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Konferencia Európa jövőjéről
Az Európa jövőjéről szóló konferencia alulról építkező folyamat, amely lehetővé teszi az európai polgárok számára, hogy véleményt nyilvánítsanak az Unió jövőbeli politikáiról és
működéséről. Az olyan eszközök, mint a digitális platform és a polgári vitafórumok lehetővé teszik a számukra fontos témák megvitatását.

Többnyelvű digitális platform
Többnyelvű platform a polgárok számára ötleteik megosztására
és megvitatására

Az EU a világban

Miről van szó?
•
•
•
•

Oktatás, kultúra, ifjúság
és sport

A polgárok fő platformja az ötletek megosztásához és a hozzászólások elküldéséhez
A polgárok hozzászólásainak és dokumentumainak adattára
A konferencia égisze alatt tartott rendezvényekből származó információk
A konferencia következtetéseinek közzététele

Erősebb gazdaság, társadalmi
igazságosság és foglalkoztatás

A polgároknak és a rendezvényszervezőknek tiszteletben kell tartaniuk a konferencia
alapokmányát:
• Az uniós értékek tisztelete: emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség,
jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása
• a sokszínűség ösztönzése a viták során és a szólásszabadság tiszteletben tartása
• tilos a gyűlöletbeszéd vagy az olyan tartalom, amely jogellenes vagy szándékosan hamis
vagy félrevezető
• a határokon átnyúló részvétel és a különböző nyelvek használatának előnyben részesítése

Tagállamonként

A következők képviselői:

A polgárok által javasolt egyéb témák

• A teljes átláthatóság garantálása a polgárok hozzászólásainak elemzése és a digitális
platformon való közzététele révén
• Lehetőség szerint internetes közvetítés vagy közvetített események
• Az adatvédelmi szabályok és a konferencia vizuális arculatának tiszteletben tartása

A platform vezető testülete által felügyelt moderálása

Olyan fórumok, ahol a polgárok konkrét témákat vitatnak meg, és olyan ajánlásokat
fogalmaznak meg a konferencia plenáris ülése számára, amelyek nyomán az uniós
intézmények lépéseket tesznek
Négy polgári vitafórumot hoztak létre, amelyek a fenti kilenc témát tárgyalják

Vitafórumonként 200 véletlenszerűen kiválasztott polgár

(2)
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A polgárok széles körű képviselete

Tagállamonként legalább 1 férfi és 1 nő, csökkenő arányosság alkalmazásával, mint a
Parlamentben | 1/3-uknak 16 és 25 év közöttinek kell lennie
Földrajzi származás | Nem | Életkor | Tásadalmi-gazdasági háttér | Végzettség

Az egyes vitafórumok képviselői részt vesznek a plenáris ülésen
Legalább 1/3-uknak 16 és 25 év közöttinek kell lennie | Ismertetik ajánlásaikat

Vezető testület
9 képviselődevět
3 az Európai Parlamentből,
3 az Európai Unió Tanácsából
3 az Európai Bizottságból

A polgári vitafórumok ajánlásai
A többnyelvű platformról származó hozzászólások

Előkészített munkák

Társelnökök
Guy Verhofstadt (Parlament)
Clément Beaune (Tanács)
Dubravka Šuica (Bizottság)

Az Európai Parlament, a Tanács, a nemzeti parlamentek, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága,
más uniós intézmények és az európai szociális partnerek megfigyelői

9 tematikus munkacsoport által

Előterjesztések

Javaslatok a vezető testület számára (konszenzus alapon)

Konszenzus

Meg kell teremteni legalább az Európai Parlament, a
Tanács, az Európai Bizottság és a nemzeti parlamentek
között
Európai Parlament
AZ EU Tanácsa
Európai Bizottság

Egészség

(4)

Viták és eszmecserék

Együttes elnökség

Éghajlatváltozás és
környezetvédelem

Európai polgári vitafórumok

A konferencia plenáris
fóruma
Európai Parlament
108
Nemzeti parlamentek
108
Európai polgári vitafórumok
80
Tanács
54
Nemzeti rendezvények és/vagy vitafórumok 27
Régiók Bizottsága
18
Gazdasági és Szociális Bizottság
18
Szociális partnerek
12
Civil társadalmi szervezetek
8
Helyi választott képviselők
6
Regionális választott képviselők
6
Európai Bizottság
3
Az Európai Ifjúsági Fórum elnöke
1

Témák

Digitális átállás

A konferencia alapokmánya

449 képviselő

Európai demokrácia
Értékek és jogok, jogállamiság,
biztonság

Migráció

Határoznak a konferencia munkájáról
Konszenzus
a kilenc képviselő között
Előkészítik a plenáris üléseket
Beszámolnak a közös elnökségnek a plenáris ülés következtetéseiről

Közös titkárság

Egyenlő számban az Európai Parlamenttől, a Tanácstól és az Európai Bizottságtól
Roberta Metsola
Emmanuel Macron*
Ursula von der Leyen

*A Tanács képviselői a soros elnökséggel változnak.

A konferencia lebonyolításáért felel, a vezető testület és a plenáris fórum munkáját segíti

Ez egy eredetileg 2021 júniusában közzétett infografika újabb frissített változata.
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További tájékoztatás
Többnyelvű platform
A konferencia többnyelvű platformja olyan központ, amely lehetőséget biztosít az európai polgárok és az európai civil
társadalmi szervezetek számára, hogy megosszák elképzeléseiket Európa jövőjéről, rendezvényeket szervezzenek és
rendezvényeken vegyenek részt. A platform a hozzászólások és dokumentumok tárházaként, valamint a polgárok ötleteinek
megosztására és megvitatására szolgáló interaktív eszközként szolgál. A platform nyitva áll a polgárok, a civil társadalom, a
szociális partnerek, más érdekelt felek, az uniós és nemzeti, regionális és helyi szintű hatóságok előtt.
Európai polgári vitafórumok
Ezek a konferencia létfontosságú szervei, amelyek feladata a polgárok számára fontos kérdések megvitatása. Az európai
polgárok vitafórumainak összetétele (a véletlenszerűen kiválasztott kb. 200 polgár) transznacionális, és nemcsak a nem,
hanem az életkor, a társadalmi-gazdasági háttér, a földrajzi származás és a végzettség szintje tekintetében is reprezentatív,
a résztvevők egyharmada 16 és 25 év közötti. Az európai polgári vitafórumok – többek között a digitális platformról érkező
hozzájárulások alapján – vitákat tartanak, és a konferencia plenáris ülésén folytatott megbeszélések során ajánlásokat
fogalmaznak meg az uniós intézmények számára a meghozandó intézkedésekre vonatkozóan. Négy tematikus polgári
vitafórum állt fel: i) európai demokrácia/értékek, jogok, jogállamiság, biztonság; ii) éghajlatváltozás, környezet/egészség;
iii) erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság, munkahelyek/oktatás, ifjúság, kultúra, sport/digitális átalakulás; iv) az EU a
világban/migráció.
Az európai polgári vitafórumok tanácskozások keretében, különböző helyszíneken üléseznek, és konkrét témákkal
foglalkoznak. A tagállamok (nemzeti, regionális vagy helyi szinten) és más érdekelt felek (civil társadalom, szociális partnerek
vagy polgárok) a konferencia égisze alatt további polgári vitafórumokat is szervezhetnek, amennyiben teljes mértékben
tiszteletben tartják a konferencia alapokmányát .
Együttes elnökség
A konferencia elnökségét közösen vezeti a három fő uniós intézmény elnöke: az Európai Parlament részéről Roberta
Metsola (a néhai David Sassoli utódja), az Európai Unió Tanácsának képviseletében a soros elnöki tisztet 2022. június 30ig betöltő Franciaország elnöke, Emmanuel Macron, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A Tanács
elnökségét a vonatkozó tanácsi határozatban rögzített rotációs rendszernek megfelelően az előző időszakban (2021. július
1-je és december 31-e között) Szlovénia, előtte pedig (2021. január 1-je és június 30-a között) Portugália adta. A konferencia
végső következtetéseit végül e háromoldalú elnökség elé terjesztik majd a résztvevők, hogy az egyes uniós intézmények a
hatáskörüknek megfelelően tettekre válthassák az ajánlásokat.
A konferencia plenáris fóruma
A plenáris fórum összesen 449 tagot számlál. A három fő intézmény (a Bizottság, az EU Tanácsa és a Parlament), a nemzeti
parlamentek, a polgári vitacsoportok, a Régiók Bizottsága (RB), az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB), a
nemzeti rendezvények és vitacsoportok, a szociális partnerek és a civil társadalom képviselői vesznek benne részt, akikhez
júliustól helyi és regionális választott képviselők is csatlakoztak. Az EU nemzetközi szerepéről szóló vitákra az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselője is meghívást kap. Az ülésekre adott esetben célszerű lehet más érdekelteket és szakértőket
is meghívni.
A plenáris ülés megvitatja a nemzeti és európai polgári vitafórumok által felvetett kérdéseket és ajánlásokat, valamint a digitális
platformtól származó információkat, témák szerint csoportosítva. A viták nyitottak, előre meghatározott eredmény nélkül,
és anélkül, hogy a témákat előre meghatározott szakpolitikai területekre korlátoznák. A plenáris ülés konszenzusos alapon
határoz (legalábbis a Parlament, a Tanács, a Bizottság és a nemzeti parlamentek között) a vezető testület elé terjesztendő
javaslatokról. Ez utóbbi feladata a konferencia zárójelentésének elkészítése a plenáris üléssel teljes együttműködésben és
teljes átláthatóság mellett, amelyet a digitális platformon tesznek közzé, és konkrét nyomon követés céljából megküldenek
a közös elnökségnek.
Vezető testület
A vezető testület irányítja a konferencia munkáját (a plenáris fórum és az európai polgári vitacsoportok üléseit, valamint
a digitális platform működését), felügyeli az összes tevékenységet, előkészíti a plenáris fórum üléseit, kezeli a polgároktól
beérkező észrevételeket és gondoskodik utánkövetésükről. A három fő uniós intézmény (a Parlament, a Bizottság és az EU
Tanács) egyenrangú félként három-három taggal, illetve legfeljebb négy megfigyelővel képviselteti magát a testületben, és
elnökletét is közösen látják el (a Tanács részéről a soros elnökség vezetőjével). A COSAC (az uniós ügyekre szakosodott nemzeti
parlamenti bizottságokból álló konferencia) elnöki trojkája állandó megfigyelőként van jelen az összes testületi ülésen. Az
EGSZB és az RB szintén megfigyelői státusszal rendelkezik. A társelnökök javaslatára a plenáris fórum kilenc különböző téma
köré csoportosuló egy-egy tematikus munkacsoport felállítását hagyta jóvá. A vezető testület szakértőket hívhat meg a
konferencia rendezvényeire.
Titkárság
Az Európai Parlament, a Tanács Főtitkársága és a Bizottság egyenlő létszámú személyzetéből álló közös titkárság segíti a
vezető testületet a konferencia plenáris ülésének és az európai polgárok vitafórumainak megszervezésében.
Forrás: Együttes nyilatkozat az Európa jövőjéről szóló konferenciáról, a konferencia eljárási szabályzata, a vezető testület jelentései.
Ez a dokumentum a képviselők és az Európai Parlament személyzete részére készült háttéranyag, amely segítséget nyújt parlamenti munkájukhoz. A
dokumentum tartalmáért a szerzők kizárólagos felelősséggel tartoznak, és az abban megfogalmazott vélemény nem feltétlenül tükrözi az Európai Parlament
hivatalos álláspontját. A dokumentum nem üzleti célú sokszorosítása és fordítása a forrás megadása és az Európai Parlament előzetes értesítése mellett
megengedett, és a sokszorosított vagy lefordított dokumentum egy példányát a Parlament számára meg kell küldeni. © Európai Unió, 2022.
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