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Üdvözöljük az Európa jövőjéről szóló konferencia európai polgári vitacsoportjaiban! 
Őszinte hálával tartozunk Önnek azért, hogy vállalkozott erre a kalandra. Ön az egyike 
annak a 800, véletlenszerűen kiválasztott személynek, akiknek immár közös feladatuk, 
hogy több hónapon át Európa jövőjének jobbá tételén munkálkodjanak. 

Talán így tűnődik: „Miért pont én?... Nincsenek nálam rátermettebbek erre a feladatra?” A 
válaszunk: nem, nincsenek. Mind Ön, mind a többi résztvevő Európa-szerte nap mint nap 
arra ébred, hogy a valóság sokak számára korántsem egyszerű vagy barátságos – minket 
pedig éppen az Ön egyéni nézőpontja és tapasztalata érdekel. 

A konferencia európai polgári vitacsoportjaira ugyanaz a sokszínűség jellemző, mint 
magára Európára. Az elkövetkező napokban Ön is megtapasztalja majd, hogy 
mindannyian más és más helyről érkeznek; vannak, akik még tanulnak, mások dolgoznak, 
nyugdíjasok vagy esetleg munkanélküliek. Életkoruk is különböző, legtöbbjük pedig nem 
szokott részt venni ehhez hasonló folyamatokban. És éppen ez a fontos. Nem szakértőket 
vagy politikusokat keresünk ugyanis, hanem az Európai Unióban élő mindennapi 
embereket. 
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A társelnökök köszöntője 

Tisztelt ...! 

 

Örömünkre szolgál, hogy vállalta az Európa jövőjéről szóló konferencia európai polgári 
vitacsoportjaiban való részvételt. 

Szeretnénk megköszönni részvételi szándékát. Az Európa jövőjéről szóló konferencia egy példa 
nélküli, közös projekt, amely igen fontos számunkra. 

A konferencia célja, hogy új teret nyisson az Európai Unió polgáraival folytatandó, az előttünk álló 
kihívások és prioritásaink azonosítását célzó vita számára. E célból szeretnénk sok polgárt 
megszólítani az Unió minden szegletéből és minden társadalmi csoportjából, és elérni, hogy 
központi szerepet játsszanak az európai projekt jövőjének alakításában. 

Az európai polgári vitacsoportok a konferencia kulcsfontosságú elemei. A vitacsoportokban 
alkalma lesz az Ön számára fontos kérdésekben elmélyülni, valamint megvitatni a többiekkel a 
többnyelvű digitális platform (futureu.europa.eu) révén a konferencia keretében összegyűjtött 
hozzászólásokat, ami segíteni fogja az uniós intézményeknek szóló, a további lépésekre 
vonatkozó ajánlások kidolgozását. 

A vitára és az ajánlások megfogalmazására [dátum]-án/-én, [helyszínen] fog sor kerülni. Nyolcszáz 
véletlenszerűen kiválasztott és az EU sokszínűségét megjelenítő európai polgárral egyetemben 
Önnek lehetősége lesz arra, hogy három, egyenként 200 résztvevővel zajló megbeszélés 
keretében megossza és megvitassa ötleteit a többiekkel. A tolmácsok közreműködésének 
köszönhetően mindezt anyanyelvén teheti meg. A megvitatandó témához, valamint a vitacsoport 
megszervezéséhez és más kísérő rendezvényekhez – például az Európai Ifjúsági Rendezvényhez 
– kapcsolódó valamennyi információt kellő időben el fogjuk juttatni Önhöz. 

Különösen az Unió jövőjével kapcsolatos véleményét, ötleteit és konkrét javaslatait szeretnénk 
megismerni. Az európai polgári vitacsoportban végzett tevékenységével Ön bekapcsolódik az 
Európai Unió jövőjének alakításába. 

A vitacsoportot képviselő tagok a konferencia plenáris ülésén ismertetni fogják a csoport által 
közösen kidolgozott ajánlásokat, és megvitatják őket a konferencia többi részvevőjével. A három 
intézmény ezt követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy milyen intézkedések szükségesek a 
konferencia eredményeinek hasznosításához. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a 
meghozandó intézkedések kapcsán teljes átláthatóságot és széles körű tájékoztatást biztosítsunk. 

Végezetül szeretnénk újfent megköszönni, hogy elfogadta felkérésünket, és részt vesz ebben az 
izgalmas projektben. Minden jót kívánunk, és nagy érdeklődéssel várjuk a viták eredményét. 

Üdvözlettel: 

a konferencia társelnökei                                

 

 

Guy Verhofstadt 
európai parlamenti képviselő 

Gašper Dovžan 
európai uniós 

ügyekért felelős 
államtitkár 

Dubravka Šuica 
 az Európai Bizottság 

alelnöke 
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Az Európa jövőjéről szóló konferencia és az európai polgári 
vitacsoportok: bevezetés 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia (a konferencia) mindeddig példa nélküli 
demokratikus gyakorlat, amelynek pillérei a következők: egy többnyelvű digitális platform 
(https://futureu.europa.eu), ahol összegyűjtik az egyes polgároktól származó és a 
rendezvényeken felmerülő elképzeléseket; négy európai polgári vitacsoport; nemzeti 
polgári vitacsoportok és rendezvények; valamint a konferencia plenáris ülése, amelynek 
résztvevői az európai vitacsoportokat képviselő polgárok, a nemzeti vitacsoportokat és 
rendezvényeket képviselő polgárok, politikusok, szociális partnerek és a szervezett civil 
társadalom. 

Az európai polgári vitacsoportok az Európa jövőjéről szóló konferencia 
kulcsfontosságú elemei. Négy európai polgári vitacsoport szerveződik annak érdekében, 
hogy a polgárok együtt gondolkodhassanak a jövőről, amelyet az Európai Unió számára 
elképzelnek. 

E folyamat célja nem csupán a vélemények összesítése, hanem az is, hogy Önök részt 
vegyenek az európai projekt jövőjének alakításában. Melyek az Önt leginkább érintő 
kérdések vagy problémák? Az Európai Unió milyen konkrét intézkedések bevezetésével 
segíthetné elő az Ön életre szóló terveinek megvalósulását? Nemsokára olyan közös 
tanácskozási folyamat indul meg Önök között, amelynek során együttes gondolkodás és 
csapatmunka útján kell majd megfogalmazniuk azokat a konkrét ajánlásokat, amelyeket 
azután a konferencia plenáris ülésén fognak előterjeszteni és megvitatni. 

 

Kikből fognak állni az európai polgári vitacsoportok? 

● A négy vitacsoport mindegyikét 200 európai polgár alkotja, akiket véletlenszerűen 
választottak ki a 27 tagállamból; 

● a 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) teszik ki. A fiatalok e 

csoportja és az Európai Ifjúsági Rendezvény között különleges kapcsolat jön majd 
létre. 

 

 

 

 

  

 

https://futureu.europa.eu/
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Az európai polgári vitacsoportok ülésnaptára 

 Témakör Időszak Helyszín 

1. 
VITACSOPORT 

Erősebb gazdaság, 
társadalmi igazságosság, 
foglalkoztatás/oktatás, 
ifjúság, kultúra, 
sport/digitális átállás  

1. ülés: szeptember 17–19. 
 
2. ülés: november 5–7. 
 
3. ülés: december 3–5.  

Strasbourg, Franciaország 
 
Online 
 
Dublin, Írország (Nemzetközi és Európai Ügyek Intézete és 
partnerei) 

2. 
VITACSOPORT 

Európai 
demokrácia/értékek, jogok, 
jogállamiság, biztonság 

1. ülés: szeptember 24–26. 
 
2. ülés: november 12–14. 
 
3. ülés: december 10–12. 

Strasbourg, Franciaország 
 
Online 
 
Firenze, Olaszország (Európai Doktori Intézet és partnerei) 

3. 
VITACSOPORT 

Éghajlatváltozás, 
környezetvédelem/egészsé
gügy 

1. ülés: október 1–3. 
 
2. ülés: november 19–21. 
 
3. ülés: január 7–9.  

Strasbourg, Franciaország 
 
Online 
 
Natolin, Lengyelország (Európa Tanulmányok Szakkollégiuma 
és partnerei) 

4. 
VITACSOPORT 

Az EU a világban/migráció 1. ülés: október 15–17. 
 
2. ülés: november 26–28. 
 
3. ülés: január 14–16.  

Strasbourg, Franciaország 
 
Online 
 
Maastricht, Hollandia (Európai Közigazgatási Intézet és 
partnerei) 

Zárórendezvény: visszajelzések 2022. tavasz meghatározandó 
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Hogyan zajlik a folyamat? 

Arra kérjük fel Önöket, hogy az Európai Unió számára óhajtott jövőről egy közös 
tanácskozási folyamat1 keretében gondolkodjanak. E folyamat során mindvégig igénybe 
vehetik a vitavezetők segítségét. A tolmácsok lehetővé teszik, hogy Önök a saját 
nyelvükön szólaljanak fel és hallgassák a többieket. 

Nem csupán a véleményükre vagyunk kíváncsiak. Arra is jó alkalom ez, hogy 
elképzeléseiket egymás között is megvitassák annak érdekében, hogy közös ajánlások 
fogalmazódjanak meg. 

A folyamat során rendelkezésükre állnak majd az Önök által választott vitatémák 
információforrásai és szakértői is. Nem elvárás, hogy előzetes ismereteik legyenek az 
Európai Unió működéséről: az alapvető tájékoztatást időben megkapják majd. 

A fenti célok eléréséhez három különböző munkafázist („ülést”) terveztünk. 

Ezek során önállóan eldönthetik majd, hogy a vitacsoport fő témáinak keretében mely 
kérdéseket kívánják megvitatni. Az első ülésnek „a napirend meghatározása” címet 
adtuk. Ennek az ülésnek az a célja, hogy kiderüljön, az Önök csoportja elsősorban mely 
kérdésekkel kíván foglalkozni és azokat elmélyítve az Európai Unió számára konkrét 
ajánlásokat megfogalmazni. 

Ezeket a kérdéseket a második szakaszban kell majd feldolgozni, amely „a témák 
elmélyítése” címet kapta, és a második és harmadik ülésre terjed ki. 

Miután a végleges ajánlásokat a plenáris ülés elé terjesztették, az utolsó szakaszban 
(zárórendezvény – visszajelzések) egyfajta elszámoltathatósági folyamat zajlik majd, 
amelynek során nyomon követhetik az ajánlásaikra érkező reakciókat, valamint azok 
esetleges gyakorlati megvalósulását. 

Minden vitacsoport 20 képviselőt jelöl ki a konferencia plenáris ülésére2, amely 
megvitatja a polgároknak a nemzeti és európai polgári vitacsoportokból, valamint a 
többnyelvű digitális platformról érkező elképzeléseit. A plenáris ülés javaslatait a vezető 
testületnek továbbítja, amely a plenáris üléssel teljes együttműködésben és maximális 
átláthatóság mellett jelentést készít: ezt azután a többnyelvű digitális platformon teszik 
közzé. 

Mindezen munkáért Önök kompenzációs díjat fognak kapni: egyúttal arra kérjük Önöket, 
hogy vegyenek részt valamennyi ülésen.

                                                 
1 Tanácskozási folyamatról akkor beszélünk, amikor véletlenszerűen kiválasztott polgárok egy csoportja valamely 
kormány felkérésére több napon át ülésezik, hogy közös megegyezéssel választ adjon egy közérdekű kérdésre. A 
csoport (amelyet hívhatnak például polgári közgyűlésnek, állampolgári tanácsnak vagy állampolgári panelnek) a 
rendelkezésére álló csoportos munkamódszerek és információk segítségével, elegendő idő alatt tárgyalhatja meg a 
feltett kérdést. Ezt a gyakorlatot világszerte több száz kormány alkalmazza. 
2 A konferencia plenáris ülésének tagságát egyenrangú felekként az Európai Parlament 108 képviselője, a Tanács 54 
(tagállamonként 2) képviselője és az Európai Bizottság 3 képviselője, valamint a nemzeti parlamentek összesen 108 
képviselője alkotja. A Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság mintegy 18–18 képviselővel, a regionális, 
illetve a helyi önkormányzatok 6–6 választott képviselővel, a szociális partnerek 12 képviselővel, a civil társadalom pedig 
8 képviselővel van jelen. Részt vesz továbbá az európai polgári vitacsoportok 80 képviselője, amely képviselők legalább 
egyharmadának 25 évesnél fiatalabbnak kell lennie, továbbá az Európai Ifjúsági Fórum elnöke, a nemzeti rendezvények 
és/vagy a nemzeti polgári vitacsoportok pedig 27 fővel képviseltetik magukat. Az EU nemzetközi szerepéről szóló vitákra 
meghívást fog kapni az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Az ülésre a legfontosabb érdekelt felek 
képviselői is meghívást kaphatnak. 
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Melyek az Európa jövőjéről szóló konferencia irányító szervei? 

Az együttes elnökség és tagjainak intézményi háttere 

A konferencia három uniós intézmény fennhatósága alatt működik, az intézményeket 
pedig az Európai Parlament elnöke, a Tanács elnöke és az Európai Bizottság elnöke a 
konferencia együttes elnökségeként képviseli. 

● Az Európai Parlament (705 képviselő) az Európai Unió Tanácsával együtt az EU 
fő jogalkotó szerve, amely felügyeleti és költségvetési feladatokat is ellát. 
Képviselőit ötévente közvetlenül a polgárok választják meg. A Parlament többnyire 
a leadott szavazatok többségével hoz határozatot3. 

● Az Európai Unió Tanácsa az Európai Parlamenttel együtt az EU fő jogalkotó 
szerve, amely az összes tagállam valamennyi szakpolitikai területért felelős 
minisztereiből áll. Az adott kérdéstől függően az Európai Unió Tanácsa egyszerű 
többséggel, minősített többséggel vagy egyhangúlag szavaz. 

● Az Európai Bizottság az EU végrehajtó szerve. Új jogszabályokat javasol, 
végrehajtja a Tanács és a Parlament határozatait, valamint az EU-t nemzetközi 
szinten képviseli. A biztosokat (országonként egyet) a Parlamenttel és a Tanáccsal 
egyetértésben jelölik ki. A Bizottság határozatait egyhangú döntéssel vagy – 
szavazás esetén – egyszerű többséggel hozza. 

 

A vezető testület 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testületének élén a fenti három 
intézményt képviselő egy-egy (összesen három) társelnök áll. Összetétele a 
következő: intézményenként három-három tag és legfeljebb négy-négy megfigyelő, 
valamint a nemzeti parlamentek megfigyelői; meghívást kapnak továbbá a Régiók 
Bizottsága, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a szociális partnerek és a civil 
társadalom képviselői is. A vezető testület rendszeresen jelentést tesz az együttes 
elnökségnek. Felel a konferencia munkájával, eljárásaival és rendezvényeivel kapcsolatos 
döntések konszenzussal történő meghozataláért, a konferencia előrehaladtának 
felügyeletéért, valamint a konferencia plenáris üléseinek előkészítéséért – a polgárok 
észrevételeit és azok nyomon követését is beleértve. 

A vezető testület munkáját egy meghatározott méretű, a három intézmény egyenlő 
képviseletét biztosító tisztviselőkből álló közös titkárság segíti. 

                                                 
3
 Forrás: Az EU intézményei és egyéb szervei | Európai Unió (europa.eu) 

http://europa.eu/
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Mely témákkal foglalkoznak az európai polgári vitacsoportok? 

 
1. vitacsoport 

Az „erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás/ifjúság, sport, 
kultúra és oktatás/digitális átállás” témákkal foglalkozó vitacsoport gazdaságunk és a 
munkahelyek jövőjére összpontosít, különös tekintettel a világjárványt követő időszakra és 
kellő figyelmet fordítva a társadalmi igazságossággal összefüggő, kapcsolódó kérdésekre. 
Emellett az egyik legjelentősebb megvitatandó jövőorientált kérdéssel, a digitális 
transzformációban rejlő lehetőségekkel és az azzal járó kihívásokkal is foglalkozik. Ez a 
vitacsoport az ifjúság, a sport, a kultúra és az oktatás szempontjából is vizsgálja majd 
Európa jövőjét. 

További információk a vitacsoport témáiról: 

Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás: 
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=hu 

Oktatás, kultúra, ifjúság és sport: https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=hu 

Digitális átállás: https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=hu 
 

2. vitacsoport 

Az „európai demokrácia/értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” témákkal 
foglalkozó vitacsoport a demokráciával kapcsolatos kérdéseket vitat meg: például a 
választásokról, a választáson kívül időszak során való részvételről, a polgárok és az 
általuk választott képviselők között érzékelt távolságról, a tömegtájékoztatás 
szabadságáról és a dezinformációról folytat megbeszéléseket. Emellett az alapvető 
jogokkal és értékekkel, a jogállamisággal és a megkülönböztetés valamennyi formája 
elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozik. A vitacsoport napirendjén 
szerepel továbbá az EU belső biztonsága, így például az európai polgároknak a 
terrorcselekményekkel és bűncselekményekkel szembeni védelme is. 

További információk a vitacsoport témáiról: 

Európai demokrácia: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=hu 

Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=hu 
 

3. vitacsoport 

Az „éghajlatváltozás és környezetvédelem/egészségügy” témákkal foglalkozó 
vitacsoport az éghajlatváltozás hatásaira, a környezetvédelemmel kapcsolatos 
kérdésekre, valamint az Európai Uniót érintő új egészségügyi kihívásokra összpontosít. 
Ezek a témák azokhoz az uniós célkitűzésekhez és stratégiákhoz is kapcsolódnak, 
amelyek a mezőgazdaságra, a közlekedésre és mobilitásra, az energiára és a 
szénhasználaton túllépő társadalom felé való átmenetre, a kutatásra, az egészségügyi 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=hu
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rendszerekre, az egészségügyi válságokra való reagálásra, a megelőzésre és az 
egészséges életmódra vonatkoznak. 

További információk a vitacsoport témáiról: 

Éghajlatváltozás és környezetvédelem: 
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=hu 

Egészségügy: https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=hu 
 

4. vitacsoport 

„Az EU a világban/migráció” témákkal foglalkozó vitacsoport az EU által a globális 
színtéren betöltött szerepet vizsgálja, többek között a következőkkel kapcsolatos 
célkitűzések és stratégiák mentén: az EU biztonsága; védelem; kereskedelempolitika; 
humanitárius segítségnyújtás és fejlesztési együttműködés; külpolitika, valamint 
szomszédságpolitika és az EU bővítése. Emellett arról is értekezik, hogy az EU-nak 
miként kellene kezelnie a migrációt. 

További információk a vitacsoport témáiról: 

Az EU a világban: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=hu 

Migráció: https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=hu 

 

Mire irányul a folyamat, és mit fognak tenni az uniós intézmények az eredmények 
nyomán? 

A vitacsoportok ajánlásokat fognak megfogalmazni, amelyeket azután a konferencia 
plenáris ülésének résztvevői megvitatnak. 

Az egyes ajánlások ismertetik, hogy miként lehetne változást elérni (konkrét megoldások) 
vagy meghatározzák a probléma megoldásának megtalálása érdekében követendő irányt 
(általános ajánlások). 

A konferencia plenáris ülése ezt követően a konferencia vezető testülete elé terjeszti 
javaslatait. A három intézmény – saját hatáskörein belül és az uniós Szerződésekkel 
összhangban – meg fogja vizsgálni, hogy miként lehetne hatékonyan intézkedéseket hozni 
a konferencia végeredménye nyomán.

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=hu
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Mire használhatják a vitacsoportok résztvevői a többnyelvű digitális 
platformot? 

A többnyelvű digitális platform (https://futureu.europa.eu/) az Európa jövőjéről szóló 
konferencia keretében megfogalmazott ötletek és szervezett rendezvények 
legfontosabb gyűjtőhelye. Itt az összes uniós polgár – az automatikus fordításnak 
köszönhetően saját anyanyelvén – megoszthatja ajánlásait és észrevételeket fűzhet 
mások javaslataihoz. A platform emellett az európai polgári vitacsoportok résztvevői 
számára információs és kommunikációs eszközként is szolgál. 

Felületek 

A többnyelvű digitális platform két különböző felülettel rendelkezik: 

Vitacsoporti felület 

(kizárólag az Ön vitacsoportjának résztvevői 

számára érhető el) 

Nyilvános felület 

(bármely európai polgár számára elérhető) 

Mivel Ön meghívást kapott az Európa jövőjéről 
szóló konferencia négy európai polgári 
vitacsoportja egyikében való részvételre, 
beléphet a megfelelő vitacsoport számára 
fenntartott felületre. 

Amennyiben a nyilvános felületre szeretne 
ellátogatni, és a platformot úgy szeretné 
megtekinteni, mint ahogy az a 
vitacsoportokban részt nem vevő bármely 
európai polgár számára megjelenik, 
választhatja a nyilvános hozzáférési módot. 

 
Mit kínál a többnyelvű digitális platform? 

A többnyelvű digitális platform célja, hogy segítséget nyújtson Önnek. A vitacsoporti 
felületen megtalálja az ülések napirendjét, a szakértői észrevételeket és a 
megbeszéléshez szükséges dokumentumokat. Segítségével az ülések során is hozzá tud 
férni munkájának eredményéhez, és a harmadik ülés végén ez a platform szolgál majd 
szavazóeszközként az elfogadandó ajánlásokra vonatkozóan. Ezenkívül arra is 
lehetőséget nyújt, hogy a vitacsoporti üléseken zajló személyes interakciókat követően is 
kapcsolatban maradjon a többi résztvevővel, megossza velük ötleteit és további 
megbeszéléseket folytassanak. A nyilvános felületen a szélesebb nyilvánossággal 
kommunikálhat, tájékozódhat az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében szervezett 
rendezvényekről, megoszthatja ötleteit és reagálhat a hozzászólásokra. 
 
Hozzáférés a platform vitacsoporti felületéhez 

Látogasson el a konferencia többnyelvű digitális platformjára (https://futureu.europa.eu). 

A fenti menüben kattintson az „Európai polgári vitacsoportok” menüpontra. 

➔ A korlátozott hozzáférésű felület megnyitásához kattintson a „Polgári 

vitacsoportok (résztvevők)” gombra, majd válassza ki saját vitacsoportját. 

➔ A nyilvános felület megnyitásához kattintson a „Polgári vitacsoportok 

(nyilvános)” gombra. 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/
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Bejelentkezés és részvétel vitacsoport résztvevőjeként 
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Elképzelései megosztásához vagy hozzászólások küldéséhez úgynevezett EU login fiókot 

kell létrehoznia. 

A platformon az összes digitális tartalom elérhető lesz az Ön anyanyelvén. 

 

A konferencia alapokmánya 

 

Az alapokmány az uniós értékeket tükröző olyan közös elvek és kritériumok 
összessége, amelyeket a rendezvények szervezői magukra nézve kötelezőnek 
tekintenek, és amelyekhez a konferencia résztvevői is tartják magukat. Részlet az 
alapokmányból: 

 

Hozzá fogok járulni a közös jövőnket érintő legfontosabb kérdésekről szóló vitákhoz és 
beszélgetésekhez, melyek különböző hátterű és élethelyzetű, az EU különböző pontjain 
élő polgárok részvételével zajlanak. 

A konferencia résztvevőjeként kötelezettséget vállalok arra, hogy: 

● tiszteletben tartom közös európai értékeinket, melyeket az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. cikke rögzít, nevezetesen a következőket: az emberi méltóságot, a 

szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot, valamint az 
emberi jogokat – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, mely 
értékek tisztelete az európai identitás szerves része, és elengedhetetlenül fontos 
ahhoz, hogy egymással tisztelettudóan bánjunk. Ezek az értékek közösek az EU 

összes tagállamában, mindazokban a társadalmakban, amelyeket a pluralizmus, 

a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, 

valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség jellemez; 

 
● konstruktív és konkrét javaslatokkal járulok hozzá a konferenciához, tiszteletben 

tartva más polgárok véleményét és közösen építve Európa jövőjét; 
 

● tartózkodom a jogellenes, a gyűlöletkeltő, illetve a szándékosan hamis vagy 
félrevezető tartalmak közlésétől, terjesztésétől és megosztásától, és ezzel 
összhangban mindig hiteles és megbízható forrásokra fogok hivatkozni, amikor 
megosztom az elképzeléseimet, javaslataimat alátámasztó tartalmakat és 
információkat; 

 
● a konferencián önként veszek részt, és nem fogok arra törekedni, hogy a 

konferenciát kereskedelmi célokra vagy kizárólag saját, személyes érdekeim 
előmozdítására használjam. 
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Az alapokmány teljes szövege a következő linken érhető el: 

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

Ennek a szakasznak a célja világos tájékoztatást nyújtani a folyamat átláthatóságáról és 
az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekről. 
 
A résztvevők kiválasztása 

A 800 polgárnak (és tartalékként további 200 polgárnak) a teljes (az uniós polgárokra 
korlátozott) népesség köréből való kiválasztása 2021 májusa és augusztusa között zajlott. 
A szervezők (elsősorban véletlenszerűen generált mobil és vezetékes telefonszámokon) 
több körben is kapcsolatba léptek a polgárokkal, hogy elmagyarázzák a célt és 
megszerezzék hozzájárulásukat. A polgárok egyetértésük esetén a velük szemben 
támasztott elvárásokat pontosan ismertető megbízólevelet kaptak, és a teljes folyamat 
során szakmai támogatásban és iránymutatásban részesülnek. 

 

A kiválasztáshoz használt adatok és az általános adatvédelmi rendelet 

A kiválasztás során gyűjtött személyes adatok: utónév, családi név, cím, telefonszám és e-
mail-cím. A kiválasztásért felelős vállalat, a Kantar által az Európai Bizottság nevében 
gyűjtött valamennyi személyes adat kezelése a természetes személyeknek a személyes 
adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében 
való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 
2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik. 
A résztvevők személyes adatait a Kantar kizárólag az Európai Bizottságnak továbbította, 
amely „adatkezelőként” fog eljárni. A személyes adatokat kizárólag az azok tervezett, 
jogszerű felhasználáshoz szükséges időtartamig, ebben az esetben legfeljebb 12 hónapig 
őrizzük meg, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. A már nem szükséges 
személyes adatokat olyan módon semmisítjük meg, amely biztosítja, hogy bizalmas 
jellegük ne kerüljön veszélybe. 

 
Az ülések rögzítése 

Az európai polgári vitacsoportok plenáris üléséről hang- és videófelvétel készül. A 
csoportok üléseiről videófelvétel nem, angol nyelvű hangfelvétel azonban készül, amelyet 
szervezési célokra fognak használni. Az Európa jövőjéről szóló konferencia szervezői 
minden esetben körültekintéssel, valamennyi adatvédelmi szabálynak megfelelően kezelik 
majd ezeket az adatokat. További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba az információs 
szolgálattal. 
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Fényképek és videófelvételek 

Általános elvként míg a vitacsoportok plenáris üléseit és szakértői előadásait élőben 
közvetítjük a többnyelvű digitális platformon és közzétesszük, addig a vitacsoportok 
résztvevőinek csoportos megbeszélései („csoportértekezletek”) nem lesznek nyilvánosak. 

Az ülések során Önről videófelvétel vagy fénykép készülhet. A részvétellel a polgárok 
beleegyeznek abba és felhatalmazást adnak arra, hogy az Európai Unió róluk 
videófelvételt, fényképet, illetve hangfelvételt készítsen, és ezeket a médiaanyagokat a 
konferencia szervezőinek belátása szerint felhasználja. A polgárok erről minden ülés előtt 
emlékeztetőt kapnak. Ön mentesíti a szervezőket az ezzel kapcsolatos bármely felelősség 
alól. Amennyiben nem szeretné, hogy Önről videófelvétel vagy fénykép készüljön, vagy 
további tájékoztatásra van szüksége a felvételekhez való hozzájárulásról, kérjük, forduljon 
az információs szolgálathoz (info@futureu.events). 

Előfordulhat, hogy a médiában dolgozók interjúra kérik fel Önt. Az interjú készítéséhez 
Önnek kifejezett előzetes hozzájárulását kell adnia. A felkérést bármikor vissza is 
utasíthatja. Amennyiben az ülések előtt ilyen kéréssel fordulnak Önhöz és iránymutatásra 
van szüksége, az információs szolgálat (info@futureu.events) készséggel áll 
rendelkezésére. 

 
Visszaélések 

Amennyiben az Európa jövőjéről szóló konferencia során bármilyen jellegű visszaélést 
tapasztal vagy észlel, forduljon bizalommal az információs szolgálathoz. 

 

Információs szolgálat 

A vitacsoportok információs szolgálata segítséget nyújt Önnek, és minden kérdésére az 
Ön nyelvén válaszol. Kezeli az utazásához szükséges foglalásokat és támogatást, 
figyelembe véve az Ön sajátos igényeit (pl. étrend, különleges támogatás), és mindvégig 
folyamatosan rendelkezésére áll. Minden logisztikai kérdéssel kapcsolatban további 
tájékoztatással fogunk szolgálni. Az információs szolgálattal a +32 460 249 839 
telefonszámon vagy a info@futureu.events e-mail-címen léphet kapcsolatba. 
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