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Résztvevők: a résztvevők listája a mellékletben található 

Összefoglalás és konklúzió: 
 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testülete 2021. március 24-én tartotta első és 
egyben alakuló ülését a Tanács épületében (hibrid formában), a három uniós intézmény 
elnökeinek meghívólevelét követően. A vezető testület felügyeli majd a konferencia 
munkáját, folyamatát és megszervezését. 

 

A konstruktív és pozitív légkörben lezajlott első találkozó társelnökei Ana Paula ZACARIAS, 
Portugália Európa-ügyi államtitkára, Dubravka ŠUICA, a Bizottság alelnöke és Guy 
VERHOFSTADT európai parlamenti képviselő voltak. A résztvevők megerősítették, hogy a 
konferencia sikere érdekében elkötelezetten támogatják az inkluzív és átlátható 
együttműködést, és hangsúlyozták, hogy a vezető testületnek egyetlen egységként kell 
működnie. 

 

A vezető testület megtette az első lépéseket annak érdekében, hogy a polgárok hamarosan 
megkezdhessék a véleménynyilvánítást, elsősorban a többnyelvű digitális platformon. A 
résztvevők nagyon kedvezően fogadták a platformot, és mindenki támogatta annak gyors 
elindítását. A vezető testület következő üléséig további javaslatokat fogunk tenni a témák 
ismertetésével kapcsolatban felmerült kérdések kezelésére azért, hogy jóvá lehessen hagyni 
a platform 2021. április 19-i elindítását. A testület úgy határozott, hogy a közös titkárságot 
bízza meg azzal, hogy – az érintett kommunikációs szolgálatok támogatásával – döntsön a 
vizuális identitásról. 

 

A testület megvitatta egy május 9-én, Strasbourgban tartandó hivatalos rendezvény, 
valamint a konferencia május 10-i, első plenáris ülésének lehetőségét (a Covid19-
világjárvány miatt bevezetett korlátozásoktól függően). Véleménycserét tartott továbbá 
belső munkamódszereiről és a plenáris ülés munkamódszereiről is. A vezető testület 
következő ülésén való megvitatás és elfogadás céljából kidolgozásra kerül a konferencia 
(vezető testület és plenáris ülés) munkamódszerének tervezete. 

A vezető testület következő ülésének tervezett időpontja 2021. április 7. 
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1. Bevezető gondolatok és véleménycsere 

A vezető testület alakuló ülésén rövid bevezető gondolatok hangzottak el valamennyi 
képviselő és megfigyelő részéről, akik megerősítették elkötelezettségüket az inkluzív és 
átlátható együttműködés és a konferencia sikere iránt. 

A napirendi pont megvitatását levezető elnök, Ana Paula ZACARIAS portugál államtitkár 
(társelnök) hangsúlyozta, hogy átlátható és inkluzív módon kell együttműködni, és 
kijelentette, hogy a munka az együttes nyilatkozaton fog alapulni. 

A társelnökök hangsúlyozták, hogy a konferencia egyedülálló jellegénél fogva páratlan 
lehetőséget kínál arra, hogy közös utat határozzunk meg a jövőre nézve, és ehhez a három 
uniós intézmény első alkalommal teszi lehetővé a polgárok számára, hogy közvetlenül 
beleszólhassanak Európa jövőjének alakításába. 

Hangsúlyozták, hogy innovatívan kell megközelíteni ezt a folyamatot, és emlékeztettek arra 
a célkitűzésre, hogy a polgárokat kell a tanácskozások középpontjába állítani. Döntő 
fontosságúnak tartották a vezető testület szerepét a konferencia irányításában, valamint azt, 
hogy a testületnek egyetlen egységként kell működnie. 

A testület képviselői hangsúlyozták, hogy a fő cél a polgárok bevonása a folyamat egészébe, 
és rámutattak, hogy interaktív kommunikációra, nyitott, inkluzív és felhasználóbarát 
rendszerre van szükség. A testület üdvözölte a folyamatban részt vevő valamennyi személy 
által tiszteletben tartandó alapokmányt. Kiemelték, hogy a konferenciának meg kell hallania 
a kritikus hangokat is, és éberségre intettek a jogellenes tartalmak és a gyűlöletbeszéd 
kapcsán. A konferencia plenáris ülésein való polgári részvétel fontosságát is hangsúlyozták. 

Néhányan rámutattak a szoros ütemtervre és arra, hogy a konzultációkat az év végéig le kell 
folytatni ahhoz, hogy a francia elnökség alatt 2022 tavaszára el lehessen készíteni az 
együttes elnökségnek benyújtandó együttes jelentést. 

A testület más képviselői, közöttük az Európai Parlament képviselőcsoportjainak és a 
nemzeti parlamenteknek a képviselői, üdvözölték az inkluzív megközelítést. Azt is 
hangsúlyozták, hogy a tagállamok nagy érdeklődést tanúsítanak a konferencia iránt. 

Más képviselők üdvözölték az ezzel az innovatív folyamattal kapcsolatos intézményközi 
együttműködést, amely egyfajta decentralizált stratégiai előretekintésként is felfogható. 
Egyesek rámutattak arra, hogy az eredményeket – többek között az intézmények vonatkozó 
munkaprogramjai révén – konkrét lépésekre kell váltani. 

Néhány megfigyelő kiemelte, hogy az emberek meghallgatása nem lehet a konferencia 
egyedüli célja, hanem annak lehetőséget kell biztosítania a tanácskozásra és a dinamikus 
európai vitára is, és hogy alapvetően eltérő nézetek vannak az Unióról és értékeiről, amivel 
foglalkozni kell. Azt is hangsúlyozták azonban, hogy a különböző nézőpontok ellenére a 
konferenciát nyitott és pozitív hozzáállással kell megközelíteni, és arra kell összpontosítani, 
hogy az Uniót közelebb hozzuk a polgárokhoz, szem előtt tartva a szubszidiaritás elvét is. 
Rámutattak továbbá arra is, hogy a sikerhez ambiciózus, átlátható és mindenki számára 
nyitott folyamatra van szükség. 

Más megfigyelők utaltak az európai régióknak a polgári részvétel kapcsán szerzett pozitív 
tapasztalataira is, valamint hangsúlyozták a nemzeti parlamentek kulcsszerepét és a 
polgárokkal fennálló különleges kapcsolatukat. Kiemelték, hogy Európán túlra is ki kell 
tekinteni, és hogy a  
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Konklúzió: A képviselők és a megfigyelők megerősítették elkötelezettségüket az inkluzív és 
átlátható együttműködés, valamint az Európa jövőjéről szóló konferencia sikere iránt. 

folyamatnak nyitottnak kell lennie. Nyomatékosították ezenfelül, hogy a folyamat a Tanács 
soron következő elnökségeit fogja a leginkább érinteni, ezért fontos megerősíteni a nemzeti 
kormányok és a nemzeti parlamentek közötti együttműködést. 

Kiemelték a Régiók Európai Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság támogatását, 
valamint azt, hogy e két szervezet kész elfogadni az együttes nyilatkozatban foglalt elveket, 
és aktívan részt venni a folyamatban. Megállapították, hogy az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak a munkaadók, a munkavállalók és a polgárok közötti közvetítés terén szerzett 
tapasztalatai hozzáadott értéket jelentenek a konferencia számára. 

Emellett hangsúlyozták, hogy a szociális partnereket be kell vonni a konferencia munkájába, 
hogy a vezető testületben a nem intézményi szempontok is érvényesüljenek. Végezetül 
hangsúlyozták a gazdasággal, a munkaerőpiaccal és a szociális kérdésekkel kapcsolatos 
témák megvitatásának fontosságát. A meghívott szociális partnerek kérték, hogy vonják be a 
vezető testületbe az összes elismert szociális partnert. 

 

 

2. Véleménycsere a többnyelvű digitális platformról és annak elindításáról 

A digitális platformról szóló napirendi pont megvitatását Dubravka ŠUICA, a Bizottság 
alelnöke (társelnök) vezette le, aki hangsúlyozta, hogy a platform a konferencia digitális 
központjaként fontos szerepet játszik, és azt a résztvevőkre vonatkozó alapelvekkel együtt 
jóvá kell hagyni, hogy mihamarabb megkezdődhessen a polgárok közötti vita. Tájékoztatta a 
résztvevőket, hogy a platform az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető lesz, amivel 
valódi lehetőséget teremt a polgárok számára a transznacionális vitákra. A polgároknak és a 
szervezeteknek lehetőségük lesz arra, hogy rendezvényeket szervezzenek, és közvetlenül a 
platformon keresztül visszajelzést adjanak. A platformon való aktív közreműködés és a 
platform aktív használata érdekében a polgároknak el kell kötelezniük magukat egy olyan 
alapokmány mellett, amely tartalmazza az uniós Szerződésekben és az együttes 
nyilatkozatban foglalt elveket. A platformon működni fog egy moderálási rendszer is. Azt is 
hangsúlyozta továbbá, hogy a témák az együttes nyilatkozatban foglaltakat tükrözik. 
Ezenfelül az „Egyéb ötletek” kategóriában a polgárok bármilyen témáról vitát 
kezdeményezhetnek. 

A testület felkérte az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatóságának főigazgatóját, 
hogy terjesszen elő javaslatot egy olyan többnyelvű digitális platformra, amely maximális 
részvételt, tanácskozási lehetőséget, hozzáférhetőséget és átláthatóságot biztosít. A 
platform egyrészt többnyelvű interaktív eszközként, másrészt a konferencia digitális 
központjaként is szolgál, ahol a polgárok a konferenciával kapcsolatos minden információt 
egy helyen megtalálnak, megoszthatják ötleteiket, és ahol egyúttal a különböző 
rendezvényeken elhangzott észrevételek gyűjtőhelye is lesz. A platform lehetővé teszi majd 
valamennyi adat elemzését, nyomon követését és közzétételét. A prezentáció a javasolt 
vizuális identitásra is kitért. 

Az ezt követő vita során a résztvevők nagyon kedvezően fogadták a platformot, és 
egyetértettek abban, hogy a platformot a lehető leghamarabb el kell indítani, lehetséges 
időpontként pedig 2021. április 19-ét jelölték meg. Néhányan kérdéseket vetettek fel a 
felsorolt témákkal kapcsolatban, különösen a tekintetben, hogy a migráció, a biztonság, a 
szociális és a gazdasági kérdések megfelelően tükröződnek-e azon témák listájában, 
amelyekkel kapcsolatban a polgárok véleményt nyilváníthatnak. 
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Konklúzió: A vezető testület megvitatta a többnyelvű digitális platformot, és támogatta az 
eszköz mihamarabbi elindítását. A testület tudomásul vette a témák leírásával kapcsolatos 
javaslatokat, és a társelnökök a testület következő ülésén javaslatokat fognak tenni annak 
érdekében, hogy április 19-én el lehessen indítani a platformot. A testület úgy döntött, hogy 
a vizuális identitásról való döntést az eddigi munka alapján a közös titkárságra és az érintett 
kommunikációs szolgálatokra bízza. 

Konklúzió: A társelnökök a vezető testület következő ülésére elkészítik a vezető testület 
munkamódszereinek tervezetét és a konferencia eljárási szabályzatának tervezetét. 

A társelnökök megállapodtak abban, hogy a következő, április 7-i ülésen egy olyan javaslattal 

állnak elő, amely figyelembe veszi a kérdéssel kapcsolatos javaslatokat. 

Kérdések merültek fel a platform elemzési kapacitásával, az EU hivatalos nyelvein kívüli más 
nyelvek használatának lehetőségével, valamint a nem uniós polgárok számára biztosított 
véleménynyilvánítási lehetőséggel kapcsolatban is. 

Megerősítést nyert, hogy az eszköz mesterséges intelligencián és moderáláson alapuló 
elemzési kapacitással rendelkezik, és hogy minden szükséges biztonsági és adatvédelmi 
intézkedést végrehajtottak. Az eszköz korlátlanul működik a 24 hivatalos nyelven, és a testület 
szükség esetén dönthet az egyes tagállamokkal megkötendő gyakorlati megállapodásokról. 
Ami a nem uniós polgárokat illeti, megjegyezték, hogy a konferencia célközönségét elsősorban 
az Unió polgárai alkotják, de a platformon nem vezetnek be területi alapú tartalomkorlátozást. 

A vizuális identitással kapcsolatban a testület arról állapodott meg, hogy a közös titkárságot 
bízza meg azzal, hogy az érintett kommunikációs szolgálatok támogatásával – az eddigi munka, 
többek közt a polgárokkal a vizuális identitás elemeiről folytatott konzultáció alapján – 
döntsön a kérdésről. 

 

 

3. Véleménycsere a plenáris ülés és a vezető testület munkamódszereiről 

E napirendi pont megvitatását Guy VERHOFSTADT európai parlamenti képviselő (társelnök) 
vezette le. Ismertette azokat a főbb elemeket, amelyekkel foglalkozni kell a konferencia 
munkamódszereinek meghatározása során, különösen a vezető testület és a konferencia 
plenáris ülését illetően annak érdekében, hogy a konferencia a gyakorlatban és a hivatalos 
megnyitás előtt kellő időben megkezdhesse munkáját, mindezt az együttes nyilatkozatban 
meghatározott keretek között. Különösen utalt arra, hogy az együttes nyilatkozattal 
összhangban a vezető testület 9 képviselőjének konszenzussal kell meghoznia határozatait. A 
vezető testület tekintetében meg kell határozni a társelnökök szerepét, a megfigyelők 
szerepét és a vezető testületi ülések gyakorlati vonatkozásait. Hangot adott továbbá azon 
véleményének, hogy a közös titkárság tagjainak fizikailag együtt, egy helyszínen kell 
munkájukat végezniük. A plenáris ülést illetően foglalkozni kell a plenáris ülés méretével, 
delegációinak méretével, döntéshozatalával, valamint a polgári vitacsoportok kialakításával és 
megszervezésével is. Az első megbeszélésen a testület hangsúlyozta, hogy mielőbb meg kell 
állapodni a konferencia és különösen a vezető testület munkamódszereiről. Kiemelték 
továbbá, hogy sürgősen meg kell vitatni más olyan kulcsfontosságú elemeket is, mint a 
plenáris ülések és a polgári vitacsoportok. Guy VERHOFSTADT társelnök azt javasolta, hogy a 
vezető testület következő ülése előtt terjesszék a társelnökök elé a konferencia eljárási 
szabályzatának tervezetét. 
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Konklúzió: A vezető testület a következő ülését 2021. április 7-én tartja. 

4. Következő lépések és a következő ülés 

A testület képviselői megállapodtak abban, hogy a testület április 7-én tartja következő 

ülését, amelyen a platform elindításával, a május 9-i nyitórendezvény és az esetleges 

plenáris ülés előkészítésével, valamint a vezető testület és a plenáris ülés, továbbá a polgári 

vitacsoportok munkamódszereivel kapcsolatos lezáratlan kérdésekre fog összpontosítani. 
 

 

Kapcsolattartó: Susanne Höke, a közös titkárság tagja 
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