1.3.3 from room 15: 

○ feedback 1 room 15: We should not compare human and animal rights: both are important and one does not exclude 

the other; on the contrary they support each other. 

○ feedback 2 room 15: Consider rights of nature, especially given the link with environmental issues. 

○ feedback 3 room 15: Stricter and updated rules against mass animal farming, also related to environmental and 

economic costs (also linked to the quality of food we eat). 

1.4. alterület: 
A magánélet 
tiszteletben 
tartásához 
való jog (15. 
alcsoport, 
angol nyelvű 
moderátor) 

issue 1.4.1: There is not a reasonable relation between the costs of ensuring your own rights (e.g. knowledge; money; time; energy) and 

the subjective value of your rights (i.e. relevance of data protection & privacy). 

● 1.4.1.1 orientation: Regular audit of online services to prevent and check breaches and/or abuse of privacy rights/data 
protection. 

○ justification: To make companies accountable. 
○ notes: Some argue that there should be a suspension of the service if the breach and/or the abuse persist - but this can 

be ambiguous as it could favour autocratic regimes. 
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● 1.4.1.2 orientation: Put a fine on companies that breach and abuse privacy rights / data protection; the fine should be 
proportionate to the market value of the company. 

○ justification: To incentivise companies so they comply with proper data protection and privacy rights. 
○ note: Some argue that these big companies (social media/tech) do not care about money so it may not be effective. 

 
Feedback on issue 1.4.1 from room 6: 

○ feedback 1 room 6: It is hard to quantify the value people put in privacy. However it is quite easy to quantify the 

potential data-sharing can have. Personalized advertisements, or algorithms which predict people needing help can be 

of benefit to people. There should be surveys done to quantify the first. 

 

issue 1.4.2: It is difficult for users to understand and access easy/good quality information on data protection/privacy. 

● 1.4.2.1 orientation: Regulate providers to share user-friendly and easy-to-understand documentation and consent requests 
about data protection with users. 

○ justification: To make data protection easy to happen & increase individuals' ability to protect their privacy/data. 
 

● 1.4.2.2 orientation: Raise awareness of the existence of national and EU bodies in charge of data protection. 
○ justification: So that people can ask and benefit from the support of these institutions. 

 
Feedback on issue 1.4.2 from room 6: 

○ feedback 1 room 6: Create an EU organism to protect data. This organisation should also promote education and 

communication about safely managing data 

 
issue 1.4.3: It is difficult to put limits when it comes to data protection/privacy, i.e. there is a trade-off between sharing data or 

information for security & better organization of services AND privacy/data protection (risk of manipulation of choices and freedom by 

misusing users' data). This is particularly relevant when it comes to electoral decisions, i.e. for a healthy democracy. 

● 1.4.3.1 orientation: Prevent websites from sharing “cookies” information with third parties. 
○ justification: So that users have better control on their own data and there is more transparency. 

 
● 1.4.3.2 orientation: Review and update current legislation so as to make the use of data proportionate to the actual needs. 

○ justification: Strengthening the right to privacy and preventing data abuse. 
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● 1.4.3.3 orientation: Initiate a specific EU-wide decision making process to get clarity on the tradeoff between sharing data and 

prevention of its abuse (with appropriate distinction for each specific sector, e.g. health, security, etc). 
○ justification: There is no EU-wide clarity on sharing data tradeoff policies and this requires an EU wide debate and 

related EU wide coherent guidelines. 
 

issue 1.4.4: EU institutions (at EU level and in Member States) in charge of data protections are not well coordinated. 

● 1.4.4.1 orientation: Allow EU's accession to the European Convention of Human Right so as to guarantee all EU Member States 
comply with the right to privacy and data protection equally. 

○ justification: This would help ensure EU coordination and to enforce the right to privacy as this is part of human rights. 
 
issue 1.4.5: Children and minors deserve special attention to protect their privacy rights. 

● 1.4.5.1 orientation: Provide clearer and more stricter rules about the use of social media by minors in order to prevent their 
privacy risks. 

○ justification: It is necessary to increase the responsibility of service providers and not to put the full responsibility on 
families/parents in order. 
 

● 1.4.5.2 orientation: Dedicated school programmes. 
○ justification: Minors are young, not always responsible enough and they can also be more easily influenced so they 

need to get education on their privacy rights & appropriate use of their data from other institutions/authorities rather 
than (only from) parents/family. 

 

2. munkaterület: A demokrácia és a jogállamiság védelme 

Angol + eredeti nyelv 

2.1. alterület: 
A jogállamiság 

issue 2.1.1: Some media outlets are using the "freedom of the press" to defend themselves against accusations of unethical behaviour 

(such as spreading misleading and false information, slander, etc.). 
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védelme (2. 
alcsoport, 
angol nyelvű 
moderátor) 

● 2.1.1.1 orientation: The EU should urge Member States to actively address this within their national jurisdictions. 
o justification: The EU should get involved because "the internet has no borders" - it is a common issue for everyone. 
o notes: What should be made clear is the difference between unethical behaviour and possible crime. 

 
● 2.1.1.2 orientation: The EU should take measures to combat weaponized anonymity (anonymity that is used to enable 

unethical practices in publishing). 
o justification: Anonymous publishing is a grey zone that allows the publisher (author) to get away with spreading any 

kind of information, even that which is considered unethical, incorrect, hateful, etc. (this does not apply to protecting 
the identity of informants, only the publishers). 

o notes: This is an aspect that was raised at the very end of subgroup work and sparked a lot of discussion that had to be 
cut short. 

 

Feedback on issue 2.1.1 from room 8: 
○ feedback 1 room 8: This problem is very important and we are talking about it even in our group. It is important that 

Europe occupies, especially if with "new media" means social media, because these are international companies 

(corporations) that can be better influenced at European level than of individual states. 

Questo problema è molto importante e ne stiamo parlando anche nel nostro gruppo. E' importante che l'Europa se ne 

occupi, soprattutto se con "nuovi media" si intende i social media, perché si tratta di compagnie internazionali 

(corporations) che possono essere influenzate meglio a livello Europeo che dei singoli stati. 

issue 2.1.2: Democracy is not equally developed across all EU Member States 
 

● 2.1.2.1 orientation: The EU should invest in grassroots efforts to strengthen democratic values in Member States. 

○ justification: All EU citizens should enjoy the same democratic rights. If the EU allows for inequality in this regard, it is 

no longer a unified institution in terms of its values and loses credibility. It's important to strengthen civic participation 

- otherwise the European project doesn't work. Grassroot initiatives help promote participation. 

 

● 2.1.2.2 orientation: The EU should invest in measures (projects) that foster cooperation and exchange between different 

groups/regions/nations. 
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● 2.1.2.3 orientation: Creating non-judgemental spaces where countries can learn from each other with the aim of improving 

their democratic practices. 

○ justification: We have to try to work together as a union in order not to drift apart. It is also important not to point 

fingers when we strive for improvement. It is extremely important that the nations truly know each other (culturally 

etc.) - it promotes understanding and friendship, and reduces prejudice. 

○ notes: These spaces are based on our understanding of the democratic values and in that sense they involve 

judgement, but they are not supposed to evaluate or shame countries 

 

● 2.1.2.4 orientation: Continuously and consistently incorporating information about EU values/citizenship/structure, etc. into 

school curricula on all education levels. Investing in European civic education. 

○ justification: When people understand the EU better and know more about it, it strengthens democracy and 

encourages participation. 

 

Feedback on issue 2.1.2 from room 8: 
○ feedback 1 room 8: This is very true but it is also a difficult problem because democracy is linked to states. What can 

Europe do to influence the sovereignty of individual states? Perhaps if there was a European constitution it would be 

easier to intervene. 

Questo è molto vero ma è anche un problema di difficile soluzione perché la democrazia è legata agli stati. Cosa puo' 

fare l'europa per influenzare la sovranità dei singoli stati? Forse se ci fosse una costituzione Europea sarebbe più facile 

intervenire. 

 
issue 2.1.3: There is not sufficient transnational debate on the EU level, between both governments and citizens 
 

● 2.1.3.1 orientation: Creating transnational, European political parties that all European politicians would be able to join. 

○ justification: It would help to foster a broader political debate/conversation. 

● 2.1.3.2 orientation: Encouraging national media outlets to cover more EU-level developments. 

○ justification: Citizens need to know more about Europe. We must promote EU-level civic initiatives like this one. 
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○ notes: Idea: centralized system for disseminating information, such as a newsletter that EU citizens could subscribe to, 

or an EU television channel. 

● 2.1.3.3 orientation: The EU should be receptive to ideas coming directly from citizens, not only national governments. For 

example: creating an EU-wide platform for starting petitions and civic initiatives. 

○ justification: We need a space to express our opinions in a meaningful way and influence decision-making, rather than 

just create noise (for example on social media). 

 

Feedback on issue 2.1.3 from room 8: 
○ feedback 1 room 8: This is a very important problem. There is a problem of legitimacy of Europe at the cross-border 

level, yes as regards politicians and citizens. The politicians of the Member States give Europe yet too little importance. 

Citizens know too little about Europe. We must work more to communicate initiatives like this that promote the 

exchange and debate beyond national borders. 

Questo è un problema molto importante. C'è un problema di legittimità dell'Europa a livello transfrontaliero, sia per 

quanto riguarda politici che cittadini. I politici degli stati membri danno all'Europa ancora troppo poca importanza. I 

cittadini conoscono troppo poco l'Europa. Bisogna lavorare di più per comunicare iniziative come questa che 

promuovono lo scambio ed il dibattito oltre le frontiere nazionali. 

 

issue 2.1.4: Non-compliance of some Member States with EU-level regulations that aim to protect citizens. 

● 2.1.4.1 orientation: The EU should pursue amicable dialogue with non-compliant states first. As a second step, Article 7 of the 

Treaty on European Union should be used. Finally, EU funds should be withdrawn from non-compliant states. 

○ justification: The EU's power to influence non-compliant states is vital. The EU needs to be able to protect its citizens 

from their national governments, if those governments refuse to comply with EU regulations. 

○ notes: Important problem to consider: withdrawing funds could hurt citizens instead of decision makers. It's important 

to target sanctions. 

 

2.2. alterület: 
A demokrácia 
védelme és 

issue 2.2.1: There is a need for more transparency in the process of identifying corruption cases. 

E nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește procesul de identificare a cazurilor de corupție. 
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● 2.2.1.1 orientation 1: A common basis in terms of understanding and identifying a case of corruption is needed. When is 
lobbying appropriate and when does it become corruption? 
O bază comună în ceea ce privește înțelegerea și identificarea unui caz de corupție. Când este o activitate de lobby și când 
această activitate devine una de corupție? 

○ justification: Corruption is a risk to our security and ensures benefits for restricted groups. 
Corupția reprezintă un risc pentru securitatea noastră a tuturor și asigură beneficii pentru grupurile restrânse. 
 

● 2.2.1.2 orientation: Protect those who fight corruption. It is necessary to protect them and then protect the process by which 
we can do so. We need to identify how we can do that. 
Protejarea celor care luptă împotriva corupției. E necesar să-i protejăm și, apoi, să protejăm și procesul prin care reușim să 
facem asta. E nevoie să identificăm cum putem să facem asta. 

○ justification: Regardless of the type of corruption, these people who warn us on corruption cases are afraid of their 
security. It is necessary to have a clear process to protect them. 
Indiferent de tipul de corupție, acești oameni care ne avertizează asupra cazurilor de corupție se tem pentru securitatea 
lor. E necesar să avem un proces clar pentru a îi proteja. 

 
Feedback on issue 2.2.1 from room 2: 

○ feedback 1 room 2: Possible orientation: creating an effective mechanism for accessing deep and detailed information 

about lobbying campaigns and legal processes. Citizens need to have a legal right to request all of that information. 

 

issue 2.2.2: How are sanctions taken? We need to have sanctions for issues that are really relevant for the European Union. We need a 

common and transparent process in taking these decisions. 

Cum sunt luate sancțiunile? E nevoie să avem sancțiuni pentru subiectele cu adevărat relevante pentru comunitatea europeană. Avem 

nevoie de un proces comun și transparent în luarea acestor decizii. 

● 2.2.2.1 orientation: We need to approach this subject by thinking about the social aspect, namely human rights. At the 
moment the approach is more often connected with economic areas. 
E nevoie să abordăm acest subiect gândindu-ne și la aspectul social, respectiv drepturile omului. În acest moment, abordarea 
este conectată mai des cu domeniile economice. 

○ justification: Sanctions and recommendations are relevant to ensuring European democracy. 
Sancțiunile și recompensele sunt relevante pentru asigurarea democrației europene. 
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○ notes: It is necessary to offer incentives to those who seek to meet recommendations or rules. 
E necesar să oferim și stimulente celor care caută să îndeplinească recomandările sau normele. 
 

● 2.2.2.2 orientation: We need to have a common regulatory framework. If this regulatory framework is not respected, then we 
can use sanctions. 
E nevoie să avem un cadru de reglementare comun. Dacă acest cadru de reglementare nu este respectat, atunci putem să 
folosim sancțiunile. 

○ justification: We need a set of common rules - a European Constitution to be respected by each Member State. And 
through this set of rules, we manage to inform the community about this regulatory framework. 
Avem nevoie de un set de reguli comun - o constituție europeană care să fie respectată de fiecare stat membru. Și prin 
acest set de reguli să reușim să informăm comunitatea despre acest cadru de reglementare. 

○ notes: The difference between corruption and lobby = transparency. 
Diferența dintre corupție și lobby = transparență. 

 
Feedback on issue 2.2.2 from room 2: 

○ feedback 1 room 2: The difference between lobbying and corruption is transparency. When things happen in a dark 

room without anyone knowing - that's corruption. It's also about knowing where money is coming from. Possible 

orientation: creating an effective mechanism for accessing deep and detailed information about lobbying campaigns 

and legal processes. Citizens need to have a legal right to request all of that information. 

○ feedback 2 room 2: Possible orientation: creating an effective mechanism for accessing deep and detailed information 

about lobbying campaigns and legal processes. Citizens need to have a legal right to request all of that information. 

 

issue 2.2.3: The inequality between countries. There is no balance in fiscal policies. There is a need for a balance between salaries that 

are awarded for the same type of work at European level. Now, for the same type of work citizens are paid differently. 

Inegalitatea dintre țări. Nu există un echilibru la nivelul politicilor fiscale. E nevoie de un echilibru între salariile care se acordă pentru 

același tip de muncă la nivel european. Acum, pentru același tip de munca cetățenii sunt plătiți diferit. 

● orientation 2.2.3.1: All EU countries should be required to introduce a minimum European income, but also a minimum 

European wage in order to have a decent life. A support for people who need to be reintegrated into the labour market. 
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Toate statele europene ar trebui obligate să introducă un venit minim european, dar și un salariu minim european pentru a 

putea avea o viață decentă. Un sprijin pentru persoanele care au nevoie să fie reintegrare pe piața muncii. 

○ justification: A useful solution for those who want to remain active in the labor market. If we guarantee a minimum 
income, then we can solve the problems of those who face financial problems. 
O soluție utilă pentru cei care își doresc să rămână activi în piața muncii. Dacă garantăm un venit minim, atunci o să 
putem rezolva din problemele celor care se confruntă cu probleme financiare. 

○ notes: It is not clear how the EU is currently contributing to a minimum European income or common benefits. 
Nu este clar cum contribuie în acest moment UE la realizarea unui venit minim european sau a unor beneficii comune. 

 
Feedback on issue 2.2.3 from room 2: 

○ feedback 1 room 2: Some countries have their own specific methods of establishing a minimum wage. In some cases an 

EU-level minimum wage would make the situation worse. However, everyone should be able to receive a decent, 

livable wage for their work - it's a human right. 
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2.3. alterület: 
Biztonság 
(8. alcsoport, 
olasz nyelvű 
moderátor) 
 

issue 2.3.1: Balance between security and freedom of expression. 

Equilibrio tra sicurezza e libertà di espressione. 

● 2.3.1.1 orientation: The issue of balance between security and rights, in particular freedom of expression, is a central problem 
for security, but also a very complicated problem to address. As citizens, we struggle to position ourselves and to provide 
specific guidelines. 
Il problema dell'equilibrio tra sicurezza e diritti, in particolare il diritto alla libertà di espressione, è centrale per quanto riguarda 
la sicurezza oggi, ma è anche un problema molto complicato a affrontare. Come cittadini facciamo fatica a posizionarsi sul 
tema e dare linee guida specifiche. 

○ justification: The issue of the balance between security and rights, in particular freedom of expression, is a very 
complicated problem, because even experts are faced with conundrums on safety and rights and do not have clear 
solutions. It is also difficult because as users and citizens, we live in "bubbles" in which we only meet people that think 
like us. How to understand who are those people that pose a serious threat to our security and how to understand 
what to, while respecting the fundamental rights of all? 
Il problema dell'equilibrio tra sicurezza e libertà di espressione è di difficile soluzione, perché anche gli esperti si trovano 
di fronte a dei dilemmi che riguardano il rapporto tra sicurezza e diritti e non hanno soluzioni chiare. E' difficile anche 
perché come utenti e cittadini, viviamo in "bolle" in cui incontriamo solo persone che la pensano come noi. Come fare a 
capire chi sono le persone che attentano alla nostra sicurezza e come capire cosa fare nel rispetto della libertà di 
espressione di tutti? 

 
● 2.3.1.2 orientation: We know that security threats are serious but we think that Europe should avoid taking authoritarian 

measures and should instead work more at the level of prevention and dissuasion. 
Sappiamo che il problema è serio ma pensiamo che l'Europa dovrebbe evitare di prendere misure autoritarie e dovrebbe invece 
lavorare di più a livello di prevenzione e dissuasione di queste minacce. 

○ justification: It is important to avoid authoritarian measures because even if it is tempting, it would take away from 
what we are. 
È importante evitare misure autoritarie perché anche se è tentante, ci porterebbe lontano da quello che siamo. 
 

● 2.3.1.3 orientation: The EU should work in coordination with the big corporations of the web and social networks (Facebook, 
Google and Twitter) and with police forces of different member countries, to dissuade those who publish dangerous content 
and to carry out police investigations of the origin of these dangerous content and threat level. 
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L'Europa dovrebbe lavorare in coordinamento con le grandi corporations del web e dei social network (facebook, google e 
twitter) e con forze di polizia dei diversi paesi membri, per dissuadere chi pubblica contenuti pericolosi e per effettuare 
investigazioni di polizia sulla provenienza di questi contenuti pericolosi e sul livello di minaccia. 

○ justification: It is important to work on deterrence and investigations, because if you automatically suppress dangerous 
content with algorithms and artificial intelligence, the criminals that produce them will move to another channel or 
another platform. Deterrence and investigation make it possible to understand the threat origin and entity and 
intervene more effectively. 
È importante lavorare sulla dissuasione e le investigazioni, perché se si sopprimono automaticamente contenuti 
pericolosi con algoritmi e intelligenza artificiale , i criminali che le producono si sposteranno su un altro canale o 
un'altra piattaforma. Deterrence e investigazioni permettono di capire origine e entità della minaccia e intervenire più 
efficacemente. 

 
issue 2.3.2: Violence against and abuse of individuals (including domestic violence, violence from alcohol abuse, psychic violence, gender 

violence, violence on the basis of ethnicity and religious belonging, violence against minors, cyberbullying, etc). 

Violenza e abusi sugli individui (inclusa violenza domestica, violenza da abuso di alcol, violenza psichica, violenza di genere, violenza 

sulla base dell'etnia e dell'appartenenza religiosa, violenza sui minori, cyberbullismo, etc). 

● 2.3.2.1 orientation: The EU should play a stronger role in ensuring the security of the LGBTI + population against violence and 
discrimination 
L'Europa dovrebbe avere un ruolo più forte nel garantire la sicurezza della popolazione LGBTI+ contro violenze e discriminazioni. 

○ Justification: It is important to have strong European guidelines, because it is not right that people are legally protected 
in a country and not in another. 
È importante avere forti linee guida europee, perché non è giusto che le persone siano legalmente protette in un paese 
e non in un altro. 
 

● 2.3.2.2 orientation: The EU should push national governments to introduce education against violence in schools, such as 
lessons on respect for ethnic and religious minorities but also sexual and gender education, because directly linked to the 
problem of sexual abuse, violence and homophobia. 
L'Europa dovrebbe spingere i governi nazionali a introdurre educazione contro la violenza nelle scuole, quali lezioni sul rispetto 
delle minoranze etniche e religiose ma anche l'educazione sessuale e di genere, perché collegata direttamente al problema di 
abusi sessuali, violenza e omofobia. 
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○ justification: Working on prevention and education against violence and respect in schools is very important, because 
we have to start from the youngest to prevent these phenomena of violence. 
Lavorare sulla prevenzione e l'educazione contro la violenza e per il rispetto nelle scuole è molto importante, perché 
dobbiamo partire dalla più giovane età per prevenire questi fenomeni di violenza. 
 

● 2.3.2.3 orientation: The EU should improve inclusion, diversity and increase visibility space and voice for people belonging to 
minorities, because they are not sufficiently represented in public and private institutions and in national and European level 
events. Today public and private organizations are still too homogeneous and still show too little diversity and inclusion. 
L'Europa dovrebbe migliorare inclusione, diversity e aumentare la visibilità, lo spazio e la voce per le persone appartenenti a 
minoranze, perché non sono sufficientemente rappresentate nelle istituzioni pubbliche e private e negli eventi di livello 
nazionale ed Europeo. Oggi le organizzazioni pubbliche e private sono ancora troppo omogenee e mostrano ancora troppo poca 
diversità e inclusione. 

○ justification: Because there are categories of people who are not represented and violence against them also originates 
from marginalization and invisibility. 
Perché ci sono categorie di persone che non sono rappresentate e la violenza contro di loro origina anche 
dall'emarginazione e dall'invisibilità. 
 

● 2.3.2.4 orientation: The EU should invest resources to support good practices to combat violence that exist in the Member 
States. For example by supporting public and private support centres that exist in different countries. 
L'Europa dovrebbe investire risorse per sostenere buone pratiche di lotta alla violenza che già esistono negli stati membri. Ad 
esempio sostenendo i centri di supporto pubblici e privati che esistono nei diversi paesi. 

○ justification: Because before creating new structures, it is important to support the things that already work in 
different Member States. 
Perché prima di creare nuove strutture, è importante sostenere le cose che già funzionano nei diversi stati membri. 

 
● 2.3.2.5 orientation: In education and awareness on violence, we must not focus only on children, but also on the general 

population. Nell'educazione e sensibilizzazione sulla violenza, non dobbiamo focalizzarci solo sui bambini, ma anche sulla 
popolazione in generale. 

○ justification: Adult education and sensitization are important because there is too much weight put on the child 
population, which is tomorrow's generation. We also have to work on adults who are responsible for these children. 
L'educazione degli adulti e la sensibilizzazione sono importanti perché c'è troppo peso messo sulla popolazione infantile, 
che è la generazione di domani. Dobbiamo lavorare anche sugli adulti che sono responsabili di questi bambini. 
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● 2.3.2.6 orientation: The EU should encourage Member State education ministries to guarantee psychological aid in schools for 

all children and families and not only for those who require it or that are addressed by social workers. 
L'Europa dovrebbe incoraggiare i ministeri dell'istruzione degli stati membri a garantire aiuto psicologico nelle scuole per tutti i 
bambini e le famiglie e non solo per quelli che lo richiedono o che vi sono indirizzati dagli assistenti sociali. 

○ justification: It is important to offer psychological help to all children and families in schools to avoid stigma and 
discrimination of children and families who access the service and because psychological support is beneficial for 
everyone. 
È importante offrire aiuto psicologico a tutti i bambini e le famiglie nelle scuole per evitare stigma e discriminazioni dei 
bambini e famiglie che accedono al servizio e perché il supporto psicologico è benefico per tutti. 

 

issue 2.3.3: Data security (against hacker attacks, privacy violation, social media, personal data theft, artificial intelligence, etc). 

Sicurezza dei dati (contro attacchi hacker, violazione privacy, social media, furto dei dati personali, intelligenza artificiale, etc). 

● 2.3.3.1 orientation: Apply and comply with the General Data Protection Regulation for data protection. 
Fare applicare e rispettare il GDPR per la protezione dei dati. 

○ justification: GDPR, although not perfect, is important because it is a regulation already approved by Europe. 
GDPR, sebbene non perfetto, è importante perché è un regolamento già approvato dall'Europa. 
 

● 2.3.3.2 orientation: Education and prevention are a priority. The EU should invest resources in the Member States to educate 
and raise awareness of children in schools to protect their personal data. 
L'educazione e la prevenzione sono una priorità. EU dovrebbe investire risorse negli stati membri per educare e sensibilizzare i 
bambini nelle scuole alla protezione dei propri dati personali. 

○ justification: Education and prevention are fundamental because one of the great problems is that there is less and less 
awareness of the importance of personal data of what it means to share very personal information in social networks. 
L'educazione e la prevenzione sono fondamentali perché uno dei grandi problemi è che c'è sempre meno 
consapevolezza dell'importanza dei dati personali di cosa significa condividere informazioni molto personali nei social 
network. 
 

● 2.3.3.3 orientation: The EU should promote citizens’ awareness and use awareness campaigns on the subject of personal data 
protection. 
EU dovrebbe promuovere attività e campagne di sensibilizzazione dei cittadini sul tema della protezione dei dati personali. 



 

1. vitacsoport, 2. ülésszak – 61 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

○ justification: It is important to raise awareness and educate European users of all ages, because this is a widespread 
problem not only among children. We are less and less aware of what it means to share your data online. 
È importante sensibilizzare ed educare utenti Europei di tutte le età, perché questo è un problema diffuso non solo tra i 
bambini. Siamo sempre meno consapevoli di cosa significa condividere i propri dati online. 
 

● 2.3.3.4 orientation: The EU should offer mechanisms to protect personal data that can be easily accessible for all citizens. 
EU dovrebbe offrire meccanismi di tutela dei dati personali che siano accessibili facilmente per tutti i cittadini. 

○ justification: It is important to simplify and make data protection mechanisms accessible, because citizens often do not 
understand how to protect their data and do not know who to rely on to protect their data. 
È importante semplificare e rendere accessibili i meccanismi di protezione dei dati, perché spesso i cittadini non 
capiscono come fare per proteggere i propri dati e non sanno a chi affidarsi per proteggere i propri dati. 
 

● 2.3.3.5 orientation: The EU institutions and Member States should be more coordinated to protect their citizens, their 
democracy and their values against the new threats coming from the outside, such as cybersecurity and the criminal use of 
artificial intelligence. 
Le istituzione Europee e gli stati membri dovrebbero essere più coordinati per proteggere i loro cittadini, la loro democrazia ed i 
loro valori contro le nuove minacce che vengono dall'esterno, quali la cybersecurity e l'uso criminale dell'intelligenza artificiale. 
 

○ justification: It is important to fight in a coordinated way against new digital threats, because the European model 
must be actively defended, not only exported. There are more and more frequent attacks to our services and systems 
that come from outside the European borders and the answer must be European if you want to be effective. There are 
countries like China who are much more advanced than us in the study and work on these threats and we cannot be 
less. 
È importante lottare in un modo coordinato contro le nuove minacce digitali, perché il modello Europeo va difeso 
attivamente, non solo esportato. Ci sono sempre più frequenti attacchi ai nostri servizi e sistemi che vengono da fuori i 
confini Europei e la risposta deve essere Europea se vuole essere efficace. Ci sono paesi come la Cina che sono molto più 
avanzati di noi nello studio e nel lavoro su queste minacce e non possiamo essere da meno. 
 

Feedback on issue 2.3.3 from room 7: 
○ feedback 1 room 7: Our personal information is kept by social networks, for example, which can be used by those who 

want to benefit from them. There is also information that is not visible but is targeted by people who want to use 

them. It is necessary to consider all the risks of information technology. 
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Informațiile noastre personale sunt păstrate de către rețelele sociale, de exemplu, care pot fi folosite de către cei care-și 

doresc sa beneficieze de pe urma lor. Sunt și informații care nu sunt vizibile, dar care sunt vizate de către persoanele 

care vor sa le folosească. E necesar sa avem în vedere toate riscurile pe care le oferă tehnologia informației. 

○ feedback 2 room 7: We need to educate users in the use of social environments and managing data stored by these 

entities. 

E necesar sa educam utilizatorii în ceea privește utilizarea mediilor sociale și gestionarea datelor stocate de către aceste 

entități. 

○ feedback 3 room 7: We should be informed about all the risks we face in this digital world. My freedom ceases where 

your freedom begins> it is necessary to respect the private life of other people. It is important to learn about these 

things since school. It is necessary for the authorities to have sufficient resources to protect our right to privacy. 

Ar trebui sa fim informatii în legatura cu toate riscurile cu care ne confruntăm în lumea aceasta digitală. Libertatea mea 

încetează acolo unde începe libertatea ta > e necesar sa respect viata privata a celorlalți oameni. E important sa 

invatam despre lucrurile acestea încă din scoala. E necesar ca autoritățile să aibă suficiente resurse prin care sa ne 

protejeze dreptul la viață privată. 

○ feedback 4 room 7: It is necessary that digital platforms are transparent about the types of data they collect. 

E necesar ca platformele digitale să fie transparente referitor la tipurile de date pe care le colecteaza. 

 

Feedback on issue 2.3.3 from room 2: 

○ feedback 1 room 2: Something to look at specifically is big media such as Facebook and their compliance with GDPR, 

because at the moment it is not working very well. 

○ feedback 2 room 2: It's worth looking into the selling of data between big companies, also in the context of advertising. 

○ feedback 3 room 2: Possible orientation: companies need to be pushed to make their data-protection agreements 

much more understandable for users. 

 

issue 2.3.4: Security outside the European Union. 

Sicurezza fuori dall'Unione Europea. 

● 2.3.4.1 orientation: The EU should strengthen its commitment to exporting its model of democracy and its values out of its 
borders. Not with weapons but with diplomacy, by sharing best practices internationally and by raising awareness. 
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L'Europa dovrebbe rafforzare il suo impegno nell'esportare il suo modello di democrazia ed i suoi valori fuori dalle sue frontiere. 
Non con le armi ma con la diplomazia, dando l'esempio, la sensibilizzazione. 

○ justification: Because we are a model for the whole world, there are people who flee from their own countries to come 
to us, we have built an important model that we must promote out of our borders. 
Perché siamo un modello per il mondo intero, ci sono persone che fuggono dai propri paesi per venire da noi, abbiamo 
costruito un modello importante che dobbiamo promuovere fuori dalle nostre frontiere. 
 

● 2.3.4.2 orientation: The EU institutions and Member States should be more coordinated to protect their citizens, their 
democracy and their values against the new threats coming from the outside, such as cyberSecurity and the criminal use of 
artificial intelligence. 
Le istituzione Europee e gli stati membri dovrebbero essere più coordinati per proteggere i loro cittadini, la loro democrazia ed i 
loro valori contro le nuove minacce che vengono dall'esterno, quali la cybersecurity e l'uso criminale dell'intelligenza artificiale. 

○ justification: It is important to fight in a coordinated way against new digital threats, because the European model 
must be actively defended, not only exported. There are more and more frequent attacks to our services and systems 
that come from outside the European borders and the answer must be European if you want to be effective. There are 
countries like China who are much more advanced than us in the study and work on these threats and we must do 
more. 
È importante lottare in un modo coordinato contro le nuove minacce digitali, perché il modello Europeo va difeso 
attivamente, non solo esportato. Ci sono sempre più frequenti attacchi ai nostri servizi e sistemi che vengono da fuori i 
confini Europei e la risposta deve essere Europea se vuole essere efficace. Ci sono paesi come la Cina che sono molto più 
avanzati di noi nello studio e nel lavoro su queste minacce e dobbiamo fare di più. 
 

● 2.3.4.3 orientation: The EU should strengthen its coordination to make dialogue, mediation and negotiation with neighbouring 
countries more effective for issues concerning borders. 
L'Europa dovrebbe rafforzare il suo coordinamento per rendere più efficace il dialogo, la mediazione e la negoziazione con i 
paesi vicini per questioni che riguardano le frontiere. 

○ justification: This is important because leaving individual member countries to deal with these issues alone does not 
work. 
È importante perché lasciare i singoli paesi membri gestire queste questioni da soli non funziona. 

 
Feedback on issue 2.3.4 from room 2: 
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○ feedback 1 room 2: It's important to emphasize the role of a UNIFIED European voice in the UN (all Member States 

should stand together) 

○ feedback 2 room 2: It is a good idea to advertise the European model to show the world that the values of unity and 

democracy really work. 

○ feedback 3 room 2: Unified front in terms of EU foreign policy is nice, but Member States should be free to decide 

about foreign policy for themselves. They should be able to keep their autonomy. 

○ feedback 4 room 2: Maybe you should specify what you mean by "outside the EU". Do you mean the whole world, 

specific countries, or neighboring countries? 

 
issue 2.3.5: Security and work environment. 

Sicurezza e lavoro. 

● 2.3.5.1 orientation: Protect European citizens against accidents at work and prevent unhealthy or dangerous work 
environments. 

Proteggere i cittadini Europei contro gli incidenti sul lavoro e prevenire ambienti di lavoro malsani o pericolosi. 
○ justification: It is important to deal with safety at work because it concerns us all and the situation is critical in many 

different contexts. 
È importante occuparsi di sicurezza al lavoro perché ci riguarda tutti e la situazione è critica in tanti contesti diversi. 
 

● 2.3.5.2 orientation: The EU should introduce a minimum wage at European level. L'Europa dovrebbe introdurre un salario 
minimo a livello Europeo. 

○ justification: It is important to introduce a measure that protects the income of EU citizens, because security does not 
only mean avoiding accidents but also fighting exploitation, combat unfair treatment, and promoting economic 
security. 
È importante introdurre una misura che tuteli il reddito dei cittadini Europei, perché sicurezza non significa solo evitare 
incidenti ma anche combattere lo sfruttamento, combattere il trattamento iniquo, promuovere la sicurezza economica. 

○ notes: Discussion in the group between the idea of adjusting the minimum wage on the cost of living in the different 
countries and the idea instead of equalizing the minimum wage at European level. 
Discussione nel gruppo tra l'idea di aggiustare il salario minimo sul costo della vita nei diversi paesi e l'idea invece di 
parificare il salario minimo a livello Europeo. 
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Issue 2.3.6: Tax and financial fraud. 

Frode fiscale e finanziaria. 

● 2.3.6.1 orientation: The EU should do more to impose the transparency of banking and financial transactions. L'UE dovrebbe 
fare di più per imporre la trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie. 

○ justification: There are tools and pacts developed or under development at European level on the subject of financial 
transparency, but it seems to concentrate less on the subject of banking transparency. Bank operations seem to us 
very opaque. 
Ci sono strumenti e patti sviluppati o in corso di sviluppo a livello Europeo sul tema della trasparenza finanziaria, ma ci 
sembra che si concentrino meno sul tema della trasparenza bancaria. Le operazioni delle banche sembrano a noi molto 
opache. 

○ notes: The group is aware that there are other sub-groups on this issue and therefore proposes to transfer this 
proposal to these groups. 
Il gruppo è consapevole che ci sono altri sotto-gruppi su questo tema e quindi propone di trasferire questa proposta a 
questi gruppi. 
 

issue 2.3.7: Terrorism and organized crime. 

Terrorismo e criminalità organizzata. 

● 2.3.7.1 orientation: It is necessary that EU institutions do more to control and contain the structural phenomena of terrorism 
and organized crime. 

È necessario che istituzioni Europee facciano di più per controllare e contenere i fenomeni strutturali di terrorismo e crimine 
organizzato. 

○ justification: It is important because terrorism and organized crime are structural problems and rooted in all our 
countries, without exception and as citizens we cannot do much. 
È importante perché terrorismo e criminalità organizzata sono problemi strutturali e radicati in tutti i nostri paesi, senza 
eccezioni e come cittadini non possiamo fare molto. 
 

● 2.3.7.2 orientation: We propose to constitute a European agency for the fight against terrorism and organized crime (including 
mafias and new forms of organized crime as international gangs). 
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Proponiamo di costituire una agenzia europea per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata (incluse mafie e nuove 
forme di criminalità organizzata come gang internazionali). 

○ justification: A strong agency for the fight against organized crime and terrorism is important because Member States 
agencies fail to manage these problems and communicate with each other, cross databases and information. Because 
terrorists and criminals manage to escape control passing from one state to another. A European approach would 
certainly be more effective. 
Una forte agenzia per la lotta al crimine organizzato e al terrorismo è importante perché le agenzie degli stati membri 
non riescono a gestire questi problemi e a comunicare tra loro, incrociare database e informazioni. Perché terroristi e 
criminali riescono a sfuggire al controllo passando da uno stato all'altro. Un approccio europeo sarebbe sicuramente 
più efficace. 

○ notes: The idea of the European Agency comes from the platform and a participant proposed the discussion and was 
received very well by the other participants. Some participants brought the example of terrorist attacks in Paris, where 
it was discovered that terrorists had passed from other countries. Others brought the example of difficult negotiations 
with countries like Dubai, where they believe that a single European voice would be more effective than that of 
individual Member States. 
L'idea dell'Agenzia Europea viene dalla piattaforma e una partecipante ne ha proposto la discussione ed è stata 
ricevuta molto bene dagli altri partecipanti. Alcuni partecipanti hanno portato l'esempio degli attacchi terroristici a 
Parigi, dove si è scoperto che i terroristi erano transitati da altri paesi. Altri hanno portato l'esempio dei difficili 
negoziati con paesi come Dubai, dove ritengono che una unica voce Europea sarebbe più efficace di quella dei singoli 
stati membri. 
 

● 2.3.7.3 orientation: Establish a real European police. 
Istituire una vera e propria polizia Europea. 

○ justification: A unique police at European level would be important because we are very fragmented. A European 
police force would instead be based on the principle of Europe to optimize efforts and act in a coordinated manner. A 
European police could even help make us find a new sense of belonging to Europe. 
Una polizia unica a livello Europeo sarebbe importante perché siamo molto frammentati. Una polizia europea sarebbe 
invece basata sul principio dell'Europa di ottimizzare gli sforzi e agire in maniera coordinata. Una polizia europea 
potrebbe persino contribuire a farci trovare un nuovo senso di appartenenza all'Europa. 

○ notes: This type of security agency must be able to access our personal data (at least in part) to use them to prevent 
crimes and fight against terrorism and organized crime. The Agency must be able to carry out interceptions beyond 
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immunities. At the same time, the agency must protect the data to which it has access, which should not be 
disseminated in any way. 
Questo tipo di agenzia per la sicurezza deve poter accedere ai nostri dati personali (almeno in parte) per utilizzarli per 
prevenire i crimini e lottare contro terrorismo e crimine organizzato. L'agenzia deve poter realizzare intercettazioni al di 
là delle immunità. Allo stesso tempo, l'agenzia deve tutelare i dati a cui ha accesso, che non devono essere diffusi in 
alcun modo. 

 

Feedback on issue 2.3.7 from room 7: 

○ feedback 1 room 7: If we focus on prevention, then the consequences would be smaller. The effects of terror will 

diminish. Prevention of these phenomena is a solution. The resources involved will also be lower. 

Dacă ne axam pe prevenire, atunci consecințele ar fi mai mici. Efectele terorismului se vor diminua. Prevenirea ancestor 

fenomene reprezinta o solutie. Resursele implicate vor fi și ele mai mici. 
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2.4. alterület: 
Média és 
dezinformáció 
(7. alcsoport, 
román nyelvű 
moderátor) 
 

issue 2.4.1: The media ends up being financed by politicians. The press cannot be independent if this continues. Thus, the press works for 

the interests of investors. So for the interests of the political class. 

Trusturile media ajung să fie finanțate de oamenii politici. Presa nu are cum să fie independentă, dacă situația acesta continua așa. În 

felul acesta, presa lucrează pentru interesele investitorilor. Deci, pentru interesele celor din clasa politică. 

● 2.4.1.1 orientation: Politicians should not be able to hold shares in the media. 
E necesar ca politicienii să nu mai aibă calitatea de investitori în domeniul media. 

○ justification: Media companies should remain on the free market just like other companies. Parties should not finance 
information. In this way, politicians will no longer have a double function (public function and investors in the media). 
Companiile media ar trebui să rămână pe piața liberă la fel ca celelalte companii. Partidele nu ar trebui să finanțeze 
informația. În felul acesta politicienii nu vor mai avea dublă funcție (funcție publică și investitor în domeniul media). 
 

● 2.4.1.2 orientation: There is a need for a European verification process to prove the impartiality of media companies financed 
by politicians. 
E nevoie de un proces european de verificare care să dovedească imparțialitatea acestor companii media. 

○ justification: In this way, we can better understand the flow of information. It is necessary to know where the 
information comes from. We need to understand, first of all, who are the creators of this news. 
În felul acesta putem să înțelegem mai bine fluxul informației. E necesar să cunoaștem de unde vine informația. E 
necesar să înțelegem, în primul rand, cine sunt creatorii acestor știri. 
 

● 2.4.1.3 orientation: We need to create a space of neutral news. News that no longer receive emotional attachments. 
E necesar să creăm un spațiu al știrilor neutre. Știri care nu mai primesc atașamente emoționale. 

○ justification: In this way, we can ensure the impartiality and objectivity of these. 
În felul acesta putem să asigurăm imparțialitatea și obiectivitatea acelor știri. 

 
Feedback on issue 2.4.1 from room 8: 

○ feedback 1 room 8: Media companies should stay on the free market like other companies. Parties should not finance 

information. 

Le aziende media dovrebbero stare sul libero mercato come le altre aziende. I partiti non dovrebbero finanziare 

l'informazione. 



 

1. vitacsoport, 2. ülésszak – 69 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

○ feedback 2 room 8: Enter a test system scoring system at European level as it is done for food products, so that 

everyone knows how transparent they are and those financed. 

Inserire un sistema di scoring delle testate a livello Europeo come si fa per i prodotti alimentari, così che tutti sappiano 

quanto sono trasparenti e da chi sono finanziati. 

○ feedback 3 room 8: Create a European average channel managed by the EU that shares impartial information (proposal 

that had also emerged in Strasbourg). 

Creare un canale media Europeo gestito da UE che condivida informazioni imparziali (proposta che era emersa anche a 

Strasburgo). 

 

issue 2.4.2: The information we receive from the authorities are limited, incoherent and contradictory. There is no transparency in this 

selection process and the process of spreading the news. In this way, sources of information are no longer trustworthy. 

Informațiile pe care le primim de la autorități sunt limitate, incoerente și contradictorii. Nu există transparență în procesul acesta de 

selecție și în procesul de răspândire al știrilor. În felul acesta, sursele de informare nu mai sunt demne de încredere. 

● 2.4.2.1 orientation: There is a need for a European verification process to prove the impartiality and objectivity of news. We 
need to create a space of neutral news. 
E nevoie de un proces european de verificare care să dovedească imparțialitatea și obiectivitatea acestor știri. E necesar să 
creăm un spațiu al știrilor neutre. 

○ justification: News that no longer receive emotional attachments. It is important for young people to benefit from 
news that has trusted sources. 
Știri care nu mai primesc atașamente emoționale. E important ca tinerii să beneficieze de știri care au surse de 
încredere. 

 
● 2.4.2.2 orientation: It is necessary for new users to be better educated in understanding this informational space. We need to 

educate children from school and make them understand how news is created. There is an informational illiteracy and we need 
to work on this problem. We need media education. 
E necesar ca noi utilizatorii să fim mai bine educați în ceea ce privește înțelegerea acestui spațiu informațional. Este necesar să 
educăm copiii încă din școală și să îi facem sa înțeleagă modul în care sunt create știrile. Exista un analfabetism informațional și 
e nevoie să lucrăm asupra acestei probleme. Avem nevoie de educație media. 

○ justification: Citizens need media education in order to understand this information flow. 
Cetățenii au nevoie de educație media pentru a putea înțelege fluxul acesta de informații. 
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Feedback on issue 2.4.2 from room 8: 

○ feedback 1 room 8: It is central to educate children from schools to understand how news is built and to verify their 

credibility. There is a lot of functional illiteracy on checking information and we have to work on this. 

È centrale educare i bambini sin dalle scuole, per capire come sono costruite le notizie e a verificarne la credibilità. C'è 

molto analfabetismo funzionale sulla verifica delle informazioni e dobbiamo lavorare su questo. 

 

issue 2.4.3: We do not have several media or television channels, which have a strict European topic and transmit news at European 

level. If we do not have enough information about Europe, this leads to a level of scepticism and a passivity among citizens in terms of 

participation in the voting process. 

Nu avem mai multe canale media sau televiziuni, care sa aibă o tematică strict europeană și să transmită știri la nivel european. Dacă 

nu avem suficiente informații despre Europa, asta duce la creșterea nivelului de scepticism și la o pasivitate în rândul cetățenilor în ceea 

ce privește participarea la procesul de votare. 

● 2.4.3.1 orientation : We need training sessions in schools about this subject, educating young people to be properly informed. 
Avem nevoie de sesiuni de pregătire în școli referitoare la acest subiect, prin care să educăm tinerii să se informeze corect. 

○ justification: So we will increase the interest of young people on European topics. Astfel o să creștem interesul tinerilor 
asupra subiectelor europene. 

 
● 2.4.3.2 orientation: We need more training events. Events especially dedicated to citizens living in rural areas, through which 

they can understand the flow of information. 
Avem nevoie de mai multe evenimente de pregătire. Evenimente dedicate în special cetățenilor care locuiesc în mediul rural, 
prin care aceștia pot înțelege fluxul informației. 

○ justification: It is the right of citizens to interact with the information on the European Union. 
E dreptul cetățenilor de a interacționa cu informațiile referitoare la Uniunea Europeană. 

○ notes: This works helps the way people collaborate on European topics. 
Acest lucru ajută la felul în care oamenii colaborează pe subiectele europene. 
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3. munkaterület: Az EU megreformálása 

Angol + eredeti nyelv 

3.1. alterület: 
Intézményi 
reformok (3. 
alcsoport, 
angol nyelvű 
moderátor)  

issue 3.1.1: EU accession criteria and process of accession - are they still appropriate? 

● 3.1.1.1 orientation: Increase the transparency of the reasons why some candidate countries get accepted into the EU and 
others are not accepted. 

○ justification: It seems that some Member States have been accepted without real commitment. 
○ feedback 1 room 12: Is it a problem of transparency or is it a problem that the media doesn't talk about - information 

may be there but we do not know where to look for it, EU should have a progressive/active communication policy to 
actively disseminate the information, and have reliable sources of information. 

○ feedback 2 room 12: related to transparency: Simplification of regulations and directives to make it more accessible 
(easier to read) to people 
 

● 3.1.1.2 orientation: For EU accession criteria, the criterion on the values and democracy should be given priority (as compared 
to economic development). 

○ justification: Sometimes even a poor society/country merits to be invited into the EU, if it respects the common 
European values (democracy, human rights). 

○ feedback room 12: Remaining Member States should make a decision if they are ready to support an economically 
poor country. 

 
Feedback on issue 3.1.1 from room 12: 

○ feedback 1 room 12: We should also think about minimum standards to stay in the EU - not only to enter the EU. 

○ feedback 2 room 12: If the EU is perceived as a political union and not only economic, the criteria related to 
democracy and values are crucial - this is also valid for the criteria for countries to stay in EU, e.g. Poland, when 
countries do not respect human rights/democracy. 

 
issue 3.1.2: Accession support from the EU to the EU candidate countries. 
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● 3.1.2.1 orientation: Increase EU's support for the candidate states so that they can strengthen their institutions and economies 
(in a manner that is closely supervised by the European Union). 

○ justification: Currently it seems that the candidate states do not receive sufficient help. 
 
issue 3.1.3: European Parliament elections - how to make them more relevant? 

● 3.1.3.1 orientation: European Union citizens should have the right to vote for transnational party lists during European 
Parliament elections (either a single transnational election list or two lists - one national and one transnational). 

○ justification: European Parliament elections are too much dominated by national interest. The election campaigns 
should be on topics that are of interest to more than one country. 

○ notes: There are differing views among participants whether it would make more sense to have one list or two lists. 
The argument for one list: less national thinking, more European thinking. Argument for 2 lists: more interest from 
citizens regarding European Parliament elections, because they will vote for more people who they know because of 
national context. 

 
issue 3.1.4: Political parties at the EU level - how to make them stronger? 

● 3.1.4.1 orientation: European level political parties and candidates should be able to campaign widely in different EU Member 
States before the European Parliament elections. 

○ justification: EU citizens do not currently know what are the political parties at the European level (Europarties). 
 
Feedback on issue 3.1.4 from room 11: 

○ feedback 1 room 11: This issue was similar to ours - and the point was raised that it would be great to have more 
cooperation and communication about these issues, potentially in a stream plenary (something to consider for next 
time). 

 
issue 3.1.5: European Parliament - does it need new powers? 

● 3.1.5.1 orientation: There should be a broad review of competences of the European Union and European Union institutions. 
○ justification: The current institutional structure of the European Union is confusing and does not seem to be 

appropriate for the modern age. 
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● 3.1.5.2 orientation: There should be more powers allocated to those EU institutions that are elected directly by the EU 
citizens. 

○ justification: Right now the national interests of EU Member States make the European Union ineffective, especially 
during a crisis. 

 
Feedback on issue 3.1.5 from room 12: 

○ feedback 1 room 12: This issue was similar to ours - and the point was raised that it would be great to have more 
cooperation and communication about these issues, potentially in a stream plenary (something to consider for next 
time). 

○ feedback 2 room 12: More power for what? What type of power do we want to give them? 
○ feedback 3 room 12: What power for the EU Commission and Council? 
○ feedback 4 room 12: Why do we need to increase the power of EP if the MEPs do not attend their meetings? Would 

that increase their attendance? 
 

issue 3.1.6: Eliminating confusion regarding the institutional structure of the EU (including confusion of EU with similar international 

organisations). 

● 3.1.6.1 orientation: EU institutions should be renamed so that their names are less confusing for citizens. 
○ justification: EU citizens are confused about different councils, presidents, commissions. 

 
● 3.1.6.2 orientation: European Union should have more distinct symbols (such as logo) that would not be so similar to other 

international organisations (such as the Council of Europe). 
○ justification: The symbols (but also institutions) of these two organisations are very similar and therefore confusing for 

citizens. 
 

● 3.1.6.3 orientation: The European Union should be precise in its communications - it should use the word "European Union" 
rather than "Europe", because Europe is not just the European Union, it is a broader term. 

○ justification: The participants felt that the European Union is sometimes misusing the term "Europe". 
 

3.2. alterület: 
Döntéshozatal 

issue 3.2.1: There is not enough information and communication with European citizens about how decisions are being made. There is 

too little transparency. 
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(11. alcsoport, 
angol nyelvű 
moderátor) 

● 3.2.1.1 orientation: The media should be strongly encouraged to provide greater air time to European issues, and activities 

within the European Union. 

○ justification: The more information we have - the more prepared we will be to make good decisions. 

○ notes: There should be greater transparency about parliament members' control of subsidy allocation and parliament 

member finances more generally. The media should be factual and neutral while broadcasting information about EU 

activities. 

 

● 3.2.1.2 orientation: The existing European TV channel or news agency which discusses issues related to EU activities (council, 

parliament, decisions, etc.) should be expanded from covering around one third of the EU citizens to all EU citizens who would 

wish to use it. All information released by the EU should be factual and unbiased. 

○ justification: This could be used to fight disinformation in society. 

 

Feedback on issue 3.2.1 from room 12: 
○ feedback 1 room 12: Monitor media for disinformation (agency stopping spread of misinformation). 
○ feedback 2 room 12: Availability of expert council that can respond citizens questions about EU 

 
issue 3.2.2: There is also the issue of credibility when it comes to information that the EU gives out about the decision-making process 

(corruption issues, etc.) 

● 3.2.2.1 orientation: There could be a scoring system or metric which evaluates the credibility of news providers and 

information released by the EU (articles that have proven to be false, etc. as the metric). 

○ justification: This could verify the credibility of the news source. 

 

● 3.2.2.2 orientation: Create an online platform where citizens can publish information which they are not sure about, and 

experts can fact-check the information. 

○ justification: It is a way to fight fake news in practice - which is a crucial task in today's world. 

 

issue 3.2.3: There has to be greater participation of citizens when it comes to decision-making. There is not enough use of technology 

to engage with citizens - for example, to vote, or to recommend ideas for decision-making. 
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● 3.2.3.1 orientation: There should be an EU-wide referendum held whenever it comes to an issue of extreme significance to all 
European citizens. 

○ justification: Issues which dramatically affect EU citizens should be decided directly by citizens. 
○ notes: Economic issues in particular were considered very important (e.g. taxes, EU budgets, etc.). 

 
● 3.2.3.2 orientation: There should be greater thought put into online voting and online citizen input to affect the decision-

making process. 
○ justification: This would facilitate the voting process. 
○ notes: There are potential cyber risks / security risks that should be considered. 

 
● 3.2.3.3 orientation: There should be a system of greater or total parliamentary control and accountability in relation to 

decisions on financial help / welfare / and how community funds are spent in the EU. 
○ justification: Economic issues in particular should be dealt with within the elected EU Parliament. 

 
● 3.2.3.4 orientation: Public debates broadcasted by the EU could be a potential solution. There could be newspapers and news 

agencies that deliver this information to the people 
○ justification: The more information people have, the more people can participate in the debates about European 

topics. 
 

● 3.2.3.5 orientation: Citizen participation and deliberation like the Citizens Assembly should be held at the local level. 
○ justification: The more bottom-up input from EU citizens the better. 

 
Feedback on issue 3.2.3 from room 12: 

○ feedback 1 room 12: Re referendum: logistic complication, expensive, challenging - it should be only used as a last 
resort. 
 

issue 3.2.4: Unanimous voting presents a serious issue to decision-making in the EU. The current system is too complex. 

● 3.2.4.1 orientation: An alternative system of voting should be used instead. Voting 'weight' should be calculated fairly so that 
small countries' interests are protected. 

o Justification: This will protect the interests of small countries. 
o Notes: There could be more than one system of voting for different issues - issues which affect all countries for 

example should remain unanimous, while others can be based on a majority system. 
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o Note from the deliberation group: the sub-group had no clear views on this orientation. To be clarified in session 3. 
 

● 3.2.4.2 orientation: There needs to be structural change to the existing treaties, or alternatively, a new constitution which is 
agreed upon by Member States. 

o justification; In order for important decisions to be made more generally fundamental change is required. 
o notes: Technically, legally, and politically, this could be very hard to achieve. And this should be done in such a way as 

to minimise instability in the process. Some of the citizens felt that they did not have the necessary expertise to make 
such a decision. 
 

● 3.2.4.3 orientation: It is very important that whatever system is created provides relatively fair voting power or 'weight' to 
smaller countries when it comes to decision-making. 

o justification: This would make sure that smaller countries have an equal say in matters which affect them. 
 
Feedback on issue 3.2.4 from room 3: 

○ feedback 1 room 3: The majority view in our groups is that even in exceptional circumstances Member States should 
not have veto power. But we had other views in our discussion as well, so good luck with this orientation! 

 

issue 3.2.5: Decision-making in the EU is too slow - too many institutions slow down progress in emergency situations. 

● 3.2.5.1 orientation: There should be a mechanism where Parliament is temporarily bypassed and decisions are made 
immediately by the EU Council. 

o justification: There must be flexibility for quick responses in crisis situations. 
 

● 3.2.5.2 orientation: There should be a representative body of citizen experts which provides information and guidance to the 
European Parliament in emergency situations. 
 

Feedback on issue 3.2.5 from room 12: 
○ feedback 1 room 12: Need to be careful about speeding up the decision-making process as those are some important 

decisions (careful about abuse of power). 
○ feedback 2 room 12: Important to define the crisis situation that would allow for the speed up decision-making 

process. 
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3.3. alterület: 
Szorosabb 
integráció (12. 
alcsoport, 
angol nyelvű 
moderátor) 

issue 3.3.1: Absence of common economic structure 

● 3.3.1.1 orientation: An expert group first proposes how such a common economic structure could look like and what 
consequences the suggested common economic structure would have - before we start discussing if we want to have a 
common economic structure or not. 

○ justification: Driving force for states to go into a closer integration will be that they will see benefits behind it: It is 
important to have an idea first how such a common economic structure could look like. 

○ notes: Everything is linked to everything else (taxation, economic structure, format of the union/federation etc.). 
 

● 3.3.1.2 orientation: It is important to establish a common basis for all Member States (same opportunities, same level) in 
order to reach a common economic structure. 

○ justification: We will only be able to advance at a faster pace when we are all at the same level. 
○ notes: Disagreements within the group regarding minimum wage as there are differences in economic power of 

states, and perception of some challenges regarding common basis as there are already difficulties to overcome 
certain differences between regions within states, there are going to be even more challenges to overcome these 
differences between states. This orientation is also related to issue 2 (orientation on public investments from taxation 
of corporations which will help to reduce inequalities between Member States). 
 

Feedback on issue 3.3.1 from room 11: 
○ feedback 1 room 11: The creation of a policy for the protection of national economies would be helpful - not full 

protection, but at least partial protection. - note of R12 - quite abstract, we do not like protectionism much. 
○ feedback 2 room 11: When we create such policies to benefit specific countries, we will hurt countries who do not 

produce such products. It will produce inequalities. There are policies that can try to correct imbalances, however. 
 

issue 3.3.2: Difference in economic power of Member States 

● 3.3.2.1 orientation: We suggest having more public investments in order to improve the quality of life of people 
(infrastructure, roads, but we could also consider housing/social housing). 

○ justification: Improvement of quality of life , access to housing should be one of the indicators for establishing the 
common ground/basis. 

○ notes: Related to orientation 2 in issue 1. 
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● 3.3.2.2 orientation: Taxation of big corporations/income from big corporations to contribute to public investments, use the 
taxation to invest into education and development of each country (R&D, scholarships - Erasmus etc.) 

○ justification: Adequate taxes by big corporations that have a lot of money and make sure they contribute to public 
good, elimination of tax havens. 

○ notes: Related to the orientation 2 on common basis in Issue 1. We are only talking about big corporations and fair 
taxations, not SMEs. 
 

● 3.3.2.3 orientation: Progressive taxing of financial transactions and of banks to get income from big financial transactions. 
○ justification: Another revenue for public investments allowing to reduce the difference in economic strengths of 

states. 
○ notes: Doubts of one participant: Not sure about concrete measures, it is a complicated issue, make sure we do not 

affect small savers, also how it works with banks working in different countries of the EU. question: Only international 
or national transactions? - we need experts to advise on this topic. 

 
issue 3.3.3: Need to decide on the type of state/framework: Do we want to be a federation or a union of independent states? This 

influences everything else: Common taxation, constitution. 

● 3.3.3.1 orientation: Improve informing of citizens about the EU: A channel where we find all information about the EU, PR 
team of EU informing about activities of EU using diverse channels to reach different target groups, also a possibility to engage 
Member States in active informing about EU activities, include it in school curriculum, easy and fun format. 

○ justification: Lack of information is a problem we need to solve, access to information will increase a sense of 
European belonging, people need to have access to this information (this keeps coming back throughout panel 2). 

○ notes: Vicious circle: Some people will not be interested to receive the information - hence importance of different 
channels. Issue with the role of Member States in informing citizens as some political representations do not want - 
hence importance of EU channels accessible to all as well. 
 

● 3.3.3.2 orientation: Pan-EU survey by random sample of informed citizens on which direction to take, pan-EU Information 
campaign about possible outcomes of such changes prior to it. 

○ justification: We need to get an idea regarding which direction most EU citizens would like to take but before such a 
survey, it is important to inform citizens about possible scenarios and their consequences so that citizens take an 
informed decision. 
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○ notes: Before, need to clearly define the possible options between which to choose - only between status quo and 
more integration? Or is there even a possibility to give more freedom to states than now? Initially the discussion was 
about referendum instead of survey, eventually the group decided to go with a survey to get the idea of what citizens 
prefer but to avoid the risk of taking a decision by non-informed citizens. 
 

● 3.3.3.3 orientation: Prepare a crisis scenario in which EU powers would be increased. 
○ justification: Need to define exact crisis scenarios before giving EU extra powers, need to be specific, have close 

control. 
 

Feedback on issue 3.3.3 from room 11: 
○ feedback 1 room 11: A citizen agreed with the idea of a federation with more centralised powers. 
○ feedback 2 room 11: It is very important how we define such a federation - e.g. with a constitution; united foreign 

policy; united army? Etc. 

 
Feedback on issue 3.3.3 from room 3: 

○ feedback 1 room 3: Our group suggests organizing a Convention (with participation of citizens) to decide the future 
direction of the European Union institutions (whether the EU should become a federation or confederation). Our 
group believes that at least such functions as defense, climate, healthcare should be federalized. Maybe some 
additional functions. By the end of this process, there needs to be a referendum in all EU Member States to make sure 
that citizens agree with a more federalised European Union. R12 reaction: re convention - many doubts - which 
citizens, how would be the decision taken etc., a lot of deployed energy if there is a convention, then a referendum 
and need of a unanimous decision - risk there will be no results at the end, it is very complex re federalization of 
certain topics - different levels (federation, union) for different topics are ""a half baked solution"", fragmentation, we 
should decide which direction to take". 

 
issue 3.3.4: Necessary conditions for a further integration and a constitution: Respect of different values and cultures, human rights. 

● 3.3.4.1 orientation: Need to establish what we are in Europe first, only then we can say what we are not (suggestion: It can be 
done through a survey among citizens). 

○ justification: Find out what people think, what views they have, "who we are'' and "who we don't want to be", my 
freedom ends where freedom of others starts, it needs to be defined. 

○ notes: This issue and orientation resulted from a discussion about the possibility of having a commun constitution. 
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Feedback on issue 3.3.4 from room 11: 
○ feedback 1 room 11: The citizens from table 11 unanimously agree with this point. 

 

 

 

4. munkaterület: Az európai identitás kialakítása 

Angol + eredeti nyelv 

4.1. alterület: 
Demokráciára 
nevelés (4. 
alcsoport, 
angol nyelvű 
moderátor) 

issue 4.1.1: There would clearly be difficulties associated with translating the same content into 24 different languages. 

● 4.1.1.1 orientation: Use artificial intelligence to assist the translation process. 
○ justification: This could overcome the barriers associated with language differences between states and bolster 

European identity. 
 

● 4.1.1.2 orientation: Utilise a master language (such as English) in order to communicate. 
○ justification: This would create a stronger sense of European identity and overcome language difficulties. 

 
● 4.1.1.3 orientation: Create an app that could disseminate information about democratic issues and translate this to the 

language of the user. 
○ justification: To encourage young people to engage with democratic processes. 
○ notes: The content within such an app would have to be exciting enough to engage young people otherwise the app 

would never be accessed or used. 
 

Feedback on issue 4.1.1 from room 14: 
○ feedback 1 room 14: Is it possible to use artificial intelligence for translation? -> Yes, it is possible to do it, although it 

is true that you have to train it so that it does well. I did not know that this was possible, if it can be done, I find it 
interesting. 
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¿Es posible utilizar la inteligencia artificial para la traducción? -> sí, es posible hacerlo, aunque es verdad que hay que 
entrenarla para que lo haga bien. No sabía que esto era posible, si se puede hacer, me parece interesante. 

○ feedback 2 room 14: Use only English or other languages I do not see it necessary, we have the technology to do the 
translations. 
Utilizar sólo inglés u otros idiomas no lo veo necesario, tenemos la tecnología para hacer las traducciones. 

○ feedback 3 room 14: Automatic translations do not work well enough, the human factor is necessary to do it 
completely. I feel skeptical that this will work well. 
Las traducciones automáticas no funcionan lo suficientemente bien, es necesario el factor humano para hacerlo del 
todo bien. Me siento escéptica de que esto vaya a funcionar bien. 

○ feedback 4 room 14: To what extent will it be useful if people do not use it? Why not use what exists and we use it 
more frequently? 
¿Hasta qué punto será útil si la gente no la usa? ¿Por qué no usar lo que existe y usamos con más frecuencia? 

 
Feedback on issue 4.1.1 from room 13: 

○ feedback 1 room 13: There are minimum three "EU main languages": English, German and French, which could 
perform the role of Master Language EU. 
Existujú minimálne tri "hlavné jazyky EÚ": angličtinu, nemčinu a francúzštinu, ktoré by mohli plniť úlohu master 
language EÚ. 

○ feedback 2 room 13: Artificial intelligence works best with English. With other languages can have greater problems. 
Umelá inteligencia pracuje najlepšie s angličtinou. S inými jazykmi môže mať väčšie problémy. 
 

issue 4.1.2: There is not enough engagement within the education system to introduce European children to democratic processes and 

values. 

● 4.1.2.1 orientation: The encouragement of democratic-style processes within schools - such as student councils which vote on 
basic administrative matters in school. Using the internet and computer technology (on-line polls) for raising issues. 

○ justification: This would give young people an opportunity to engage with democratic voting processes early on (in 
education). 

○ notes: This model has worked successfully within schools in Denmark and could work in all European schools. 
 

● 4.1.2.2 orientation: Including EU studies as part of the curriculum across EU-Member States. 
○ justification: This would create uniform education on important democratic matters. 
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○ notes: Challenge: It will be necessary to agree to topics that the children can vote on. It will have to be made exciting 
and fun to ensure they are engaged. It's a challenge to make it applicable, relevant and interesting to all schools 
across Europe. 

 
● 4.1.2.3 orientation: Schools could be incentivised through grants or gifted equipment to encourage schools to implement EU 

democratic studies. 
○ justification: This would encourage children to have their voice heard and that their opinion counts or is important. 

They learn that they can effect change by using their voice. 
 
Feedback on issue 4.1.2 from room 14: 

○ feedback 1 room 14: An EU Communication Department that analyzes, reports and validates whether the information 
is correct or not. 
Un departamento de comunicación de la UE que analice, informe y valide si la información es correcta o no. 

○ feedback 2 room 14: I understand that this department already exists, the EU has it, why should a new tool be 
created for this? 
Entiendo que ese departamento ya existe, la UE lo tiene, por qué habría que crear una herramienta nueva para esto? 

○ feedback 3 room 14: The EU cannot revise itself.. Would the countries themselves review what the EU says? Do you 
have an external company to review it? I understand the concern and where it comes from, but I think any actor who 
checked this could make mistakes / not do well. 
La UE no puede revisarse a sí misma. ¿Serían los propios países quienes revisarán lo que dice la UE? ¿Pones una 
empresa externa a revisarlo? Entiendo la preocupación y de donde viene, pero creo que cualquier actor que revise esto 
podría cometer errores / no hacerlo bien. 

○ feedback 4 room 14: Who watches the watchman? It seems more interesting to have tools to contrast with someone 
(or an institution) to tell us what is true. Because there can always be hidden interests behind. 
¿Quién vigila al vigilante? Me parece más interesante tener herramientas para contrastar a que haya alguien (o una 
institución) que nos diga lo que es verdad. Porque siempre puede haber intereses ocultos detrás. 
 

Feedback on issue 4.1.2 from room 13: 
○ feedback 1 room 13: How is it with those people who don't go to school anymore? Adults must also be included. 

Ako je to s tými ľuďmi, ktorí už nechodia do školy? Treba zahrnúť aj dospelých. 
○ feedback 2 room 13: The problem of indoctrination and manipulation of certain political ideology for uniform 

curriculum. It should be approved at EU levels not at the level of national states. 
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Problém indokrinácie a manipulácie určitých politických ideológii v prípade jednotných učebných osnov. Malo by sa to 
schváliť na úrovni EÚ, nie na úrovní národných štátov. 

○ feedback 2 room 13: EU civil education in the EU for migrants coming into the EU. But it should not concern religion. 
Občianska výchova o demokracii v EÚ pre migrantov prichádzajúcim do EÚ. Ale nemalo by sa to týkať náboženstva. 

○ feedback 2 room 13: As regards different approaches of Member States, is it possible to create a uniform approach to 
education currently? If not, we may be prepared for the future when it may be realistic. 
Čo sa týka rozdielnych prístupov členských krajín, je to realizovateľné vytvoriť jednotný prístup k vzdelávaniu v 
súčasnej dobe? Ak nie, možno by sme sa mali pripraviť na budúcnosť, kedy to možno bude zrealizovateľné. 
 

issue 4.1.3: It should be decided when exactly the education process on democracy should begin, and when it is appropriate for it to 

end. 

● 4.1.3.1 orientation: The sooner this education process starts the better - Suggestion made from beginning from ages 10-12 + 
The pupil Council concept should start at 12. Below that age there should be age appropriate engagement. 

○ justification; It would be age-appropriate to introduce children to these concepts at such an age. 
 

● 4.1.3.2 orientation: Subsidies should be paid to schools who introduce democratic practices as part of school life. It should 
not be mandatory but schools should be incentivised. 

○ justification: It makes education about the EU something fun and practically interesting. 
 

Feedback on issue 4.1.3 from room 14: 
○ feedback 1 room 14: What is considered a democratic school? How would this be in practice? Would it be for 

students to vote on their teachers or something similar? 
¿Qué se considera una escuela democrática? ¿Cómo se pondría esto en práctica? ¿Sería que los alumnos votan a sus 
profesores o algo parecido? 

○ feedback 2 room 14: I, I'm baccalaureate, I can manage to some extent my training, choosing some classes, voting for 
the food we want to have in the canteen, choosing furniture, etc. For me I would go more for the daily functioning of 
the school. 
Yo, que estoy Bachillerato, puedo dirigir en cierta medida mi formación, eligiendo algunas clases, votando por los 
alimentos que queremos tener en la cantina, por el mobiliario, etc. Para mi iría más por el funcionamiento cotidiano 
de la escuela. 



 

1. vitacsoport, 2. ülésszak – 84 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

○ feedback 3 room 14: In school there must be an authority that teaches knowledge. I understand this proposal not as 
eliminating authority at school, but to teach the principles and functioning of democracy, its values, etc. 
En la escuela debe haber una autoridad que imparta conocimiento. Entiendo esta propuesta no cómo eliminar la 
autoridad en la escuela, sino de enseñar los principios y el funcionamiento de la democracia, sus valores, etc 

○ feedback 4 room 14: I do not agree that the teaching of democratic practices is not mandatory. So, what would the 
rest mean meanwhile? Is it a translation error? 
No estoy de acuerdo en que la enseñanza de las prácticas democráticas no sean obligatorias. Entonces, ¿qué haría el 
resto mientras tanto?¿Se debe a un error de la traducción? 
 

Feedback on issue 4.1.3 from room 13: 
○ feedback 1 room 13: Children could start as soon as they are in a group with other children - already from nursery. 

Deti by sa mohli začať hneď, ako sú v skupine s ostatnými deťmi - už od škôlky. 
○ feedback 2 room 13: Educational packages for schools. The subsidies could be too much administration. 

Vzdelávacie balíčky pre školy. Problém s dotáciami by mohol byť prílišná administratíva. 
 

issue 4.1.4: Each EU Member States considers education within its own margin of appreciation and has its own views as to 

implementation. 

● 4.1.4.1 orientation: We should not teach political views but teach about the democratic processes of the EU and how it 
works. The difference should be clear to both teachers and students. 

o justification: general concerns that teachers would have to be re-educated as they might hold their own political 
views and use their own political agendas. 

o notes: All educational materials regarding the EU should be agreed at EU level by the education departments of 
Member States. It could be as a fixed and agreed programme which has been thoroughly planned. Removing 
responsibility from individual teachers. 
 

● 4.1.4.2 orientation: Not all citizens agreed that a cross European syllabus could be agreed between Member States. 
o justification: Teachers should be trained accordingly on matters of the EU before they can teach classes on the topic. 

 
● 4.1.4.3 orientation: We should have a simple process on how to explain the EU to all. 

o justification: As sometimes education is a regional competence, and Member States can utilise their margin of 
appreciation a cross european platform would assist a european identity. 
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issue 4.1.5: An issue arises as to discrepancies between different curriculums and education systems within the national schools 

system. 

● 4.1.5.1 orientation: Education systems in the EU should not be uniform. 
○ justification; It is a good thing that there are variations in education in schools across the EU. There should be a 

minimum standard. 
○ notes: It was noted that EU governments have education within their margin of appreciation and it would be difficult 

to implement. 
 

4.2. alterület: 
Európai 
értékek és 
identitás (13. 
alcsoport, 
szlovák nyelvű 
moderátor) 

issue 4.2.1: Nationalism and protectionism attitude of some Member States undermine EU legitimacy, trust in EU and solidarity within 

the EU. 

Nacionalizmus a uzavretosť národných štátov podkopáva legitimitu EÚ, dôveru v EÚ a solidaritu v rámci EÚ. 

● 4.2.1.1 orientation: Search for the causes of nationalism and protectionism of some Member States, especially through the 
dialogue on values and correct understanding of the related concepts. 
ľadať príčiny nacionalizmu a protekcionizmu niektorých členský štátov, a to hlavne prostredníctvom dialógu o hodnotách a 
korektno chápaní pojmoch. 

○ justification: It is important to understand why countries are closing and how the different principles of how the EU 
works are understood. Because sanctions as a means of enforcement could make the situation worse). 
Pochopiť, prečo dochádza k uzatváraniu krajín a ako sa chápu jednotlivé princípy fungovania EÚ. Pretože sankcie ako 
donucovací prostriedok by mohli znamenať zhoršenie situácie. 

 
● 4.2.1.2 orientation: Address the issue of political extremism, which often exploits anti-European sentiment for its own ends. 

Riešiť otázku politického extrémizmu, ktorý často využíva protieurópske nálady pre svoje vlastné ciele. 
○ justification: Sanctions could reinforce political extremism. 

Sankcie by mohli posilniť politický extrémizmus. 
 

● 4.2.1.3 orientation: Improve continuous communication with Member States' citizens. Involve citizens more in the process. 
Citizens should be given the opportunity to participate as much as possible.. 
Zlepšiť kontinuálnu komunikáciu s občanmi členských štátov. Viac zapojiť občanov do procesu. Občania by mali mať možnosť v 
čo najväčšej miere participovať. 
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o justification: Citizens do not always agree with their government. The EU must be able to explain to the citizens why it 
introduces sanctions for example - so that it is not perceived as a counter-European propaganda. Citizens do not 
often have all the information. This will help build a European identity. 
Občania nie vždy súhlasia so svojou vládou. EÚ musí vedieť vysvetliť občanom, prečo napr. zavádza sankcie. Aby to 
nebolo vnímané ako protieurópska propaganda. Občania nemajú často všetky informácie. Toto pomôže vybudovať 
európsku identitu. 

o notes: To engage different segments of citizens. 
Angažovať rozdielne segmenty občanov. 

 
● 4.2.1.4 orientation: Enforce sanctions just as a last resort. If everything else fails - including dialogue. Have a framework and 

sequence of use of sanctions. 
Presadzovať sankcie len ako poslednú možnosť. Ak všetko ostatné zlyhá - vrátane dialógu. Mať vypracovaný rámec a 
postupnosť používania sankcií. 

○ justification: The country's entry into the EU is a commitment to comply with certain common rules and values. 
Vstup krajiny do EÚ predstavuje záväzok dodržiavať určité spoločné pravidlá a hodnoty. 

○ notes: Dilemma of sanctions as a coercive means versus sanctions as an effective means. 
Dilema použitia sankcií ako donucovacieho prostriedku versus sankcie ako účinný prostriedok. 
 

● 4.2.1.5 orientation: Coordinate the compliance with European rules at all levels, also at national and local level. 
Koordinovať možnosti dodržiavania európskych pravidiel na všetkých úrovňach, aj na národnej a lokálnej. 

○ justification: Sanctions always don't work as we would like. It is necessary to connect forces at all levels. 
Sankcie vždy nefungujú tak, ako by sme si želali. Treba spojiť sily na všetkých úrovniach. 
 

Feedback on issue 4.2.1 from room 4: 
○ feedback 1 room 4: Countries behaving in an isolationist way should be held to account through reasonable 

sanctions. They are happy to derive the benefits so must accept the responsibilities that come with membership. 
○ feedback 2 room 4: Note: Legislative punishment would affect countries differently based on their economic 

strengths. 
 
Feedback on issue 4.2.1 from room 14: 

○ feedback 1 room 14: Okay, if the EU adopts a hard position based on sanctions, the legitimacy of the EU will not 
increase. It seems more interesting to work with dialogue. 
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De acuerdo, si la UE adopta una posición dura basada en las sanciones, la legitimidad de la UE no aumentará. Me 
parece más interesante trabajar con el diálogo. 

○ feedback 2 room 14: Sanctions are the last option, but should be implemented if nothing else works. Countries must 
remember the agreements they took when entering the EU. 
En general estoy de acuerdo, pero hay algunos temas, como aquellos que tienen que ver con la libertad de las 
personas y los derechos humanos, considero que son importantes y aquí sí me parece adecuado poner sanciones. 

○ feedback 3 room 14: On the other hand, Nationalist Gov are democratically elected (Poland), so what's the problem? 
Si no hay sanciones, a veces será difícil conseguir algunas cosas. Las sanciones a veces ayudan a retomar el camino 
adecuado y a recordar a los gobiernos los acuerdos que aceptaron cuando entraron a la UE. Yo soy de un país que ha 
recibido sanciones y lo entiendo. (persona de Polonia) 

○ feedback 4 room 14: Sanctions especially when dealing with issues related to Freedom and Human Rights. 
Yo no estoy de acuerdo con las sanciones, alimentan la lucha política. Además, el gobierno ha sido elegido en unas 
declaraciones democráticas. (persona de Polonia), necesitamos aceptar los resultados y las políticas que está 
haciendo. Nuestro modelo interno ha dividido al país en dos. Además, los ciudadanos europeos recibís noticias falsas y 
tergiversadas sobre lo que ocurre en Polonia. 

○ feedback 5 from room 14: Sometimes people from UE receive Fake News about what's happening in our country 
(poland speaker). Sanctions would increase political fights. Let's dialogue. 
Pensar la UE como un todo, pensar en sus valores y trabajar desde ahí, no enfocándonos en lo que pasa en un país en 
concreto. 

 
issue 4.2.2: To ensure that EU citizens regardless of their social status identify with what the EU brings and means, how the EU relates 

to their day-to-day lives, and endorse the EU's values. A specific focus on the socially and economically vulnerable is essential. 

Ako zabezpečiť, že občania EÚ bez ohľadu na ich sociálne postavenie sa lepšie stotožnia s tým, čo prináša EÚ a čo EÚ znamená. 

Nerozdeľovať ľudí na víťazov a porazených (často ekonomicky zraniteľných) občanov EÚ. 

● 4.2.2.1 orientation: Ensure that every citizen could have access to information (smartphone, internet). 
Zabezpečiť, aby každý človek mohol mať prístup k informáciám (smartphone, internet). 

○ justification: These vulnerable groups are prone to political and ideological extremism. 
Tieto zraniteľné skupiny sú náchylné na politický a ideologický extrémizmus. 
 

● 4.2.2.2 orientation: Customize information for certain groups. Change and simplify the terminology. 
Prispôsobiť informácie pre určité skupiny. Zmeniť a zjednodušiť terminológiu. 
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○ justification: That everyone had the opportunity to understand. 
Aby tomu všetci mali možnosť porozumieť. 

 
● 4.2.2.3 orientation: Uniform school curriculum about the EU already in primary schools. 

Jednotné učebné osnovy výuky o EÚ už na základných školách. 
○ justification: In order to all have the same information. 

Aby všetci mali rovnaké informácie. 
○ notes: This changes only the perception of the younger generation. 

Toto zmení len vnímanie mladšej generácie. 
 

● 4.2.2.4 orientation: Engage all groups of citizens in different innovative ways. 
Angažovať všetky skupiny občanov rôznymi inovatívnymi spôsobmi. 

○ justification: Citizens must feel that someone is listening to them. Including the older generation. 
Občania musia mať pocit, že ich niekto počúva. Vrátane staršej generácie. 

○ notes: The question of whether a larger amount of information will change the opinion of the eurosceptics. Different 
hierarchy of interests and values of some people leads to the fact that some groups of people do not feel European 
and do not live up to the European values. 
Otázka, či väčšie množstvo informácií zmení názor euroskeptikov. Rozdielna hierarchia záujmov a hodnôt niektorých 
ľudí znamená, že nie všetci ľudia sa cítia byť Európanmi a chcú napĺňať európske hodnoty. 
 

● 4.2.2.5 orientation: Allow people to travel more, meet and discuss various issues within the EU. Even those who are not 
financially well-off. Create a special fund for that (like Erasmus). 
Umožniť ľuďom viac cestovať, stretávať sa a diskutovať o rôznych témach v rámci EÚ. Aj tým, ktorí na tom nie sú finančne 
dobre. Vyčleniť na to špeciálny fond (ako Erasmus). 

○ justification: It is proven that Erasmus participants have a positive opinion on the EU. It also works well, for example, 
in the similar schemes between EU partner cities. 
Je dokázané, že účastníci programu Erasmus majú pozitívny názor na EÚ. Funguje to dobre aj napríklad v podobných 
schémach medzi partnerským mestami EÚ. 

○ notes: But people should not be forced to anything. 
Ale ľudia by nemali byť k ničomu nútení. 

 
Feedback on issue 4.2.2 from room 4: 
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○ feedback 1 room 4: Values in the EU are a vague concept. 
○ Justification: WE are a value based system so failure to engage with same should result in sanctions 
○ feedback 2 room 4: It should be acceptable to have differing values. Negotiating better is preferred to pushing 

countries harder 
 
Feedback on issue 4.2.2 from room 14: 

○ feedback 1 room 14: According to what they have proposed. The more we understand what is happening at the EU 
level, the better for everyone and all. 
De acuerdo con lo que han propuesto. Mientras más entendamos lo que ocurre a nivel de la UE, mejor para todos y 
todas. 

○ feedback 2 room 14: Likes that training is included in school, for example by modifying subjects such as knowledge 
about society (teaches how the government, the judicial system, rights and duties of citizenship, etc.) that there are 
in Poland, introducing content related to Le UE. 
Gusta que se incluya formación en la escuela, por ejemplo modificando asignaturas como la de Conocimiento sobre la 
Sociedad (enseña como funciona el gobierno, el sistema judicial, derechos y deberes de la ciudadanía, etc) que hay en 
Polonia, introduciendo contenidos relacionados con la UE. 

○ feedback 3 room 14: There is some class in Spain at school about the EU, but above all, they tell us about history 
(when Spain entered the EU, etc) but they do not tell us about how it works now, its institutions, etc. 
Hay alguna clase en España en el colegio sobre la UE, pero sobre todo nos cuentan de la historia (cuando entró España 
en la UE, etc) pero no nos cuentan sobre cómo funciona ahora, sus instituciones, etc. 
 

issue 4.2.3: Economic and political threats coming from within and from outside the EU threaten European identity and undermine 

European integrity. 

Ekonomické a politické hrozby prichádzajúce z vnútra a z oblasti mimo EÚ ohrozujú európsku identitu a podkopávajú európsku 

integritu. 

● 4.2.3.1 orientation: Tackle disinformation problem. Pay increased attention to the source of misinformation. 
Riešiť problém dezinformácií. Venovať zvýšenú pozornosť zdrojom dezinformácií.. 

○ justification: In Slovakia, for example, a disinformation campaign was launched in connection with the pandemic after 
the rejection of the Sputnik vaccine. 
Napr. na Slovensku sa rozbehla dezinformačná kampaň v súvislosti s pandémiou po odmietnutí vakcíny Sputnik. 
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● 4.2.3.2 orientation: Support actively Member States in their local problems with disinformation campaigns. 
Aktívne podporovať členské krajiny v ich lokálnych problémoch s dezinformačnými kampaňami. 

○ justification: In Poland, for example, the EU's support in the crisis on the Belarusian border is appreciated. Or gas 
supplies, for example. 
Napr. v Poľsku sa oceňuje podpora EÚ v kríze na bieloruských hraniciach. Alebo napr. dodávky plynu. 

 
● 4.2.3.3 orientation: Solve the migration crisis. 

Vyriešiť migračnú krízu. 
○ justification: The migration crisis is a threat to the construction of European identity. In Poland, for example, it is a 

new problem that until recently it has not had to face. 
Migračná kríza predstavuje hrozbu pre budovaniu európskej identity. Napr. v Poľsku je to nový problém, ktorému 
donedávna nemuselo čeliť. 

 
● 4.2.3.4 orientation: Increase internet security - protection against hacking. 

Zvýšiť bezpečnosť na internete - ochrana voči hackovaniu. 
○ justification: Hacking can be used by states such as Russia, China, or different terrorist groups. 

Hackovanie môže byť využívané štátmi ako Rusko, Čína, prípadne rôzne teroristické skupiny. 
 

● 4.2.3.5 orientation: Create a common EU foreign policy. Coordinate steps in foreign policy between the EU and Member 
States. 
Vytvoriť spoločnú zahraničnú politiku EÚ. Koordinovať kroky v zahraničnej politike medzi EÚ a členskými krajinami. 

○ justification: If Member States' governments are not informed of EU activities in foreign policy, it does not affect 
favorable European identity. 
Ak sú vlády členských krajín neinformované o aktivitách EÚ v zahraničnej politike, nepôsobí to priaznivo na budovanie 
európskej identity. 

 
Feedback on issue 4.2.3 from room 4: 

○ feedback 1 room 4: Mistakes from WITHIN the EU are more dangerous than provocation or problems outside the EU. 
Others felt corruption should be publicised and sanctions should be severe. 
 

Feedback on issue 4.2.3 from room 14: 
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○ feedback 1 room 14: A good example of disinformation was Brexit. British citizens received a lot of false information 
and the EU did not contradict all that false information. Brexit has had an important impact for the EU. 
Un buen ejemplo de desinformación fue el Brexit. Los ciudadanos británicos recibieron mucha información falsa y la 
UE no contradijo toda esa información falsa. El Brexit ha tenido un impacto importante para la UE. 

○ feedback 2 room 14: Listening to the different groups it is perceived that the problem of misinformation is present in 
many areas. In the end I think I can not trust any means. For example, here in Spain the national news has been 
broadcasting for weeks the story of a person who claimed to have been in a coma for 22 years, but in reality it was a 
lie. It is a very big problem. 
Escuchando a los diferentes grupos se percibe que el problema de la desinformación está presente en muchos 
ámbitos. Al final pienso que no me puedo fiar de ningún medio. Por ejemplo, aquí en España las noticias nacionales 
han estado semanas difundiendo la historia de una persona que decía haber estado 22 años en coma, pero en 
realidad era mentira. Es un problema muy grande. 

○ feedback 3 room 14: (personal note)I remember that when I was a student I had some subject to recognize 
propaganda, perhaps because in my country, Poland, there was a lot of propaganda for a long time. That subject I 
think then disappeared, so I think that young people are more exposed to misinformation. 
I am not in complete agreement. It is true that we young people use a lot of technology and maybe that's why we are 
more exposed (although I also see it in some older people). On the other hand, as it is best known, we handle more 
tools to filter and we are more aware that there is much irrelevant information. 
(nota personal) Yo recuerdo que cuando era estudiante tuve alguna asignatura para reconocer propaganda, quizá 
porque en mi país, Polonia, hubo mucha propaganda durante mucho tiempo. Esa asignatura creo que luego 
desapareció, así que pienso que la gente joven está más expuesta a la desinformación. 
No estoy del todo de acuerdo. Es verdad que nosotros los jóvenes usamos mucho la tecnología y quizá por eso 
estamos más expuestos (aunque también lo veo en alguna gente mayor). Por otro lado, como también nos resulta 
más conocido, manejamos más herramientas para filtrar y tenemos más conciencia de que hay mucha información 
irrelevante. 

○ feedback 4 room 14: It seems impossible to transmit messages that are only based on facts, there will always be 
interest, biases, etc. It would be necessary to work on transparency and clarity. 
Me parece imposible transmitir mensajes que solo estén basados en hechos, siempre habrá intereses, sesgos, etc. 
Habría que trabajar sobre la transparencia y la claridad. 

 
issue 4.2.4: Actions by public officials contrary to EU values. The lack of protection of EU taxpayers and EU citizens from corruption 

undermines moral and public integrity in the EU. 
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Konanie verejných činiteľov v rozpore s hodnotami EÚ. Nedostatočná ochrana daňovníkov EÚ a občanov EÚ pred korupciou podkopáva 

morálnu a verejnú integritu v EÚ. 

● 4.2.4.1 orientation: Improve tax collection process from major multinational companies. Address also the problem of tax 
havens. 
Zlepšiť proces výberu daní od veľkých nadnárodných spoločností. Venovať sa tiež otázke daňových rajov. 

○ justification: If this issue is not treated properly, it will undermine moral and public integrity of the EU. 
Neriešenie tejto otázky podkopáva morálnu a verejnú integritu v EÚ. 

○ notes: We should distinguish tax evasion (which is a crime) and tax avoidance (which deals more with reporting of the 
origin of property). 
Treba rozlišovať tax evasion (trestný čin) and tax avoidance (vykazovanie pôvodu majetku). 
 

● 4.2.4.2 orientation: Improve the transparency of EU funds - in Member States and EU institutions 
Zlepšiť transparentnosť narábania s finančnými prostriedkami EÚ - v členských štátoch a v inštitúciách EÚ 

○ justification: Communication in this area is not properly aimed at the target group it should be. 
Komunikácia v tejto oblasti nie je správne zameraná na cieľovú skupinu, na ktorú by mala byť. 
 

● 4.2.4.3 orientation: Better rules for lobbying in the EU in order to reduce loss of money due to corruption. 
Jasnejšie pravidlá lobingu v EÚ s cieľom redukovať straty peňazí v dôsledku korupcie. 

○ justification: E.g. in the Recovery Plan or Green Deal. Lobing often serves to enforce (hidden) narrow interests. There 
is an increased risk of losing European money. 
Napr. v pláne obnovy a green deal. Lobing slúži na presadzovanie úzkych záujmov. Je tu zvýšené riziko straty 
európskych peňazí. 
 

Feedback on issue 4.2.4 from room 4: 
○ feedback 1 room 4: This point was generally supported in our group. 

Note: It's becoming increasingly apparent that corruption damages those that engage in the same way. 
 

 

4.3. alterület: 
Tájékoztatás az 

issue 4.3.1: (5th priority) The media do not provide enough information about the EU. 
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EU-ról (14. 
alcsoport, 
spanyol nyelvű 
moderátor) 

(Prioridad 5) Los medios de comunicación no transmiten suficiente información sobre la UE. 

● 4.3.1.1 orientation: There should be a news block on public television news programmes about Europe, in the same way as 
there is a block on sports or other subjects. 
Que en los telediarios de las cadenas de televisión públicas haya un bloque de información sobre Europa, de la misma manera 
que hay un bloque sobre deportes u otros asuntos. 

○ justification: Tapping into the media that people see most regularly is better than trying to create something new. 
Aprovechar los medios de comunicación que la gente ve de manera más habitual es mejor que intentar crear algo 
nuevo. 

 
issue 4.3.2: (Priority: 8th) Biased information by politicians and the media conditioning public debate on Europe. 

(Prioridad 8) Información sesgada por parte de políticos y medios de comunicación que condiciona el debate público sobre Europa. 

● 4.3.2.1 orientation: Create an independent European information channel or agency to transmit true information and 
counteract fake and biased news. 
Crear un canal o una agencia europea de información independiente que transmita información verdadera y contrarreste las 
noticias falsas o sesgadas. 

○ notes: How can we do that? If this new media is public, the information may be politicised. If it is private, how can we 
ensure that a company does not focus on disseminating what makes them profit instead of disseminating truthful 
information? 
What about language? What language would this channel report in? 
¿Cómo podemos hacerlo? Si ese nuevo medio es público, puede ser que la información esté politizada. Si es privado, 
¿cómo hacer para que una empresa no se centre en difundir lo que le da beneficios en vez de difundir información 
veraz? 
¿Qué pasa con el idioma? ¿En qué idioma informaría este canal? 

 
issue 4.3.3: (Priority: 4th) There is a lack of interest, as citizens we do not inform ourselves enough about Europe. 

(Prioridad 4) Hay falta de interés de la ciudadanía, no nos informamos lo suficiente sobre Europa. 

● 4.3.3.1 orientation: To create more European exchange programmes or activities, such as the Erasmus programme or this 
conference, so that people can travel to other countries, meet the people of other countries and have a dialogue about their 
life and their relationship with Europe. 
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Crear más programas de intercambio europeos o actividades, como el programa Erasmus o como esta Conferencia, para que 
la gente viaje a otros países, conozca la población de otros países y pueda dialogar sobre su vida y su relación con Europa. 

● justification: This makes the most of the great value of personal experience, of the physical, face-to-face exchange 
with other people. When you participate in such a programme and meet other people, curiosity and the desire to 
know more about the EU increases. Doing so enhances word of mouth, which at least in Poland is the best (most 
reliable) method of sharing information and recommendations. Design exchange programmes and/or activities for 
different sectors and profiles of the population and adapt these programmes to each of these contexts (activities by 
work sectors, by age, etc.). 
Sirve para aprovechar el gran valor de la experiencia personal, del intercambio físico, presencial, con otras personas. 
Cuando participas en algún programa de este tipo y conoces a otras personas, la curiosidad y las ganas de saber más 
sobre la UE aumentan. Al hacerlo así se potencia el boca a boca, que al menos en Polonia es el mejor método (el más 
fiable) para compartir información y recomendaciones. Diseñar programas de intercambio y/o actividades para 
diferentes sectores y perfiles de población y adaptar estos programas a cada uno de estos contextos (actividades por 
sectores de trabajo, por edades, etc). 
 

● 4.3.3.2 orientation: Create online forums and meeting places where citizens can listen, ask questions and engage in dialogue 
with European representatives, with multilingual translation. 
Crear foros y espacios de encuentro online donde la ciudadanía pueda escuchar, preguntar y dialogar con representantes 
europeos, con traducción multilingüe. 

 
Feedback on issue 4.4.3 from room 4: 

○ feedback 1 room 4: It's generally a great idea. But it could be very expensive. Perhaps start early with school 

and college student exchange programmes to include children and adults. 

○ feedback 2 room 4: There is a difference between interest in the EU and interest in our fellow europeans. 

 
issue 4.3.4: (Priority: 9th) Citizens lack technical means (internet, devices, etc) and/or training on how to use these technologies to 

better inform themselves about Europe. 

(Prioridad 9) La ciudadanía carece de medios técnicos (internet, dispositivos, etc) y/o de formación sobre cómo usar esas tecnologías 

para informarse mejor sobre Europa. 

● notes: A participant does not agree "in Europe we all have access to these media." Perhaps it is something that experts can 
contribute in the third session. 
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Un participante no está de acuerdo "en Europa todos tenemos acceso a estos medios". Quizá es algo sobre lo que los expertos 
pueden aportar en la tercera sesión. 

 
Feedback on issue 4.3.4 from room 4: 

○ feedback 1 room 4: It clearly depends on where you are. Europe doesn't have a big necessity to do something 

more. It may be reflected by a disproportionate negative effect for older citizens of the EU. 

 
issue 4.3.5: (Priority: 1st) The use of technical-bureaucratic language by the European institutions makes it difficult to access and 

understand information. 

(Prioridad 1) El uso de un lenguaje técnico-burocrático por parte de las instituciones europeas dificulta el acceso y el entendimiento de 

la información. 

● 4.3.5.1 orientation: Use communication strategies that communicate in a simpler and more accessible language, 
accompanying this communication with more detailed, more technical reports, so that whoever wants to can go deeper. 
Utilizar estrategias comunicativas que comuniquen en un lenguaje más sencillo y accesible, acompañando esa comunicación 
de informes más detallados, más técnicos, para que quien quiera pueda profundizar. 

○ justification: The overly cultured and technical language that is often used divides people. The language is "for 
experts". It would be better to use simpler, more accessible language. Accompanied by reports, annexes, etc. 
Everyone needs to be able to read it. 
El lenguaje excesivamente culto y técnico que se suele utilizar divide a las personas. El lenguaje es "para expertos". 
Sería mejor utilizar un lenguaje más sencillo, accesible. Acompañado de informes, anexos, etc. Se necesita que todo el 
mundo lo pueda leer. 
 

● 4.3.5.2 orientation: In the media there should be programmes, slots, that specifically report on the EU. 
Que en los medios de comunicación haya programas, espacios, que específicamente informen sobre la UE. 

○ notes: A participant doubts that people will watch that channel, there is no pre-existing interest. 
Un participante duda que la gente vaya a ver ese canal, no hay interés preexistente. 
 

● 4.3.5.3 orientation: Broadcast EU advertising spots at major events (Eurovision, sporting events, etc.) and in prime-time 
programmes. 
Emitir anuncios de publicidad sobre la UE en los grandes eventos (Eurovisión, eventos deportivos, etc) y en los programas de 
máxima audiencia. 
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○ justification: By doing this we take advantage of what people tend to see on a massive scale. 
Haciendo esto aprovechamos lo que la gente suele ver de forma masiva. 

○ notes: How would it be financed? Advertising is expensive. 
¿Cómo se financiaría? La publicidad es cara. 

 
Feedback on issue 4.3.5 from room 13: 

○ feedback 1 room 13: Avoid the new-speak and the EU jargon. Use Clear and Simple Language. Or at least translate the 

EU jargon to understandable speech. 

Vyhnite sa tzv new-speak a EU žargón. Používajte clear and simple jazyk. Alebo aspoň preložiť EU žargón do 

pochopiteľnej reči. 

○ feedback 2 room 13: Advertising will be a large mining of money - no one does not check their efficiency. The need 

for an anti-corruption brake. 

Reklama bude veľké míňanie peňazí - nikto nekontroluje ich efektívnosť. Potreba protikorupčnej brzdy. 

○ feedback 3 room 13: EU money for advertising is propaganda. It will be the water on the e-Mill of EurosKeptics. No 

transparency, no money. 

Peniaze EÚ na reklamu sú propaganda. Bude to voda na mlyn euroskeptikov. Žiadna transparentnosť, žiadne peniaze. 

○ feedback 4 room 13: Improve visibility of what is already done. The EU contributes to a number of projects, but 

people do not know about it. 

Zlepšiť viditeľnosť toho, čo sa už robí. EÚ prispieva do množstva projektov, ale ľudia o tom nevedia v dostatočnej 

miere. 

 

issue 4.3.6: (Priority: 7th) The EU's lack of legitimacy generates disinterest among citizens + EU institutions are closed to citizens and 

this generates disinterest. 

(Prioridad 7) La falta de legitimidad de la UE genera desinterés en la ciudadanía + Los gobiernos nacionales y las instituciones de la UE 

están cerrados a la ciudadanía y eso genera desinterés 

● 4.3.6.1 orientation: Getting the EU government to be more open to citizens. 
Conseguir que el gobierno esté más abierto a la ciudadanía. 

○ justification: It would generate more sense of belonging and interest. 
Generaría más sentido de pertenencia e interés. 



 

1. vitacsoport, 2. ülésszak – 97 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

 
Feedback on issue 4.3.6 from room 4: 

○ feedback 1 room 4: The Eu institutions are too removed from the citizens 

 
issue 4.3.7: (Priority: 2nd) The EU does not communicate what it does and why it does it, especially with regard to things that have to 

do with the daily lives of citizens. 

(Prioridad 2) La UE no transmite lo que hace ni por qué lo hace, especialmente con aquellas cosas que tienen que ver con la vida 

cotidiana de la ciudadanía. 

● 4.3.7.1 orientation: We need an information channel that can transmit that information. 
Necesitamos un canal de información que pueda transmitir esa información. 

○ justification: I don't think ordinary citizens make much effort to look for information, it's too scattered. If a channel 
were created, it would be simpler, we would make it easier for people. 
No creo que el ciudadano de a pie se esfuerce mucho en buscar información, la información está muy dispersa. Si se 
crease un canal, sería más sencillo, se lo pondríamos más fácil a la gente. 
 

● 4.3.7.2 orientation: Make better use of the key role of social media today. 
Aprovechar más el papel clave que tienen las redes sociales hoy en día. 

○ notes: But people use many different social networks, which one? 
Pero la gente usa muchas redes sociales diferentes, ¿en cuál? 
 

● 4.3.7.3 orientation: Analyse who the target audience is, what kind of channels they use to communicate and adapt the 
communication to those channels (adding links for those who want to go deeper). 
Analizar quién es el público diana, qué tipo de canales usa para comunicarse y adaptar la comunicación a esos canales 
(añadiendo enlaces para ofrecer más información a quien quiera profundizar). 

○ notes: This proposal comes after an interesting debate on whether it is more convenient to use television or social 
media. Although there is no explicit consensus from the group, in some ways this proposal overcomes the previous 
discussion and offers common ground. 
Esta propuesta llega tras un interesante debate sobre si es más conveniente utilizar la televisión o las redes sociales. 
Aunque no hay un consenso explícito del grupo, de alguna manera esta propuesta supera la discusión anterior y 
ofrece un terreno común. 
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● 4.3.7.4 orientation: Include in TV news a block of information on the EU, as is done for sports and other issues. 
Incluir en los informativos televisivos un bloque de información sobre la UE, al igual que se hace con los deportes y con otras 
cuestiones. 

 
Feedback on issue 4.3.7 from room 13: 

○ feedback 1 room 13: Problem of Effective and Efficient Information Campaign of the EU. 

○ feedback 2 room 13: Need For Feedback After The Action Has Been Done - Was It Efficient and Effective? 

○ feedback 3 room 13: Better To Have More Smaller Projects - This Would Increative Both Efficiency and Effectiveness 

of These Activities. This WOULD ALSO HELP TO ENGAGE AND CONNECT CITIZENS More and Strengthen EU Identity. 

Question IF this is Manageable. 

○ feedback 4 room 13: This Create and National EU Information Center in Member States. People Do Not Know How to 

Ask for EU Funding. These Centres Would Make This Easier. QUESTION OF EFFICIENCY OF THESE CENTERS AND 

ADEQUATE COMPETENCE OF "ADVISORS". 

 

 
issue 4.3.8: (Priority: 3rd) There is little EU-related content in the education system, both in terms of processes and EU responses to 

social conflicts. 

(PRIORIDAD 3) En el sistema educativo se dan pocos contenidos relacionados con la UE, tanto en cuanto a los procesos como en 

cuanto a las respuestas que la UE da a los conflictos sociales. 

 

● 4.3.8.1 orientation: Create a new subject for secondary education that introduces content on the current functioning of the 
EU and the measures it takes and how they affect citizens. 
Crear una asignatura nueva para la educación secundaria que introduzca contenidos sobre el funcionamiento actual de la UE 
y sobre las medidas que toma y sobre cómo afectan a la ciudadanía. 

○ justification: Perhaps a subject on the EU is not enough. It would be better to make it about democracy and to include 
national and European issues, linking them together. It should also include training in values, civic behaviour, etc.; the 
most essential. Looking at the way the education system works and being realistic, I think it is difficult to introduce a 
new subject. In Poland we have a subject of Polish history. If this subject could be given more space and time during 
the course, it could be adapted to add these kinds of issues. Maybe better within the Social Science subjects. We 
would have to study the system in each country and see what is the best option. 
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Quizá no sea suficiente una asignatura sobre la UE. Sería mejor hacerla sobre democracia y que incluya asuntos 
nacionales y europeos, conectándolos entre sí. 
Que incluya también formación en valores, comportamiento cívico, etc; lo más esencial. Viendo cómo funciona el 
sistema educativo y siendo realista, me parece difícil introducir una nueva asignatura. En Polonia tenemos una 
asignatura de Historia de Polonia. Si esta asignatura pudiera ocupar más espacio y tener más tiempo a lo largo del 
curso, se podría adaptar para añadir este tipo de cuestiones. 
Quizá mejor dentro de las asignaturas de Ciencias Sociales. Habría que estudiar el sistema de cada país y ver cuál es la 
mejor opción. 

○ notes: There is a debate about whether it is better to create a new subject or adapt any of those that already exist. 
Hay un debate sobre si es mejor crear una nueva asignatura o adaptar alguna de las que ya existen. 

 
Feedback on issue 4.3.8 from room 4: 

○ feedback 1 room 4: The content that is already there is sufficient. Young people should develop their own interests to 

pursue 

 

 

 

5. munkaterület: A polgári szerepvállalás fokozása 

Angol + eredeti nyelv 

5.1. alterület: 
Polgári 
szerepvállalás 
(5. alcsoport, 
német nyelvű 
moderátor) 

issue 5.1.1: Transparency on surveys and hearings of citizens: We need transparency about what was discussed in citizen participation 

processes. 

Transparenz über Befragungen und Anhörungen der Bürger: Es braucht Transparenz darüber, was in Bürgerbeteiligungsprozessen 

diskutiert wurde. 

● 5.1.1.1 orientation: We need transparency about what was discussed in citizen participation processes. 
Es braucht Transparenz darüber, was in Bürgerbeteiligungsprozessen diskutiert wurde. 
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○ justification: Transparency is not given in all citizens participation processes (including e.g. in citizen panels at a 
national level). Politicians lead the decisions and manipulate the outcomes. Participation is only possible with absolute 
transparency, also over the background. Transparency is the prerequisite for any useful citizen participation. 
Transparency must also be wanted by the EU's leaders. The trust of citizens in European politics is missing. 
Transparenz ist nicht in allen Beteiligungsprozessen (auch z.B. in Bürgerpanels auf nationale Ebene) gegeben. Politiker 
lenken die Entscheidung oder manipulieren die Ergebnisse. Beteiligung ist nur möglich bei absoluter Transparenz, auch 
über die Hintergründe. Transparenz ist die Voraussetzung für jede sinnvolle Bürgerbeteiligung. Die Transparenz muss 
auch von den Verantwortlichen der EU gewollt sein. Das Vertrauen der Bürger in die europäische Politik fehlt. 
 

● 5.1.1.2 orientation: All the decisions of the EU should be transparent so that citizens feel involved. 
Über alle Entscheidungen der EU sollte Transparenz bestehen, damit sich die Bürger beteiligt fühlen. 

○ justification: The trust of citizens in European politics is missing. 
Das Vertrauen der Bürger in die europäische Politik fehlt. 
 

● 5.1.1.3 orientation: Political decision-makers must proactively create transparency and citizens must be proactively informed. 
Politische Entscheidungsträger müssen proaktiv Transparenz schaffen und Bürger müssen sich proaktiv informieren. 

○ justification: Both sides contribute to the fact that citizens are informed and participate in the political process. 
Beide Seiten tragen Verantwortung dafür, dass Bürger informiert sind und sich am politischen Prozess beteiligen. 

 
Feedback on issue 5.1.1 from room 9: 

○ feedback 1 room 9: Could they give an example of what they refer to? 

Será que podiam dar um exemplo do que referem? 

○ feedback 2 room 9: The mechanisms exist. It is necessary to use them more. Citizens should be proactive. 
Os mecanismos existem. Há que utilizá-los mais. Os cidadãos devem ser proactivos. 

○ feedback 3 room 9: One suggestion there may be cabinets for citizens. 
Uma sugestão pode ser haver gabinetes de participação dos cidadãos. 

 
issue 5.1.2: More closeness and understanding between politicians and citizens required! More understanding of the politicians for the 

citizens. Politicians do not understand the everyday life of the citizens. 

Mehr Nähe und Verständnis zwischen Politikern und Bürgern erforderlich! Mehr Verständnis der Politiker für die Bürger. Politiker 

nehmen Alltag der Bürger nicht wahr. 
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(The following justification refers to the entire issue. It is the reason why the following orientations should be addressed). 
(Die folgende justification bezieht sich auf das gesamte issue. Es ist der Grund, warum die folgenden orientations adressiert 
werden sollen). 

○ justification: Politicians do not perceive the everyday life of the citizens. Citizens should be at the center of political life. 
There is also a gap and distance between citizens and politicians, also because politicians are financially belonging to 
the elite. 
Politiker nehmen den Alltag der Bürger nicht wahr. Bürger sollten im Mittelpunkt des politischen Lebens stehen. Zudem 
gibt es eine Kluft und Distanz zwischen Bürgern und Politikern, auch weil Politiker finanziell zur Elite gehören. 

○ notes: Citizens have no confidence to be heard. There is no information about whether a mandate carrier actually 
represents citizens. 
Die Bürger haben kein Vertrauen, gehört zu werden. Es gibt nach der Wahl keine Information darüber, ob ein 
Mandatsträger die Bürger tatsächlich repräsentiert. 
 

● 5.1.2.1 orientation: As a basis for citizen participation, more information about the EU and more communication to citizens is 
required. People need to learn more about the EU and European policy (pedagogy, education and training). 
Als Grundlage für Bürgerbeteiligung braucht es mehr Information der Bürger über die EU und mehr Kommunikation. Man muss 
mehr über die EU und europäische Politik lernen (Pädagogik, Erziehung und Ausbildung). 

○ justification: Not all citizens are equally informed about the EU. Citizens should have the desire to participate. Citizens 
have to feel responsible. To make decisions, citizens must be informed. For example, EU representations can 
communicate locally directly with the citizens. 
Nicht alle Bürger sind gleichermaßen über die EU informiert. Bürger sollten Lust haben, sich zu beteiligen. Bürger 
müssen sich auch verantwortlich fühlen. Um Entscheidungen zu treffen, müssen die Bürger informiert sein. 
Beispielsweise können EU-Vertretungen vor Ort direkt mit den Bürgern kommunizieren. 

○ notes: Not all participate, but are also affected. Many do not know what happens in the EU. 
Nicht alle beteiligen sich, sind aber auch betroffen. Viele wissen nicht, was in der EU passiert. 
 

● 5.1.2.2 orientation: Use citizens’ panels! Prerequisite: Politicians must give detailed feedback on the results of the panels. 
Panels einsetzen! Voraussetzung: Politiker müssen zu den Ergebnissen der Panels ausführliches, fundiertes Feedback geben. 

○ justification: There is a gap between the claim and reality of political decision-makers. Panels at national level work 
well. 
Es gibt eine Lücke zwischen Anspruch und Realität bei politischen Entscheidungsträgern. Einige Panels auf nationaler 
Ebene funktionieren gut. 
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○ notes: Good example: Panels in Belgium. If the COFE causes a change, then we also get a long-term solution to restore 
the proximity between political decision-makers and citizens. Idea: More citizen panels with smaller topics; Question: 
Do the panels actually have power? Are the results taken into account? 
Gutes Beispiel: Panels in Belgien. Wenn die COFE eine Veränderung bewirkt, dann bekommen wir auch eine langfristige 
Lösung hin, um die Nähe zwischen politischen Entscheidungsträgern und Bürgern wieder herzustellen. Idee: Mehr 
Bürgerpanels mit kleineren Themen; Frage: Haben Panels tatsächlich Macht? Werden die Ergebnisse berücksichtigt? 
 

● 5.1.2.3 orientation: We must make it attractive to vote. We do not want a mandatory vote. 
Wir brauchen Maßnahmen dafür, dass Wählen attraktiv wird. Wir wollen keine Pflicht, zu wählen. 

○ justification: It is important to make the voting/ elections attractive. e.g. to clarify that elections are important for our 
future. Show that it is important to vote. There are reasons for and against election obligations: To make it mandatory 
to vote could further strengthen the distance between citizens and to politics. --> Do not make it mandatory to vote, 
but encourage participation in elections. 
Es ist wichtig, das Wählen attraktiv zu machen. z.B. zu verdeutlichen, dass es bei der Wahl um unsere Zukunft geht. 
Zeigen, dass es wichtig ist, zu wählen. Es gibt Gründe für und gegen eine Wahlpflicht: Eine Wahlpflicht könnte den 
Abstand zur Politik auch bestärken./ Kein Zwang zur Wahl, sondern animieren, zur Wahl zu gehen. 

○ notes: There were also positive opinions on making it mandatory to vote. 
Es gab in der Diskussion auch Meinungen für eine Wahlpflicht. 
 

● 5.1.2.4 orientation: Constant representation of citizens in the EU Parliament / EU Commission; Citizens should be involved in 
the decision-making process. 
Ständige Vertretung von Bürgern im EU-Parlament / der EU-Kommission; Bürger sollen am Beschlussfassung Prozess beteiligt 
sein. 

○ notes: Requirements: Medium that the citizen participation is taken seriously. Composition must be clarified. Diversity 
(e.g., not only academics). Order for Session 3: It should be defined more precisely, in what form and to what extent. 
Voraussetzungen: Mittel, dass die Bürgerbeteiligung ernst genommen wird. Zusammensetzung muss geklärt sein. 
Diversität (z.B. nicht nur Akademiker). Auftrag für Session 3: Es sollte genauer definiert werden, in welcher Form und in 
welchem Umfang. 
 

● 5.1.2.5 orientation: The linking of expert knowledge and policy should be institutionalized. It should be set and transparent, 
such as consulting or how governmental (see note) experts are selected. 
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Die Verknüpfung von Expertenwissen und Politik sollte institutionalisiert werden. Es sollte festgelegt werden und transparent 
sein, wie beratende oder regierende (siehe Notiz) Experten ausgewählt werden. 

○ justification: Expert knowledge is important so that politics can make informed decisions. Expert knowledge must be 
influenced in the development of measures. Experts have different opinions. 
Expertenwissen ist wichtig, damit die Politik informierte Entscheidungen treffen kann. Expertenwissen muss in die 
Entwicklung von Maßnahmen einfließen. Experten haben unterschiedliche Meinungen. 

○ notes: There were different opinions as to whether experts should govern themselves or whether experts should 
advise the government. In Austria and Hungary there are positive experiences with expert governments (factual 
informed decision, citizens are satisfied). It was discussed that the procedure, how experts are selected, must be 
determined and must be transparent. There was the idea to determine advisory experts by lot. 
Es gab unterschiedliche Meinungen dazu, ob Experten selbst regieren sollten oder ob Experten die Regierung beraten 
sollten. In Österreich und in Ungarn gibt es positive Erfahrungen mit Experten Regierungen (sachliche informierte 
Entscheidung, Bürger sind zufrieden). Es wurde thematisiert, dass die Prozedur, wie Experten ausgewählt werden, 
festgelegt sein muss und transparent sein muss. Es gab die Idee, beratende Experten per Los zu bestimmen. 
 

● 5.1.2.6 orientation: Separation of politics and media and control of that separation. Among other things: The parties should not 
be owners of media platforms. 
Trennung Politik und Medien und Kontrolle dessen. unter anderem: Die Parteien sollten keine Medienplattformen besitzen. 

○ justification: There is a lot of misinformation and lying by politicians. Politicians want to be re-elected and do not 
always tell the truth. If politics / political decisions own and control the media, information is no longer objective. 
Es gibt viel Fehlinformation und Lügen durch Politiker. Politiker wollen wiedergewählt werden und sagen nicht immer 
die Wahrheit. Wenn Politik sich der Medien ermächtigt, wird nicht mehr objektiv informiert. 

 
Feedback on issue 5.1.2 from room 9: 

○ feedback 1 room 9: A reasonable reason for distancion can be the difference in the financial situation of common 

politicians and citizens. European deputies are an elite. 

Uma razão possível para o distanciamento pode ser a diferença da situação financeira dos políticos e dos cidadãos 

comuns. Os deputados europeus são uma elite. 

○ feedback 2 room 9: More efficient participation mechanisms. Permanent presence of citizens' panels (although places 

are rotating) in decision-making institutions. 



 

1. vitacsoport, 2. ülésszak – 104 

2. európai polgári vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

Mecanismos de participação mais eficientes. Presença permanente de painéis de cidadãos (embora os lugares sejam 

rotativos) nas instituições de decisão. 

 
issue 5.1.3: Use direct democracy, but make it more concrete how and in which cases direct democracy should be used. 

Direkte Demokratie nutzen, aber Einsatz direkter Demokratie muss konkretisiert werden. 

● 5.1.3.1 orientation: Direct democracy: Define topics concretely, to which direct democracy should take place. 
Direkte Demokratie: Themen konkret definieren, zu denen direkte Demokratie stattfinden soll. 

○ justification: Attention: Referenden also opens up the possibility of demagogy. Politicians try to influence the citizens. 
Achtung: Referenten eröffnen auch die Möglichkeit zur Demagogie. Politiker versuchen, die Bürger zu beeinflussen. 
 

● 5.1.3.2 orientation: All citizens should be able to vote on the European constitution. 
Über die europäische Verfassung sollten alle Bürgerinnen und Bürger abstimmen können. 

○ justification: Citizens in all Member States should vote on the European constitution. 
Bürger in ALLEN Mitgliedstaaten sollten über die Europäische Verfassung abstimmen. 

 
Feedback on issue 5.1.3 from room 9: 

○ feedback 1 room 9: Explore the possibility of creating mechanics online to facilitate the vow of all citizens. 
Explorar a possibilidade de criação de mecanismos online para facilitar o voto de todos os cidadãos. 

○ feedback 2 room 9: The European Constitution may not be the most suitable example for direct participation 
mechanisms. 
A Constituição Europeia pode não ser o exemplo mais adequado para mecanismos de participação directa. 

 
issue 5.1.4: General requirement: The further development of the EU should be based on an analysis. We first need an analysis of the 

actual state before we can develop measures. 

Allgemeine Forderung: Die Weiterentwicklung der EU sollte sich auf eine Analyse stützen. Wir brauchen zunächst eine Analyse des Ist-

Zustandes, bevor wir Maßnahmen entwickeln können. 

● 5.1.4.1 orientation: The cooperation of the Member States and the EU should improve in some policy fields. The EU's action 
fields / competences should not be expanded without reason ("not blindly"). 
Bei einigen Themen sollte die Zusammenwirken der Mitgliedstaaten und der EU verbessert werden. Es sollte keine "blinde" 
Erweiterung der Kompetenz der EU geben. 
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○ justification: Competence / responsibility for decision-making is at different levels. The EU should not exceed its 
responsibility / competence. (Subsidiarity principle) 
Kompetenz /Zuständigkeit zur Entscheidungsfindung liegt auf unterschiedlichen Ebenen. Die EU sollte ihre Kompetenz 
/Zuständigkeit nicht überschreiten. (Subsidiaritätsprinzip). 
 

● 5.1.4.2 orientation: Analyze why a loss of confidence between politics and citizens is created. 
Analysieren, warum ein Vertrauensverlust zwischen Politik und Bürgern entsteht. 

○ justification: Trust is difficult to capable and difficult to influence. First touch better, then measures. 
Vertrauen ist schwer fassbar und schwer beeinflussbar. Zunächst besser fassen, dann Maßnahmen. 

○ notes: Mistrust exists when experts are involved in citizen participation. This also affects the experts with the COFE: 
Were these selected because they represent certain positions? 
Misstrauen besteht, wenn Experten bei Bürgerbeteiligung eingebunden werden. Das betrifft auch die Experten bei der 
COFE: Wurden diese ausgewählt, weil sie bestimmte Positionen vertreten? 
 

Feedback on issue 5.1.4 from room 10: 

○ feedback 1 room 10: This issue is not understood (maybe because of translation issues). 
 
issue 5.1.5: Transparency on violations or non-compliance with the rules set by the EU. 

Transparenz über Verstöße oder Nichteinhalten der durch die EU festgesetzten Regeln. 

● 5.1.5.1 orientation: Information platform for violations or non-compliance with EU directives and regulations. 
Informationsplattform zu Verstößen oder Nicht-Einhaltung von EU-Richtlinien und Verordnungen. 

○ justification: For non-compliance, citizens carry the consequences (sanctions!). 
Bei Nichteinhaltung tragen Bürger die Konsequenzen (Sanktionen!). 

 

5.2. alterület: 
Polgári 
szerepvállalás 
(9. alcsoport, 
portugál 
nyelvű 
moderátor) 

issue 5.2.1: Absence of relationship between citizens and politicians and reduced accountability of politicians. 

Ausência de relação entre cidadãos e políticos e reduzida responsabilização dos políticos. 

● 5.2.1.1 orientation: Greater involvement of members of parliaments with the proposals and participation of citizens with 
specific time allocation in Parliament's agenda for involvement with citizens. 
Maior envolvimento dos membros dos parlamentos com as propostas e participação de cidadãos com alocação de tempo 
específico na agenda do parlamento para envolvimento com os cidadãos. 
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○ feedback 1 from Room 5: Orientation 1 positive, reflects again that politicians should give feedback to citizens (point 
from room 5). The orientation is very concrete, that's good! 
Orientation 1 positiv, spiegelt wieder, dass Politiker Rückmeldungen an die Bürger geben sollten (Punkt aus Raum 5). 
Die orientation ist sehr konkret, das ist gut! 

 
● 5.2.1.2 orientation: Creation of citizens panel with seat in Parliament. Establish the rights and duties of citizens who are part of 

the panels, in particular the turnover of the places and selection of citizens to be based on random mechanisms. Citizens' 
panels must be supported by a structure to support dialogue between citizens and elected representatives. 
Criação de Painel de cidadãos com assento no parlamento. Estabelecer os direitos e deveres dos cidadãos que fizerem parte dos 
painéis, nomeadamente a rotatividade dos lugares e a seleção dos cidadãos ser baseada em mecanismos aleatórios. Os painéis 
de cidadãos devem ser suportados por uma estrutura de apoio ao diálogo entre cidadãos e representantes eleitos. 

○ notes: We need to discuss and better define how to maintain the common citizen nature while defining responsibilities 
and voting rights and standards of conduct. 
É preciso debater e definir melhor como manter a natureza de cidadão normal (common citizen) e ao mesmo tempo 
definir responsabilidades e direitos de votos e normas de conduta. 

○ feedback 1 from Room 5: Orientation 2: approval! Concrete formulation is good. 
orientation 2: Zustimmung! konkrete Formulierung gut. 
 

● 5.2.1.3 orientation: Exchange platform between citizens and elected representatives. With feedback mechanisms and 
registration of interactions. 
Plataforma de intercâmbio entre cidadãos e representantes eleitos. Com mecanismos de feedback e registo das interações. 

○ justification: The platform is to facilitate participation. The treatment of each interaction should be appropriated to the 
nature of the issues placed. 
A plataforma é para facilitar a participação. O tratamento de cada interação deve ser apropriado à natureza das 
questões colocadas. 

○ feedback 1 room 5: Orientation 3: idea of an exchange platform well; Important that citizens can express their 
problems. 
Orientation 3: Idee einer Austauschplattform gut; wichtig, dass Bürger ihre Probleme äußern können. 

○ feedback 1 room 10: Orientation 3: Creating an exchange platform is something new. Is it meant to be an independant 
exchange platform, not bound to a certain decision? for general dialogue? Challenges: time to participate (specially 
members of parliament. Spokespeople?) 
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● 5.2.1.4 orientation: Consultation extended to citizens before decisions are taken. 
Consulta alargada aos cidadãos antes das decisões serem tomadas. 

○ justification: To increase the guarantees that decisions are in the sense that citizens desire. 
Para aumentar as garantias que as decisões sejam no sentido que os cidadãos desejam. 

○ feedback 1 room 5: Orientation 4: Consultation not defined for all questions, but a concrete catalog which decisions 
must be consulted. Otherwise not feasible and too long political processes. & Feedback to Orientation 5: It is easily 
invalidated by politics with reference to homepages. 
Orientation 4: Konsultation nicht für alle Fragen, sondern einen konkreten katalog definieren, welche Entscheidungen 
konsultiert werden müssen. Sonst nicht umsetzbar und zu lange politische Prozesse. & Rückmeldung zu Orientierung 5: 
ist leicht durch die Politik zu entkräftigen mit Verweis auf Homepages. 
 

● 5.2.1.5 orientation: Improvement of the reporting mechanisms of politicians to citizens and not just their parties. It is necessary 
to go beyond the annual reports. As preparation of the elections each representative should give a report of what he did. 
Melhoria dos mecanismos de reporte dos políticos aos cidadãos e não apenas aos seus partidos. É preciso ir além dos relatórios 
anuais. Como preparação das eleições, cada representante deve dar um relatório do que fez. 

○ justification: Politicians report to citizens should be more frequent, they can even do it on a daily basis, but the 
mechanisms and how to do it should be subject to more detailed discussion. 
O report dos políticos deve ser mais frequente, até pode ser diário, mas o mecanismo como o fazer deve ser sujeito a 
maior discussão. 

○ notes: It is necessary to detail better how to incorporate group feedback 5. One suggestion could be that EU MEPs 
report to the national settlers. 
Necessário detalhar melhor como incorporar o feedback do grupo 5. Uma sugestão poderia ser haver report dos 
eurodeputados aos parlamentos nacionais. 

○ feedback 1 room 10: it is not clear at which moment, during negotiations? decision power that citizens might have? 
Information should be priori, from the start, not after. 

 
Feedback on issue 5.2.1 from room 5: 

○ feedback 1 room 5: Question / Skepticism: Will politicians follow the recommendations of the COFE and from panels? - 

Politics must accept responsibility, but it is difficult to force politics. 

Frage/Skepsis: Werden die Politiker den Empfelungen der COFE und von Panels folgen? - Politik muss Verantwortung 

annehmen, aber schwierig, die Politik zu zwingen. 
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issue 5.2.2: Lack education for participation. 

Falta educação para a participação. 

● 5.2.2.1 orientation: Programs for schools and companies on what is being done in relation to mechanisms for participation and 
existing instruments. 
Programas para escolas e empresas sobre o que se tem feito relativamente a mecanismos de participação e dos instrumentos 
existentes. 

○ notes: Comment Apox The Session: This problem was considered as very repeated with 4. 
Comentário após a sessão: Este problema foi considerado como muito repetido com 4. 

○ feedback from room 10: Orientation #1: Make sure that the translation to english gets the nuance of "what is BEING done" 

(portuguese to english translation skips this nuance) 
Orientación # 1: asegúrese de que la traducción al inglés obtenga el nuane de "lo que se está haciendo" (portugues a la 
traducción del inglés salta este matiz) 

 
Feedback on issue 5.2.2 from room 10: 

○ feedback 1 room 10: Add in "civic education / ethics" to teach students what is already available to them 

○ feedback 2 room 10: Common policy among the Member States to do/ participate in this programme (same knowledge 

of the institutions), harmonize this policy with minimum requirements 

 
issue 5.2.3: Increase the effectiveness of mechanisms of transparency and citizens' decisions in the EU. 

Aumentar a eficácia dos mecanismos de transparência e decisão dos cidadãos na UE. 

 

● 5.2.3.1 orientation: Involve the municipalities, local and regional entities to call citizens and promote their participation in EU 
decision mechanisms. Have special involvement of schools and young people. Not forgetting the adults. 
Envolver os municípios, entidades locais e regionais para chamar os cidadãos e promover a sua participação nos mecanismos 
de decisão da UE. Ter especial envolvimento de escolas e dos jovens. Não esquecendo os adultos. 

○ justification: To enable greater participation of citizens in exercising the existing transparency mechanism. The model 
of citizens' involvement programs, namely its optional or compulsory character should be more discussed. 
Para permitir uma maior participação dos cidadãos em exercitar os mecanismos de transparência existentes. O modelo 
dos programas de envolvimento dos cidadãos, nomeadamente o seu carácter facultativo ou obrigatório deve ser mais 
discutido. 
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○ notes: The mandatory or optional character of school programs must have greater discussion. 
O carácter obrigatório ou facultativo dos programas escolares deve ter maior discussão. 
 

● 5.2.3.2 orientation: Involve the media in promoting EU transparency mechanisms. 
Envolver os meios de comunicação social na promoção dos mecanismos de transparência da UE. 
 

● 5.2.3.3 orientation: Reduction of the time and requirements to apply transparency and participation mechanisms in decision 
making. 
Redução do tempo e das exigências colocadas à implementação de mecanismos de transparência e de tomada de decisão 
participativa. 

○ justification: Lack of trust between citizens and the EU. 
Falta de confiança entre cidadãos e UE. 
 

● 5.2.3.4 orientation: Mandatory mechanisms for citizens 'consultation mechanisms when there is a proposal for a reduction in 
citizens' rights. 
Obrigatoriedade de mecanismos de consulta dos cidadãos quando há proposta de redução de direitos dos cidadãos. 

○ justification: When there are fundamental issues in question. 
Quando há questões fundamentais em causa. 

 
Feedback on issue 5.2.3 from room 10: 

○ feedback 1 room 10: Useful and helpful proposal to approach parliamentarians more closely 

 

5.3. alterület: 
Polgári 
szerepvállalás 
(10. 
alcsoport, 
angol nyelvű 
moderátor) 

issue 5.3.1: Lack of knowledge and motivation on participation in the European Union (by European citizens). 

● 5.3.1.1 orientation: Promote education in participation (at a european level). 
○ justification: If there is no knowledge, no skills, no culture of participation, it is difficult to make it happen. This is not to 

say that having this ensures that it will happen, but it is necessary for it to happen. 
 

● 5.3.1.2 orientation: Citizens should be able to have practical experiences of citizen participation at different moments of their 
lives. 

○ justification: If it is put into practice, it is easier for people to know how it works and what it is for. 
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● 5.3.1.3 orientation: To have more options of trustworthy political parties (no corruption). 

○ justification: If politicians and political parties are trustworthy, people can have more confidence to participate and to 
trust politicians/ politics. One way of being trustworthy is to have no corruption in politicians nor political parties. Also, 
if there is diversity of political parties, diverse people can feel identified/ represented by a political party. 

○ notes: There is NO AGREEMENT on this point, because some people think it is the EU that should be controlling 
corruption, and other people think this control should take place within the political parties. 
 

● 5.3.1.4 orientation: Creating a European curriculum (on citizen participation for a subject on citizenship/ ethics, and also for 
general curriculum). 

○ justification: If citizen participation (processes, skills) are integrated in all European education systems, it is easier that 
people can get involved later on in their lives. 

○ notes: Topic related to panel 1- education. 
 

Feedback on issue 5.3.1 from room 9: 

○ feedback 1 room 9: Lack of who? Youth? citizens? Politicians? 

Falta de conhecimento de quem? Dos jovens? dos cidadãos? Políticos? 

○ feedback 2 room 9: Propose solutions to motivate and encourage participation 

Propor Soluções para motivar e incentivar a participação 

○ feedback 3 room 9: Add Education, for example workshops or stages (internships) for young people. Note: If this is 

possible at legal level, the EU proposes this at European level 

Acrescentar Educação, com por exemplo workshops ou estágios (internships) para jovens. Nota: averiguando se isso é 

possível a nível legal, a UE proporá isso a nível europeu. 

 

Feedback on issue 5.3.1 from room 5: 

○ feedback 1 room 5: The issue is important. It shows that the problem is on both sides: politicians and citizens 

Das Problem ist wichtig. Es zeigt, dass das Problem auf beiden Seiten ist: Politiker und Bürger 

○ feedback 2 room 5: Approval. Specifically: also inform about formats like the COFE. 

Die Genehmigung. Speziell: Informieren Sie auch über Formate wie den Cofe. 
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issue 5.3.2: Politicians don't take seriously what citizens say. 

● 5.3.2.1 orientation: Ensure commitment of the politicians with citizens' participation. 
○ justification: If citizens actively participate but their voice is not heard, it feels nonsense, and it makes citizens less or 

not motivated in further participation. 
 

● 5.3.2.2 orientation: In case that citizens' proposals are rejected, ask politicians to be accountable for that, justifying the reasons 
why it did not go any further. 

○ justification: If politicians justify why they reject citizens' proposals, it builds a sense of dialogue and that the citizens' 
voice is heard and taken into account, even if it is not followed. 

 

Feedback on issue 5.3.2 from room 9: 

○ feedback 1 room 9: Can be achieved with a panel of citizens in Parliament 

Pode ser conseguido com um painel de cidadãos no parlamento 

○ feedback 2 room 9: It concerns what time? Today? Or the future? 

Diz respeito a que tempo? Hoje? ou do futuro? 

○ feedback 3 room 9: More detail please in the subject 

Mais detalhe por favor no assunto 

○ feedback 4 room 9: There is the challenge of understanding how citizens can be taken seriously 

Há o desafio de compreender como os cidadãos podem ser levados a sério 

 

Feedback on issue 5.3.2 from room 5: 

○ feedback 1 room 5: Consent. Politicians should take Ganau comment on what citizens demand. 

Zustimmung. Politiker sollten Ganau kommentieren, welche Bürger verlangt. 

 

issue 5.3.3: Lack of citizenship participation. 

 

● 5.3.3.1 orientation: Define for which political topics a citizen. panel/involvement is necessary (priority topics), for example that 
no citizen rights should be restricted without the consent of the citizen panels (this happened in the pandemic). 
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○ justification: It is necessary to define and prioritize in which topics/ issues/ priorities is citizen participation more 
needed/ prioritized. 

○ notes: There was not enough definition about this topic. It seemed to be an agreement that social issues and rights 
should be with citizen participation. There were doubts on whether budgets should also be with citizen participation. 
 

● 5.3.3.2 orientation: Organise citizens panels to enrich political opinion. 
○ justification: Contributing to political decision making. 
○ notes: There were proposals about at which moment, but there was no conclusion. This can be further discussed in 

session 3. 
 

● 5.3.3.3 orientation: Ensure the citizens chosen for the citizen discussion are representative of the population (socio 
demographic diversity and also minorities). 

○ justification: Make sure that not only some parts of society are being part of the citizen participation, more specifically, 
that not only people with more privilege have access to these spaces. Take into account that minorities might not be 
numerically represented, but need to be considered. 

 
● 5.3.3.4 orientation: The UE must promote local offices in municipalities, to get training to be informed and have digital access 

to EU information and decision making processes. 
○ justification: Avoid digital gap. Having close access to all citizens. 
○ notes: It is seen as an expensive and maybe not feasible measure, but it is kept because there might be a way to find it 

a go. 
 

● 5.3.3.5 orientation: Provide access to the internet to all European citizens (to guarantee digital citizen information and 
participation). 

○ justification: It is a condition to make the digital access to information, basic to be able to participate. 
 

 
 

issue 5.3.4: Need of more publicity on decision making and citizen participation processes (warranty of truthfulness of political 

information in the media). 
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● 5.3.4.1 orientation: Spread the word (also in mass media) about the participation mechanisms the EU has (more specifically 
when a consultation is open). 

○ justification: In the example of daylight saving, given by the expert, most of the participants were german. Maybe in 
other countries there was no information about this process happening. This is against the idea that we can all 
participate. 

○ notes: Define in which topics this is more important. 
 

● 5.3.4.2 orientation: Review the criteria of the documents that cannot be public. 
● justification: (Ombudswoman says many documents are not public). 

○ notes: There was NO AGREEMENT in this point, because one part is the lack of transparency, but on the other hand 
there is too much information in which any average citizen might get lost. 
 

● 5.3.4.3 orientation: Information available in different languages of the EU (not only english, german and french). 
○ justification: Avoid language gap. 
○ notes: (Being aware that there is automatic translation, that if there is no other option it can be a resource). 
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IV. melléklet: Beszámoló a konferencia plenáris üléséről 

A konferencia plenáris ülése 

 

A 2. ülésszak nyitó plenáris ülésén az egyes vitacsoportok 20–20 képviselője kapott szót, hogy 

visszajelzést adjon a többi résztvevőnek a konferencia első olyan, 2021. október 22–23-án 

megrendezett plenáris üléséről, amelyen az európai polgári vitacsoportok képviselői is részt vettek. 

E beszámolókat követően a résztvevők kérdezhettek a felszólalóktól. 

 

A plenáris ülésen összesen 449 személy vesz részt: európai parlamenti képviselők (108), az EU 

Tanácsának képviselői (54, azaz tagállamonként két személy), biztosok (3), nemzeti parlamenti 

képviselők (108), az európai polgári vitacsoportok képviselői (80), nemzeti rendezvények, illetve 

vitacsoportok képviselői (27), a Régiók Európai Bizottságnak képviselői (18), az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság képviselői (18), szociális partnerek (12) és a civil társadalom képviselői (8), valamint 

választott helyi (6), illetve regionális képviselők (6). 

 

Az európai polgári vitacsoportok 80 képviselője, a nemzeti vitacsoportok és rendezvények 27 

képviselője, valamint az Európai Ifjúsági Fórum elnöke a plenáris ülés egyetlen komponensét, az 

úgynevezett polgári komponenst alkotja. 

 

A konferencia plenáris ülésének résztvevői vitát és megbeszéléseket folytatnak a nemzeti és az európai 

polgári vitacsoportok ajánlásairól, valamint a többnyelvű digitális platformról származó 

hozzájárulásokról. A digitális platformon szereplő témák alapján kilenc tematikus munkacsoport jött 

létre, amelyek hozzájárulnak majd a konferencia plenáris ülése vitáinak és javaslatainak 

előkészítéséhez. A plenáris ülés (legalább az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a nemzeti 

parlamentek képviselői között létrejött) konszenzus alapján a vezető testület elé terjeszti majd a 

javaslatait. Amennyiben a nemzeti rendezvényekben érintett polgárok képviselői és/vagy az európai 

vagy nemzeti polgári vitacsoportok képviselői egyértelműen eltérő álláspontra helyezkednek, a vezető 

testületnek erre ki kell térnie a jelentésében. 

 

Az októberi ugyan már a második plenáris ülés volt, ez volt az első olyan alkalom, amikor az európai 

polgári vitacsoportok képviselői is részt vehettek az ülésen. Itt alakult meg elsőként a plenáris ülés 

polgári komponense a nemzeti rendezvényekben/vitacsoportokban és az európai vitacsoportokban 

érintett polgárok, valamint az Európai Ifjúsági Fórum elnökének részvételével. 
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Október 22-én, pénteken a polgári komponens két ülést tartott, ahol bemutatták a polgároknak a 

plenáris ülés eljárási szabályzatát, előkészítették a munkacsoportok üléseit és a plenáris ülést, 

valamint kijelölték a felszólalókat. A két ülés között a polgárok a plenáris ülés többi tagjával közösen 

részt vettek első munkacsoporti ülésükön. Október 23-án, szombaton a strasbourgi ülésteremben 

megkezdődött a plenáris vita, ahol nyolc polgár ismertette a négy európai polgári vitacsoport első 

ülésszakának eredményeit. Az európai polgári vitacsoportokról szóló délelőtti vita során az európai 

polgári vitacsoportok 13 képviselője szólalt fel, míg a többnyelvű digitális platformmal kapcsolatos 

délutáni vita alkalmával heten kaptak szót. 

 

A plenáris ülésteremben elhangzott felszólalásaikban az európai polgári vitacsoportok számos 

képviselője kijelentette, hálásak azért, hogy részesei lehetnek a folyamatnak: legtöbben közülük 

most először vettek részt ilyen nagyságrendű politikai eseményen. Hasonlóképpen, közel valamennyi 

vitacsoporti felszólaló hangsúlyozta a polgári szerepvállalás fontosságát a konferencia során. Számos 

polgár (mind a nemzeti rendezvények/vitacsoportok, mind az európai vitacsoportok képviseletében) 

sajnálatosnak tartotta, hogy nem jött létre kellő érdemi párbeszéd a vitacsoportok képviselői és a 

többi komponens tagjai között, különösen ami a spontán hozzájárulásokat és egyeztetéseket illeti. 

E tekintetben több javaslatot is megfogalmaztak a decemberi plenáris ülésre. 


