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A jövő rajtad
is múlik

európai polgárok vitacsoportjai
Az európai polgári vitacsoportok kulcsszerepet játszanak az Európa jövőjéről szóló
konferencián, amely a nyilvános vitán alapuló demokrácia innovatív eszköze az Európai
Unióban.
A vitacsoportok növelik a lakosság szerepét az EU célkitűzéseinek és szakpolitikáinak
kialakításában. A vitacsoportokat összesen 800, reprezentatív mintavétel alapján
kiválasztott polgár alkotja majd, akik összeülnek, hogy megvitassák Európa jövőjét
és szakpolitikai ajánlásokat fogalmazzanak meg a konferencia digitális, többnyelvű
platformján nyilvánosan tárgyalt fő témákban.
Ezek az ajánlások beépülnek majd a konferencián folyó általános megbeszélésekbe.

Kik alkotják majd a vitacsoportokat?
•

Négy vitacsoport alakul. Mindegyiket 200 véletlenszerűen
kiválasztott polgár alkotja majd, az EU 27 tagállamából.

•

A vitacsoportok tagjai az EU sokszínűségét képviselik, földrajzi
származás, nem, életkor, társadalmi-gazdasági háttér és képzettségi
szint tekintetében.

•

Mindegyik vitacsoportban a fiatalok (a 16 és 25 év közötti
korosztály) a csoport egyharmadát fogják kitenni.

Mondd el a véleményed!

https://futureu.europa.eu

Miről fognak megbeszélést folytatni a vitacsoportok?
•

A négy vitacsoport mindegyike más-más témákban ad teret az alulról felfelé
szerveződő eszmecserének. A témakörök:
erősebb gazdaság,
társadalmi igazságosság,
munkahelyek/oktatás,
ifjúság, kultúra, sport/
digitális átállás;
(17-19/09; 5-7/11; 3-5/12)

értékek, jogok,
jogállamiság, demokrácia,
biztonság; (24-26/09;
12-14/11; 10-12/12)

éghajlatváltozás,
környezetvédelem,
egészségügy; (1-3/10;
19-21/11; 7-9/01/2022)

az EU a világban, migráció.
(15-17/10; 26-28/11;
14-16/01/2022)

Mikor és hogyan fognak összeülni a vitacsoportok?

2021 szeptembere és
2022 januárja között
mindegyik vitacsoport
három-három ülésszakon
vesz majd részt, az egyes
ülésszakok pedig legalább
kétnaposak lesznek.

A koronavírus -helyzet
alakulásától függően
online és személyes
jelenléten alapuló
foglalkozások lesznek.

Mindegyik munkacsoport
többnyelvű lesz
(a vitacsoportok plenáris
ülésein az EU 24 nyelvén
zajlik majd a munka).

Mi lesz az eredménye a vitacsoportok munkájának?
•

A vitacsoportok megvitatjáka konferencia digitális platformján beérkezett
hozzászólásokat. Ajánlásokat fogalmaznak meg az Unió számára azokról a
témákról, amelyeket szerintük érdemes továbbgondolni, és amelyek a konferencia
plenáris ülésén napirendre kerülnek majd.

•

Az egyes polgári vitacsoportok képviselői – 80 csoporttag, legalább
harmadrészben 25 évnél fiatalabbak – jelen lesznek a plenáris ülésen, ahol
beszámolnak megbeszéléseik következtetéseiről, és megvitatják azokat a többi
résztvevővel.

•

A vitacsoport tagjai mindvégig tájékoztatást fognak kapni az ajánlásaikra épülő
eszmecserékről és intézkedésekről. A folyamat végén külön rendezvény fog
alkalmat teremteni a visszajelzésre.

A vitacsoportok tevékenységét a konferencia digitális platformján lehet
figyelemmel kísérni: https://futureu.europa.eu.

Mondd el a véleményed!
© Európa Unió, 2021.
E dokumentum további felhasználása a forrás és az esetleges változtatások megfelelő feltüntetésével
megengedett (Creative Commons Attribution 4.0 International licenc). A nem az EU tulajdonát képező
anyagok felhasználásáért vagy sokszorosításáért közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától kell engedélyt
kérni. Összes kép © Európai Unió, ha a szöveg másképp nem jelzi. Ikonok © Flaticon – minden jog
fenntartva.

PDF

ISBN 978-92-76-41279-3

doi:10.2775/45063

NA-09-21-377-HU-N

