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Összefoglaló jelentés az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testületének második
üléséről
2021. április 7., szerda
17.00–20.00, Európai Parlament, Spinelli épület (5G3. ülésterem, hibrid ülés)
Résztvevők: a résztvevők listája a mellékletben található
Összefoglalás és konklúzió:
Az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testülete 2021. április 7-én, az Európai Parlament
Spinelli épületében tartotta második ülését (hibrid formában).
A második ülés társelnökei Dubravka ŠUICA, az Európai Bizottságnak a demokráciáért és a
demográfiáért felelős alelnöke, Ana Paula ZACARIAS, Portugália Európa-ügyi államtitkára és
Guy VERHOFSTADT európai parlamenti képviselő voltak. Az ülést Guy Verhofstadt nyitotta
meg, illetve zárta le.
A képviselők által a legutóbbi ülésen kért kiigazítások végrehajtása, valamint a Bizottság
szolgálatai által biztosított további pontosítások és válaszok nyomán a vezető testület azzal a
céllal, hogy a platform 2021. április 19-én hivatalosan is megkezdhesse működését,
jóváhagyta a három intézmény kommunikációs szolgálatai által elfogadott és a közös
titkárság által jóváhagyott többnyelvű digitális platformot, ideértve a konferencia
alapokmányát és vizuális identitását is.
A vezető testület módosítás nélkül jóváhagyta a vezető testület munkamódszereinek a
társelnökök által javasolt tervezetét.
Guy Verhofstadt társelnök ismertette a konferencia eljárási szabályzatára vonatkozó
javaslatát. Az ezt követő vita, valamint a vezető testület képviselői és megfigyelői által
várhatóan benyújtásra kerülő írásbeli észrevételek alapján a közös titkárság elkészíti a
konferencia eljárási szabályzatának tervezetét, és benyújtja azt a társelnököknek azzal a
céllal, hogy a vezető testület következő ülésén előterjesztésre kerüljön a társelnökök együttes
javaslata, és az eljárási szabályzatot legkésőbb május 9-ig jóváhagyják.
A három intézmény kommunikációs szolgálatai megbízást kaptak arra, hogy dolgozzanak ki
együttes javaslatot egy május 9-én megtartandó nyitórendezvényre vonatkozóan, és ezt a
javaslatot – a közös titkárságon keresztül – nyújtsák be a társelnököknek azzal a céllal, hogy
a programtervezetet a vezető testület következő ülésén jóváhagyják.
A vezető testület következő ülésére április 22-én fog sor kerülni.
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Az ülést Guy Verhofstadt európai parlamenti képviselő (társelnök) nyitotta meg.
1. A többnyelvű digitális platform jóváhagyása (ideértve az alapokmány jóváhagyását is)
A digitális platformmal kapcsolatos napirendi pont megvitatását Dubravka Šuica, a Bizottság
alelnöke (társelnök) vezette le. Az elnök hangsúlyozta, hogy a testület legutóbbi ülésén felvetett
kérdéseket figyelembe vették annak érdekében, hogy a platform április 19-én, három héttel a
konferencia május 9-i nyitórendezvényét megelőzően elindulhasson, és megkezdődhessen a
platformon a tevékenységek rögzítése. Felhívta a figyelmet a következőkre:
 a témák listája kiegészült két új témával (Migráció; Oktatás, kultúra, ifjúság és sport), és így
most összesen tíz témát tartalmaz; néhány téma címét kiigazították, hogy azok kifejezetten
utaljanak a jogállamiságra és a biztonságra, valamint a társadalmi igazságosságra és a
foglalkoztatásra;
 a platform egyik részén a konferenciával kapcsolatos információk és dokumentumok
találhatók majd: a felhasználók tájékoztatást kaphatnak a konferencia irányítási
struktúrájáról, megtalálhatják a legfontosabb dokumentumokat, valamint a digitális
platform használatával kapcsolatos segédanyagokat;
 ami az EU-n kívül élő polgárok részvételét illeti, a platform elérhetősége nem lesz területi
alapon korlátozott, és a moderátorok pragmatikus megközelítést fognak alkalmazni.
Hangsúlyozta, hogy ez azért is fontos, mert így az EU-n kívül élő uniós polgárok részvételére
is mód nyílik. A moderátorok azonban szorosan nyomon fogják követni, hogy a viták a
konferencia kereteinek megfelelően zajlanak-e, és adott esetben ki lehet zárni tartalmakat
az elemzésből, illetve fontolóra lehet venni további intézkedéseket;
 a nem hivatalos nyelvek használatát illetően az elnök hangsúlyozta, hogy ugyan a platform
a hivatalos nyelveken működik, rendelkezésre állnak olyan technikai megoldások, amelyek
lehetővé teszik az érintett tagállamok számára a platform támogatását azzal, hogy
biztosítják a hozzászólások gyors észlelését, lefordítását és feltöltését.
Az Európai Bizottság kommunikációs főigazgatóját és főigazgató-helyettesét arra kérték, hogy
tegyenek további pontosításokat a korábban benyújtott kérdésekkel és a vezető testület tagjai által
a vita során felvetett új észrevételekkel kapcsolatban. A felkértek az alábbiak kapcsán a következő
észrevételeket tették:
 a platformmal való visszaélés: több intézkedés is rendelkezésre áll. A trollok, az álhírek és a
gyűlöletbeszéd nyomon követését egy többnyelvű moderátorcsapat végzi majd. A
moderálás utólagosan, átlátható módon történik majd. A felhasználók emellett maguk is
jelenteni tudják majd a nem helyénvaló tartalmakat, a hozzászólások napi számát korlátozó
kvótarendszer pedig megakadályozhatja azt, hogy botok vagy egyéb szervezett kampányok
destabilizálják a platformot. A tartalom eltávolításának gyorsaságával kapcsolatban az a cél,
hogy az érintett tartalmat pár órán, de legfeljebb egy napon belül távolítsák el;
 a platformon elhelyezett hozzászólások elemzése: ehhez a Bizottság Közös Kutatóközpontja
által kidolgozott, a szövegbányászatra alkalmas mesterséges intelligencia nyújt majd
támogatást. Ez az eszköz nem fogja kiváltani az emberi tényezőt, de támogatást fog nyújtani
az ötletek és javaslatok azonosításának, szétválogatásának és kategorizálásának első
szakaszában. Ezért valamennyi rendezvényt regisztrálni kell és be kell jelenteni a
platformon. A rendezvényszervezőknek a vitákat konkrét ötletekre kell váltaniuk. Ezeket
aztán hozzáférhető beszámolókká fogják átdolgozni, amelyeket a közös titkárság véglegesít
a vezető testület felügyelete mellett. Az ötletek és rendezvények elemzéséről készült
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jelentéseket a polgári vitacsoportok és a plenáris ülés által folytatott eszmecserék
alkalmával fogják felhasználni;
nemzeti rendezvények: egyértelmű megjelölést kapnak és egyértelműen beazonosíthatók
lesznek majd; külön kapcsolattartó pont áll majd rendelkezésre, amely lehetővé teszi az
ilyen rendezvények létrehozását;
a megjelenő ötletek rangsorolása: látszódni fog a hozzászólások és a jóváhagyások száma,
és rendszeres időközönként elérhetők lesznek majd az ötletekre vonatkozó valós idejű
statisztikák is. A felhasználóknak más eszközök (többek között értesítések és hírlevelek) is a
rendelkezésükre állnak majd ahhoz, hogy nyomon követhessék, mi történik az ötleteikkel
és visszajelzést kaphassanak;
a nemzeti és intézményi rendezvények láthatósága: rendelkezésre áll majd egy színkódos
rendszer, valamint egy kapcsolattartó pont, amely lehetővé teszi az ilyen rendezvények
létrehozását;
kialakításra kerül egy ügyfélszolgálat, amely az összes rendezvényhez – köztük a más
partnerek és a nem kormányzati szervezetek által szervezettekhez is – támogatást nyújt
majd a valamennyi szervező számára elérhető eszközkészletekkel és magatartási
útmutatóval. A szervezők saját logója megjelenhet a konferencia logójával párhuzamosan,
amennyiben a konferencia vizuális identitását minden esetben megjeleníti a konferencia
meghatározott logója;
esetleges fellebbezési jog a moderátorok döntései ellen: különlegesen érzékeny esetekben
az ügyet a közös titkárság elé terjesztik majd.

Guy Verhofstadt társelnök megállapította, hogy a korábban felvetett aggályok többségét
figyelembe vették, és a platform zöld utat kaphat. Úgy vélte, hogy a testületnek valószínűleg
foglalkoznia kell a jövőben felmerülő, abból adódó problematikus kérdésekkel is, hogy ez az eszköz
a konferencia „lendkerekeként” úttörő szerepet tölt be.
Ana Paula Zacarias társelnök egyetértett abban, hogy a kiigazítások a felvetett aggályok többségére
megoldást kínáltak, és köszönetet mondott a Kommunikációs Főigazgatóságnak válaszaiért, illetve
azokért a jelentős erőfeszítésekért, amelyeket e fontos eszköz biztosításának céljából tett.
Hangsúlyozta továbbá annak fontosságát, hogy ez az új eszköz április 19-én működésbe lépjen,
valamint hogy szükség esetén a továbbiakban is mód nyílik majd a kiigazításokra és módosításokra.
Végezetül Dubravka Šuica elnök megállapította, hogy a testület kész az eszköz jóváhagyására.
Hozzátette, hogy a platform elinduláskor sajtókonferenciát tartanak majd, amelyen ismertetik a
platformot, és amelyet megelőz egy közös véleménycikk és egy médiakampány.
Konklúzió:
A képviselők által a legutóbbi ülésen kért kiigazítások végrehajtása, valamint a Bizottság
szolgálatai által biztosított további pontosítások és válaszok nyomán a vezető testület azzal a
céllal, hogy a platform 2021. április 19-én hivatalosan is megkezdhesse működését, jóváhagyta a
három intézmény kommunikációs szolgálatai által elfogadott és a közös titkárság által
jóváhagyott többnyelvű digitális platformot, ideértve a konferencia alapokmányát és vizuális
identitását is.
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2. A vezető testület munkamódszereinek jóváhagyása és a konferencia plenáris ülése
eljárási szabályzatának ismertetése, ideértve a polgári vitacsoportok eljárási
szabályzatát is
E napirendi pont megvitatását Ana Paula Zacarias portugál államtitkár (társelnök) vezette le.
Az elnök hangsúlyozta, hogy az eljárási szabályzat alapját az együttes nyilatkozat képezi, és
hogy a konferencia eljárási szabályzata az alábbi három építőelemből áll majd: a vezető
testület munkamódszerei, a polgárok részvétele (többnyelvű digitális platform és európai
polgári vitacsoportok), valamint a konferencia plenáris ülése.
Az elnök ismertette a vezető testület munkamódszereiről szóló fejezet főbb elemeit (a
testület összetétele, munkamódszerek, közös titkárság, szakértők bevonásának lehetősége,
ülések meghirdetése, ülésnaptár és napirend, dokumentáció, az ülések lebonyolítása,
átláthatóság és az ülések helyszíne).
Az elnök felszólított arra, hogy – a vezető testület munkamódszereinek a mai ülésen történő
jóváhagyása mellett – szülessen gyors döntés az eljárási szabályzattal kapcsolatban, és a
következő hetekben a másik két építőelemet is vizsgálják meg annak érdekében, hogy az
eljárási szabályzatot legkésőbb május 9-ig teljes egészében jóvá lehessen hagyni.
Az ezt követő vita során többek között a következőkkel kapcsolatos kérdések merültek fel:








a megfigyelők részvétele és szerepe a vezető testületben, különös tekintettel a
szociális partnerekre, valamint a civil társadalmi szervezetek esetleges meghívása a
vezető testület üléseire;
a megfigyelők esetleges részvétele a vezető testület előkészítő munkálataiban;
a képviselők vagy megfigyelők helyettesítésének lehetősége;
a vezető testület által kidolgozandó, a konferencia plenáris ülésén elfogadandó
következtetések alapja;
a testületi ülésekkel kapcsolatos anyagok beküldésére vonatkozó határidők;
a szakértők szerepe.

Válaszában az elnök a következőket emelte ki:





a meghívott megfigyelők részvételével kapcsolatban az elnök utalt az együttes
nyilatkozat megfogalmazására, amely a munkamódszerek vonatkozásában nem
módosítható, megjegyezte ugyanakkor, hogy a gyakorlatban a vezető testület arra fog
törekedni, hogy működése a lehető legátláthatóbb és leginkluzívabb legyen, és
alapvetően továbbra is azt az eddigi gyakorlatot tervezi követni, hogy a vezető testület
valamennyi ülésére megfigyelőket hív meg a Régiók Bizottságából, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságtól és a szociális partnerektől;
a vezető testület üléseit a társelnökök készítik elő, akik szükség esetén az állandó és a
meghívott megfigyelőkhöz fordulhatnak észrevételekért vagy megbeszélés céljából;
a három elnöknek a vezető testület első ülésére szóló meghívólevelében foglaltakkal
összhangban sem a képviselőket, sem a megfigyelőket nem lehet az ülésen
helyettesíteni; amennyiben az említettek nem tudnak részt venni az ülésen, a
kompromisszum szellemében egy másik személy követheti helyettük az ülést, de
kizárólag mint hallgató;
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az együttes nyilatkozat nem irányozza elő a civil társadalmi szervezetek részvételét a
vezető testületben, a konferencia plenáris ülésén azonban képviseltetniük kell
magukat;
az anyagokat két munkanappal korábban kell benyújtani;
a munkamódszerekről szóló fejezet előirányozza a szakértők bevonásának és
meghívásának lehetőségét, de ezzel a kérdéssel különösen a polgári vitacsoportok
szervezésével összefüggésben foglalkoznak majd;
a konferencia plenáris ülésének következtetéseivel kapcsolatos kérdésekkel a
konferencia plenáris ülésének szabályzatáról szóló fejezetben kell majd foglalkozni.

Konklúzió:
A vezető testület módosítás nélkül jóváhagyta a vezető testület munkamódszereinek a
társelnökök által javasolt tervezetét.

E napirendi pont következő részében Guy Verhofstadt társelnök ismertette az eljárási
szabályzat egyéb építőelemeire, nevezetesen a konferencia plenáris ülésére és a polgárok
részvételére (polgári vitacsoportok és a digitális platform) vonatkozó javaslatait. Felvázolta e
javaslatnak a következőkre vonatkozó főbb elemeit: a konferencia alapelvei, a polgárok által
szervezett rendezvények és a polgári vitacsoportok, visszajelzési mechanizmus, a fiatalok
részvétele, a digitális platform, a konferencia plenáris ülésének összetétele és megszervezése,
átláthatóság és a következtetések ismertetése.
A polgári vitacsoportok vonatkozásában a társelnök azt javasolta, hogy az eljárási szabályzat
csak a főbb alapelveket rögzítse, és a gyakorlati szervezésre vonatkozó pontos szabályokat
egy külön dokumentum tartalmazza.
Ana Paula Zacarias és Dubravka Šuica társelnökök megköszönték Guy Verhofstadt társelnök
javaslatát, amelyet a képviselők és megfigyelők által benyújtott észrevételekkel együtt vitára
kell bocsátani, illetve elemezni kell. Ana Paula Zacarias emlékeztetett továbbá arra, hogy az
eljárási szabályzat alapját az együttes nyilatkozat képezi, és hangsúlyozta az „egyszerű
irányítási struktúrára” alkalmazására irányuló felhívást. A résztvevőket felkérték, hogy az ezt
követő vita során fejtsék ki nézeteiket, észrevételeiket és ötleteiket, és a következő napokban
nyújtsák be írásos észrevételeiket annak érdekében, hogy a társelnökök kidolgozhassák a
vezető testület következő ülésén előterjesztendő együttes javaslatot.
Az ezt követő vita során többek között a következőkkel kapcsolatos kérdések merültek fel:






a konferencia plenáris ülésének mérete és összetétele, és az ülés részei;
a konferencia plenáris ülésének szerepe és következtetései;
az európai polgári vitacsoportok összetétele és kiválasztása;
a digitális platformon keresztül érkezett ötletek és a polgári vitacsoportok, illetve a
plenáris ülés napirendjei közötti kapcsolat;
a tagjelölt országok és az EU-val szoros kapcsolatot ápoló egyéb államok részvétele;
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a konferencia időkerete, figyelembe véve a Covid19-világjárvány által előidézett
helyzetet;

Válaszában Ana Paula Zacarias pragmatikus megközelítésre szólított fel annak érdekében,
hogy a szabályok legkésőbb május 9-ig jóváhagyásra kerüljenek, és emlékeztetett rá, hogy a
konferencia középpontjában a polgárok állnak.

Konklúzió:
Guy Verhofstadt társelnök ismertette a konferencia eljárási szabályzatára vonatkozó
javaslatát. Az ezt követő vita, valamint a vezető testület képviselői és megfigyelői által
várhatóan benyújtásra kerülő írásbeli észrevételek alapján a közös titkárság elkészíti a
konferencia eljárási szabályzatának tervezetét, és benyújtja azt a társelnököknek azzal a
céllal, hogy a vezető testület következő ülésén előterjesztésre kerüljön a társelnökök
együttes javaslata, és az eljárási szabályzatot legkésőbb május 9-ig jóváhagyják.

3. A május 9-i rendezvény
E napirendi pont megvitatását Guy Verhofstadt európai parlamenti képviselő (társelnök)
vezette le, aki kiemelte a konferencia május 9-i nyitórendezvényének legfontosabb
aspektusait:




a rendezvényre az Európai Parlament strasbourgi üléstermeiben fog sor kerülni;
a (körülbelül kétórás) rendezvény lebonyolítása hibrid formában történik majd, ami
modern, dinamikus és eredeti élményt kínál a nézők számára;
a három intézmény kommunikációs szolgálatai – a közös titkárságon keresztül –
javaslatot fognak előterjeszteni a vezető testület következő ülésén.

Konklúzió:
A három intézmény kommunikációs szolgálatai megbízást kaptak arra, hogy dolgozzanak
ki együttes javaslatot a 2021. május 9-én megtartandó nyitórendezvényre vonatkozóan, és
ezt a javaslatot – a közös titkárságon keresztül – nyújtsák be a társelnököknek azzal a céllal,
hogy a programtervezetet a vezető testület következő ülésén jóváhagyják.
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Az elnök jelezte, hogy a konferencia elindítását megelőzően be kell iktatni egy vezető testületi
ülést, amelyen jóváhagyják az eljárási szabályzatot és elfogadják az ülésnaptárt. A vezető
testület következő ülésére április 22-én fog sor kerülni1.

Konklúzió: A vezető testület következő ülésére április 22-én fog sor kerülni.

Az ülést Guy Verhofstadt európai parlamenti képviselő (társelnök) zárta le.

Kapcsolattartó: Eva-Maria Poptcheva, a közös titkárság tagja

1

A társelnökök megállapodása értelmében.
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