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A jövő rajtad 
is múlik

Rövid ismertető az Európa jövőjéről  
szóló konferenciáról
Az Európa jövőjéről szóló konferencia egyedülálló és időszerű 
lehetőség az európai polgároknak az európai kihívások és prioritások 
megvitatásához. Függetlenül attól, hogy Ön hol él és mivel foglalkozik, 
ez az a fórum, ahol elgondolkozhat azon, hogy milyen jövőt is képzel 
el az Európai Uniónak, és ahol ennek a jövőnek az alakításában is 
közreműködhet.

Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság elkötelezték 
magukat amellett, hogy meghallgassák az európai polgárokat, és – 
hatáskörükön belül – lépéseket tegyenek a megfogalmazott ajánlások 
megvalósításáért.

A konferencia várhatóan 2022 tavaszára fogja elfogadni az Európa 
jövőjére vonatkozó következtetéseit és iránymutatását.

Ki vehet részt?
Európai polgárok az élet minden területéről és az Unió minden 
szegletéből, különösen a fiatalok, akik központi szerepet játszanak az 
európai projekt jövőjének alakításában.

Európai, nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint civil társadalmi 
és egyéb szervezetek, amelyek rendezvényeket szervezésével és 
ötletekkel kívánnak hozzájárulni a konferenciához.

Minden résztvevőnek tiszteletben kell tartania a konferencia alapelveit 
rögzítő alapokmányban lefektetett értékeket.

Mondd el a véleményed!
https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu


Milyen elemekből épül fel a konferencia?
Többnyelvű digitális platform, ahol a polgárok megoszthatják ötleteiket, és 
online beadványokat küldhetnek. Ezeket a konferencia során összegyűjtik, elemzik és 
közzéteszik.

Decentralizált események, vagyis online, személyes1  és hibrid rendezvények, 
amelyeket polgárok és szervezetek, valamint országos, regionális és helyi hatóságok 
tartanak Európa-szerte.

Európai polgári vitacsoportok, amelyek – a polgárok által a digitális platformon 
keresztül beküldött hozzászólások alapján – különböző témákat beszélnek meg. Ezek 
a vitacsoportok lakóhely, nem, életkor, társadalmi-gazdasági háttér és/vagy képzettségi 
szint tekintetében reprezentatívak lesznek.

A konferencia plenáris ülései, biztosítják, hogy a nemzeti és az európai polgári 
vitacsoportok témák szerint csoportosított ajánlásait előre meghatározott kimenet 
nélkül vitassák meg, és hatókörük se korlátozódjék előre meghatározott szakpolitikai 
területekre.
A konferencia plenáris ülésének résztvevői – egyenrangú felekként – az Európai 
Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság képviselői, továbbá az összes nemzeti 
parlamentből érkező képviselők, valamint polgárok lesznek.
A plenáris ülésen képviseltetni fogja magát a Régiók Bizottsága, a Gazdasági és 
Szociális Bizottság, a szociális partnerek és a civil társadalom is.
Az EU nemzetközi szerepéről szóló vitákban az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője is részt fog venni.
A konferencia plenáris ülésének következtetéseit a vezető testület fogja levonni és 
közzétenni.

Mi lesz a digitális platform szerepe?
A digitális platform lesz a konferencia középpontja, amelyen keresztül 
Ön is részt vehet és felszólalhat a konferencián. Itt oszthatja meg
gondolatait Európáról és a szükséges változásokról, itt ismerheti meg 
mások véleményét, itt kereshet eseményeket a közelben, itt szervezheti 
meg saját rendezvényét, és követheti figyelemmel a konferencia 
haladását és eredményeit.

Hogyan adhat hangot véleményének?
Egyszerűen válasszon egy Önt foglalkoztató témát vagy egyet a 
megadott témák széles köréből, és fogalmazza meg véleményét a 
konferencia felé. Elképzeléseit a konferencia során összegyűjtik, elemzik 
és közzéteszik a platformon.
Mindez aztán bekerül az európai polgári vitacsoportokban és a plenáris 
üléseken zajló megbeszélésekbe. Visszajelzési mechanizmus fogja 
biztosítani, hogy a konferencia rendezvényein kifejtett elképzelések 
konkrét, uniós intézkedésekre irányuló ajánlásokat eredményezzenek.
A konferencia végső eredményeit egy jelentésben fogják ismertetni 
az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökeivel. A három 
intézmény – saját hatáskörein belül és a Szerződésekkel összhangban –  
haladéktalanul meg fogja vizsgálni, miként lehetne hatékonyan 
továbblépni a jelentés alapján.

1 A koronavírus-világjárvány alakulásának függvényében és a kapcsolódó korlátozások betartásával.



Ki fogja vezetni a konferenciát?
A konferencia a három intézmény égisze alá tartozik, amelyeket az alábbiak 
képviselnek:

 
 

Guy Verhofstadt, 
európai parlamenti 

képviselő

 
 

Gašper Dovžan,  
európai ügyekért felelős államtitkár,  

a Tanács szlovén elnökségének 
képviseletében

 

Dubravka Šuica,  
az Európai Bizottság 

demokráciáért és demográfiáért 
felelős alelnöke

A testület rendszeresen beszámol az együttes elnökségnek.

A vezető testület feladata, hogy konszenzussal hozzon döntést a konferencia 
munkájával, folyamataival és eseményeivel kapcsolatosan, felügyelje a konferencia 
haladását, továbbá előkészítse a konferencia plenáris üléseit, ideértve a polgárok 
hozzájárulásait és azok nyomon követését is.

A vezető testület munkáját egy korlátozott méretű, a három intézményt egyenlően 
képviselő tisztviselőkből álló közös titkárság segíti.

The Conference on the Future of Europe is yours. 
Mondd el a véleményed! Jelentkezzen be még ma az Európa jövőjéről 
szóló konferencia platformjára.

A jövő rajtad is múlik.

#TheFutureIsYours 
https://futureu.europa.eu 

Mondd el a véleményed!
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David Sassoli,  
az Európai Parlament elnöke

 
 

Janez Janša,  
az Európai Unió Tanácsának soros 

elnöksége képviseletében 

 
 

Ursula von der Leyen,  
az Európai Bizottság 

elnöke

Ők hárman együttes elnökségként fognak eljárni.

Az együttes elnökség munkáját egy vezető testület segíti, amelynek szintén a három intézmény 
a társelnöke.

https://futureu.europa.eu
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