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1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 

Věra JOUROVÁ elnök először is emlékeztet a tragikus nemzetközi helyzetre, hangsúlyozva az EU arra 
irányuló erőfeszítéseit, hogy gyengítse az orosz agresszort, és hogy az európai egység és ellenálló képesség 
bizonyítékaként fogadja az ukrán menekülteket.  

 

Az elnök ezt követően részletesebb magyarázatot ad az eljárásról és a következő lépésekről, és felvázolja, 
hogy ez az ülés a megbeszélések utolsó fordulójaként és a polgárok ajánlásaival kapcsolatos 

inputgyűjtésként szolgál majd. A megbeszélések az értékekhez és jogokhoz, a jogállamisághoz és a 

biztonsághoz kapcsolódó ajánlások öt csoportja köré rendeződnek, nevezetesen: i. Az állatok jogai és 
mezőgazdaság, ii. Megkülönböztetésmentesség, egyenlőség és életminőség, iii. Média, álhírek, 
dezinformáció, tényellenőrzés, kiberbiztonság, iv. Adatvédelem és v. Jogállamiság, demokratikus értékek és 
európai identitás.  

 

JOUROVÁ elnök végül leszögezi, hogy az ülésen folytatott megbeszélések – a konferencia szabályainak 

megfelelően eddig beérkezett észrevételekkel együtt – beépülnek majd a saját maga és a csoport két 

szóvivője által a következő, március 25-i ülést megelőzően, a közös titkárság segítségével elkészítendő 
javaslattervezetekbe. Ezeket a javaslattervezeteket ezután a következő üléseken fogják megvitatni a 

konferencia következő plenáris üléseinek részeként, tekintettel arra, hogy a végleges jelentést május 9-én 

fogják benyújtani.  

 

2. Vita 

 

Ezt követően az elnök megnyitja a klaszterek szerint strukturált vitát, és minden alkalommal megadja a 
polgároknak a szót a vita megnyitásához.  

 

 2.1 Az állatok jogai, mezőgazdaság 
 

A polgárok konkrét és gyors intézkedésekre szólítanak fel az állatok jogainak és méltóságának biztosítása 

érdekében.  
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Azt is szorgalmazzák, hogy a környezet megfelelő védelme érdekében tovább kell fejleszteni a fenntartható 
gazdálkodást és a mezőgazdaságot az EU-ban, különösen a környezetvédelmi előírásokat tiszteletben tartó 
vállalatoknak nyújtott ösztönzők és az azokat nem tiszteletben tartó vállalatokra vonatkozó visszatartó 
intézkedések révén.   

 

Megemlítik a harmadik országokkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatokat is; a polgárok szerint ezeknek 

összhangban kell lenniük az EU-n belül alkalmazandó intézkedésekkel és normákkal. Ezért elsőbbséget kell 
biztosítani a környezetvédelmi politikánkhoz igazodó harmadik országokból származó termékek 

behozatalának.  

 

 2.2 Megkülönböztetésmentesség, egyenlőség és életminőség 

 

Az elnök megjegyzi, hogy ebben a klaszterben vannak átfedések a szociális ügyekkel foglalkozó 

munkacsoporttal, és ezeket egy későbbi szakaszban finomítani kell.  
 

Lényegében azt ajánlják, hogy az EU dolgozzon ki megkülönböztetés-ellenes politikát a munkaerőpiacon, 
különösen a fiatalok és az idősek számára, valamint hogy az e politikának megfelelő vállalatok kapjanak 
támogatásokat és adókedvezményeket. Rámutatnak arra is, hogy a szakszervezeteket be kell vonni annak 

biztosításába, hogy a vállalatok tiszteletben tartsák ezeket a szabályokat a munkahelyen, és hogy e téren 

képesítéseket és képzéseket kell biztosítani.  

 

Egyes résztvevők azt is szorgalmazzák, hogy vezessenek be olyan uniós jogszabályokat, amelyek támogatást 

nyújtanak a fiatalok számára, hogy függetlenné és önállóvá váljanak, valamint hogy hozzanak létre egy a 

foglalkoztatási időszakra vonatkozó garanciát. Azt is szorgalmazzák, hogy a munka és a magánélet közötti 

megfelelő egyensúlyt garantáló vállalatok részesüljenek előnyökben.  
 

Több résztvevő is kifejezi azon kívánságát, hogy a szociális jogokkal kapcsolatos kérdések bevezetése során 
terjesszék ki a jogállamiság fogalmát annak biztosítása érdekében, hogy a szociális jogok a gazdasági jogok 

fölé kerüljenek. A kiszolgáltatott polgárok védelmének kérdését a jogállamiság és az európai értékek 

középpontjába kell helyezni.  

 

A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemmel kapcsolatos meglévő szabályok végrehajtásának hiánya 

is felmerül, és néhány résztvevő kiemeli, hogy ezeket a szabályokat a Szerződés és különösen az Alapjogi 
Charta már tartalmazza. Néhányan az egyes tagállamok által a Charta rendelkezéseivel kapcsolatban kért 

kívülmaradás megakadályozására szólítanak fel.  

 

Végezetül néhány felszólaló felveteti az isztambuli egyezmény teljes körű végrehajtásának szükségességét.  
 

 2.3 Média, álhírek, dezinformáció, tényellenőrzés, kiberbiztonság 

 

JOUROVÁ elnök rámutat arra, hogy ebben a klaszterben vannak átfedések a digitális transzformációval 

foglalkozó munkacsoporttal.  

 

Számos résztvevő szerint a polgároknak független, objektív és kiegyensúlyozott médiára van szükségük a 
dezinformáció elleni küzdelemhez, különösen az ukrajnai háborúval összefüggésben, amely egyben 

információs háború is. Ennek elérése érdekében több résztvevő támogatja a média függetlenségére 
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vonatkozó uniós szintű minimumszabványok bevezetését, valamint a médiapluralizmus előmozdítását és a 
monopóliumok létrejöttének megakadályozását a médiaágazatban.  

 

Számos felszólaló kéri továbbá egy a tényellenőrzésre és az információk ellenőrzésére szolgáló rendszer 
létrehozását, amelyet egy mindenki számára hozzáférhető online platformon kellene elhelyezni. Egy ilyen 
platformot egy uniós intézmény vagy egy ezzel megbízott magánvállalkozás működtethetne. Emellett 
elismerik a civil társadalmi szervezetek szerepét az információk manipulálásának leleplezésében és ennek 

megerősítésére hívnak fel; sürgősen foglalkozni kell a dezinformáció monetarizálásának kérdésével. Egy 
másik, széles körben felvetődő téma, hogy az iskolákban fejleszteni kell a médiával, az állampolgári 

neveléssel és az EU történetével kapcsolatos oktatást.  

 

Más szempontból a vita kiberbiztonsági kérdéseket is érint, és ennek megfelelően erőfeszítéseket kell tenni 
az EU és a tagállamok védelmi képességeinek megerősítése érdekében, többek között a jobb végrehajtás és 
az e területen hozott új intézkedések révén.  

 

 2.4 Adatvédelem 

 

Bár a résztvevők elismerik, hogy már most is jelentős uniós szabályozás vonatkozik erre a területre, 
megjegyzik, hogy további előrelépésre van szükség, különösen a kiskorúak online védelme terén. További 

intézkedéseket is felvetnek, például szigorúbb büntetéseket követelve a visszaélést elkövetőkkel szemben.  
 

Általánosságban számos résztvevő rámutat arra, hogy az általános adatvédelmi rendeletet valamennyi 

tagállamban egységesen kell alkalmazni, és felmerül a személyes adatok és a dezinformációs célok közötti 

kapcsolat.  

 

 

 2.5 Jogállamiság, demokratikus értékek és európai identitás 

 

Számos résztvevő amellett érvel, hogy a feltételrendszerről szóló mechanizmuson belül további területeket 
kell nyomon követni a jogállamiság bármilyen megsértésével kapcsolatban, mint amilyen például a 

szólásszabadság megsértése, az LGBTI-jogok tiszteletben tartása vagy az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférés.  

 

Az Európai Bizottság jogállamiságról szóló jelentéséhez kapcsolódó esetleges éves konferenciára hivatkozva 

néhány résztvevő kiemeli annak fontosságát, hogy a folyamatba bevonják az uniós polgárokat és a civil 
társadalmat, valamint a különböző kormányzati szinteket, köztük a regionális és helyi szinteket, valamint a 

nemzeti parlamenteket. Az Európai Bizottság például minden egyes tagállamban benyújthatná éves 

jelentését a nemzeti parlamentnek.  

 

Néhány résztvevő felveti az egyhangúság elvének kérdését, amely ennek megfelelően hatással van az e 
területre vonatkozó döntéshozatali folyamatra.  

 

Végezetül több résztvevő ragaszkodik ahhoz, hogy az európai polgárságot további lényeges, például az EU 
másodlagos jogából származó elemekkel kell kiegészíteni.  
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3. Az elnök záró megjegyzései 

 

Věra JOUROVÁ elnök megköszöni minden résztvevő értékes hozzászólásait, és lezárja az ülést. 
Hangsúlyozza, hogy a tagok hozzájárulásait megfelelően figyelembe fogják venni, és várakozással tekint a 
március 25-i ülés elé, amely időpont előtt a tagok megkapják az z első javaslattervezeteket megvitatásra.  
 


