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1. Az elnök megnyitója 

 

Renate Nikolay elmondja, hogy Věra JOUROVA alelnök betegsége miatt ő elnököl majd a munkacsoport 
ülésén.  

 

Renate Nikolay üdvözli az összes résztvevőt, és hangsúlyozza, hogy a munkacsoport 5. ülésének célja az 
értékekre és jogokra, a jogállamiságra és a biztonságra vonatkozó első javaslattervezettek megvitatása. 
Ezeket az első javaslattervezeteket az elnök és a szóvivők dolgozták ki a közös titkárság segítségével, az 
európai és nemzeti polgári vitacsoportok hozzájárulásai, valamint a plenáris viták, a többnyelvű digitális 
platform és a nemzeti rendezvények alapján.  

 

Az elnök emlékeztet, hogy a munkacsoport megbeszéléseinek első áttekintésére a következő napon 
(március 26-án) tartandó plenáris ülésen kerül sor.  

 

2. A szóvivők ismertetik az első javaslatokat 

 

A munkacsoport szóvivői hangsúlyozták az első javaslatok kidolgozása során követett konstruktív és 
eredményes folyamatot.  

 

Az 1. témakört (Jogállamiság, demokratikus értékek és európai identitás) illetően kiemelték, hogy tisztázni 

kell a holland nemzeti testület arra vonatkozó ajánlását, hogy az új tagállamok csatlakozásának feltétele 

legyen az uniós hozzáadott érték. Megemlítették továbbá azt az elképzelést, hogy a Bizottság 

jogállamiságról szóló éves jelentésére építve hozzanak létre egy, a jogállamiságról szóló konferenciát. 

Végezetül hangsúlyozták a feltételességről szóló rendelet nem költségvetési területekre történő 
kiterjesztéséről folytatott megbeszéléseket.  
 

A 2. témakört (Adatvédelem) illetően jelezték, hogy az első tervezet jól halad, és jól tükrözi a polgárok 
véleményét.  

 



 

 

A 3. klasztert (Media, álhírek, dezinformáció, tényellenőrzés, kiberbiztonság) illetően széles körű 
konszenzus alakult ki és emlékeztettek annak fontosságára, hogy „kötelezőként” hivatkozzanak a 

médiaműveltséggel kapcsolatos iskolai képzések jellegére.  
 

A 4. témakört (Megkülönböztetésmentesség, egyenlőség és életminőség) illetően különböző álláspontokra 
hívták fel a figyelmet az életminőség biztosítása érdekében végrehajtandó beruházásokkal kapcsolatban. 

Felvetették továbbá, hogy további megbeszéléseket kell folytatni azokról az ösztönzőkről, amelyeket – 

többek között esetleges adókedvezmények és megfizethető gyermekgondozás révén – a nagyobb 

munkaerőpiaci egyenlőség elérése érdekében kellene alkalmazni.  

 

Végül az 5. klasztert (Állatjogok, mezőgazdaság) illetően széles körű elégedettségüket fejezték ki az első 
javaslattervezettel kapcsolatban. .  

 

3. Az első javaslattervezetek megvitatása  
 

A vita során a munkacsoport részletesen megvitatta a javaslattervezetek tartalmát, különösen az alábbi 

pontokat illetően:   
 

- az 1. klasztert illetően számos résztvevő kérte, hogy a szöveg egészüljön ki az Alapjogi Chartára történő 
kifejezett hivatkozással, valamint az európai polgársághoz fűződő jogok konkrétabb meghatározásával;  

 

- a 2. klaszterrel kapcsolatban a résztvevők kiemelték, hogy további gondolkodásra van szükség a személyes 
adatokat feldolgozó szervezetek engedélyezése szankcionálásának lehetőségével kapcsolatban;  
 

- a 3. klasztert illetően a „jogellenes politikai beavatkozás” fogalma érdemi vitát váltott ki a 

munkacsoporton belül, amelynek során több tag kérte, hogy a későbbiekben pontosítsák annak fogalmát;  
 

- a 4. klasztert illetően néhány résztvevő hangsúlyozta, hogy tovább kell vizsgálni a gazdasági modell 

jövőjét, a szakszervezetek szerepét, valamint az adókikerülés és az adóparadicsomok kezelésének legjobb 
módjait;  

 

- az 5. klasztert illetően a résztvevők javasolták, hogy jobban vegyék figyelembe „a termelőtől a 
fogyasztóig” uniós stratégia prioritásait.  

 

4. Az elnök lezárja az ülést 

 

Renate Nikolay elnök hangsúlyozza, hogy az ülés során nagyon jó eredményeket sikerült elérni. Elmondja, 

hogy a javaslattervezeteket az ülésen kifejtett elképzelésekkel összhangban felül kell vizsgálni, és hogy ezzel 

kapcsolatban írásbeli észrevételeket lehetne küldeni a közös titkárságnak. A felülvizsgált tervezeteket a 

tervezetekkel megegyező eljárás szerint, azaz az elnök és a szóvivők készítik el a közös titkárság 
segítségével, és azokat a munkacsoport következő, április 7-i ülésén terjesztik elő. 
 

Végezetül kiemeli, hogy az ülésen folytatott vita nagyszerű alapul szolgálhat a másnapi plenáris ülésen való 
jelentéstételhez.  

 


