
Magyar és európai állampolgárként tudjuk, hogy törekvéseinkben nem vagyunk egyedül. Célunk, hogy minél
többen ismerjék meg munkánkat idehaza és Európában, találjunk közös cselekvési pontokat. Mi bízunk az
együttműködés erejében.

Budapest, 2020. október 28.

Mi a „Konferencia Európa jövőjéről” kezdeményezést
ezért támogatandó kezdeményezésnek tartjuk és
üdvözöljük. Eredményes munkavégzése hozzásegíthet
egy világos és előremutató távlatokat nyújtó
állampolgárbarát irányvonal kidolgozásához és valóra
váltásához. Ezt a munkát mi formalitásoktól és
bürokratikus kötöttségektől mentes, párbeszéden
alapuló program-sorozatként képzeljük el.

E folyamat elindításához sürgős lépések megtételére van szükség:

Álláspontunk szerint a „Konferencia” nem lehet öncélú, felülről irányított és zárt ajtók mögött folytatott
tárgyalások hosszú sora. Ahhoz, hogy a tervek szerint a francia EU-elnökség végére, vagyis 2022 júniusára
eredményt lehessen elérni, nyitottság, az állampolgárok és szervezeteik széleskörű és szervezett bevonása és az
ezzel járó érdemi párbeszéd elengedhetetlenül szükséges. Nem csak szavakban, hanem tettekben. Erre a
megközelítésre mi nem csak számítunk, hanem igényt is tartunk. Ennek megfelelően az átláthatóság szellemében
a Konferencia programjainak nyitottnak, dokumentumainak mindenki számára hozzáférhetőnek kell lenniük.
Készek vagyunk javaslatainkkal, programjainkkal tevékenyen hozzájárulni a „Konferencia” eredményes
munkavégzéséhez.
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a „Konferencia Európa jövőjéről” kezdeményezésről

Európai dimenzió a gyakorlatbanAz Európa Platform Magyarország Európa jövője iránt érdeklődő nem-kormányzati szervezetek és állampolgárok nyitott
szerveződése. Céljának tekinti, hogy figyelemmel kövesse és részese legyen a békés, demokratikus és együttműködésen
alapuló európai folyamatoknak, melyek középpontjában az állampolgár áll.

Európa számos új kihívással találja
szemben magát. Ezeknek csupán egyike
a COVID-19 vírus okozta járványhelyzet.
Az eredményes válaszadás csak
széleskörű összefogással és közös
fellépéssel lehetséges, ami egyben
segíti a járvánnyal szembeni fellépést is.

Már a „Konferencia” kezdetén garanciákat kell
találni arra, hogy a folyamat végén, 2022
júniusában megszületendő remélhetőleg
konkrét megállapodások meg is valósuljanak.
Ezt a folyamatot mi figyelemmel fogjuk kísérni
és lehetőség szerint elősegíteni.

Meggyőződésünk, hogy egy eredményes
„Konferencia” jótékony hatással van az
Európai Unió egészére: korszerűbbé és
hatékonyabbá teheti működését úgy, hogy
közben bebizonyítja az állampolgárok
szervezett és aktív bevonásának, a civil
párbeszédnek a szükségességét.
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Az állásfoglalást aláírók:

elvárjuk, hogy a „Konferencia”-folyamat elindításáért elsősorban felelősséget viselő három EU-s intézmény: az
Európai Tanács, a Parlament és a Bizottság haladéktalanul állapodjon meg a munka alapjául szolgáló közös
állásfoglalásban; 

e dokumentum alapján még az idén, vagyis az EU Tanácsa német elnöksége idején kerüljön sor a
„Konferencia” nyitó eseményének megtartására, a további lépéseket meghatározó munkaprogram
bemutatására.

a)

b)
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