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Brüsszel

Terem: JAN 4Q1

9.15–9.45

A résztvevők érkezése és akkreditációja

Délelőtti ülés 
09:45 

Nyitó beszédek
• Juan Fernando López Aguilar európai parlamenti képviselő, az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság elnöke
• Evelyn Regner európai parlamenti képviselő, a Jogi Bizottság első alelnöke
• Françoise Le Bail, az Európai Bizottság jogérvényesülésért felelős főigazgatója 

10.15

I. szekció: Az uniós polgárság megerősítése
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Moderátor: Philippe Boulland európai 
parlamenti képviselő 

Vitafórum:
• Adina-Ioana Vălean európai parlamenti képviselő, az uniós polgárságról szóló 2010. évi 
jelentés előadója
• Michael Cashman európai parlamenti képviselő
• Anna Maria Corazza Bildt európai parlamenti képviselő
• Kamaljit Bharath, petíció benyújtója
• Tony Venables, Európai Polgári Szolgálat (ECAS) igazgatója és Tony McQuinn, az ír 
állampolgári tájékoztatási osztályának vezérigazgatója
• Alison Mc Donnell, Európa Intézet Leiden Egyetem, a Common Market Law Review c. 
folyóirat társszerkesztője
• Paul Nemitz, az Európai Bizottság alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős 
igazgatója (Jogérvényesülési Főigazgatóság)

A főbb témák:

• Az uniós polgárok uniós jogszabályok által meghatározott jogainak gyakorlását továbbra is 
akadályozó tényezők (határon túli helyzetekből fakadó akadályok, az uniós polgárságról 
szóló 2010. évi jelentés nyomon követése és az uniós polgárságról szóló 2012. évi 
nyilvános konzultáció eredményei)

• Konkrét megoldások a fennmaradó akadályok eltávolítására és az uniós polgárság 
megerősítésére (előretekintés az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentésre)

A fenti szekcióban tartott bevezetést eszmecsere követi.

13:00 Könnyű ebéd

Délutáni ülés
14.30

Bevezetés
Erminia Mazzoni európai parlamenti képviselő, a Petíciós Bizottság elnöke és Gémesi 
György, Gödöllő (Magyarország) polgármesterének és a Régiók Bizottsága előadójának 
beszéde az uniós polgárságról és az uniós szavazati jogokról.

14.45

II. szekció: Az uniós polgárok politikai részvételének ösztönzése
Moderátor: Antigoni Papadopoulou európai parlamenti képviselő, a polgárok európai éve 
(2013) előadója

Vitafórum:
• Antonio López-Istúriz White, az Európai Néppárt főtitkára
• Yonnec Polet, az Európai Szocialista Párt főtitkárhelyettese
• Heinz Becker európai parlamenti képviselő
• Jacqueline Cotterill, petíció benyújtója
• Catherine Kessedjian, a Párizsi Európai Főiskola igazgatóhelyettese
• Romano Subiotto, a brüsszeli és a londoni ügyvédi kamara ügyvédje
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• Chiara Adamo, az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatósága Uniós polgárság és 
szabad mozgás osztályának osztályvezetője 

A főbb témák:

• Az uniós polgárok uniós politikában való részvételének elősegítése (magasabb részvételi 
arány a választásokon, a polgárok demokráciával kapcsolatos tudatosságának és az 
intézmények demokratikus elszámoltathatóságának erősítése és egy valódi európai közéleti 
térség létrehozása)

• uniós polgárok szavazói jogainak javítása az EU-ban (különös tekintettel a szavazati jogtól 
való megfosztás kérdésére)

A fenti szekcióban tartott bevezetést eszmecsere követi.

16:30

Viviane Reding az Európai Bizottság alelnöke, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és 
az uniós polgárságért felelős biztos
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