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Napirend

13.45–14.05 Nyitó megjegyzések
 Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, a Jogi Bizottság elnöke (JURI)
 Maite PAGAZAURTUNDÚA, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 

alelnöke (LIBE)
 Antonio TAJANI, az Alkotmányügyi Bizottság elnöke (AFCO)
 Dolors MONTSERRAT, a Petíciós Bizottság elnöke (PETI)

ELSŐ PANEL 

Uniós polgárság mint kézzelfogható érték a polgárok számára, többek között a Covid19-
világjárvány idején

14.05–15.45

Célkitűzések:
– tájékoztatás az uniós polgársághoz kapcsolódó jogokról kötelezettségekről és feladatokról, illetve 
e jogok megsértése esetén a jogorvoslatról
– annak biztosítása, hogy az uniós polgárok gyakorolhassák az uniós polgársággal összefüggő 
jogaikat, 
a szabad mozgáshoz való jogaik gyakorlásának lehetővé tétele:
     – a polgári jogi ügyekben való együttműködés és az igazságszolgáltatáshoz való jog 
digitalizációjának támogatásával;
– a tagállamokban és tagállamok közötti szabad mozgás jelenlegi kihívásainak kezelésével;
– valamennyi uniós polgár számára az EU-n belüli társadalmi befogadás elősegítése, a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem révén, 
– a konzuli védelem jövője.

Moderátorok: 
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, a JURI bizottság elnöke
Maite PAGAZAURTUNDÚA, a LIBE bizottság alelnöke 

Felszólalók: 

 Assya KAVRAKOVA, az Európai Polgári Akciószolgálat igazgatója (10 perc)

 Európai Ifjúsági Fórum (10 perc)

 Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA, az Alapjogi Chartának való megfelelés 
főtanácsadója, az európai ombudsman hivatala  (10 perc)

 Steen ILLEBORG, Európaiak a világban (10 perc)

14.45–15.30 Képviselői kérdések órája

15.30–15.40 Felszólalók válaszai

15.40–15.45 Záró megjegyzések Vázquez Lázara úrtól, a JURI bizottság elnökétől és 
Maite PAGAZAURTUNDÚA asszonytól, a LIBE bizottság alelnökétől 

*****
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MÁSODIK PANEL 

A  társadalmi befogadás támogatása a demokratikus folyamatokban és a polgárok 
szerepvállalásában

16.45–18.45

- Célkitűzések: 
- az európai parlamenti választásokhoz való hozzáférhetőség javítása, 
- az európai választási jog reformja – hozzájárulás egy átfogó és igazán európai uniós 

polgársághoz,
- a szabad mozgáshoz való jogtól való megfosztás,
- elektronikus demokratikus részvételt lehetővé tevő távszavazási gyakorlatok és online 

eszközök feltérképezése,
- a CCovid19-világjárvány szavazati jogok gyakorlására, illetve szabad és tisztességes 

választásokra és tisztességes demokratikus vitákra gyakorolt hatása,
- a petíciós jog az EU jogalkotási munkájához való hozzájárulás részeként. 

16.45–16.55 Vitaindító beszéd – Didier REYNDERS, jogérvényesülési biztos
16.55–17.35 Képviselői kérdések órája

17.35–17.40 Reynders biztos válaszai

17.40-18.30 A társadalmi befogadás támogatása a demokratikus folyamatokban és a 
polgárok szerepvállalásában

Moderátorok: 
Antonio TAJANI, az AFCO bizottság elnöke
Dolores MONTSERRAT, a PETI bizottság elnöke

Felszólalók:
 Francisco LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA, Open Evidence (7 perc)
 ECIT (az Európai Polgárok Jogaiért, Bevonásáért és Bizalmáért) Alapítvány (7 perc)

17.55–18.25 Képviselői kérdések órája

18.25–18.30 Felszólalók válaszai 

****

18.30 Záró megjegyzések
 Salla SAASTAMOINEN, a JUST bizottság megbízott főigazgatója
 Antonio TAJANI, az AFCO bizottság elnöke
 Dolores MONTSERRAT, a PETI bizottság elnöke


