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Dalyviai: dalyvių sąrašas pateikiamas priede.

Santrauka ir išvados

Konferencijos dėl Europos ateities vykdomosios valdybos ketvirtasis (mišrus) posėdis įvyko 2021 m.

gegužės 9 d. Europos Parlamento patalpose Strasbūre. Posėdis įvyko prieš Konferencijos
inauguracinį renginį, surengtą vėliau tą pačią dieną Parlamente Strasbūre.

Posėdžiui bendrai pirmininkavo EP narys Guy VERHOFSTADTAS, Portugalijos ES reikalų valstybės
sekretorė Ana Paula ZACARIAS ir Komisijos pirmininkės pavaduotoja, atsakinga už demokratiją ir

demografiją, Dubravka ŠUICA.

Vykdomoji valdyba patvirtino Darbo tvarkos taisyklių skyrių dėl Konferencijos plenarinės sesijos. Tai

atlikus yra patvirtintos visos Konferencijos darbo tvarkos taisyklės.

1. Konferencijos darbo tvarkos taisyklių projektas. Konferencijos plenarinė sesija: patvirtinimas

Guy VERHOFSTADTAS (vienas iš pirmininkų) pradėjo posėdį ir pristatė vienintelį darbotvarkės punktą –

Konferencijos plenarinės sesijos darbo tvarkos taisykles, pabrėždamas, kad bendrapirmininkių

pateiktas ir sutartas tekstas yra subalansuotas kompromisas.

Dubravka ŠUICA (viena iš pirmininkų) palankiai įvertino pasiektą kompromisą pabrėždama, kad jis

atitinka bendros deklaracijos dvasią ir turinį. Ji pabrėžė, kad daugiakalbė skaitmeninė platforma jau

sulaukė susidomėjimo, kad prasidėjo forumų steigimo procesas ir kad dabar reikia sutelkti dėmesį į

esminį darbą.

Ana Paula ZACARIAS (viena iš pirmininkų) pabrėžė, kad kompromisas yra geras institucijų

bendradarbiavimo ir lankstumo ženklas ir kad abu šie dalykai bus reikalingi viso šio dinamiško proceso

metu. Ji pabrėžė, kad Konferencijos veikloje daug dėmesio taip pat turėtų būti skiriama piliečiams

rengiant Europos piliečių forumus ir nacionalinius renginius. Ji paragino dar šį pusmetį surengti pirmąją

plenarinę sesiją ir padėkojo Bendram sekretoriatui už jo darbą.



Vėliau vykusioje trumpoje diskusijoje, dalyviai visų pirma:

• palankiai įvertino pasiektą kompromisą ir pabrėžė, kad jis yra labai gerai subalansuotas bei

teisingas ir kad tai yra gero institucijų bendradarbiavimo ženklas;

• pareiškė, kad reikia užtikrinti, kad dabar vyktų plenarinės sesijos ir kita Konferencijos veikla, ir

pradėti diskusijas dėl esmės;

• išsakė nuomonę, kad Konferencija atvers kelią būtinoms diskusijoms su piliečiais ir tarp

institucijų;

• kai kurie manė, kad per plenarinę sesiją regionams ir miestams turėtų būti suteiktas svarbesnis

vaidmuo (prašoma išrinktiems regionų atstovams skirti dar 8 vietas ir 8 vietas vietos

atstovams);

• kai kurie atkreipė dėmesį į bendro sutarimo dėl pasiūlymų plenarinėje sesijoje aprašymą ir

pasiūlė, kad skirtingos pozicijos turėtų būti siejamos su piliečiais platesne prasme (ne tik su

nacionalinių renginių ir (arba) forumų ir Europos piliečių forumų atstovais);

• kai kurie pabrėžė, kad reikia turėti realius lūkesčius, ir nurodė, kad pati Konferencija negali

pakeisti sprendimų priėmimo proceso; kai kurie akcentavo, kad reikia plataus užmojo tikslų ir

užtikrinti, kad Konferencija duotų realių rezultatų;

• kiti nurodė, kad reikia išklausyti įvairių nuomonių, o kai kurie pabrėžė, kad vykdant šią užduotį

reikia būti drąsiems ir nuolankiems;

• kai kurie nurodė, kad šis įsipareigojimas, kuriuo derinama atstovaujamoji ir dalyvaujamoji

demokratija, yra novatoriškas.

Bendrapirmininkiai padarė išvadą, kad Darbo tvarkos taisyklės buvo patvirtintos, kaip pasiūlyta.

Bendrapirmininkiai pritarė tam, kad kai kurių stebėtojų pateikti pasiūlymai dėl atstovavimo ir skirtingų

pozicijų plenarinėje sesijoje galėtų būti apsvarstyti siekiant nustatyti, kokiu mastu į juos būtų galima

atsižvelgti ateityje iš dalies keičiant Darbo tvarkos taisykles.

Vienas iš pirmininkų G. VERHOFSTADTAS pabrėžė, kad šis skyrius bus įtrauktas į konsoliduotą

dokumentą su kitais anksčiau patvirtintais skyriais.

Bendrapirmininkiai pranešė, kad pirmoji plenarinė sesija numatyta birželio 19 d. ir kad kito Vykdomosios

valdybos posėdžio data bus patvirtinta tinkamu laiku.

Savo baigiamosiose pastabose bendrapirmininkiai padėkojo visiems atstovams ir stebėtojams už

paramą.

Išvada

Vykdomoji valdyba patvirtino Darbo tvarkos taisyklių skyrių dėl Konferencijos plenarinės sesijos.

Tai atlikus yra patvirtintos visos Konferencijos darbo tvarkos taisyklės.

Kitas posėdis

Kito Vykdomosios valdybos posėdžio data dar nenustatyta.

Bendro sekretoriato narė Susanne Höke
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