
VÁLTOZTASSON EURÓPÁN! 

„Egyetlen vélemény megváltoztathat egy konferenciát.  
Ha egyetlen vélemény megváltoztathat egy konferenciát, akkor megváltoztathatja az Európai Parlamentet.  

Ha megváltoztathatja az Európai Parlamentet, akkor megváltozhatja Európát.  
Az Ön véleménye megváltoztathatja Európát!  

Változtasson Európán!"   
Barack Obama nyomán 

A Lisszaboni Szerzıdésrıl szóló írországi népszavazás kudarca és a növekvı euro-
szkepticizmusról szóló nemzetközi, valamint hazai felmérések egyaránt azt mutatják, hogy 
valami nincs rendben az Európai Unió kommunikációjával. Más szóval a közös Európáért 
végzett munka célját, értelmét és hasznát nem sikerül közérthetıen bemutatni a 
Közösség polgárainak. Ebben biztosan nagy szerepe van annak, hogy a kommunikációt azok 
végzik, akik magát a politikát is: vagyis a hivatásos uniós politikusok és bürokraták. A 
"címzettek", a civilek és szervezeteik nem kapnak megfelelı szerepet az uniós politika 
bemutatásában. 

Az Európai Parlament ezért jelentést és - az Európai Bizottság számára - ajánlástervezetet 
készít „Aktív párbeszéd a polgárokkal Európáról" címmel. A jelentés rapportıre, 
témafelelıse személyemben magyar képviselı lett. A jelentés elkészítése elıtt a lehetı 
legnagyobb körben szeretném megismerni a civil szervezetek véleményét arról, hogyan 
lehetne gazdagítani és sikeressé tenni az EU kommunikációját. 

Ezért 2008. szeptember 19-re (péntek) 10 és 14 óra között „Párbeszéd a Polgárokkal 
Európáról" címmel konferenciát szervezek Budapestre, ahol rövid vitaindító elıadások 
után minden civil szervezet képviselıjének lehetısége lesz véleményét, javaslatait 
elıadni.  

Elızetes terveink szerint a konferencia meghívott elıadói között lesz - többek közt - Margot 
Wallström az Európai Bizottság alelnöke és Göncz Kinga külügyminiszter. A konferencia 
végén a résztvevık maguk is szavazhatnak egymás ajánlásairól, s a legjobbnak ítélt javaslatok 
beépülnek abba a jelentésbe, amelyet az Európai Parlament részére fogok megszövegezni. A 
rendezvényt állófogadás és sajtótájékoztató zárja. 

Kérem, hogy amennyiben a konferencián Ön és szervezete részt kíván venni, a 
civilhegyi@gmail.com címre küldött e-maillel elızetesen regisztráljon, megjelölve nevét, 
szervezetét és elérhetıségiet. A várhatóan nagyszámú érdeklıdı miatt, kérem, jelölje meg azt 
is, hogy elıreláthatóan hány fı képviselné a szervezetet. 

Az elızetes regisztráció határideje: 2008. szeptember 1.  

Az elızetes regisztrációt követıen küldjük el Önnek a konferencia részletes programját és a 
további tudnivalókat a rendezvényrıl.  

Tisztelettel: 

Hegyi Gyula  
Európai parlamenti képviselı  

  


