Összefoglaló jelentés, 2021.4.22.

Összefoglaló jelentés az Európa jövőjéről szóló konferencia
vezető testületének harmadik üléséről
2021. április 22., csütörtök
16.00–19.00, Európa épület (S7. ülésterem, hibrid ülés)
Résztvevők: a résztvevők listája a mellékletben található
Összefoglalás és konklúzió:
Az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testülete 2021. április 22-én, a Tanács épületében
tartotta harmadik ülését (hibrid formában).
A harmadik ülés társelnökei Guy VERHOFSTADT európai parlamenti képviselő, Ana Paula
ZACARIAS portugál Európa-ügyi államtitkár és Dubravka ŠUICA, a Bizottság demokráciáért
és demográfiáért felelős alelnöke voltak. Az ülést Ana Paula ZACARIAS nyitotta meg, illetve
zárta le.
A vezető testület jóváhagyta a május 9-i nyitórendezvény programját és a szervezéssel
kapcsolatos részleteket.
A képviselőktől és a megfigyelőktől kapott észrevételek, valamint az ülés során folytatott
megbeszélések alapján a vezető testület néhány változtatással jóváhagyta a konferencia
közös elveire, hatályára és a polgárok részvételére vonatkozó eljárási szabályzat társelnökök
által javasolt tervezetét.
A vezető testület megvitatta a konferencia plenáris ülésére vonatkozó eljárási szabályzat
tervezetét, különös tekintettel a plenáris ülés szerepére és összetételére. A véleménycsere
nyomán a vezető testület megbízta a közös titkárságot, hogy készítsen szövegtervezetet
annak érdekében, hogy legkésőbb május 9-ig teljes egészében jóvá lehessen hagyni az
eljárási szabályzatot.
A társelnökök tájékoztatták a vezető testületet az európai polgári vitacsoportok
megszervezésének gyakorlati részleteiről. Ezeket a későbbiekben naprakésszé fogják tenni és
egy kézikönyvben fogják részletesen ismertetni.
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Ana Paula Zacarias (társelnök) megnyitotta az ülést.
1. A május 9-i nyitórendezvény programjának és a szervezéssel kapcsolatos részleteknek a
jóváhagyása
E napirendi pont megvitatását Guy Verhofstadt (társelnök) vezette le. Az elnök bejelentette,
hogy a vezető testület legutóbbi, április 7-i ülésén született megállapodásnak megfelelően a
három intézmény kommunikációs szolgálatai közös javaslatot nyújtottak be a
társelnököknek a 2021. május 9-i nyitórendezvényre vonatkozóan. A javaslat főbb elemei:
-

a rendezvény az Európai Parlament strasbourgi üléstermeiben zajlik majd, hibrid
formában,
a rendezvény kezdetén beszédet mond a fogadó ország államfője, a francia elnök,
az Európai Parlament elnöke, a Tanács elnöke és a Bizottság elnöke – ideális esetben a
polgárokkal folytatott párbeszéd keretében – beszél a konferencia céljairól és annak
várt eredményeiről,
a társelnökök rövid interjúkat adnak a rendezvény céljáról és arról, hogy
mit várnak a konferenciától.

Az elnök bejelentette, hogy a vezető testület minden tagja meghívást kap a rendezvényre.
Ana Paula Zacarias (társelnök) megemlítette, hogy a tagállamok képviselői is meghívást
kapnak; ők távolról vesznek majd részt a rendezvényen.
Az elnök megállapította, hogy a vezető testület készen áll a program jóváhagyására.
Konklúzió:
A vezető testület jóváhagyta a május 9-i rendezvény programját és a szervezéssel
kapcsolatos részleteket.

2. A konferencia eljárási szabályzatának tervezete
– Polgári részvétel: jóváhagyás
– A konferencia plenáris ülése: vita
E napirendi pont megvitatását Ana Paula Zacarias (társelnök) vezette le. Az elnök
szorgalmazta, hogy a felek hagyják jóvá a közös elvekről, a hatályról és a polgárok
részvételéről szóló fejezeteket, valamint folytassanak véleménycserét a konferencia plenáris
üléséről szóló fejezetről, annak érdekében, hogy mielőbb megállapodás szülessen az eljárási
szabályzatról, hogy azt legkésőbb május 9-ig teljes egészében jóvá lehessen hagyni.
Az elnök ismertette a konferencia közös elveiről, hatályáról és a polgárok részvételéről szóló
fejezetek legfontosabb elemeit (többnyelvű digitális platform, konferenciarendezvények,
európai polgári vitacsoportok).
Az európai polgári vitacsoportokra vonatkozó gyakorlati részletekről szóló 3. napirendi
pontot Dubravka Šuica társelnök, a Bizottság alelnöke ismertette, és azt az ülés résztvevői
ezzel a napirendi ponttal együtt vitatták meg. A 3. napirendi ponthoz kapcsolódó kérdéseket
és észrevételeket az alábbi 3. rész tartalmazza.
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A közös elvekről, a hatályról és a polgári részvételről szóló vita során megállapodás született
a szociális partnerekre vonatkozó kifejezett hivatkozások beillesztéséről, valamint annak
pontosításáról, hogy a vezető testület társelnökei előzetesen tájékoztatják a vezető
testületet a konferencia polgári vitacsoportjainak megszervezésével kapcsolatos gyakorlati
részletekről.
Konklúzió:
A képviselőktől és a megfigyelőktől kapott észrevételek, valamint az ülés során folytatott
megbeszélések alapján a vezető testület néhány változtatással jóváhagyta a konferencia
közös elveire, hatályára és a polgárok részvételére vonatkozó eljárási szabályzat
társelnökök által javasolt tervezetét.
E napirendi pont következő, a plenáris ülés eljárási szabályzatához kapcsolódó részének
megvitatásakor Ana Paula Zacarias társelnök tájékoztatott arról, hogy ebben a szakaszban a
társelnökök nem nyújtottak be közös javaslatot a vezető testületnek, mivel néhány
alapvetően fontos kérdésben nem sikerült megállapodniuk. A társelnök emlékeztetett arra,
hogy tiszteletben kell tartani az együttes nyilatkozatot, továbbá kiemelte a két nyitott
kérdést, amelyek a konferencia plenáris ülésének szerepére és összetételére vonatkoznak.
A résztvevők felkérést kaptak arra, hogy a vita során fejtsék ki észrevételeiket. Az ezt követő
megbeszélésen több kérdés és észrevétel is elhangzott, így például:
-

-

-

a felek ismertették különböző véleményeiket a konferencia plenáris ülésének szerepéről,
munkamódszereiről és a következtetéseinek kidolgozásához vezető folyamatról.
Néhányan azt is hangsúlyozták, hogy tiszteletben kell tartani az intézményközi
egyensúlyt, és rámutattak arra, hogy fontos a folyamat átláthatósága,
ami a konferencia plenáris ülésének méretét és összetételét illeti, többen szorgalmazták,
hogy a plenáris ülés valamennyi résztvevője rendelkezzen megfelelő képviselettel.
Néhányan emlékeztettek az együttes nyilatkozatra is, amely egyszerű irányítási
struktúrát ír elő. Számos résztvevő rámutatott arra a célra, miszerint a polgárokat kell a
konferencia középpontjába helyezni,
néhány megfigyelő sürgette a plenáris ülésen való megfelelő képviseletet és teljes jogú
tagságot.

Válaszában a társelnök utalt arra, hogy az eljárási szabályzat alapja az együttes nyilatkozat.
Megállapította, hogy néhány kérdésben nagyon közel állnak egymáshoz az álláspontok, a
plenáris ülés szerepéről és összetételéről azonban még további tárgyalásokat kell folytatni.
Emellett pragmatikus megközelítést szorgalmazott annak érdekében, hogy legkésőbb május
9-ig jóvá lehessen hagyni a szabályokat.
Konklúzió:
A véleménycsere nyomán a vezető testület megbízta a közös titkárságot, hogy készítse el
a konferencia plenáris ülésére vonatkozó eljárási szabályzat szövegtervezét annak
érdekében, hogy legkésőbb május 9-ig teljes egészében jóvá lehessen hagyni az eljárási
szabályzatot.
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3. Az európai polgári vitacsoportok megszervezésének gyakorlati részletei: a
társelnökök tájékoztatója
E napirendi pont megvitatását Dubravka Šuica (társelnök) vezette le, és hangsúlyozta, hogy
az európai polgári vitacsoportok alkotják a konferencia egyik alapvető pillérét. A vezető
testülethez eljuttatott technikai feljegyzés többek között a következő elemeket tartalmazza:
-

a polgárokat több kritérium alapján, véletlenszerűen kell kiválasztani,
az egyes vitacsoportokban 200 fő vesz majd részt, akiknek harmada a fiatalok közül kerül
majd ki,
négy többnyelvű vitacsoportot kell szervezni különböző helyszíneken Unió-szerte,
mindegyik vitacsoportnak legalább három tanácskozást kell tartania,
minden egyes polgári vitacsoport képviselői részt vesznek majd a plenáris ülésen.

Az elemek ismertetését követő megbeszélés során a vezető testület általánosságban
üdvözölte a gyakorlati részleteket. Kérdések és észrevételek hangzottak el többek között a
kiválasztási folyamattal, a fiatalok részvételével, a részt vevő polgároknak nyújtott pénzügyi
hozzájárulással, a vitacsoportok témáinak kiválasztásával, valamint a civil társadalom és a
szociális partnerek szakértőként való részvételével kapcsolatban.
Válaszában a társelnök és a közös titkárság egyik tagja hangsúlyozta: a cél az, hogy a
vitacsoportok reprezentálják az EU társadalmának sokszínűségét, így a résztvevőket
véletlenszerűen fogják kiválasztani a polgárok közül, aminek azt kell eredményeznie, hogy a
polgárok széles köre vesz részt a vitacsoportokban.
A gyakorlati részletekről szóló technikai feljegyzést naprakésszé fogják tenni, és azokat egy
kézikönyv fogja ismertetni, iránymutatást nyújtva a vitacsoportok megszervezéséhez. A
közös titkárság rendszeresen tájékoztatni fogja a vezető testületet.

Konklúzió:
A társelnökök tájékoztatták a vezető testületet az európai polgári vitacsoportok
megszervezésének gyakorlati részleteiről. Ezeket a későbbiekben naprakésszé fogják tenni
és egy kézikönyvben fogják ismertetni.

A következő ülés időpontja:
A vezető testület a tervek szerint május 9-én ülésezik.
Ana Paula Zacarias (társelnök) lezárta az ülést.
Kapcsolattartók: Rebecca Rhlalou, Marie-Charlotte van
Lamsweerde, a közös titkárság tagjai
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