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1. Az ülés megnyitása 
 
Mivel Dahlgren miniszter egy vonat meghibásodása miatt késve érkezett, a munkacsoport negyedik ülését 
Asees Ahuja, a Miniszterelnöki Hivatal EU koordinációs titkárságának vezetője nyitja meg, és kezdetben ő 
elnököl. Hangsúlyozza, hogy a munkacsoport témái most, az ukrajnai orosz inváziót követően mennyire a 
figyelem középpontjába kerültek.  

 
2. Vita a 4. európai polgári vitacsoport ajánlásairól 
 
Dahlgren miniszter, figyelembe véve a munkacsoportban a polgárok képviselőivel folytatott megbeszéléseit, 
a 4. vitacsoport ajánláscsomagjai alapján három téma köré csoportosított tematikus napirendet küldött ki: 
 

1. Önállóság és stabilitás 
2. Az EU mint nemzetközi partner 
3. Erős EU egy békés világban 

 
Minden egyes vitához az elnök előbb polgárokat kérne fel arra, hogy ismertessék a szóban forgó 
ajánlásokat, és magyarázzák el az ezek mögött álló indokokat és indítékokat. Ezt követően a csoport többi 
tagja reagálhat, és vita alakulhat ki. A polgárok kidolgoztak egy eltérő javasolt klaszterezési rendszert, 
amelyet az ülés elején megosztottak a munkacsoport többi tagjával.  

 
1. munkaterület:  Önállóság és stabilitás 
  
Az elnök felhívja a figyelmet az e témakörben megfogalmazott hat ajánlásra. Ezek az etikus európai 
termékek megfizethetőségét, fenntarthatóságát és elérhetőségét biztosító szakpolitikák kidolgozásától az 
energiafüggőség csökkentéséig terjednek. 

A „nagykövetként” fellépő polgárok ajánlásokat terjesztenek elő e témában, külön felhívva a figyelmet az 
energiaautonómia szükségességére (amint azt a közelmúlt eseményei is alátámasztják), a megújuló 
energiaforrások sokkal nagyobb mértékű fejlesztésére, valamint az EU külső határainak megerősítésére.  A 
német polgári panel képviselője ismerteti ajánlásaikat, amelyek középpontjában az áll, hogy a KKBP 
területén a döntéshozatal során az egyhangúság követelményét minősített többségi szavazással kell 
felváltani. A német panel azt is hangsúlyozza, hogy stratégiai energia- és élelmiszerellátásra van szükség, 
valamint környezetbarátabb ellátási láncra. 

Az ajánlásokra reagálva a munkacsoport más tagjai is megosztják egymással azokat az felvetéseket, 
amelyeket a továbbiakban szem előtt kell tartani. Ezek között szerepel, hogy a szigorú önellátás helyett az 
energia- és élelmiszerellátás diverzifikálására van szükség. Több képviselő felteszi a kérdést, hogy ezek az 
ajánlások vajon még mindig elégségesek-e, hiszen Ukrajna orosz megszállása előtt állították össze azokat. 



 

 

A polgárok kiállnak az ajánlások relevanciája mellett. Az elnök megemlíti, hogy az ajánlásokat a továbblépés 
során az új kontextushoz lehetne alkalmazni. 

Más képviselők felhívják a figyelmet a munkacsoport európai parlamenti képviselői által készített 
dokumentumra. Szó esik a jogállamiság fontosságáról és arról is, hogy az EU-t a lehető legközelebb kell 
hozni a polgárokhoz. 

2. munkaterület:  Az EU mint nemzetközi partner 
 
Az elnök felhívja a figyelmet az átfogó témakörhöz tartozó kilenc ajánlásra. Ezek az ajánlások az EU 
kereskedelmi partnerként betöltött pozíciójának kihasználásától a világszintű etikai, szociális és 
környezetvédelmi normák javításáig terjednek. Emellett önállóbb megújulóenergia-termelést javasolnak 
Európában, valamint a polgárok nagyobb fokú elkötelezettségét. 

A polgárok „nagykövetei” ajánlásokat terjesztenek elő e témában. Különös figyelmet fordítanak a 
következőkre: a szabványok betartását elmulasztó államok szankcionálásának szükségessége, 
ökopontozási rendszer szükségessége, a hulladékexport betiltásának kívánatossága, a fejlődő országokkal 
való partneri együttműködés szükségessége a környezet- és társadalombarátabb politikára való áttérésben 
való segítségnyújtás terén, valamint az átláthatóság és elszámoltathatóság szükségessége az uniós 
döntéshozatalban.  

Emellett megosztják a holland nemzeti polgári panel ajánlásait is. Hangsúlyozzák, hogy az EU-nak ki kell 
használnia erősségeit, amelyek közül az egyik a mérete és az a képessége, hogy nagyobb befolyást tud 
gyakorolni, mint az egyes országok külön-külön. Oroszország és Kína ellensúlyozásához erős uniós hangra 
van szükség, az EU-nak pedig képesnek kell lennie a döntések gyorsabb meghozatalára. Szükség van az 
európai hadseregek együttműködésére, még akkor is, ha az erőszakmentes megoldásokat részesítjük 
előnyben. Megosztják a litván nemzeti panel ajánlásait is. Ezek középpontjában a következők állnak: a keleti 
partnerség országaival való kapcsolatok erősítése, szigorúbb szankciók Oroszországgal szemben, a 
tagállamok közötti szolidaritás, nagyobb figyelem Kína és Afrika iránt, valamint egy európai külügyminiszteri 
poszt létrehozása. A német panel ajánlásai hangsúlyozzák, hogy az uniós zöld megállapodásnak külső 
dimenzióval kell rendelkeznie – az ukrán válság nem jelenti azt, hogy az éghajlati válság szünetel. 

Más képviselők azt hangsúlyozzák, hogy a civil társadalmat és a szociális partnereket továbbra is be kell 
vonni a demokrácia belső és külső előmozdítására irányuló munkába. Kiemelik, hogy a zöld megállapodás 
az orosz befolyás további visszaszorításának eszköze is. 

 
3. munkaterület:  Erős EU egy békés világban  
 
Az elnök felhívja a figyelmet arra a hét ajánlásra, amelyek számos kérdéssel foglalkoznak: például az 
egyhangúság helyett legyen több minősített többséggel hozott döntés, hozzanak létre közös fegyveres 
erőket, uniós szankciók, valamint ajánlások a polgárok jobb tájékoztatásával és a párbeszéd folytatásával 
kapcsolatban. 

A polgárok „nagykövetei” ajánlásokat terjesztenek elő e témában, külön felhívva a figyelmet a 21. ajánlásra 
(az egyhangúság megszüntetése a bővítés és az EU alapelveinek kivételével) és a 26. ajánlásra (bővítés 
csak az EU megszilárdítása után), a szankciók hatékonyabb eszközére, valamint a – csak védelmi célokra 
szolgáló – közös katonai erőre..   
 
Más képviselők az EU katonai beavatkozásainak békefenntartó szerepét hangsúlyozzák annak ellenében, 
hogy az EU katonai szövetséggé alakuljon.   
 
Az egyik résztvevő szerint pontosan meg kell határozni a „fegyveres erők” fogalmát, és katonai ügyekben a 
NATO-nak kell elsőbbséget élveznie, fegyveres erők alkalmazása tekintetében pedig a végső szót a nemzeti 
parlamenteknek kell kimondaniuk. A továbbiakban megvitatják az Európai Védelmi Alap és az Európai 
Közös Fegyveres Erők koncepcióját. Mivel mindenkinek az ukrajnai orosz invázió jár a fejében, a védelem 
és a biztonság, valamint az, hogy miként lehet ezeket egységesen kezelni az EU részéről, a megbeszélések 
központi témái voltak. 
 
A polgárok nagyobb átláthatóságra és oktatásra szólítanak fel annak érdekében, hogy az uniós polgárok 
jobban átlássák az EU hatásköreit és eljárásait. Hangsúlyozzák, hogy ez a terület jó példa arra, hogy az 



 

 

Európa globális szerepével foglalkozó munkacsoport számos kérdésben átfedésben van más 
munkacsoportokkal. Ezt figyelembe kell venni a további javaslatok megfogalmazásakor. 
 
 Záró megjegyzések  
 
Dahlgren elnök mindenkinek megköszöni az eredményes vitát, és reméli, hogy az hasznos visszajelzéseket 
adott a polgároknak. Megemlíti, hogy előző nap Versailles-ban volt az Európai Tanács rendkívüli ülésén, 
ahol az állam- és kormányfők megállapodtak Ukrajna politikai, humanitárius és katonai támogatásáról. 
Megemlíti, hogy most mindenki odafigyel az EU nemzetközi ügyekben betöltött szerepére, és maga az EU is 
egységesen és határozottan lép fel. 

A következő plenáris ülés előtt az irányító testület megvitatja a következő lépéseket az ajánlások 
továbbvitelével kapcsolatban. A viták addig is folytatódhatnak a WhatsApp-csoportban is. 


