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I. Įvadas 
Konferencija dėl Europos ateities jau vyksta – diskusijos prasidėjo! 2021 m. kovo 10 d. Europos 
Parlamento pirmininkas Davidas Sassoli, Portugalijos ministras pirmininkas António Costa – ES 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės vardu – ir Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasirašė 
Bendrą deklaraciją dėl Konferencijos dėl Europos ateities ir atvėrė kelią šiai precedento 
neturinčiai, atvirai ir įtraukiai Europos demokratinei iniciatyvai, kurią plėtojant daugiausia dėmesio 
skiriama piliečiams. Praėjus vos dviem savaitėms įvyko Vykdomosios valdybos, kurią sudaro visų 
trijų ES institucijų atstovai ir stebėtojai ir kuri prižiūri Konferencijos organizavimą, pirmasis posėdis. 
Darbą pradėjo ir Vykdomajai valdybai padedantis Bendras sekretoriatas.  

 

Iš kairės į dešinę: Portugalijos ministras pirmininkas A. Costa, Europos Parlamento pirmininkas D. Sassoli ir Komisijos 
pirmininkė U. von der Leyen pasirašė Bendrą deklaraciją 

Pirmas svarbus žingsnis – 2021 m. balandžio 19 d. pradėjo veikti Konferencijos daugiakalbė 
skaitmeninė platforma Dabar piliečiai iš visos Europos turi galimybę šioje platformoje dalytis 
idėjomis apie Europos ateitį, taip pat informacija apie Konferencijos renginius. 

Konferencijos steigiamasis renginys įvyko mišriu formatu 2021 m. gegužės 9 d. Europos 
Parlamento patalpose Strasbūre. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasveikino šio 
renginio dalyvius, tarp kurių buvo Vykdomosios valdybos nariai, už Europos reikalus atsakingi 
ministrai ar valstybės sekretoriai, Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai, programos 
„Erasmus“ studentai iš visos ES ir daugiau kaip 500 piliečių. Visų trijų ES institucijų pirmininkai 
turėjo galimybę pristatyti savo Europos viziją. Visų ES valstybių narių piliečiai galėjo užduoti 
klausimus trims Vykdomosios valdybos bendrapirmininkiams: Europos Parlamento nariui Guy 
Verhofstadtui, valstybės sekretorei Anai Paulai Zacarias, atstovaujančiai Tarybai pirmininkaujančiai 
valstybei, ir Komisijos pirmininkės pavaduotojai Dubravkai Šuicai. 
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Iš kairės į dešinę: Komisijos pirmininkė U. von der Leyen, Europos Parlamento pirmininkas D. Sassoli, Portugalijos 
ministras pirmininkas A. Costa ir Prancūzijos prezidentas E. Macronas Konferencijos steigiamajame renginyje 

Prieš renginį Vykdomoji valdyba patvirtino Konferencijos darbo tvarkos taisykles, kurios yra išsamus 
įvairių Konferencijos struktūrų darbo ir jų sąveikos pagrindas. 
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II. Veikla Europos lygmeniu  
II.1. Daugiakalbė skaitmeninė platforma  

Nuo 2021 m. balandžio 19 d. visos Europos piliečiai turi galimybę Konferencijos daugiakalbėje 
skaitmeninėje platformoje (https://futureu.europa.eu/)1 pareikšti nuomonę dėl Europos ateities. Ši 
platforma yra svarbi Konferencijos dalis; ji suteikia galimybę dalyvauti visiems. Piliečiai gali pateikti 
savo idėjas, pritarti kitų žmonių idėjoms ir jas komentuoti. Be to, joje visi gali dalytis informacija apie 
Konferencijos renginius ir pranešti apie jų rezultatus.  

Platforma yra visiškai daugiakalbė: pasitelkiant mašininį vertimą visos nuomonės pateikiamos 24 ES 
oficialiosiomis kalbomis. 

Platformai pradėjus veikti joje užsiregistravo beveik 19 000 dalyvių. Jie pasidalijo daugiau kaip 
5 000 idėjų, pateikė daugiau kaip 10 000 pastabų ir daugiau kaip 29 000 kartų pritarė kitų žmonių 
idėjoms. Platformoje jau apsilankė beveik 1 milijonas žmonių. 

 

Liepos 5 d. duomenys apie dalyvavimą (šaltinis: futureu.europa.eu) 

Platformoje paskelbta apie beveik 1 400 renginių visoje Europoje, kad juose galėtų dalyvauti kuo 
daugiau žmonių. Platformoje paskelbti organizatoriams skirti vadovai ir kampanijos medžiaga, taip 
padedant užtikrinti, kad renginiai būtų interaktyvūs ir įtraukūs.  

Tai gera pradžia, tačiau tam, kad vyktų tikros Europos masto diskusijos, reikėtų pasiekti dar daugiau 
piliečių. Todėl platformos propagavimas ir plataus piliečių dalyvavimo skatinimas turėtų būti vienas 
iš svarbiausių prioritetų visiems, kas nori prisidėti prie Konferencijos sėkmės. 

Platforma turėtų būti erdvė, kurioje skirtingos socialinės padėties piliečiai iš visų Europos kampelių 
jaustųsi patogiai ir laukiami dalyvauti diskusijose. Todėl visi platformos naudotojai turi įsipareigoti 
laikytis Konferencijos chartijos ir dalyvavimo taisyklių. Siekiant tai užtikrinti, suburta moderatorių 
grupė, kurios veiklą Vykdomosios valdybos vardu prižiūri Bendras sekretoriatas.  

                                                             
1 Taip pat žr. vaizdo įrašą, kuriame pristatoma daugiakalbė skaitmeninė platforma.  
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Platformoje diskusijos prasideda, tačiau jos čia nesibaigia. Į platformoje pateiktas pastabas 
atsižvelgs Europos ir nacionaliniai piliečių forumai, jos bus nagrinėjamos Konferencijos plenarinėje 
sesijoje. Bus rengiamos ataskaitos, kuriose pastabos bus analizuojamos pasitelkiant įvairias 
skaitmenines priemones, duomenų gavybą ir žmonių atliekamą analizę. Šios ataskaitos taip pat bus 
skelbiamos pačioje daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje. Pirmoji tarpinė ataskaita bus paskelbta 
pasibaigus vasarai. 

 

II.2. Birželio 17 d. Europos piliečių renginys  

Kad piliečiai pradėtų dalyvauti Konferencijoje, prieš steigiamąją plenarinę sesiją 2021 m. birželio 
19 d., birželio 17 d. Lisabonoje įvyko pirmasis mišraus formato Europos piliečių renginys. Jame 
dalyvavo 27 visų valstybių narių nacionalinių piliečių forumų ar renginių atstovai, Europos jaunimo 
forumo pirmininkė ir daugiau kaip 50 piliečių, atrinktų dalyvauti Konferencijos Europos piliečių 
forumuose, taip pat programos „Erasmus“ studentų grupė. Renginyje dalyviai turėjo galimybę aptarti 
savo lūkesčius dėl Konferencijos su trimis Vykdomosios valdybos bendrapirmininkiais: Europos 
Parlamento nariu Guy Verhofstadtu, valstybės sekretore Ana Paula Zacarias, atstovaujančia 
Tarybai pirmininkaujančiai valstybei, ir Komisijos pirmininkės pavaduotoja Dubravka Šuica.  

Kiti Vykdomosios valdybos nariai buvo pakviesti dalyvauti nuotoliniu būdu. Renginys buvo viešai 
transliuojamas daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje ir per „Europe By Satellite“.  

 

Europos piliečių renginys Lisabonoje 

Sveikinimo kalbose bendrapirmininkiai pabrėžė, kad Konferencijos veiklą svarbu pradėti piliečių 
renginiu, nes piliečiai yra Konferencijos dėmesio centras. Jie taip pat akcentavo, kad reikia 
išklausyti žmones, aktyviai su jais bendrauti ir mažinti atotrūkį tarp piliečių ir politikos formuotojų. Po 
to piliečiams buvo pasiūlyta per interaktyvią apklausos sistemą parašyti, su kokiu žodžiu jie šiandien 
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sieja ES. Dažniausiai buvo minimi tokie žodžiai, kaip „solidarumas“, „vienybė“ ir 
„bendradarbiavimas“.  

Bendrapirmininkė A. P. Zacarias pristatė įvairių rūšių Konferencijos nacionalinius renginius ir 
akcentavo būtinybę pasiekti visus piliečius ir įtraukti pilietinę visuomenę. Po to bendrapirmininkė 
D. Šuica pristatė daugiakalbę skaitmeninę platformą ir paragino piliečius ja naudotis ir dalytis savo 
idėjomis. Bendrapirmininkis G. Verhofstadtas informavo dalyvius apie Konferencijos plenarinės 
sesijos vaidmenį ir jos sąveiką su Europos piliečių forumais.  

Vykstant diskusijai keli piliečiai paminėjo, kad pirmenybę reikėtų teikti švietimui ir sveikatos 
priežiūrai, ir pabrėžė, kad būtina įveikti su klimato kaita ir migracija susijusius iššūkius. Kai kurie 
dalyviai tvirtino, jog dialogas su piliečiais turėtų vykti vienodomis sąlygomis ir kad itin svarbu iš 
tikrųjų bendradarbiauti su piliečiais, įskaitant tuos, kurie skeptiškiau vertina ES. Buvo išreikštas 
susirūpinimas dėl Konferencijos užmojo bei rezultatų ir su ja susijusių tolesnių veiksmų, kurių imtųsi 
ES institucijos. Keli piliečiai paragino daugiau ir geriau komunikuoti apie ES ir, visų pirma, apie 
Konferenciją ir jos daugiakalbę skaitmeninę platformą.  

Galiausiai piliečių buvo paprašyta parašyti žodį, kurį jie sieja su ES ateitimi. Daugiausia buvo minimi 
žodžiai „viltis“ ir „iššūkis“. 

 

Gyva apklausa Europos piliečių renginyje 
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II.3. Birželio 19 d. Konferencijos steigiamoji plenarinė sesija 

Konferencijos dėl Europos ateities steigiamoji plenarinė sesija įvyko mišriu formatu (dalyvaujant 
fiziškai ir internetu) 2021 m. birželio 19 d. Dalyvavo 337 Konferencijos plenarinės sesijos nariai. 

 

Konferencijos steigiamoji plenarinė sesija, Europos Parlamento plenarinių posėdžių salė, Strasbūras 

Bendrapirmininkių vardu bendrapirmininkis Guy Verhofstadtas pasveikino Konferencijos plenarinės 
sesijos narius steigiamojoje sesijoje ir pažymėjo, kad prieštaravimų dėl darbotvarkės nėra. Jis 
pabrėžė, kad steigiamoji plenarinė sesija vyksta dar ne visa sudėtimi, visų pirma dėl to, kad Europos 
piliečių forumų atstovus galima paskirti tik sudarius forumus. Jis taip pat atkreipė dėmesį į proceso 
unikalumą jame derinant dalyvaujamąją ir atstovaujamąją demokratiją, forumų ir plenarinės sesijos 
sąveiką ir būtinybę reformuoti ES siekiant kartu spręsti kai kuriuos neatidėliotinus uždavinius. 

Tardama sveikinimo žodį, bendrapirmininkė Ana Paula Zacarias priminė pirmąjį Europos piliečių 
renginį Konferencijos kontekste, kurį, likus dviem dienoms iki steigiamosios sesijos, Lisabonoje 
surengė ES Tarybai pirmininkavusi Portugalija. Ji taip pat pabrėžė, kaip svarbu, kad bendravimas 
vyktų ne tik tarp vienos valstybės narės piliečių, bet ir tarp piliečių visoje Sąjungoje, kad būtų 
siūlomos idėjos ir teikiami pasiūlymai dėl Europos ateities. Ji pažymėjo, kad ES turi ne tik 
pranašumų, bet ir apribojimų, ir priminė, kad šios krizės metu ES sėkmingai įvykdė įsipareigojimus 
Europos piliečiams dėl vakcinų ir ekonomikos gaivinimo pasitelkusi priemonę „Next Generation EU“. 

Tam pritarė bendrapirmininkė Dubravka Šuica, pabrėžusi, kad piliečiai turi išlikti svarbiausiais 
proceso dalyviais ir kad jie turi dalyvauti visais lygmenimis. Pirmą kartą piliečiams sudaromos tokios 
pat sąlygos, kaip atstovams. Ji pažymėjo, kad tokio pobūdžio – patariamąja demokratija 
grindžiama – veikla neturi precedento ES lygmeniu. Ji pabrėžė, kad Konferencija stiprina 
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atstovaujamąją demokratiją įtraukdama piliečius į patį Europos Sąjungos politikos formavimą.  

Po to bendrapirmininkiai pristatė, kaip veiks trys Konferencijos ramsčiai – daugiakalbė skaitmeninė 
platforma, Europos bei nacionaliniai piliečių forumai ir plenarinė sesija. 

Bendrapirmininkė Dubravka Šuica apibūdino daugiakalbės skaitmeninės platformos, kaip 
Konferencijos centro, veikimą. Ji paragino plenarinės sesijos narius didinti informuotumą ir užtikrinti, 
kad piliečiai visoje ES būtų informuojami apie įvairius būdus dalyvauti Konferencijoje, be kita ko, per 
platformą. Be to, ji apibūdino keturių Europos piliečių forumų, pradėsiančių darbą rugsėjo mėn., 
sudėtį ir tai, kaip jie prisidės prie proceso.  

Bendrapirmininkė Ana Paula Zacarias akcentavo nacionalinių piliečių forumų ir renginių, kaip 
propaguotojų, svarbą ir būtinybę pasiekti visus piliečius, įskaitant tuos, kurie paprastai nedalyvauja. 
Ji pranešė Konferencijos plenarinės sesijos nariams, kad daugelyje valstybių narių pradėta rengtis 
nacionalinių piliečių forumų darbui ir renginiams, akcentuodama valstybių narių pasiryžimą prisidėti 
prie Konferencijos, ir paragino tokius nacionalinius forumus ir renginius registruoti platformoje. Ji 
taip pat pabrėžė, kad reikalinga geresnė komunikacija apie Konferenciją. Be to, ji priminė diskusijas 
su piliečiais, dalyvavusiais birželio 17 d. Lisabonoje įvykusiame Europos piliečių renginyje. 

Paskesnėse diskusijose kalbėjo daugiau kaip 150 dalyvių ir aptarta daug įvairių temų. Ne kartą buvo 
pasisakyta tomis pačiomis temomis ir pareikštos panašios nuomonės, pavyzdžiui: 

• Konferencija suteikia unikalią ir precedento neturinčią galimybę laikytis principo „iš apačios 
į viršų“, kai dalyvaujamoji demokratija papildo atstovaujamąją demokratiją; 

• Konferencija turi būti įtrauki, kad būtų užmegzti ryšiai su skirtingos socialinės padėties 
piliečiais iš visų regionų ir visuomenės sluoksnių, turi būti įdėmiai įsiklausoma į jiems 
rūpimus klausimus, jų idėjas ir pasiūlymus, visų pirma jaunimo; 

• konkrečių rezultatų svarba ir veiksmingi tolesni veiksmai; 
• būtinybė mokytis iš pastarojo meto krizių ir pasirengti būsimiems iššūkiams. 

Tarp kitų klausimų, kuriuos akcentavo Konferencijos plenarinės sesijos nariai, buvo šie: 
• buvo raginama sukurti vieningesnę Europą, pabrėžiant, kad valstybės narės yra stipresnės 

kartu, visų pirma atsižvelgiant į pasaulinius iššūkius ir vykdant veiklą tarptautinėje arenoje; 
• reikia laikytis subsidiarumo principo ir įtraukti regionines ir vietos valdžios institucijas; 
• reikia suteikti galimybę Vakarų Balkanų šalims dalyvauti Konferencijoje; 
• reikia pripažinti ir puoselėti ES padarytą pažangą ir nelaikyti šių laimėjimų savaime 

suprantamu dalyku, kartu pripažįstant, kad norint spręsti ateities uždavinius, reikia pokyčių. 

Kai kuriomis temomis kalbėjusieji pareiškė skirtingų nuomonių: 
• vieni tvirtino, jog šiame procese daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama Sąjungos politikos 

prioritetams, o kiti siūlė įtraukti ir Sąjungos pajėgumų bei veikimo klausimus; 
• be to, kai kurie kalbėjusieji sakė, kad reikėtų keisti Sutartis, o kiti teigė, kad pokyčiai įmanomi 

taikant dabartinę sistemą; 

be to, kalbėję Konferencijos plenarinės sesijos nariai paminėjo daug įvairių prioritetų šiose politikos 
srityse: skaitmeninė transformacija, ekonomika, socialinis teisingumas, sveikatos priežiūra, teisinė 
valstybė ir demokratija, aplinka ir klimatas, migracija, energetika, maisto tiekimas, vertybės, užsienio 
politika, saugumas, švietimas ir kultūra. 
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Suomijos nacionalinių renginių / forumų atstovė Konferencijos steigiamojoje plenarinėje sesijoje 

 

Nyderlandų nacionalinių renginių / forumų atstovė Konferencijos steigiamojoje plenarinėje sesijoje 
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Bendrapirmininkis Guy Verhofstadtas pristatė bendrapirmininkių pasiūlymą dėl bendro devynių 
teminių darbo grupių organizavimo. Šis pasiūlymas buvo patvirtintas Konferencijos plenarinėje 
sesijoje. Jis pažymėjo, kad bus parengta išsamesnė darbo grupių darbo tvarka.  

Bendrapirmininkis Guy Verhofstadtas taip pat pristatė preliminarų Konferencijos tvarkaraštį; su juo 
buvo susipažinta Konferencijos plenarinėje sesijoje.  

Bendrapirmininkės Dubravka Šuica ir Ana Paula Zacarias paragino ryžtingai imtis veiksmų, ne tik 
kalbėti, be to, pabrėžė, kad Konferencijos sėkmė priklauso nuo aktyvaus visų dalyvių dalyvavimo.  

Trys bendrapirmininkiai padėkojo visiems už dalyvavimą ir indėlį, taip pat priminė kitos 
Konferencijos plenarinės sesijos datas – 2021 m. spalio 22–23 d. Bendrapirmininkė Ana Paula 
Zacarias užbaigė Konferencijos plenarinę sesiją. 

 

II.4. Europos piliečių forumai  

Europos piliečių forumai – kartu su daugiakalbe skaitmenine platforma ir Konferencijos plenarine 
sesija – yra vienas iš pagrindinių Konferencijos ramsčių. Tai bus keturi forumai, kiekvieną jų sudarys 
po 200 atsitiktine tvarka atrinktų dalyvių, ir jie atspindės ES geografinę ir sociologinę įvairovę. Jie 
susitiks trijose daugiakalbėse svarstymo sesijose, kurių kiekviena truks mažiausiai 2 dienas, kad 
parengtų kolektyvinių rekomendacijų dėl Europos ateities projektus, remdamiesi daugiakalbėje 
skaitmeninėje platformoje surinktomis nuomonėmis.  

Europos piliečių forumų idėjos bus svarstomos Konferencijos plenarinės sesijos posėdžiuose ir 
galiausiai bus įtrauktos į galutinių Konferencijos rezultatų ataskaitą bendrapirmininkiams, kad visos 
trys institucijos galėtų imtis tolesnių veiksmų. Keturiems Europos piliečių forumams atstovaujantys 
80 piliečių dalyvaus Konferencijos plenarinėse sesijose, kad pateiktų forumų rekomendacijas ir jas 
apsvarstytų kartu su kitais plenarinės sesijos nariais2. 

2021 m. gegužės 26 d. atnaujintose Europos piliečių forumų praktinėse sąlygose pateikta daugiau 
informacijos apie forumų darbo organizavimą. Be to, Vykdomoji valdyba patvirtino Europos piliečių 
forumų ir plenarinės sesijos posėdžių preliminarų tvarkaraštį. 

Siekiant įgyvendinti šiuos principus ir sąlygas, šiuo metu vykdomi šie parengiamieji veiksmai: 

Atsitiktinė dalyvių atranka 

Šiuo metu atrenkama 800 piliečių iš visų 27 valstybių narių. Atranka pradėta 2021 m. 
gegužės mėn., o visas forumų narių sąrašas turėtų būti pateiktas rugpjūčio mėn. viduryje. Europos 
Sąjungos piliečiai atrenkami atsitiktine tvarka (skambinimas telefonu atsitiktine tvarka yra 
pagrindinis metodas, kurį naudoja 27 nacionaliniai apklausų institutai, koordinuojant išorės paslaugų 
teikėjui) siekiant sudaryti forumus, kuriuose būtų atspindėta ES įvairovė pagal 5 kriterijus: lytį, 
amžių, geografinę kilmę (pilietybę ir miesto / kaimo vietoves), socioekonominę padėtį ir išsilavinimo 
lygį.  

Kiekvienos valstybės narės piliečių skaičius apskaičiuojamas pagal proporcingo narių skaičiaus 
mažinimo principą, taikomą Europos Parlamento sudėčiai, atsižvelgiant į tai, kad kiekvienai 
valstybei narei kiekviename forume turėtų atstovauti bent viena pilietė moteris ir vienas pilietis 
vyras.  
 

                                                             
2 Taip pat žr. vaizdo įrašą, kuriame pristatomi Europos piliečių forumai. 
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Kadangi Konferencijos tikslas – suteikti galimybę skirti daug dėmesio jaunimui, trečdalis piliečių 
forumą sudarančių piliečių bus 16–24 metų amžiaus asmenys. Kiekvienai 200 asmenų grupei bus 
atrinkta dar 50 piliečių į rezervą.  

Forumų temos ir struktūra 

Kiekvieno forumo diskusijų temos grindžiamos daugiakalbės skaitmeninės platformos temomis ir 
bus sugrupuotos tokiu būdu:   

1) stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas, darbo vietos / švietimas, jaunimas, kultūra, sportas / 
skaitmeninė transformacija; 

2) Europos demokratija / vertybės, teisės, teisinė valstybė, saugumas;  

3) klimato kaita, aplinka / sveikata;  

4) ES pasaulyje / migracija.  

Vykdomas darbas, padedant ekspertams, siekiant tinkamai suformuluoti klausimus ir apibrėžti 
svarstymo metodiką, kuri sudarys sąlygas taikyti skaidrų, veiksmingą ir iš tikrųjų principu „iš apačios 
į viršų“ grindžiamą metodą. 

Forumų posėdžiai paeiliui vyks Strasbūre, internetu, o vėliau – valstybėse narėse.  

 

II.5. Vykdomoji valdyba  

Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomoji valdyba posėdžiavo penkis kartus 2021 m. kovo–
birželio mėn. laikotarpiu, t. y. kovo 24 d., balandžio 7 d., balandžio 22 d., gegužės 9 d. ir gegužės 
26 d. Išsamios visų posėdžių ataskaitos visomis kalbomis pateikiamos daugiakalbėje skaitmeninėje 
platformoje Vykdomajai valdybai skirtame skyriuje.  

Kovo 24 d. įvykusiame pirmame Vykdomosios valdybos posėdyje buvo pasikeista nuomonėmis dėl 
daugiakalbės skaitmeninės platformos rengiantis galimai jos veiklos pradžiai 2021 m. 
balandžio  19 d. Vykdomoji valdyba aptarė galimybę gegužės 9 d. surengti oficialų renginį. Taip pat 
pasikeista nuomonėmis dėl valdybos vidaus darbo metodų ir plenarinės sesijos darbo metodų.  

Balandžio 7 d. įvykusiame antrame posėdyje Vykdomoji valdyba patvirtino daugiakalbę skaitmeninę 
platformą, įskaitant Konferencijos chartiją ir vaizdinę tapatybę. Vykdomoji valdyba taip pat patvirtino 
savo darbo metodų projektą ir pavedė Bendram sekretoriatui parengti Konferencijos darbo tvarkos 
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taisyklių teksto projektą. Visų trijų institucijų komunikacijos tarnyboms buvo pavesta parengti bendrą 
pasiūlymą dėl gegužės 9 d. steigiamojo renginio. 

Balandžio 22 d. įvykusiame trečiame posėdyje Vykdomoji valdyba patvirtino Konferencijos darbo 
tvarkos taisykles, kiek tai susiję su Konferencijos bendraisiais principais, jos aprėptimi ir piliečių 
dalyvavimu. Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis dėl Darbo tvarkos taisyklių skyriaus dėl 
Konferencijos plenarinės sesijos, visų pirma jos vaidmens ir sudėties, projekto. Be to, Vykdomoji 
valdyba buvo informuota apie Europos piliečių forumų organizavimo praktines sąlygas. 

Gegužės 9 d. įvykusiame ketvirtame posėdyje Vykdomoji valdyba patvirtino Darbo tvarkos taisyklių 
skyrių dėl Konferencijos plenarinės sesijos.  

Gegužės 26 d. įvykusiame penktame posėdyje Vykdomoji valdyba patvirtino preliminarų 
Konferencijos plenarinių sesijų, Europos piliečių forumų ir Europos piliečių renginių tvarkaraštį ir 
Konferencijos steigiamosios plenarinės sesijos darbotvarkės projektą. Vykdomojoje valdyboje taip 
pat buvo pasikeista nuomonėmis dėl Konferencijos plenarinės sesijos organizavimo. Be to, 
Vykdomoji valdyba buvo informuota apie pasirengimą Europos piliečių renginiui 2021 m. birželio 
17 d. Portugalijoje, taip pat apie atnaujintas Europos piliečių forumų praktines sąlygas ir nacionalinių 
piliečių forumų organizavimo gaires. Galiausiai Vykdomoji valdyba pavedė visų trijų institucijų 
komunikacijos tarnyboms parengti suderintą Konferencijos ir visų pirma daugiakalbės skaitmeninės 
platformos populiarinimo planą. 

 

 

II.6. Kita veikla  

2021 m. kovo 10 d. pasirašant Bendrą trijų pirmininkų deklaraciją, 2021 m. balandžio 19 d. 
pradedant daugiakalbės skaitmeninės platformos veiklą, taip pat steigiamojo renginio Europos 
dieną ir nacionalinių veiklos pradžios renginių daugelyje valstybių narių metu buvo vykdoma 
komunikacijos ir informavimo veikla. Tuo remdamosi, visos trys ES institucijos kartu dirbo, kad 
gerokai padidintų – ir įtvirtintų – tiek Europos piliečių informuotumą apie skaitmeninę platformą, tiek 
jų dalyvavimą joje.  

Vykdomosios valdybos posėdžio Tarybos patalpose Briuselyje bendrapirmininkiai 
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Vykdomosios valdybos prašymu visų trijų institucijų komunikacijos tarnybos taip pat parengė bendrą 
komunikacijos planą, kurį rengiant prisidėjo Regionų komitetas ir Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetas. Remiantis preliminariais dalyvavimo platformoje duomenimis, įgyvendinami ir 
planuojami veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti aktyvesnį ir įvairesnį piliečių iš visų Europos regionų 
dalyvavimą Konferencijoje.  

Nuolat dedamos pastangos sutelkti įvairius suinteresuotuosius subjektus siekiant didinti 
informuotumą apie su Konferencija susijusią veiklą ir ją populiarinant. Vykdoma konkreti 
informavimo ir mokymo veikla, skirta suinteresuotiesiems subjektams, pavyzdžiui, pilietinės 
visuomenės organizacijoms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms, piliečių dalyvavimo ir 
dalyvaujamosios demokratijos veiklos grupėms ir tinklams, kaimo plėtros, tarpvalstybinių 
bendruomenių ir jaunimo organizacijoms.  

Regionų komitetas taip pat pasitelkė savo narius ir tinklus, kad jie aktyviai prisidėtų prie 
Konferencijos diskusijų ir informavimo veiklos. Prieš Konferencijos steigiamąjį renginį komitetas 
2021 m. gegužės 9 d. Strasbūre surengė įžanginį renginį. Jis taip pat stengiasi, kad miestų ir 
regionų nuomonė būtų išgirsta naudojantis novatoriškais dalyvaujamaisiais procesais ir 
internetinėmis priemonėmis – juos pasitelkus 2021 m. antrąjį pusmetį bus suorganizuoti vietos 
piliečių forumai. Be to, vietos dialogai naudojami kaip dalyvaujamieji forumai siekiant bendrai kurti 
idėjas dėl Europos ateities ir jomis dalytis.  

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas taip pat pradėjo specialią kampaniją.  2021 m. 
birželio 10 d. įvyko pilietinės visuomenės įžanginis renginys, kuriuo oficialiai pradėta komiteto veikla 
Konferencijos kontekste. Siekdamas palaikyti ryšius su piliečiais, komitetas bendradarbiauja su 
savo nacionalinių ir regioninių ekonomikos ir socialinių reikalų tarybų tinklu, pilietinės visuomenės 
organizacijomis, nacionalinėmis jaunimo tarybomis ir panašiomis organizacijomis. Komitetas taip 
pat pradėjo keletą misijų vietos lygmeniu valstybėse narėse – jos bus vykdomos 2021 m. liepos–
rugsėjo mėn.  

Socialiniai partneriai, daugelis pilietinės visuomenės organizacijų ir kiti suinteresuotieji subjektai taip 
pat aktyviai dalyvauja organizuojant renginius bei propaguojant Konferenciją ir atlieka itin svarbų 
vaidmenį siekiant, kad Konferencija būtų sėkminga. 

 

©Westend61/Getty Images Royalty-free 
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III. Veikla nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis  
Pagal Bendrą deklaraciją Europos Sąjungos valstybės narės dalyvauja Konferencijoje ir šioje 
bendroje veikloje kartu su Europos Parlamentu, Taryba ir Europos Komisija.  

Valstybės narės yra įsipareigojusios prisidėti prie Konferencijos vykdydamos įvairią nacionalinio, 
regioninio, vietos ir kai kuriais atvejais tarptautinio lygmens veiklą ir naudodamosi tokių lygmenų 
struktūromis, o visuose renginiuose daugiausia dėmesio skirdamos piliečiams. 

Be Europos lygmens veiklos, kiekviena valstybė narė gali organizuoti papildomus renginius, 
atsižvelgdama į savo nacionalinius ar institucinius ypatumus, ir papildomai prisidėti prie 
Konferencijos – pavyzdžiui, organizuoti nacionalinius piliečių forumus ar teminius renginius, 
kuriuose būtų sutelkiamas įvairių forumų indėlis. 

Nacionalinių piliečių forumų rekomendacijos bus svarstomos Konferencijos plenarinėje sesijoje 
kartu su Europos piliečių forumų rekomendacijomis. Konferencijos plenarinės sesijos nariais paskirti 
27 nacionalinių renginių arba nacionalinių forumų atstovai (po vieną iš kiekvienos valstybės narės). 
Tarp šių atstovų yra pareigūnai arba piliečiai, atsakingi už nacionalinių renginių koordinavimą, 
pilietinės visuomenės ar jaunimo organizacijų atstovai, akademinės bendruomenės atstovai ir 
studentai. 

Kiekvienoje valstybėje narėje po veiklos pradžios renginių, kurie dauguma atvejų buvo surengti apie 
2021 m. gegužės 9 d., jau vyksta nacionalinis procesas. Apskritai propaguojami principu „iš apačios 
į viršų“ grindžiami ir į politiką orientuoti metodai, svarbų vaidmenį turėtų atlikti pilietinė visuomenė. 
Siekiama, kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas jaunimui, žmonėms, kurie paprastai nedalyvauja, 
ir jiems svarbiems klausimams. 

Veiklą dažnai koordinuoja arba palengvina nacionalinės valdžios institucijos aukštu lygiu, 
bendradarbiaudamos, inter alia, su parlamentais, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis, 
socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, partneriais iš akademinės 
bendruomenės ir mokslinių tyrimų centrais. Su piliečiais rengiamos diskusijos ir debatai, kurių 
decentralizacijos lygis įvairuoja.  

Kai kuriose valstybėse narėse veikla organizuojama bendradarbiaujant su Komisijos atstovybėmis ir 
Europos Parlamento ryšių biurais.  
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Kai kurios valstybės narės taip pat ketina nacionaliniu lygmeniu organizuoti piliečių forumus, 
kuriuose dalyvautų atsitiktine tvarka atrinkti piliečiai ir kurie atspindėtų jų teritorijų ir (arba) regionų 
sociologinę įvairovę. Naudojamos metodikos, nors ir specialiai pritaikytos kiekvienai valstybei narei, 
yra grindžiamos pripažintos metodikos, kuria užtikrinamas forumų neutralumas ir 
nepriklausomumas, principais. Siekiant padėti valstybėms narėms, ketinančioms organizuoti piliečių 
forumus, Konferencijos kontekste buvo parengtos gairės3; jas galima rasti daugiakalbėje 
skaitmeninėje platformoje.  

Kelios valstybės narės organizavo arba organizuos renginius ir piliečių dialogus su kitomis 
valstybėmis narėmis ar tam tikromis trečiosiomis šalimis, kuriuose dalyvaus visų pirma jauni 
studentai ir moksleiviai.  

Valstybės narės yra pasiryžusios didinti informuotumą apie Konferencijos veiklą, visų pirma apie 
daugiakalbę skaitmeninę platformą, ir vykdyti atitinkamą komunikacijos veiklą. Yra keletas 
nacionalinių Konferencijos svetainių, kuriose pateikiama tiesioginė nuoroda į daugiakalbę 
skaitmeninę platformą, pavyzdžių.  

Valstybių narių renginiai ir jų rezultatai turi būti skelbiami daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje, 
ten juos galima išskirti kaip „institucinius renginius“. 

Konkrečios gairės, kaip organizuoti renginius, pateikiamos kaip priemonių rinkiniai daugiakalbėje 
skaitmeninėje platformoje ir visų pirma renginių organizatoriams skirtame išsamiame vadove.  

  

                                                             
3 Šios gairės parengtos remiantis gero svarstymo principais, visų pirma apibrėžtais EBPO ataskaitoje, kurioje 
apžvelgta šimtai svarstymo procesų atvejų tyrimų ir kuri skirta padėti valstybėms narėms, ketinančioms organizuoti 
piliečių forumus nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu. 



17 
 

 

IV. Tolesni veiksmai 
Daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje, kuri yra pagrindinė interaktyvi piliečių indėlio ir jų 
informavimo priemonė, ir toliau bus skelbiamos idėjos ir informacija, susijusios su daugybe 
Konferencijos kontekste vykstančių renginių. Užbaigus atsitiktinės atrankos procesą, keturi Europos 
piliečių forumai pradės darbą 2021 m. rugsėjo mėn. Kitą Konferencijos plenarinę sesiją numatoma 
surengti 2021 m. spalio 22–23 d. Artimiausiais mėnesiais ir toliau bus organizuojama veikla 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis.  

Daugiau informacijos apie veiklos datas galima rasti Konferencijos dėl Europos ateities 
preliminariame tvarkaraštyje: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf 

Daugiau informacijos apie Konferenciją galima rasti adresu:  

https://futureu.europa.eu 
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Priedas. Konferencijos procesas ir tvarkaraštis  

 

 

 

 


