Összefoglaló jelentés – 2021.7.19..

Összefoglaló jelentés az Európa jövőjéről szóló konferencia
vezető testületének hatodik üléséről
2021. július 19., hétfő
16.00–18.00, Európa épület (S7 ülésterem, hibrid ülés)
Résztvevők: a résztvevők listáját lásd a mellékletben
Összefoglaló és összegzés:
Az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testülete 2021. július 19-én, a Tanács
épületében tartotta hatodik ülését (hibrid formában).
A hatodik ülés társelnökei Guy VERHOFSTADT európai parlamenti képviselő, Gašper
DOVŽAN, Szlovénia Európa-ügyi államtitkára és Dubravka ŠUICA, a Bizottság
demokráciáért és demográfiáért felelős alelnöke voltak. Az ülést Gašper DOVŽAN
nyitotta meg, illetve rekesztette be.
A vezető testület jóváhagyta a konferencia eljárási szabályzata 16. cikkének
módosítását a helyi és regionális önkormányzatoknak, valamint a szociális partnereknek
a konferencia plenáris ülésén való megnövelt képviselete tekintetében.
A társelnökök tájékoztatták a vezető testületet az európai polgári vitacsoportok
megszervezésének aktualizált gyakorlati szabályairól, különös tekintettel a vitacsoportok
sorrendjére és helyszíneire, valamint a témák meghatározásának módszerére.
A társelnökök tájékoztatták a vezető testületet a konferencia plenáris munkacsoportjaival
kapcsolatos előkészületek jelenlegi állásáról is.

A társelnökök tájékoztatták a vezető testületet az Európa jövőjéről szóló konferenciára
vonatkozó közös kommunikációs tervről.

Az ülést Gašper Dovžan (társelnök) nyitotta meg.
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1. A konferencia eljárási szabályzatának módosítása a helyi és regionális

önkormányzatoknak, valamint a szociális partnereknek a konferencia plenáris
ülésén való képviselete tekintetében

E napirendi pont megvitatását Dubravka Šuica (társelnök) vezette le, aki ismertette a
társelnökök arra irányuló javaslatát, hogy módosítsák a 16. cikket annak érdekében, hogy
a szociális partnerek képviselői, valamint a helyi és regionális választott képviselők
nagyobb számban vehessenek részt a plenáris ülésen. A társelnökök a 16. cikk alábbi
módosítását javasolták a vezető testületnek:
‒ a szociális partnerek képviselői számának növelése 8-ról 12-re,
‒ a plenáris ülés bővítése a regionális, illetve a helyi önkormányzatok 6–6 választott
képviselőjével.
Az ezt követő vita során a résztvevők jelezték, hogy széles körben támogatják a javasolt
módosítást.
A szociális partnereket felkérték, hogy jelöljék a plenáris ülés további 4 tagját, a Régiók
Bizottságát pedig felkérték, hogy koordinálja a regionális, illetve a helyi önkormányzatok
6–6 választott képviselőjének kiegyensúlyozott jelölését, oly módon, hogy e képviselők ne
a Régiók Bizottságának hivatalban lévő tagjai közül kerüljenek ki.
Több kérelmet is benyújtottak azzal kapcsolatban, hogy engedélyezzék a helyettesítést a
vezető testület ülésein, illetve a plenáris ülésen. A társelnökök utaltak arra a korábban
elfogadott álláspontra, amely ezt nem teszi lehetővé; adott esetben lehetséges a
delegációk összetételének módosítása, amiről a társelnököket tájékoztatják, egyes
üléseken ugyanakkor nincs mód a helyettesítésre. Ezenfelül ennek a napirendi pontnak a
keretében benyújtásra került egy arra irányuló kérelem is, hogy a Nyugat-Balkánt vonják
be a konferenciába.
Az elnök megállapította, hogy a vezető testület jóváhagyta az eljárási szabályzat 16.
cikkének említett módosítását.
Összegzés:
A vezető testület jóváhagyta a konferencia eljárási szabályzata 16. cikkének
módosítását a helyi és regionális önkormányzatoknak, valamint a szociális
partnereknek a konferencia plenáris ülésén való megnövelt képviselete
tekintetében.

Összefoglaló jelentés – 2021.7.19.

2. Az európai polgári vitacsoportok megszervezésének aktualizált szabályai: a

társelnökök tájékoztatója
E napirendi pont megvitatását Dubravka Šuica (társelnök) vezette le, aki felhívta a
figyelmet az ülés előtt megküldött aktualizált szabályokra, nevezetesen a vitacsoportok
sorrendjével, helyszíneivel és a vita megszervezésének módszerével kapcsolatos új
elemekre. Az elnök tájékoztatta továbbá a vezető testületet a kiválasztási folyamat
jelenlegi állásáról, és elmondta, hogy a kiválasztani tervezett 800 polgárból már mintegy
500 polgárt kiválasztottak, és hogy a kiválasztási folyamat augusztus közepére lezárulhat.
A társelnök hangsúlyozta, hogy – bár a járványügyi helyzetet szorosan figyelemmel kell
kísérni – a vitacsoportok üléseit személyes jelenlét mellett kellene megtartani. Javasolta
továbbá, hogy a nemzeti polgári vitacsoportok résztvevőit is véletlenszerűen válasszák ki,
és hogy e vitacsoportok is az iránymutatásoknak megfelelően működjenek.
Az ezt követő megbeszélés során a résztvevők általánosságban üdvözölték az aktualizált
gyakorlati szabályokat.
Kérdések és észrevételek hangoztak el többek között a kiválasztási folyamattal
kapcsolatban, és ennek során a résztvevők kérték, hogy a folyamat legyen átláthatóbb,
illetve indokolják meg a kiválasztott polgárok reprezentativitását. Dubravka Šuica társelnök
kifejtette, hogy a kiválasztásért felelős külső szolgáltató a folyamat végén tájékoztatást fog
nyújtani a kiválasztási kritériumoknak való megfelelésről.
Ezenfelül felmerült néhány kérdés azzal kapcsolatban, hogy a polgárok milyen módon
dönthetnek arról, hogy mely témákra kívánnak összpontosítani, különös tekintettel arra,
hogy a vitacsoportok számára korlátozott idő áll rendelkezésre, és a témák terjedelmesek.
A társelnökök kifejtették, hogy a szolgáltató időközi jelentést fog készíteni, amelyben
ismerteti és elemzi majd a többnyelvű digitális platformról származó információkat, és
hogy e jelentés szeptember elejére rendelkezésre fog állni. Megállapították, hogy ez az
időközi jelentés jó alapot nyújt majd a vitacsoportok résztvevői számára a témák
kiválasztásához, és hogy a résztvevők szabadon határozhatják majd meg prioritásaikat,
illetve megvitathatnak bármilyen további kérdést is. A társelnökök jelezték továbbá, hogy
az európai polgári vitacsoportok munkáját független szakértők kísérik majd.
Összegzés:
A társelnökök tájékoztatták a vezető testületet az európai polgári vitacsoportok
megszervezésének aktualizált gyakorlati szabályairól, különös tekintettel a
csoportok sorrendjére és helyszíneire, valamint a témák meghatározásának
módszerére.
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3. A konferencia plenáris munkacsoportjai: a társelnökök tájékoztatója

E napirendi pont megvitatását Gašper Dovžan (társelnök) vezette le, aki ismertette a
munkacsoportokról folytatott megbeszélések jelenlegi állását, és kiemelte, hogy az
együttes nyilatkozat nem rendelkezett munkacsoportokról: azokat az eljárási szabályzat
vezette be, mint olyan előkészítő szervet, amely elősegíti a plenáris ülés keretében
folytatott vitákat. Megállapította, hogy számos kérdésben – például a munkacsoportok
szerepét, az ülések gyakoriságát, a jelentéstételt stb. illetően – még nem született
kompromisszum. Megjegyezte, hogy a Tanácsban még megbeszéléseket kell folytatni a
tanácsi álláspont kialakítása érdekében, ugyanakkor szeptemberre a felek
kompromisszumra juthatnak.
Dubravka Šuica társelnök úgy érvelt, hogy a munkacsoportoknak arra kellene
szorítkozniuk, hogy a polgári vitacsoportoktól kapott ajánlások alapján és a polgárokat a
középpontba helyezve előkészítsék a plenáris ülést. Minden munkacsoportban előadóként
közre kell működnie az európai polgári vitacsoportok egy képviselőjének, esetleg az
elnökkel együtt, hogy biztosított legyen a vitacsoportok és a plenáris ülés közötti
kapcsolat. Dubravka Šuica társelnök továbbá szorgalmazta, hogy a munkacsoportok a
plenáris ülés számára kijelölt időpontokban üljenek össze, ezzel is megkönnyítve a
polgárok munkáját. A munkacsoportok munkáját a közös titkárságnak kell segítenie, az
elnökök pedig némi rugalmasságot élvezhetnek a felszólalási időt illetően. Dubravka Šuica
társelnök hangsúlyozta, hogy a nyár után mielőbb megállapodásra kell jutni annak
érdekében, hogy ne kelljen még több időt szánni az eljárási kérdésekre.
Guy Verhofstadt társelnök szorgalmazta, hogy a konferencia előrehaladása érdekében a
lehető leghamarabb jussanak megállapodásra a munkacsoportokról. Egyrészt sürgette,
hogy a többnyelvű digitális platform alapján készült jelentések, valamint a nemzeti polgári
vitacsoportokban és a rendezvények során tett ajánlások alapján a munkacsoportok
kezdjék meg működésüket az októberi plenáris ülés idején, és ezzel kapcsolatban utalt az
eljárási szabályzatra, másrészt pedig szorgalmazta, hogy a munkacsoportok írásban
dolgozzák ki a plenáris ülés javaslatait. Határozottan kérte, hogy szavazzanak bizalmat a
munkacsoportok elnökeinek, és biztosítsanak számukra bizonyos fokú rugalmasságot a
munka megszervezéséhez. Javasolta, hogy az egyes munkacsoportok elnökei terjesszék
a plenáris ülés elé a munkacsoport eredményeit, majd arra az európai polgári
vitacsoportok munkacsoportban részt vevő egyik képviselője közvetlenül reagáljon,
ismertetve az európai polgári vitacsoportok álláspontját.
Az ezt követő vita során:
‒ néhány résztvevő aggodalmának adott hangot, és egyrészt emlékeztetett arra, hogy a
cél egy egyszerű, a polgárokat középpontba helyező struktúra kialakítása volt,
másrészt pedig hangsúlyozta a munkacsoportok informális jellegét, valamint annak
fontosságát, hogy a munkacsoportok a plenáris ülés számára kijelölt időn belül üljenek
össze.
‒

Több résztvevő is kiemelte, hogy a munkacsoportoknak a javaslatok tanulmányozása
révén fontos szerep jut a plenáris ülés előkészítésében, és arra sürgette a
munkacsoportokat, hogy hamarosan kezdjék meg a munkát.

Felmerült az is, hogy a munkacsoportoknak üléseket kellene tartaniuk az októberi
plenáris ülés előkészítéseként, a többnyelvű digitális platformon közzétett
hozzájárulások alapján.
Gašper Dovžan társelnök nyugtázta az összes észrevételt, és megállapította, hogy a
megbeszélések folytatódni fognak azzal a céllal, hogy szeptemberben megállapodás
jöhessen létre.
‒

Összegzés:
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A társelnökök tájékoztatták a vezető testületet a konferencia plenáris
munkacsoportjaival kapcsolatos előkészületek jelenlegi állásáról.
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4. Az Európa jövőjéről szóló konferenciára vonatkozó közös kommunikációs terv: a

társelnökök tájékoztatója
E napirendi pont megvitatását Guy Verhofstadt (társelnök) vezette le, aki tájékoztatta a
vezető testületet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság Kommunikációs
Főigazgatóságai által a vezető testület május 26-i felkérését követően kidolgozott közös
kommunikációs tervről, és üdvözölte az esetleges további javaslatokat. Elmondta, hogy a
közös kommunikációs terv máris eredményeket hozott, ugyanis emelkedett a többnyelvű
digitális platformon tett látogatások száma.
Guy Verhofstadt társelnök megemlítette annak lehetőségét, hogy híres személyiségeket,
például sportolókat nyerjenek meg a többnyelvű digitális platform adott QR-kódon
keresztüli népszerűsítésére, és felkérte a közös titkárságot, illetve a három intézmény
Kommunikációs Főigazgatóságát, hogy gondolkodjanak el kreatívabb megoldásokon.
Arról is tájékoztatott, hogy a társelnökök egyetértettek abban, hogy az újságíróknak
lehetőséget kellene biztosítani az európai polgári vitacsoportok nyomon követésére, és
hogy a három intézmény Kommunikációs Főigazgatóságai közvetítő szerepet töltenének
be az érdeklődő polgárok és újságírók között.
Gašper Dovžan társelnök jelezte, hogy a közelgő Bledi Stratégiai Fórum fő témája a
konferencia lesz, ami hozzájárulhat az érdeklődés növeléséhez. A társelnök felkérte a
vezető testület valamennyi tagját, hogy e tekintetben vegyék igénybe kapcsolati
hálózataikat.
Dubravka Šuica társelnök ismertetett több, a többnyelvű digitális platformmal kapcsolatos
statisztikát, és jelezte, hogy a platformon eddig több mint 20 000 résztvevőt, 1500
rendezvényt és mintegy 5600 ötletet regisztráltak. Hangsúlyozta továbbá, hogy fokozni kell
a kommunikációt.
Az ezt követő vitában néhány résztvevő azt javasolta, hogy a platformon mind a kilenc
témakör esetében tüntessék fel a tendenciák alakulását. Mások pedig azt javasolták, hogy
a nemzeti parlamentek – a választókörzetekben szervezett rendezvények révén – a
polgárok mozgósításában is fontos szerepet vállalhatnának.
Guy Verhofstadt társelnök megállapította, hogy ez a kérdés szerepelni fog a vezető
testület következő ülésének napirendjén annak érdekében, hogy szorosan nyomon
lehessen követni és értékelni lehessen a platformon való részvételt.
Összegzés:
A társelnökök tájékoztatták a vezető testületet az Európa jövőjéről szóló
konferenciára vonatkozó közös kommunikációs tervről.

A következő ülés időpontja:
A vezető testület következő ülésének időpontja még nem került meghatározásra.
Az ülést Gašper Dovžan (társelnök) rekesztette be.
Kapcsolattartó: Rebecca Rhlalou, a közös titkárság tagja

