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Sveikiname prisijungus prie Konferencijos dėl Europos ateities piliečių forumų. Esame 
labai dėkingi, kad sutikote dalyvauti šioje iniciatyvoje. Jūs – vienas iš 800 atsitiktiniu būdu 
atrinktų žmonių, kuriems tenka kolektyvinė atsakomybė keletą mėnesių dirbti siekiant 
geresnės Europos ateities. 

Galbūt klausiate savęs: „Kodėl pasirinko mane? Negi nėra žmonių, geriau pasirengusių 
šiai užduočiai?“ Atsakymas – ne, nėra. Tiek jūs, tiek kiti dalyviai kasdien pabundate kažkur 
Europoje ir susiduriate su realybe, kuri ne visada visiems paprasta ar palanki – mus 

domina būtent jūsų konkreti perspektyva ir patirtis. 

Konferencijos Europos piliečių forumai pasižymi didele įvairove, kaip ir pati Europa. Kaip 

pamatysite artimiausiomis dienomis, jūs visi atvykstate iš labai skirtingų vietų: vieni 
studijuojate, kiti dirbate, dar kiti esate pensininkai ar bedarbiai. Jūs esate įvairaus amžiaus 
ir dauguma jūsų nesate pratę dalyvauti tokio pobūdžio procese. Ir tai yra svarbu. Mes 

ieškome ne ekspertų ar politikų, o tiesiog paprastų Europos Sąjungoje gyvenančių žmonių.  



  

4 
 

Bendrapirmininkių sveikinimo žodis 

Gerb. p. ..., 

Džiaugiamės, kad sutikote dalyvauti Konferencijos dėl Europos ateities Europos piliečių 
forumuose. 

Norėtume už tai nuoširdžiai padėkoti ir patikinti, kokią svarbą teikiame Konferencijai dėl Europos 
ateities – šiam precedento neturinčiam bendram projektui. 

Konferencijos dėl Europos ateities tikslas – sukurti naują erdvę diskusijoms su Europos Sąjungos 

piliečiais, siekiant tiek įveikti kylančius iššūkius, tiek įgyvendinti prioritetus. Siekdami šio tikslo 
norime užmegzti ryšius su įvairiausiais piliečiais: atstovaujančiais skirtingoms visuomenės 
grupėms ir skirtingiems Sąjungos regionams, ir suteikti jiems pagrindinį vaidmenį formuojant 
Europos projekto ateitį. 

Europos piliečių forumai bus šios Konferencijos svarbiausias ypatumas. Forumai galės nagrinėti 
Jums aktualius klausimus ir Konferencijoje surinktas nuomones per daugiakalbę skaitmeninę 
platformą (futureu.europa.eu), kuri padės parengti rekomendacijas Sąjungos institucijoms dėl 
tolesnių veiksmų. 

[Datos] kviečiame Jus dalyvauti diskusijose [vieta] ir pateikti rekomendacijų. Kaip ir 800 atsitiktine 
tvarka atrinktų ir ES įvairovę reprezentuojančių Europos piliečių, turėsite galimybę pasidalyti savo 
idėjomis ir jas aptarti su kitais piliečiais per tris diskusijų sesijas, forume su 200 dalyvių. Vertėjai 
žodžiu Jums padės išsakyti savo mintis savo kalba. Visa informacija apie aptariamą temą, šio 
forumo organizavimą ir kitus susijusius renginius, pavyzdžiui, Europos jaunimo renginį, Jums bus 
pateikta tinkamu laiku. 

Mus domina Jūsų nuomonės, idėjos ir konkretūs pasiūlymai, susiję su mūsų Sąjungos ateitimi. 
Skirdami laiko šiam Europos piliečių forumui padėsite formuoti Europos Sąjungos ateitį. 

Jūsų forumo atstovai Konferencijos plenarinėje sesijoje pristatys rekomendacijas, kurias būsite 
kartu detaliau išdėstę, ir jas aptars su kitais dalyviais. Tada visos trys institucijos skubiai 
išnagrinės, kaip, atsižvelgiant į Konferencijos rezultatus, būtų galima imtis tolesnių veiksmų. Dėl šių 
tolesnių veiksmų įsipareigojame užtikrinti visišką skaidrumą ir grįžtamąją informaciją. 

Dar kartą dėkojame, kad sutikote dalyvauti šiame įdomiame projekte. Linkime Jums sėkmės darbe 

ir su dideliu susidomėjimu laukiame Jūsų svarstymų rezultatų. 

Mūsų geriausi linkėjimai 
 

Bendrapirmininkis                    Bendrapirmininkis                        Bendrapirmininkis 

 

 

Guy Verhofstadt 
Europos Parlamento  

narys 

Gašper Dovžan    
ES reikalų valstybės 

sekretorius 

Dubravka Šuica 

Europos Komisijos 

pirmininko pavaduotoja 
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Įvadinė informacija apie Konferenciją dėl Europos ateities ir Europos 
piliečių forumus 

Konferencija dėl Europos ateities (toliau – Konferencija) – tai beprecedentė demokratinė 
iniciatyva, kurią sudaro šios dalys: daugiakalbė skaitmeninė platforma 
(https://futureu.europa.eu), kurioje renkamos iš atskirų piliečių gautos bei per renginius 
pateiktos idėjos, keturi Europos piliečių forumai, nacionaliniai piliečių forumai ir 
nacionaliniai renginiai, taip pat Konferencijos plenarinė sesija, kurioje dalyvaus Europos 
forumams atstovaujantys piliečiai, nacionaliniams forumams ir renginiams atstovaujantys 

piliečiai, politikai, socialiniai partneriai ir organizuotos pilietinės visuomenės atstovai. 

Europos piliečių forumai yra itin svarbus Konferencijos dėl Europos ateities 
elementas. Keturi Europos piliečių forumai rengiami tam, kad piliečiai galėtų kartu 
apmąstyti, kokios ateities jie nori Europos Sąjungai. 

Šio proceso tikslas nėra tik surinkti jūsų nuomones – norima, kad jūs prisidėtumėte prie 
Europos projekto ateities formavimo. Kokie klausimai ar problemos jums rūpi labiausiai? 
Kokių konkrečių priemonių turėtų imtis Europos Sąjunga, kad jums būtų lengviau 
įgyvendinti savo gyvenimo planus? Netrukus pradėsite kolektyvinių svarstymų procesą, 
kuriame turėsite kartu mąstyti ir dirbti kaip komanda, kad parengtumėte konkrečias 
rekomendacijas, skirtas pristatyti ir aptarti Konferencijos plenarinėje sesijoje. 

 

Kas dalyvaus Europos piliečių forumuose? 

● 4 forumai, kiekviename iš kurių dalyvaus 200 atsitiktiniu būdu atrinktų Europos 
piliečių iš 27 valstybių narių; 

● juose atspindima ES įvairovė: geografinė kilmė (šalis, miesto / kaimo vietovės), 
lytis, amžius, socioekonominės aplinkybės ir išsilavinimo lygis; 

● kiekviename forume dalyvauja bent po vieną pilietį ir vieną pilietę iš kiekvienos 
valstybės narės; 

● trečdalį kiekvieno forumo sudaro jaunimas (16–25 m. amžiaus). Bus sukurtas 
specialus ryšys tarp šios jaunimo grupės ir Europos jaunimo renginio. 

 

 

 

 

  

 

https://futureu.europa.eu/
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Europos piliečių forumų kalendorius 

 Tema Laikas Vieta 

1 
FORUMAS 

Stipresnė ekonomika, 
socialinis 
teisingumas, darbo 
vietos; švietimas, 
jaunimas, kultūra, 
sportas; skaitmeninė 
transformacija  

1 sesija: rugsėjo 17–19 d. 
 
2 sesija: lapkričio 5–7 d. 
 
3 sesija: gruodžio 3–5 d.  

Strasbūras, Prancūzija 
 
Internetu 
 
Dublinas, Airija (Tarptautinių ir Europos reikalų institutas 
ir partneriai) 

2 
FORUMAS 

Europos demokratija; 
vertybės, teisės, 
teisinė valstybė, 
saugumas 

1 sesija: rugsėjo 24–26 d. 
 
2 sesija: lapkričio 12–14 d. 
 
3 sesija: gruodžio 10–12 d. 

Strasbūras, Prancūzija 
 
Internetu 
 
Florencija, Italija (Europos universitetinis institutas ir 
partneriai) 

3 
FORUMAS 

Klimato kaita, aplinka; 
sveikata 

1 sesija: spalio 1–3 d. 
 
2 sesija: lapkričio 19–21 d. 
 
3 sesija: sausio 7–9 d.  

Strasbūras, Prancūzija 
 
Internetu 
 
Natolinas, Lenkija (Europos koledžas ir partneriai) 

4 
FORUMAS 

ES pasaulyje; 
migracija 

1 sesija: spalio 15–17 d. 
 
2 sesija: lapkričio 26–28 d. 
 
3 sesija: sausio 14–16 d.  

Strasbūras, Prancūzija 
 
Internetu 
 
Mastrichtas, Nyderlandai (Europos viešojo 
administravimo institutas ir partneriai) 

Grįžtamosios informacijos 
renginys 

2022 m. pavasaris Bus nustatyta vėliau 



 

6 
 

Koks tai procesas? 

Kviečiame, dalyvaujant kolektyvinių svarstymų procese1, apmąstyti, kokios Europos 
Sąjungos norite ateityje. Jūsų paslaugoms bus pasiūlyti moderatoriai, padėsiantys jums 
viso proceso metu. Padedami vertėjų žodžiu, galėsite patys kalbėti ir kitų dalyvių klausytis 
savo kalba. 

Mes ne tik prašome jūsų nuomonės. Jums tai turėtų būti galimybė svarstyti idėjas ir keistis 
jomis su kitais dalyviais, kad būtų parengtos kolektyvinės rekomendacijos. 
Proceso metu taip pat galėsite naudotis ištekliais ir ekspertų paslaugomis, susijusiais 

su temomis, kurias pasirinksite aptarti. Jums nebūtina turėti išankstinių žinių apie Europos 
Sąjungos veikimą – tinkamu laiku bus pateikta bazinė informacija. 

Šiems tikslams pasiekti siūlome tris atskirus darbo etapus (sesijas). 

Turėsite galimybę patys nuspręsti, kokius klausimus svarstyti, laikydamiesi pagrindinių 
forumo temų. Pirmąją sesiją pavadinome „darbotvarkės nustatymu“. Šios sesijos tikslas 
– nustatyti prioritetinius klausimus, kuriuos jūs, kaip grupė, norite nagrinėti ir į kuriuos 
norite gilintis, kad parengtumėte konkrečias rekomendacijas Europos Sąjungai. 

Tie klausimai bus svarstomi antrajame etape, kurį vadiname „teminiu gilinimusi“ ir kuris 

bus įgyvendinamas per antrąją ir trečiąją sesijas. 

Pateikus galutines rekomendacijas plenarinei sesijai, paskutinis etapas (grįžtamosios 
informacijos renginys) sudarys sąlygas atskaitomybės procesui, kurio metu 
apsvarstysite atsaką į jūsų rekomendacijas ir galimą jų praktinį įgyvendinimą. 

Kiekvienas forumas paskirs po 20 atstovų į Konferencijos plenarinę sesiją2. Plenarinėje 
sesijoje bus aptartos piliečių idėjos, pateiktos nacionaliniuose ir Europos piliečių 
forumuose ir daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje. Plenarinėje sesijoje suformuluoti 
pasiūlymai bus pateikti Vykdomajai valdybai, kuri, užtikrindama visapusišką 
bendradarbiavimą ir visišką skaidrumą plenarinės sesijos atžvilgiu, parengs ataskaitą, o ši 
bus paskelbta daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje. 

Už visą šį darbą jums bus mokama kompensacija ir jūsų bus paprašyta įsipareigoti 
dalyvauti visose sesijose.  

                                                 

1
 Svarstymų procesas vyksta, kai atsitiktinės atrankos būdu atrinktų piliečių grupė vyriausybės prašymu susitinka kelių 

dienų laikotarpiui, kad bendru sutarimu rastų atsakymą į bendro intereso klausimą. Grupė (kuri gali būti vadinama, 
pavyzdžiui, piliečių asamblėja, piliečių taryba arba piliečių forumu) turi galimybę naudotis grupinio darbo metodais ir 
informacija, taip pat turi pakankamai laiko apsvarstyti užduotą klausimą. Šį formatą naudoja šimtai vyriausybių visame 
pasaulyje. 
2
 Konferencijos plenarinę sesiją sudaro 108 Europos Parlamento atstovai, 54 Tarybos atstovai (po 2 iš kiekvienos 

valstybės narės) ir 3 Europos Komisijos atstovai, taip pat 108 atstovai iš visų nacionalinių parlamentų vienodomis 
teisėmis. Taip pat dalyvaus apie 18 tiek Regionų komiteto, tiek Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovų, 
6 išrinkti regioninių valdžios institucijų atstovai, 6 išrinkti vietos valdžios institucijų atstovai, 12 socialinių partnerių atstovų 
ir 8 pilietinės visuomenės atstovai. Dalyvaus 80 Europos piliečių forumų atstovų, iš kurių bent trečdalis turi būti jaunesni 
nei 25 metų asmenys, Europos jaunimo forumo pirmininkas ir 27 nacionalinių renginių ir (arba) nacionalinių piliečių 
forumų atstovai. Aptariant tarptautinį ES vaidmenį, bus pakviestas dalyvauti Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio 
reikalams ir saugumo politikai. Gali būti kviečiami dalyvauti ir pagrindinių suinteresuotųjų subjektų atstovai. 
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Kokie yra Konferencijos dėl Europos ateities valdymo organai? 

Bendrapirmininkiai ir atitinkamos jų institucijos 

Vadovauti Konferencijai pavesta trims ES institucijoms, kurioms atstovauja Europos 
Parlamento pirmininkas, Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas, drauge 
veikiantys kaip bendrapirmininkiai. 

● Europos Parlamentas (705 nariai) kartu su Europos Sąjungos Taryba yra 
pagrindinė ES teisėkūros institucija. Jis taip pat atsakingas už priežiūrą ir biudžetą. 
Jo narius kas penkerius metus tiesiogiai renka piliečiai. Sprendimai paprastai 
priimami balsavusiųjų dauguma3. 

● Europos Sąjungos Taryba kartu su Europos Parlamentu yra pagrindinė ES 
teisėkūros institucija. Ją sudaro kiekvienos valstybės narės kiekvienos politikos 
srities ministrai. Priklausomai nuo svarstomo klausimo, Europos Sąjungos Taryba 
sprendimus priima paprasta balsų dauguma, kvalifikuota balsų dauguma arba 
vieningai. 

● Europos Komisija yra vykdomoji ES institucija. Ji siūlo naujus teisės aktus, 
įgyvendina Tarybos ir Parlamento priimtus sprendimus ir atstovauja ES tarptautiniu 
mastu. Komisijos nariai (po vieną iš kiekvienos šalies) skiriami Parlamentui ir 
Tarybai pritarus. Sprendimai priimami bendru sutarimu arba, jei balsuojama, 
paprasta balsų dauguma. 

 

Vykdomoji valdyba 

Konferencijos dėl Europos ateities vykdomajai valdybai vadovauja trys 
bendrapirmininkiai, po vieną iš visų trijų institucijų. Ją sudaro trys nariai ir ne daugiau 
kaip keturi stebėtojai iš kiekvienos institucijos, taip pat stebėtojai iš nacionalinių 
parlamentų; taip pat kviečiami dalyvauti Regionų komiteto, Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės atstovai. Ji reguliariai atsiskaito 
bendrapirmininkiams. Vykdomoji valdyba atsakinga už tai, kad sprendimai, susiję su 
Konferencijos darbu, jos procesais ir renginiais, būtų priimami bendru sutarimu, taip pat už 
darbo priežiūrą vykstant Konferencijai ir Konferencijos plenarinių sesijų rengimą, 
įskaitant piliečių indėlį ir tolesnę veiklą. 

Vykdomajai valdybai dirbti padeda nedidelis bendras sekretoriatas, kurį sudaro 
vienodas visoms trims institucijoms atstovaujančių pareigūnų skaičius. 

Kokios yra Europos piliečių forumų temos? 

 

1 forumas 

Forumas „Stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas ir darbo vietos; jaunimas, 

sportas, kultūra ir švietimas; skaitmeninė transformacija“ nagrinėja mūsų ekonomikos 
ir darbo vietų ateitį, ypač po pandemijos, tinkamai atsižvelgdamas į susijusius socialinio 
teisingumo klausimus. Jame taip pat bus nagrinėjamos skaitmeninės transformacijos 
galimybės ir iššūkiai – viena iš didžiausių į ateitį orientuotų diskutuojamų temų. Forumas 
                                                 

3
 Šaltinis: Institucijos ir įstaigos | Europos Sąjunga (europa.eu) 

http://europa.eu/
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taip pat nagrinės Europos ateities klausimus jaunimo, sporto, kultūros ir švietimo 

srityse. 

Daugiau informacijos apie šio forumo temas rasite čia: 

Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas: 
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=lt 

Jaunimas, sportas, kultūra ir švietimas: 
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=lt 

Skaitmeninė transformacija: https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=lt 

 

2 forumas 

Forumas „Europos demokratija; vertybės, teisės, teisinė valstybė, saugumas“ 
nagrinėja su demokratija susijusias temas, tokias kaip rinkimai, dalyvavimas ne rinkimų 
metu, juntamas atotrūkis tarp žmonių ir jų išrinktų atstovų, žiniasklaidos laisvė ir 
dezinformacija. Forumas taip pat nagrinėja klausimus, susijusius su pagrindinėmis 
teisėmis ir vertybėmis, teisine valstybe ir kova su visų formų diskriminacija. Be to, forumas 
nagrinėja ES vidaus saugumo klausimus, pavyzdžiui, europiečių apsaugą nuo teroro aktų 
ir kitų nusikaltimų. 

Daugiau informacijos apie šio forumo temas rasite čia: 
Europos demokratija: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=lt 

Vertybės, teisės, teisinė valstybė, saugumas: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=lt 
 

3 forumas 

Forumas „Klimato kaita ir aplinka; sveikata“ yra susijęs su klimato kaitos poveikiu, 
aplinkos klausimais ir naujais iššūkiais sveikatai, kurie kyla Europos Sąjungoje. Šios temos 
taip pat susijusios su ES tikslais ir strategijomis, pavyzdžiui, žemės ūkio, transporto ir 

judumo, energetikos ir perėjimo prie anglies dioksido neišskiriančių visuomenių, mokslinių 
tyrimų, sveikatos priežiūros sistemų, reagavimo į sveikatos krizes, prevencijos ir sveiko 
gyvenimo būdo srityse. 

Daugiau informacijos apie šio forumo temas rasite čia: 

Klimato kaita ir aplinka: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=lt 

Sveikata: https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=lt 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=lt
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4 forumas 

Forumas „ES pasaulyje; migracija“ nagrinėja ES vaidmenį pasaulyje, įskaitant ES 
saugumo tikslus ir strategijas, gynybą, prekybos politiką, humanitarinę pagalbą ir vystomąjį 
bendradarbiavimą, užsienio politiką, kaimynystės politiką ir ES plėtrą. Jis taip pat susijęs 
su tuo, kaip ES turėtų spręsti migracijos klausimus. 

Daugiau informacijos apie šio forumo temas rasite čia: 

ES pasaulyje: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=lt 

Migracija: https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=lt 

 

Koks yra proceso rezultatas ir kaip ES institucijos į jį reaguos? 

Forumai parengs rekomendacijų rinkinį, kuris bus svarstomas Konferencijos 
plenarinėje sesijoje. 

Rekomendacijoje gali būti nurodyta, kaip pasiekti pokyčius (konkretus sprendimas), arba 
nurodyta kryptis, kurios reikėtų laikytis siekiant rasti problemos sprendimą (bendra 
rekomendacija). 

Tada Konferencijos plenarinė sesija pateiks savo pasiūlymus Konferencijos 
vykdomajai valdybai. Visos trys institucijos išnagrinės, kaip veiksmingai vykdyti tolesnius 

su galutiniais Konferencijos rezultatais susijusius veiksmus pagal savo kompetencijos sritį 
ir laikantis ES Sutarčių.

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=lt
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Kaip forumų nariai gali naudotis daugiakalbe skaitmenine platforma? 

Daugiakalbė skaitmeninė platforma (https://futureu.europa.eu) yra pagrindinis 

Konferencijos dėl Europos ateities idėjų ir renginių centras. Visos Europos piliečiai 
gali pateikti ir aptarti rekomendacijas savo kalba naudodamiesi automatinio vertimo 

funkcija. Ši platforma taip pat bus naudojama kaip Europos piliečių forumų dalyvių 
informavimo ir komunikacijos priemonė. 

Erdvės 

Daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje jums sukurtos dvi skirtingos erdvės. 

Forumo erdvė 

(tik jūsų forumo dalyviams) 

Viešoji erdvė 

(visiems Europos piliečiams) 

Kadangi esate pakviestas dalyvauti 

viename iš keturių Konferencijos dėl 
Europos ateities Europos piliečių 
forumų, galite prisijungti prie 
atitinkamam forumui skirtos erdvės. 

Jei norite prisijungti prie viešosios 
erdvės ir naudotis skaitmenine 

platforma kaip bet kuris bet kurios 

Europos šalies pilietis, galite 
pasirinkti viešosios prieigos režimą. 

 
Kas siūloma daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje? 

Daugiakalbė skaitmeninė platforma sukurta jums padėti. Forumui skirtoje erdvėje jums bus 
pateikta informacija apie sesijų programą, ekspertų medžiaga ir galimybė susipažinti su 
jūsų diskusijai reikalingais dokumentais. Per sesijas turėsite prieigą prie visų savo darbo 
rezultatų, o platforma bus mūsų balsavimo priemonė priimant sprendimą dėl 
rekomendacijų trečiosios sesijos pabaigoje. Tai taip pat yra erdvė, skirta ryšiams su visais 
dalyviais palaikyti, be realaus bendravimo piliečių forumų metu, pasidalyti savo idėjomis ir 
toliau jas aptarti. Viešojoje erdvėje galite bendrauti su platesne visuomene, sužinoti apie 
renginius, kurie organizuojami kaip Konferencijos dėl Europos ateities dalis, pasidalyti 
savo idėjomis ir reaguoti į pastabas. 
 
Prieiga prie platformos forumų erdvių 

Apsilankykite Konferencijos daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje 

(https://futureu.europa.eu). 

Viršutiniame meniu juostoje spustelėkite „Europos piliečių grupės“. 

➔ Norėdami patekti į dalyviams skirtą erdvę, spustelėkite mygtuką Piliečių forumai 
(nariams) ir pasirinkite savo forumą. 

➔ Norėdami patekti į viešąją erdvę, spustelėkite mygtuką Piliečių forumai 
(visuomenei). 

 

 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/
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Kaip prisijungti ir dalyvauti forumo nariams? 

 

 

Kad galėtumėte pateikti idėjų arba pastabų, turėsite susikurti paskyrą „EU Login“ 

Visa platformoje esanti skaitmeninė medžiaga bus prieinama jūsų kalba. 
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Konferencijos chartija 

 

Chartija yra bendrų principų ir kriterijų rinkinys, atspindintis ES vertybes; renginių 
organizatoriai turi ja vadovautis, o Konferencijos dalyviai – jos laikytis. Ištrauka iš 
Chartijos: 

 

Dalyvausiu diskusijose ir svarstymuose dėl mūsų bendros ateities prioritetų su skirtingą 
patirtį turinčiais piliečiais iš įvairių visuomenės sluoksnių ir visų Europos Sąjungos 
kampelių. 

Aš, kaip Konferencijos dalyvis, įsipareigoju: 

● gerbti mūsų Europos vertybes, nustatytas Europos Sąjungos sutarties 2 
straipsnyje: žmogaus orumą, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir 
pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, 

— tai dalis to, ką reiškia būti europiečiu ir pagarbiai bendradarbiauti Šios vertybės 
yra bendros visoms ES valstybėms narėms, gyvenančioms visuomenėje, kurioje 
privalo vyrauti pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, 

solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė; 
 

● prisidėti prie Konferencijos konstruktyviais ir konkrečiais pasiūlymais, 

atsižvelgiant į kitų piliečių nuomones ir kartu kuriant Europos ateitį; 
 

● neišreikšti, neplatinti neteisėto, neapykantą kurstančio ar tyčinio melagingo ar 

klaidinančio turinio ir juo nesidalinti; šiomis aplinkybėmis visada remtis saugiais 

ir patikimais šaltiniais, dalindamasis turiniu ir informacija savo idėjoms paremti. 

 

● Konferencijoje dalyvauju savo noru ir nemėginsiu ja pasinaudoti jokiems 
komerciniams ar išimtinai privatiems interesams. 

 

Visą Chartijos tekstą rasite čia: https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=lt
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Duomenų valdymas 

Šiame skirsnyje siekiama paaiškinti proceso skaidrumą ir duomenų tvarkymo klausimus. 
 
Dalyvių atranka 

Per 2021 m. gegužės mėn. – rugpjūčio mėn. vykusią atranką atrinkta 800 piliečių (ir dar 
200 piliečių įtraukta į rezervo sąrašą); atrenkama buvo iš visų gyventojų, turinčių ES 
pilietybę. Su piliečiais dažniausiai buvo susisiekiama telefonu (atsitiktinis telefono 

numerių – fiksuotojo ir mobiliojo ryšio – generavimas) per kelis etapus, siekiant paaiškinti 
tikslą ir gauti jų sutikimą. Davę sutikimą, jie gavo įgaliojimų raštą, kuriame buvo tiksliai 
paaiškinta, ko iš jų tikimasi, taip pat viso proceso metu jiems buvo teikiama profesionali 

pagalba ir patarimai. 

 

Dalyvių duomenys ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 

Dalyvavimo tikslais surinkti asmens duomenys yra vardas, pavardė, adresas, telefono 
numeris ir el. pašto adresas. Visi asmens duomenys, kuriuos Europos Komisijos vardu 

surinko už atranką atsakinga bendrovė Kantar, tvarkomi pagal 2018 m. spalio 23 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos 
Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir 

dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Kantar perdavė dalyvių asmens duomenis tik Europos 
Komisijai, kuri bus „duomenų valdytoja“. Asmens duomenys bus saugomi tik tą laikotarpį, 
kuris yra reikalingas numatytam ir teisėtam jų naudojimui – šiuo atveju duomenis 

saugosime ne ilgiau kaip 12 mėnesių, nebent įstatyme būtų reikalaujama kitaip. 
Nebereikalingi asmens duomenys bus pašalinami užtikrinant, kad nekiltų pavojus jų 
konfidencialumui. 

 
Sesijų įrašymas 

Bus daromi Europos piliečių forumų plenarinės sesijos garso ir vaizdo įrašai. Grupių sesijų 
vaizdo įrašai nebus daromi, tačiau organizaciniais tikslais bus daromas garso įrašas anglų 
kalba. Konferencijos dėl Europos ateities organizatoriai šiuos duomenis visada tvarkys 
rūpestingai ir laikydamiesi visų duomenų apsaugos taisyklių. Norėdami gauti daugiau 
informacijos, kreipkitės į pagalbos tarnybą. 
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Fotografavimas ir filmavimas 

Paprastai forumų plenarinių sesijų diskusijos ir ekspertų pristatymai bus tiesiogiai 
transliuojami daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje ir publikuojami, o forumo dalyvių 
diskusijos mažesnėse grupėse nebus viešai prieinamos. 

Sesijų metu galite būti filmuojamas ir fotografuojamas. Dalyvaudami piliečiai duoda 
sutikimą ir suteikia Europos Sąjungai teisę juos filmuoti, fotografuoti ir daryti garso įrašus, 
taip pat naudoti šią medžiagą konferencijos organizatorių nuožiūra. Apie tai piliečiams bus 
priminta kiekvieno forumo pradžioje. Jūs atleidžiate organizatorius nuo bet kokios 
atsakomybės, susijusios su tuo, kas išdėstyta pirmiau. Jei nenorite būti filmuojamas ar 
fotografuojamas arba norite gauti daugiau informacijos apie sutikimą dėl filmavimo, 
kreipkitės į pagalbos tarnybą (info@futureu.events). 

Į jus gali kreiptis žiniasklaidos atstovai kviesdami pokalbiui. Kad jums būtų galima užduoti 
klausimus, turėsite pateikti konkretų išankstinį sutikimą. Visada galite atsisakyti. Jei tokį 
prašymą gausite prieš sesijas, prireikus patarimų galite kreiptis į pagalbos tarnybą 
(info@futureu.events). 

 

Netinkamas elgesys 

Jei per konferenciją dėl Europos ateities patyrėte arba pastebėjote bet kokį netinkamą 
elgesį, nedvejodami kreipkitės į pagalbos tarnybą. 

 

Pagalbos tarnyba 

Forumų pagalbos tarnyba jums padeda ir atsako į visus jūsų klausimus jums suprantama 
kalba. Ji tvarko jūsų kelionės rezervacijas ir teikia susijusią pagalbą, atsižvelgia į 
konkrečius poreikius (pvz., susijusius su maistu, specialios pagalbos poreikius) ir palaiko 

grįžtamąjį ryšį realiuoju laiku. Jums bus suteikta papildoma informacija visais logistikos 

klausimais. Norėdami susisiekti su pagalbos tarnyba, skambinkite tel.: +32 460 249 839 

arba rašykite adresu info@futureu.events. 
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