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Az ülés megnyitása 

Az elnök hangsúlyozza, hogy az ülés célja a javaslatok véglegesítése. A munkacsoport tagjai által kézhez 

kapott átdolgozott dokumentumban figyelembe vették a munkacsoport előző ülésén elhangzottakat, valamint 

a tagok által benyújtott írásbeli visszajelzéseket. A Közös Titkárság a módosítások megfogalmazásakor 

együttműködött a polgári komponenssel. Minden javaslatot figyelembe vettek, bár a polgári komponens 

néhányat nem fogadott el. Az elnök asszony kiemeli továbbá, hogy kedden virtuális formában informális  

polgári találkozót tartott. Az elnök és a szóvivő az erre a találkozóra elkészített átdolgozott javaslatokat 

áttekintve úgy véli, hogy a hozzászólások alaposak, és nem sokban térnek el attól, ami a polgárok 

javaslatainak középpontjában áll – vagyis az ajánlásoktól. A polgárok úgy döntöttek, hogy a más 

munkacsoportokkal esetlegesen átfedésben lévő témákat megtartják ebben a munkacsoportban, mivel a 

javaslatok valóban tartalmaznak külkapcsolatokkal kapcsolatos konkrét szempontokat.  

 

A korábbi ülésekhez hasonlóan a javaslatokat ezúttal is csoportos sorrendben, javaslatról javaslatra 

tárgyalják, hogy kitérhessenek a munkacsoport valamennyi komponense részéről felmerülő, még fennálló 

nézeteltérésekre vagy javítási igényekre. 

 

Az egyes javaslatok megtárgyalása előtt vita alakul ki arról, hogy a javaslatok közül néhánynak van-e 

relevanciája ebben a munkacsoportban, amit különösen a munkacsoport nemzeti parlamenti komponense 

hangsúlyozott. A szóvivő ismét felhívja arra a figyelmet, hogy mindezen témákat a nemzetközi  kontextusban 

fellépő EU szemszögéből vizsgálják. A többi komponens elismeri, hogy valószínűleg vannak átfedések más 

munkacsoportokkal, de jobb az átfedés, mint releváns javaslatok kihagyásának kockázata. A munkacsoport 

egyetért az inkluzív megközelítéssel.  

Vita a javaslatokról 

Az 1. javaslatról élénk vita alakul ki, és az ötletek a stratégiai ágazatokban végrehajtandó uniós és nemzeti 

szintű beruházásoktól kezdve a meglévő programok, például az InvestEU felhasználásáig sorjáznak. 

Megvitatják az ilyen típusú stratégiai intézkedésekkel kapcsolatos, a szegénység esetleges rövid távú 

növekedésével kapcsolatos aggályokat. A polgárok tudatában vannak annak, hogy a tisztességes és 

igazságos átmenet érdekében foglalkozni kell a szegénységgel és más rövid távú problémákkal, ám a 

hosszú távú előnyök óriásiak. Megvitatják az autonómia versus protekcionizmus kérdését is. A polgárok 

kiállnak az autonómia felé való elmozdulás mellett a stratégiai területeken, ugyanakkor elismerik a 

versenyző, nyitott piac előnyeit. 

Élénk vita alakul ki a 2. és a 3. javaslat kapcsán is, mivel itt a lehetőségek átfedésben vannak más 

munkacsoportokban tett javaslatokkal, és úgy tűnik, hogy közelítenek is egymáshoz. A polgárok 

hangsúlyozzák, hogy az EU-nak képesnek kell lennie arra, hogy etikailag védhető forrásokból biztosítsa az 

erőforrásokat. Az energiatermelésről és -ellátásról szóló 3. javaslattal kapcsolatban a polgárok azzal 

érvelnek, hogy az ajánlások céljuk szerint szándékosan átfogóak, ezzel lehetővé téve a jövőbeli helyzetekre 

való alkalmazhatóságot, ezért nem térnek ki konkrét országokra/régiókra. 

Az ülésen a 4. javaslatról folyik legtovább a vita. A polgárok szeretnék elérni, hogy a hangsúly továbbra is 

azon maradjon, hogy az EU döntéshozatala gyors és hatékony legyen. Sok szó esik a minősített többségi 

szavazásról: hogyan lehetne alkalmazni a jelenlegi szerződéseken belül, valamint a szerződés 

módosításának megvitatása annak érdekében, hogy általánosan alkalmazhatóvá váljon. A bővítésről folyó 



 

 

vita a bővítés stratégiai jelentőségének szem előtt tartására összpontosítanak. A polgárok megértik ezt, és 

célul azt tűzik ki, hogy az EU erős, stabil és a bővítésre kész legyen, még a döntéshozatal tekintetében is.  

Az 5. javaslathoz nem nyújtanak be jelentős módosításokat. 

A 6. javaslatról is heves vita folyik, és a munkacsoport számos tagja támogatja azokat az elképzeléseket, 

amelyek szerint az EU-nak erős szereplőnek kell lennie, és értékelnie kell a NATO-val való kapcsolatát, 

miközben új védelmi stratégiákat is meg kell fontolnia – mindezt úgy, hogy valamennyi védelmi döntés 

meghozatalakor elsősorban is szem előtt tartja identitását, a béke és a jólét előmozdítójaként játszott 

szerepét. A felszólalások során megvitatják az egyes országok NATO-tagsággal kapcsolatos eltérő 

álláspontjait. A védelmi vitát összefüggésbe hozzák a stratégiai autonómiával is. A polgárok szabad és 

tisztességes médiát sürgetnek, amelyben a dezinformációt azonosítani és ellensúlyozni lehet. Az EU új 

típusú fegyveres erőinek mértékét és létét illetően eltérőek a vélemények, de széles körű egy etértés van 

abban, hogy azokat csak védelmi célokra szabad felhasználni.  

A 7. javaslat kapcsán széles körű az egyetértés. A polgárok kérik, hogy az autokratikus rendszerek mellett a 

hibrid rezsimeket is említsék meg. Az EU bővítésre való felkészüléséről szólva pozitívabb megfogalmazást 

sürgetnek. A vita azt is felszínre hozza, hogy a bővítés tekintetében a Nyugat -Balkánnál szélesebb körben 

kell gondolkodni, és megállapodnak a „tagjelölt és potenciális tagjelölt országok” kifejezés használatában az 

érintett országok felsorolása helyett. 

Összefoglaló megjegyzések 

Az ülés tovább tart a megszabott időtartamnál, ezért a vita utolsó 15 percében nincs tolmácsolás. Ahuja 

asszony jelzi, hogy a Közös Titkárság figyelembe veszi ezt a vitát, és a polgárokkal együttműködve további 

módosításokat fog bevezetni a javaslatokba – a cél az, hogy a frissített javaslatokat eljuttassák a 

munkacsoportnak még azelőtt, hogy azokat a szombat délutáni plenáris vitára bocsátanák. Az eltérő nézetek 

a munkacsoport eredményei között egyértelműen meg fognak jelenni, csakúgy, mint a javaslatok forrásai.  


