
 

Az Európai Unió jövője: az EU reformja
 

Min változtatnának az EP-képviselők ahhoz, hogy a jövőben az EU sikeresen kezelje a
nehézségeit és kihívásait, például a migráció, a gazdaság, vagy a biztonság terén?
 
Az EU Európa jövőjéről szóló konferenciasorozatot indított, amelynek célja, hogy megvizsgálja,
hogyan újulhat meg az Unió és hogyan kerülhet közelebb az emberekhez. A Parlament és a
Bizottság már a korábbi években is számos módon vizsgálta, hogy léphet fel Európa
hatékonyabban napjaink kihívásaival szemben.
 
 
 
Európa jövője - konferenciasorozat
 
 
A kezdeményezés célja, hogy felmérje, milyen főbb kihívásokkal kell majd szembe néznie az
EU-nak a következő időszakban, és hogyan tud ezekre felkészülni. A konferenciasorozatot a
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következő két évre tervezik, a civil társadalom képviselőinek bevonásával.
 
 
Az EP-képviselők január 15-én fogadtak el állásfoglalást a témában, amelyben kiemelték, hogy
az állampolgároknak kell az EU reformjáról szóló egyeztetések középpontjában állniuk.
 
 
 
A Covid19-járvány kitörése miatt azonban csúszik a folyamat. A június 18-án elfogadott
állásfoglalásábana Parlament sürgette a Tanácsot, hogy mihamarabb alakítsa ki álláspontját a
konferencia formátumáról.A képviselők szeretnék, ha minél előbb elkezdődne.
 
 
Az EP az első uniós intézmény, amely elfogadta véleményét a témában.
 
 
 
Az Európai Parlament javaslatai
 
 
Az Európai Parlament 2017 februárjában három, az EU jövőjével foglalkozó állásfoglalást
fogadott el, amelyben az EP-képviselők kifejtik, min változtatnának a jövőben ahhoz, hogy az
EU sikeresen kezelje a nehézségeit.
 
 
Mercedes Bresso (szocialista, olasz) és Elmar Brok (néppárti, német) állásfoglalása azt
vizsgálta, hogyan lehet hatékonyabban kihasználni a Lisszaboni szerződésben foglalt
lehetőségeket.
 

Guy Verhofstadt (liberális, belga) állásfoglalása a szerződések sürgető és mélyre ható
reformjára tesz javaslatokat.
 

Az EU jövője
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-making-the-most-of-the-treaty-of-lisbon-elmar-
brok
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200109IPR69906/kozponti-szerepet-az-europaiaknak-az-europa-jovojevel-foglalkozo-konferencian
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200615IPR81226/konferencia-europa-jovojerol-a-kepviselok-oszre-hivnak-ossze
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-making-the-most-of-the-treaty-of-lisbon-elmar-brok
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-making-the-most-of-the-treaty-of-lisbon-elmar-brok


Reimer Böge (néppárti, német) és Pervenche Berès (szocialista, francia) állásfoglalásukban
arra tesznek javaslatot, hogyan közeledjenek egymáshoz az eurózóna gazdaságai, valamint
hogyan legyen az övezet ellenállóbb a külső problémákkal szemben.
 

Bizottsági fehér könyv Európa jövőjéről
 
 
Az Európai Bizottság március 1-jén ismertette az EU jövőjére vonatkozó 5 forgatókönyvét. 
Emellett az EU jövőjéről folyó vita részeként 2017-ben öt témában tett közzé vitaanyagokat:
Európa szociális dimenziójának kialakítása, az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítése
az öt elnök 2015. júniusi jelentése alapján, a globalizáció kiaknázása, Európa védelmének
jövője, az uniós pénzügyek jövője. A vitaanyagok elképzeléseket, javaslatokat, lehetőségeket
és forgatókönyveket mutatnak be arra vonatkozóan, hogy hogyan fog kinézni Európa 2025-ben.
 

Az EU jövője
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-europe-is-undergoing-an-existential-crisis-guy-
verhofstadt

Az EU jövője
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-the-eurozone-needs-to-muscle-up-pervenche-
beres-reimer-boege

További információ
Szabadon felhasználható kép- és hanganyagok
Háttéranyag: az Európa jövőjéről szóló konferenciasorozat (angolul)

Cikk

HU Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
Kapcsolat: webmaster@europarl.eu

3 I 3

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-europe-is-undergoing-an-existential-crisis-guy-verhofstadt
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-europe-is-undergoing-an-existential-crisis-guy-verhofstadt
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-the-eurozone-needs-to-muscle-up-pervenche-beres-reimer-boege
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-the-eurozone-needs-to-muscle-up-pervenche-beres-reimer-boege
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/20170616TST77649/20170616STO77648/europa-jovoje-hogyan-tovabb-az-unios-foglalkoztatas-es-szocialpolitika-teren
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20170529STO76263/europa-jovoje-a-gazdasagi-novekedes-alapjai
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20170529STO76263/europa-jovoje-a-gazdasagi-novekedes-alapjai
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20170505STO73507/europa-jovoje-a-globalizacio-kiaknazasa
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20170602STO76617/europa-jovoje-mi-tesz-a-parlament-a-vedelem-megerositeseert
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20170602STO76617/europa-jovoje-mi-tesz-a-parlament-a-vedelem-megerositeseert
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20170623STO78225/kevesebb-forrasbol-tobb-finanszirozas-az-unios-penzugyek-jovoje
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_14502_pk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644202/EPRS_BRI(2019)644202_EN.pdf

