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Összefoglaló jelentés az Európa jövőjéről szóló konferencia  

vezető testületének kilencedik üléséről  

2022. április 5., kedd 

11:00–12:30, az Európai Parlament székhelye (R3.1. terem, hibrid ülés) 

Résztvevők: a résztvevők listáját lásd a mellékletben. 

Összefoglaló és összegzés: 
 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testülete 2022. április 5-én, hibrid formában 
tartotta meg kilencedik ülését. Az ülés társelnökei Guy VERHOFSTADT európai parlamenti 
képviselő, Clément BEAUNE, Franciaország Európa-ügyi államtitkára és Dubravka ŠUICA, a 
Bizottság demokráciáért és demográfiáért felelős alelnöke voltak. 
 
A vezető testület jóváhagyta a konferencia április 8–9-i plenáris ülésének napirendjét.  
 
A vezető testület jóváhagyta a konferencia módosított ülésnaptárát, amely tartalmazza a 
konferencia április 29–30-i további plenáris ülését is. Megerősítette továbbá, hogy 2022 őszén 
az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság részvételével egy olyan 
rendezvényt tartanak majd, amelyen visszajelzést adnak a polgárok számára.   
 
Végezetül a társelnökök pontosítással szolgáltak a vezető testület számára arról, hogy a 
konferencia miként fog tovább zajlani mind május 9. előtt (a polgári vitacsoportok 
ajánlásainak a plenáris ülés javaslataivá való átalakítása tekintetében, különösen a 
munkacsoportok szerepét és a plenáris ülésen a konszenzus értékelésének módját illetően), 
mind pedig május 9. után (az uniós intézmények által a konferencia végeredménye alapján 
saját hatáskörükön belül és a Szerződésekkel összhangban hozandó intézkedések 
tekintetében). 
 

1. A 2022. április 8–9-i plenáris ülés javasolt napirendjének jóváhagyása 

E napirendi pont megvitatását Dubravka Šuica (társelnök) vezette le. Hangsúlyozta, hogy a 
plenáris ülést teljes egészében személyes részvétel útján kell megtartani, és annak a 
döntéshozók magas szintű szerepvállalását kell mutatnia az ülésteremben való fokozott 
jelenlét biztosításával. Az egyik munkacsoport elnökének kérésére tisztázták, hogy 
amennyiben az elnök és a szóvivő ilyen döntést hoz, kivételesen több munkacsoporti ülésre 
is sor kerülhet.  
 
Bejelentették, hogy a plenáris ülésen folytatandó viták sorrendjét közvetlenül a vezető 
testület ülése után közzéteszik. 
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Összegzés: 

A vezető testület jóváhagyta a konferencia április 8–9-i plenáris ülésének napirendjét. 

 
2. A konferencia módosított ülésnaptárának jóváhagyása 

E napirendi pont megvitatását Guy Verhofstadt (társelnök) vezette le, aki jelezte, hogy az 
ülésnaptárban immár a konferencia április 29–30-i további plenáris ülése is szerepel. E 
plenáris ülés a tervek szerint a javaslattervezeteket értékelő alkotóelemek üléseit, valamint a 
javaslatokkal kapcsolatos konszenzus értékelését célzó plenáris üléseket is magában foglalja.  

Az elnök szólt a május 9-i politikai zárórendezvényről is, amelyen a három elnök megkapja a 
konferencia zárójelentését a társelnököktől. Guy Verhofstadt elmondta, hogy várakozásai 
szerint a három elnök közös nyilatkozatot terjeszt majd elő. 

Az elnök kifejtette, hogy még nem tűzték ki annak a rendezvénynek a pontos dátumát, 
amelynek során a három intézmény visszajelzést ad majd a polgároknak a követő 
intézkedésekről, de 2022 őszére várható.  

Dubravka Šuica (társelnök) elmondta, hogy ez a visszajelzést célzó rendezvény a kezdetek óta 
szerepelt az ülésnaptárban, és kiemelte annak fontosságát és célját, amely a polgárok 
tájékoztatása a konferencia nyomán hozandó intézkedésekről és az intézmények ezzel 
kapcsolatos vállalásairól. Kifejtette továbbá, hogy a konferencia április 29–30-i plenáris ülése 
fontos lesz a javaslatokkal kapcsolatos konszenzus kialakítása szempontjából. 

Az ezt követően a vezető testület tagjaival és megfigyelőivel tartott véleménycsere során:  

• több tag – néhány meglehetősen határozott hangnemben – megjegyezte, hogy 2021 
decembere óta nem került sor vezető testületi ülésre, 

• megvitatták a május 9-i zárórendezvény lehetséges programját és további részleteit, 
• szóltak arról, hogy fontos biztosítani, hogy a konferencia plenáris ülésein való 

részvétel minden tag számára vonzó legyen. Egyértelművé kell tenni – e részvétel 
biztosítása érdekében is –, hogy a tagok hozzájárulásai hozzáadott értéket 
képviselnek. 

• hangsúlyozták, hogy a konferencia utolsó plenáris ülése és a zárórendezvény között 
újabb vezető testületi ülésre van szükség. 

• megerősítették annak fontosságát, hogy a három intézmény az év vége felé 
visszajelzést adjon a polgároknak. 

• a vezető testület egyik tagjának kérésére megállapodtak arról, hogy az ülésnaptárban 
pontosítják, hogy a visszajelzést célzó rendezvény keretében a három intézmény 
visszajelzést ad a polgároknak a konferencia eredményéről. 
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Az elnök megerősítette továbbá, hogy a vezető testület két további ülést tart, mégpedig egyet 
a konferencia utolsó plenáris ülése és egyet a május 9-i zárórendezvény előtt.  

Clément Beaune (társelnök) ismételten elmondta, hogy az Európai Parlament, az Európai 
Bizottság és a Tanács jelenleg tárgyalja a május 9-i rendezvény részleteit, és hogy a vezető 
testületet a későbbiekben tájékoztatni fogják ezekről a részletekről. A három elnök által az e 
rendezvény alkalmával betöltendő szerepről és az általuk teendő felszólalásokról még nem 
született döntés. Egyetértett azzal, hogy a vezető testület a zárórendezvény előtt térjen vissza 
erre a kérdésre, és megerősítette, hogy támogatja, hogy az intézmények az ősz folyamán a 
visszajelzést célzó rendezvényt tartsanak. 

Összegzés:  

A vezető testület jóváhagyta a konferencia módosított ülésnaptárát, amely tartalmazza a 
konferencia április 29–30-i további plenáris ülését is. Megerősítette továbbá, hogy 2022 
őszén az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság részvételével 
egy olyan rendezvényt tartanak majd, amelyen visszajelzést adnak a polgárok számára.   

 

3. A polgárok ajánlásaitól a plenáris ülésen tett javaslatokig: az aktuális helyzet 

E napirendi pont megvitatását Clément Beaune (társelnök) vezette le. A konferencia 
társelnökei által elfogadott fő módszertani elvek és a kapcsolódó tanácsi megbeszélések 
fényében emlékeztetett arra, hogy a plenáris ülés végleges javaslatainak alapját a polgári 
vitacsoportok ajánlásai képezik, és hogy a munkacsoportoknak munkájuk során egységes 
módszertant kell alkalmazniuk. Ezt követően hangsúlyozta, hogy a plenáris ülés valamennyi 
alkotóeleme szabadon dönthet arról, hogy az április 29–30-i plenáris ülésen hogyan alakítja ki 
a javaslatokkal kapcsolatos álláspontját. A Tanács a maga részéről nem fog fontossági 
sorrendet felállítani a javaslatok között, és nem fog állást foglalni a javaslatok tartalmáról sem, 
hanem a javaslatok fő témáira és megvalósíthatóságára összpontosít majd. Hangsúlyozta 
ezzel szemben, hogy a polgárok megállapíthatnak fontossági sorrendet/rangsort, és kifejezik 
majd egyetértésüket vagy egyet nem értésüket a javaslatokkal.  

Az elnök kiemelte továbbá, hogy egyértelmű különbséget kell tenni a május 9. előtti és a 
május 9. utáni szakaszok között. Az uniós intézmények csak május 9. után fognak tudni 
ténylegesen szerepet játszani és a javaslatok nyomán intézkedéseket hozni, a Szerződésekkel 
és saját belső eljárásaikkal összhangban. Végezetül hangsúlyozta, hogy a konferencia 
rendszeres utókövetésére lesz szükség annak érdekében, hogy a polgárokat tájékoztassák 
ajánlásaik utóéletéről.  

Az ezt követő vita keretében:  

• kételyek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a munkacsoportok milyen szerepet 
játszanak a polgárok ajánlásainak a plenáris ülés javaslattervezeteivé való 
átalakításában, mivel aggodalmak merültek fel a tekintetben, hogy mozgásterük 
túlságosan korlátozott lesz, 

• pontosításokat kértek a javaslatokkal kapcsolatos konszenzus kialakítására 
vonatkozóan, különös tekintettel arra, hogy az alkotóelemek hogyan fejezhetik ki 
támogatásukat vagy ellenzésüket egy konkrét javaslatot illetően. Néhányan azt is 
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szorgalmazták, hogy a hivatalos konszenzus ne csak a konferencia eljárási 
szabályzatában említett négy alkotóelemre terjedjen ki, 

• aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a vezető testületnek határozatot 
kell hoznia a javaslatok tartalmáról, amennyiben a plenáris ülés nagyobb fokú 
nyilvánosságot és átláthatóságot biztosít, 

• felmerült egy kérdés a polgárok azon várakozásaival kapcsolatban, hogy a 
konferencia részeként befolyásolhatják az EU intézményi felépítését, amelyet az 
uniós intézmények végső döntéseként jellemeztek. 

A társelnökök ezt követően tisztázták az elfogadott módszertant és eljárást, válaszul a vezető 
testület tagjainak felszólalásaira.  

Dubravka Šuica (társelnök) emlékeztetett arra, hogy a társelnökök által javasolt módszertan 
eleget tesz a vezető testület tagjai és megfigyelői azon kérésének, hogy a konferencia 
zárószakaszára vonatkozóan egyértelmű iránymutatás, a plenáris ülés és munkacsoportjai 
számára pedig egységes keret álljon rendelkezésre. Emlékeztetett arra, hogy az együttes 
nyilatkozatban eredetileg nem irányoztak elő munkacsoportokat, hanem azért hozták létre 
őket, hogy megkönnyítsék a plenáris ülés munkáját, mivel annak összetétele nem annyira 
karcsú, mint azt eredetileg tervezték. Kifejtette, hogy a közös titkárság miként dolgozta ki az 
összes munkacsoport standard eszközeként a Grids című munkadokumentumot, amely 
valamennyi munkacsoport számára lehetővé tette, hogy úgy készítse elő és dolgozza ki a 
javaslattervezeteket, hogy azok továbbra is szoros kapcsolatban álljanak a polgárok 
ajánlásaival. Emlékeztetett arra, hogy egyes munkacsoportokban néhány kérdés eleinte 
különböző megközelítésekben merült fel, de most már sokkal nagyobb az egységesség, és 
valójában a rendszer működik. Azt szorgalmazta, hogy most ne változtassunk a rendszeren, 
és engedjük, hogy a munkacsoportok elnökei és szóvivői befejezzék munkájukat.  

Dubravka Šuica társelnök hangsúlyozta, hogy a munkacsoportok – miközben munkájukat a 
polgári vitacsoportok ajánlásaira és a többnyelvű digitális platformon gyűjtött 
hozzájárulásokra alapozzák – további elemekkel egészíthetik ki ezeket, amennyiben a 
munkacsoportok elnökei és szóvivői konszenzusosnak tartják őket.   

Guy Verhofstadt (társelnök) hozzátette, hogy minden javaslatot az április 8–9-i plenáris ülés 
elé fognak terjeszteni az esetleges kifogások megállapítása érdekében. Ha a négy alkotóelem 
egyike sem emel kifogást egy adott javaslat ellen, az azt jelenti, hogy konszenzus alakult ki 
azzal kapcsolatban. Kifogás esetén a vezető testület a későbbiekben teljes mértékben 
átlátható módon foglalkozik majd azokkal, és a legutolsó, április 29–30-i plenáris ülésen 
visszatér e kifogásokra.  

Hangsúlyozta továbbá, hogy egy ajánlás javaslattá való átalakítása nem egyszerű átmásolást 
jelent, és hogy az eljárási szabályzat 17. cikke kimondja, hogy a javaslatok alapját „a nemzeti 
és európai polgári vitacsoportok ajánlásai, valamint a többnyelvű digitális platformon” témák 
szerint csoportosítva ”gyűjtött hozzájárulások” képezik. 

Clément Beaune (társelnök) kiegészítette a fentieket, hangsúlyozva, hogy a 
munkacsoportoknak érdemi szerepük van a folyamatban, amely abban áll, hogy a polgárok 
ajánlásait konkrét és operatív javaslatokká alakítják át. Megjegyezte, hogy a plenáris ülés 
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minden egyes alkotóeleme az általa legmegfelelőbbnek ítélt módon fejti majd ki álláspontját 
a javaslatokkal kapcsolatban. Ami a Tanácsot illeti, az nem fog megfogalmazni semmilyen 
álláspontot a javaslatok tartalmával kapcsolatban, ehelyett egyik javaslat ellen sem fog 
kifogást emelni, amennyiben azok a polgári vitacsoportok ajánlásain alapulnak. 
Összességében, ha a négy alkotóelem egyike sem emel kifogást egy javaslattal szemben, 
akkor a javaslat be fog kerülni a zárójelentésbe. Végezetül a társelnök emlékeztetett arra, 
hogy a konferencia nem döntéshozó szerv. A döntéshozatal csak május 9. után kezdődik, és 
annak során az egyes uniós intézmények saját hatáskörükben és a Szerződésekkel 
összhangban járnak el. 

 

Összegzés:  

Végezetül a társelnökök pontosítással szolgáltak a vezető testület számára arról, hogy a 
konferencia miként fog tovább zajlani mind május 9. előtt (a polgári vitacsoportok 
ajánlásainak a plenáris ülés javaslataivá való átalakítása tekintetében, különösen a 
munkacsoportok szerepét és a plenáris ülésen a konszenzus értékelésének módját illetően), 
mind pedig május 9. után (az uniós intézmények által a konferencia végeredménye alapján 
saját hatáskörükön belül és a Szerződésekkel összhangban hozandó intézkedések 
tekintetében).   

 

A következő ülés időpontja:  

A vezető testület megállapodott arról, hogy a konferencia április 29–30-i plenáris ülése 
előtt, továbbá a május 9-i rendezvény előtt is újra összeül. 

 

Kapcsolattartó: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek és Matteo Riceputi, a közös titkárság 
tagjai. 
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AZ EURÓPA JÖVŐJÉRŐL SZÓLÓ KONFERENCIA VEZETŐ TESTÜLETÉNEK ÜLÉSE 

2022. április 5., 11:00–12:30, az Európai Parlament székhelye (R3.1. terem, hibrid ülés) 

  
A RÉSZTVEVŐK LISTÁJA 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 

  
OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 

Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson, Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General, ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 

MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
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Minister for EU Affairs 
OBSERVER Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 

State Secretary for EU Affairs 
OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 

Director general for EU affairs 
OBSERVER 

COSAC 
David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK,  
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN,  
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 


