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1. Az elnök megnyitója 

 

Věra JOUROVÁ elnök üdvözli a munkacsoport legutóbbi ülésének valamennyi résztvevőjét, hangsúlyozva, 
hogy a cél a javaslattervezetekre vonatkozó előzetes konszenzus elérése. Arra kéri a résztvevőket, hogy 
felszólalásaikat olyan lényeges kérdésekre összpontosítsák, amelyekben határozottan nem értettek egyet, 

vagy ha szeretnének felvetni egy fontos kérdést, ugyanakkor kijelenti, hogy az ülés nem szolgálhat konkrét 

szövegezésre. 

 

JOUROVÁ elnök elmondja, hogy a munkacsoport szóvivőivel együtt és a közös titkárság segítségével az ülést 

követően a plenáris ülés elé terjesztendő végleges javaslattervezeteken fog dolgozni. Hangsúlyozza, hogy a 
cél az, hogy a lehető legtöbb javaslattal kapcsolatban konszenzus szülessen, és amennyiben egyértelmű 
kifogás merül fel, a kérdést a konferencia vezető testülete elé terjesztik. Mindenesetre a javaslatok fő 
alapját továbbra is a polgárok ajánlásainak kell képezniük. 

 

Végezetül az elnök emlékeztet a folyamat következő lépéseire: a legutóbbi plenáris ülésre április 29–30-án, 

a zárórendezvényre pedig május 9-én került sor. 

 

 

2. A szóvivők felszólalása 

 

A munkacsoport szóvivői elmagyarázzák a javaslattervezetek legutóbbi változtatásait, hangsúlyozva, hogy a 
struktúrát megtartották, de jelentős módosításokat hajtottak végre annak biztosítása érdekében, hogy 
konkrétabb és a polgárok ajánlásaihoz közel álló javaslatok szülessenek. Hangsúlyozzák továbbá, hogy 

fontos, hogy a javaslatokat ne vegyék ki a kontextusból, és ez a legutóbbi ülés arra szolgál majd, hogy a 

szöveg utolsó részét érintse. 

 

 

3. A melléklet szerinti felülvizsgált javaslattervezetek megvitatása a felülvizsgált javaslattervezetek 2022. 

április 8–9-i plenáris ülés elé terjesztése céljából 

 

A vita során a munkacsoport részletesen foglalkozik az első javaslattal. A résztvevők megvitatják a gazdasági 
költség-haszon elemzésre való hivatkozás törlését bővítés esetén, és a holland polgárok vonatkozó 
ajánlásának jelentését. Egyéb észrevételek többek között a következőkhöz kapcsolódtak: az Európai Unió 



 

 

kapcsolattartó irodáinak létrehozása, az EU számára az emberi jogi egyezményekhez való csatlakozásra 

vonatkozó jogi kötelezettség előírása, a szociális jogok pillérére való hivatkozás beillesztése, valamint a 

jogállamiságnak az európai szemeszterbe való beépítése. 

 

Általánosabban fogalmazva, a más munkacsoportok javaslataival való átfedések kérdése is felmerült, és 

néhány tag hangsúlyozta, hogy biztosítani kell a koherenciát a munkacsoportok között, különös tekintettel a 

„digitális átalakulás” és az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és munkahelyek” témakörre.  

 

Mivel az első javaslatról folytatott vita elhúzódott, a munkacsoport nem tudott foglalkozni más 
javaslatokkal. 

 

 

4. Az elnök lezárja az ülést 

 

Věra JOUROVÁ elnök megköszöni minden résztvevő hozzászólását, és lezárja az ülést. Sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a munkacsoport nem tudta felülvizsgálni az összes javaslatot, és lehetséges megoldásként 

további ülés összehívását javasolja másnap. Abban az esetben, ha ez technikailag nem lenne lehetséges, a 

résztvevőknek ehelyett írásbeli észrevételeket nyújthatnak be, hogy azokat a legutóbbi plenáris ülés előtt 
figyelembe lehessen venni. JOUROVÁ elnök hangsúlyozza, hogy minden hozzászólást megfelelően 
figyelembe fognak venni. 

 

 

Megjegyzés: Az április 7-i ülést követően két további ülésre került sor április 8-án, illetve 9-én. Az április 8-i 

ülés lehetővé tette, hogy különbséget tegyenek azon javaslattervezetek között, amelyek módosítások nélkül 
előzetes konszenzust teremthetnek, és amelyek esetében az előzetes konszenzus megszerzéséhez kisebb 
változtatásokra lenne szükség, valamint azok között, amelyek ellen a plenáris ülés egy vagy több tagja 

kifogást emelne (nincs ilyen). Az április 9-i ülésen – amelyen részt vett a munkacsoport elnöke, a szóvivők, a 
plenáris ülés minden részéből egy-egy képviselő, valamint a közös titkárság – véglegesítették azokat a 

javaslattervezeteket, amelyek kisebb változtatásokat igényelnek.  


