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TERVEZET – ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Az Európa globális szerepével foglalkozó munkacsoport 
 

Elnök: Hans Dahlgren, Svédország európai ügyekért felelős minisztere 
2022. január 21., 14.00–16.00 

 
 
 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 
A hibrid formában tartott ülést Dahlgren elnök Stockholmból, távkapcsolat útján megnyitja, és felkéri 
a konferencia közös titkárságát képviselő Richard Corbettet, hogy segítsen megadni a szót az 
ülésteremben lévőknek. Emlékeztet arra, hogy az ülés előkészítése során arra bíztatta a 
munkacsoportban részt vevő polgárokat, hogy terjesszenek elő vitatémákat és kérdéseket, 
amelyeket azután a napirenddel együtt továbbíthat az érdekelteknek. E felvetett témák alapján azt 
javasolta, hogy bontsák három munkaterületre a vitát (amelyre még a polgári vitacsoportok konkrét 
ajánlásainak beérkezése előtt kerül sor), és a munkacsoport polgárokat képviselő tagjai számára 
elsőbbséget biztosítva szánjanak fél órát az egyes területekre: 
 
1. munkaterület: Önállóság és stabilitás 
2. munkaterület: Az EU mint nemzetközi partner 
3. munkaterület: Egy erős EU egy békés világban 
 
 
2. Rövid ismertető – Uniós intézmények és eszközök a nemzetközi színtéren 
 
Az EU főképviselője és a Bizottság alelnöke, Josep Borrell nem tud részt venni a munkacsoport 
ülésén, így távollétében az elnök tartja meg az előadást, felvázolva az EU külkapcsolatainak 
legfontosabb elemeit, azok működését, valamint a döntéshozatal módját. 
 
 
3. Vitai 
 
1. munkaterület: Önállóság és stabilitás 
(a polgárok részéről 4 kérdés érkezett)  
 
A polgárok felvetik azt a gondolatot, hogy mivel az EU kereskedelmi és politikai téren is jelentős 
nemzetközi partnernek számít, vesse latba kollektív erejét, és ezáltal – az emberi jogokat, a 
társadalmi és környezeti értékeket helyezve valamennyi kereskedelempolitikai erőfeszítése 
középpontjába – mozdítsa elő külföldön az európai értékeket. A más jelentős szereplőkkel, így 
például a Kínával és az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemi kapcsolatok fellendítése szintén 
az érdeklődés tárgya, és szóba kerül – a közös hadsereg lehetőségének és az együttes 
kiberbiztonsági erőfeszítéseknek a témáját is érintve –, hogy erősebb biztonság- és 
védelempolitikára van szükség.  
 
 Mindezek alapján a vita homlokterében a következők állnak: 

• a kereskedelmi megállapodásokban rejlő lehetőségek kiaknázásának szükségessége, 
• a nyersanyagok és az energiafüggetlenség biztosításának szükségessége, 
• az élelmiszer-ellátás, 
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• az európai uniós diplomácia, az EKSZ és a főképviselő / alelnök tevékenysége. 
 
Dahlgren elnök a vita összegzéseként emlékeztet arra, hogy a végső cél elvileg egy olyan jelentés 
összeállítása, amely tükrözi a polgárok észrevételeit. A jelentésnek időszerűnek kell lennie, és a 
polgárok által felvetett témákra kell épülnie.  
 
2. munkaterület: Az EU mint nemzetközi partner 
(a polgárok részéről 2 kérdés érkezett, a központi témák: értékek és normák) 
 
A polgárok felvetik, hogy a meglévő szabályok betartását nyomon kell követni, és biztosítani kell a 
fegyelmezettebb szabálykövetést. Kifejtik továbbá, hogy több szakértői vélemény szükséges ahhoz, 
hogy a polgárok bizonyos témákról megfelelőbb tájékoztatást kapjanak. 
 
A vitán több célkitűzés is hangsúlyt kap: 

• az EU globális szereplőként változásokat idézhet elő nemzetközi szinten (az 
éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás jó példa arra, hogy az EU képes kollektív erejét 
felhasználva befolyást gyakorolni az Egyesült Államokra és Kínára). A kereskedelmi 
megállapodások szintén hatékony eszközei lehetnek a változások elindításának és az alapvető 
emberi jogok védelmét szolgáló szabályok jobb betartatásának, 

• jó példával kell elöl járni: a zöld megállapodást komolyan kell venni, a megállapodásban foglalt 
kötelezettségeket pedig teljesíteni kell, 

• az EU célkitűzéseinek középpontjában a szabályokon alapuló nemzetközi rendnek kell állnia, 
• az EU-nak ki kell használnia szabályozói befolyását, amellyel globális normaalkotóként 

rendelkezik, 
• az EU-nak globális szinten, de a régiók és a szomszédságpolitikában részt vevő országok 

szintjén is cselekednie kell.  
 

Az elnök a 2. munkaterület kapcsán kibontakozó vitát a következő megjegyzéssel zárja le: számos 
módja van annak, hogy az uniós értékeket előmozdítsuk a nemzetközi színtéren, de kihívást jelent, 
hogy csak kevesen ismerik azok mindegyikét.  
 
3. munkaterület: Egy erős EU egy békés világban 
 
A Frontexet – annak szerepét, valamint azt, hogy miként lehetne szélesebb körben hasznosítani az 
ügynökség tevékenységét – folyamatos érdeklődés övezi a polgárok részéről. A vita során a 
munkacsoport tagjai elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy: 

• közös álláspontot kell kialakítani több területen, így például az adóügyi és üzleti szabályozásról 
is, 

• fontos részvételt biztosítani a Nyugat-Balkán számára,  
• fel kell venni új tagokat, a schengeni térséget pedig tovább kell bővíteni,  
• szükség van egy uniós védelmi erőre és/vagy a NATO-val folytatott együttműködés 

megerősítésére, vagy egyszerűen egy uniós védelmi alap és egy gyorstelepítésű kapacitás 
kialakítására, 

• minősített többségi szavazás szükséges ahhoz, hogy a döntéshozatalt fel lehessen gyorsítani, 
illetve el lehessen kerülni, hogy az EU megbénuljon az egyhangú döntéshozatal követelménye 
miatt. 

 
 
4. Az elnök záró megjegyzései 
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Dahlgren elnök köszönetet mond a munkacsoport tagjainak, különösen pedig a polgárokat képviselő 
tagoknak a hozzászólásaikért. 
 
Arra a felvetésre reagálva, hogy az ajánlásokat célszerű lenne a végrehajtásuk nehézsége szerint 
(színkódos rendszer alapján) csoportosítani, egyfelől bejelenti, hogy az elképzelést a vezető testület 
elé fogja terjeszteni további vitára, másfelől pedig kiemeli azokat a nehézségeket, amelyek egy ilyen 
jellegű osztályozási rendszer kölcsönös elfogadása útjában állnak. Ismételten felhívja a figyelmet 
arra, hogy a polgárok képviselőinek aktívabban részt kell venniük e vitában.  
 
Bejelenti, hogy az e témával foglalkozó európai polgári vitacsoport utolsó találkozóját Maastrichtban 
február 11-én, 12-én és 13-án tartják, és a vitacsoport ezt követően véglegesíti majd ajánlásait, 
amelyeket a következő plenáris ülésen ismertetni is fog. A munkacsoport legközelebb március 11-én 
(péntek) tart ülést, amelynek struktúrája az európai polgári vitacsoport következtetései alapján lesz 
meghatározva. A WhatsApp-csoporttal még egyszerűbbé válnak majd a március 11-i következő 
ülésig folytatandó megbeszélések. 
 

 
i A felszólalások megoszlása a következő: 
 
Európai polgári vitacsoportok tagjai: 9 
Nemzeti vitacsoportok/rendezvények képviselői: 4 
Civil társadalom (szociális partnerek, RB, EGSZB): 6 
Tanács: 4 
Nemzeti parlamentek: 11 
EP: 7 
Bizottság: 0 
 
Nemek szerinti megoszlás: 30 felszólalás férfiak, 11 felszólalás nők részéről 
 


