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Konferencija dėl Europos ateities 

Ataskaita 

2-asis Europos piliečių forumas: „Europos demokratija / vertybės ir 
teisės, teisinė valstybė, saugumas“ 

3-oji sesija: 2021 m. gruodžio 10–12 d., Florencija, Italija 

Europos piliečių forumus organizuoja Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija vykstant 
Konferencijai dėl Europos ateities. 

Šį dokumentą1 parengė svarstymų grupė, kurią sudaro agentūros „Missions Publiques“, Danijos 
technologijų valdybos, tinklo „Deliberativa“, instituto „Ifok“ ir bendrovės „Kantar Public“, atsakingų už 
forumų rengimą ir įgyvendinimą, atstovai. 2-asis forumas: „Europos demokratija / vertės ir teisės, 
teisinė valstybė, saugumas“ 3-ajai sesijai vadovavo tinklo „Deliberativa“ atstovai ir bendrai vadovavo 
agentūros „Missions Publiques“ bei instituto „Ifok“ atstovai. 

Turinys 

1. 3-osios sesijos santrauka 

2. Europos piliečių forumo 3-osios sesijos kontekstas 

3. Pagrindiniai sesijos rezultatai: Forumo priimtos rekomendacijos  

 

 

⚫ I priedas. Kaip buvo parengtos rekomendacijos? 

⚫ II priedas. Ekspertų ir (arba) faktų tikrintojų indėlis į faktų tikrinimo procesą 

⚫ III priedas. Kitos rekomendacijos, kurios buvo svarstomos ir kurioms forumas nepritarė 

⚫ IV priedas. Sugrupuotos gairės 

 

1. 3-osios sesijos santrauka 

Gruodžio 10–12 d. 162 atsitiktine tvarka atrinkti įvairaus amžiaus ir skirtingos kilmės Europos piliečiai 

iš visos Europos Sąjungos susitiko trečią kartą aptarti bendros teminės srities „Europos demokratija / 

vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ temų ir taip pratęsė 1-osios ir 2-osios sesijų metu 

vykusius svarstymus. Šioje baigiamojoje sesijoje 2-ojo forumo dalyviai buvo apgyvendinti Europos 

universitetiniame institute Florencijoje ir galėjo dalyvauti internetu. Remdamiesi per 2-ąją sesiją 

parengtomis gairėmis kaip savo darbo pagrindu, piliečiai parengė ir patvirtino 39 galutines 

rekomendacijas, kurios bus pristatytos ir aptartos Konferencijos plenarinėje sesijoje. Iš 162 dalyvių 26 

dalyviai prisijungė ir dalyvavo nuotoliniu būdu. 

Diskusijos ir kolektyvinis darbas vyko trimis formatais: 

⚫ Pogrupiuose. Kiekvieną iš 15 pogrupių sudarė maždaug 10–13 piliečių. Kiekviename pogrupyje 

buvo kalbama keturiomis-penkiomis kalbomis, kiekvienas pilietis galėjo kalbėti savo kalba 

arba ta kalba, kuria, jo nuomone, jam patogu. Kiekvienas pogrupis turėjo specialų profesionalų 

 
1 Atsakomybės ribojimo pareiškimas: už šią ataskaitą atsakingi tik jos autoriai. Joje neatspindima ES institucijų nuomonė. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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tarpininką iš svarstymų grupės arba iš kitų išorės paslaugų teikėjų. Siekiant paremti tarpininkų 

darbą, EUI kiekviename pogrupyje paskyrė po vieną asmenį pastaboms fiksuoti. 

⚫ Plenarinėje sesijoje su visais dalyviais. Plenarinėms sesijoms vadovavo du pagrindiniai 

svarstymų grupės moderatoriai, verčiant žodžiu į 24 oficialiąsias ES kalbas. 

Pasitelkę ekspertus ir faktų tikrintojus, remdamiesi savo pačių žinioms ir patirtimi bei 

konsultuodamiesi, piliečiai „atvirame forume“ pradėjo nagrinėti visas forumo 2-osios sesijos metu 

parengtas gaires2. Be iš ekspertų gaunamų žinių, jiems taip pat padėjo pogrupių tarpininkai. Kiekvienas 

pilietis gavo penkiasdešimt lipdukų (1-ai krypčiai– 10 žalios spalvos, 2-ai krypčiai – 10 raudonos 

spalvos, 3-ai krypčiai – 10 mėlynos spalvos, 4-ai krypčiai – 10 geltonos spalvos, 5-ai krypčiai – 10 

violetinės spalvos) ir kiekvienoje kryptyje galėjo pirmenybę teikti iki dešimties gairių. Kiekvienam 

piliečiui buvo skirti penki juodi lipdukai, kad būtų nustatytos jų pogrupio prioritetinės gairės. Kai šis 

prioritetų nustatymas forumo lygmeniu buvo užbaigtas, piliečiai buvo priskirti tiems patiems 

pogrupiams, kuriuose jie dirbo per 2-ąją sesiją, ir buvo bendrai pripažinta, kurioms jų grupės gairėms 

pirmenybę teikė kiti forumo dalyviai ir jų pačių pogrupio nariai.  

Rengiant rekomendacijas kiekvienam pogrupiui buvo nustatytas orientacinis rekomendacijų skaičiaus 

intervalas nuo vienos iki trijų, bet ne daugiau kaip penkios rekomendacijos. Siekdami nustatyti gairių 

prioritetus pogrupio lygmeniu, piliečiai naudojosi reitingavimo sistema, pagal kurią jie pradėjo 

darbuotis prie tos savo pogrupio gairės, kuri sulaukė didžiausios forumo paramos. Antra, jie dirbo ir su 

ta gaire, kuri sulaukė didžiausio jų pačių pogrupio paramos ir pan. 

Pogrupio darbas buvo skirtas gairių vystymui rekomendacijoms parengti. Šiuo tikslu piliečiai naudojosi 

rekomendacijų šablonu:  

 Aprašymas Ženklų limitas anglų 
kalba 

Galutinė rekomendacija Mes rekomenduojame, kad ... 1000 

Galutinis pagrindimas Mes tai rekomenduojame, nes ...  300 

Elementai ir (arba) klausimai, kuriuos grupė turėjo spręsti (ne griežtas įpareigojimas, o griežta 
rekomendacija), formuluodama rekomendacijų pagrindimą, buvo šie:  
 

1. Kodėl ši rekomendacija svarbi ir aktuali forumo temoms? 
2. Kodėl svarbu imtis veiksmų ES lygmeniu? 
3. Koks yra šios rekomendacijos nepageidaujamas poveikis ir (arba) trūkumai ir kodėl vis dėlto 

manome, kad tai svarbu? 
 

Darbo pogrupiuose metu buvo surengtos keturios pogrupių grįžtamojo ryšio sesijos, kurių kiekviena 

truko maždaug 30 minučių, siekiant padėti dalyviams suprasti kituose pogrupiuose atliktą darbą ir 

papildyti jų rekomendacijas. Per kiekvieną grįžtamojo ryšio sesiją vienas dalyvis iš kiekvieno pogrupio 

eidavo į kitą salę. Šis dalyvis pristatydavo savo pogrupio iki šiol parengtus rekomendacijų projektus ir 

atsižvelgdavo į savo kolegų pastabas. Pastabų autorius atgalinio ryšio pastabas įtraukė į rekomendacijų 

 
2 1-ojo forumo 2-osios sesijos ataskaitą galima rasti čia: 2-ojo forumo 2-oji sesija – Ataskaita 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf
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projektą rengusiam pogrupiui skirtą elektroninę skaičiuoklę, kad galėtų su jomis susipažinti greta jų 

atstovo žodinio pranešimo. 

Dėl kiekvieno pogrupio rekomendacijų forumas balsavo gruodžio 12 d., sekmadienį. Prieš balsavimą 

visi dalyviai gavo dokumentą su visais rekomendacijų projektais, parengtais dieną anksčiau, kad galėtų 

juos perskaityti savo kalba (automatiškai išverstais iš anglų kalbos). Balsavimas vyko naudojant 

internetinę formą. Balsavimo procesas buvo padalytas į penkis tarpsnius, atitinkančius penkias forumo 

kryptis. Rekomendacijos buvo pristatytos pagal kryptis. Kiekvienas laiko tarpsnis buvo 30 minučių. 

Pradžioje po vieną pilietį iš kiekvieno pogrupio pristatė savo pogrupio darbą. Pagrindinis tarpininkas 

perskaitė visas rekomendacijas anglų kalba, kad piliečiai galėtų tuo pačiu metu išklausyti vertimo 

žodžiu. Už rekomendacijas po vieną balsavo visi dalyviai. Visi vertėjai žodžiu iš anksto gavo rašytinių 

rekomendacijų projektus anglų kalba, kad balsavimo metu būtų užtikrintas kuo kokybiškesnis vertimas 

žodžiu. 

Atsižvelgiant į galutinio balsavimo rezultatus, rekomendacijos buvo suskirstytos taip:  

– 70 proc. balsų slenkstį viršijusias rekomendacijas patvirtino forumas.  
– Rekomendacijos, kurios nepasiekė šio slenksčio, buvo laikomos forumo nepatvirtintomis ir 

įtrauktos į šios ataskaitos III priedą. 

Plenarinių forumo sesijų vaizdo įrašus galima rasti čia: 

⚫ Gruodžio 10 d. plenarinė forumo sesija 

⚫ Gruodžio 12 d. plenarinė forumo sesija 

 

2. Europos piliečių forumo 3-osios sesijos aplinkybės 

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. 

⚫ Kiekviename iš 4 forumų dalyvauja po 200 atsitiktiniu būdu atrinktų ES piliečių iš 27 valstybių 

narių; 

⚫ juose atspindima ES įvairovė: geografinė kilmė (šalys, miesto / kaimo vietovės), lytis, amžius, 

socioekonominės aplinkybės ir išsilavinimo lygis; 

⚫ kiekviename forume dalyvauja bent po vieną pilietį ir vieną pilietę iš kiekvienos valstybės 

narės; 

⚫ kiekvieno forumo trečdalį sudaro jaunimas (16–25 m. amžiaus asmenys). Sukurta speciali 

sąsaja tarp šios jaunimo grupės ir Europos jaunimo renginio. 

Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. sausio mėn. kiekvienas forumas susitiks tris kartus. 1-oji sesija 

įvyko Strasbūre Europos Parlamente. 2-oji sesija vyko internetu naudojant „Interactio“: internetinę 

priemonę, sudarančią galimybę rengti daugiakalbius susitikimus užtikrinant sinchroninį vertimą į 24 

kalbas. 3-oji sesija vyks keturiose skirtingose valstybėse narėse: 1-asis forumas – Dubline, Tarptautinių 

ir Europos reikalų institute ir Dublino pilyje (Dublin Castle), 2-asis forumas – Florencijoje, Europos 

universitetiniame institute, 3-asis forumas – Natoline, Europos kolegijoje ir 4-asis forumas – 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Mastrichte, Europos viešojo administravimo institute, Mastrichto ekonomikos universitete ir 

Mastrichto parodų ir konferencijų centre. 

Kadangi 1-oji sesija buvo įvadinė, jos tikslas – kurti viziją, nustatyti darbotvarkę ir teikti pirmenybę 

temoms, kurioms piliečiai nori skirti daugiausia dėmesio, o 2-osios sesijos tikslas buvo aptarti šias 

temas ir parengti gaires, o 3-iojoje sesijoje buvo siekiama prisidėti prie Konferencijos plenarinės sesijos 

parengiant rekomendacijas Sąjungos institucijoms, kad jos galėtų imtis tolesnių veiksmų. 

 

3. Pagrindiniai sesijos rezultatai: Forumo priimtos rekomendacijos (turės būti pateiktos 

plenarinėje sesijoje) 

 
1 kryptis. Teisių ir nediskriminavimo užtikrinimas  
 
1.1 pokryptė. Nediskriminavimas / 1.2 pokryptė. Lyčių lygybė  
 
1. „Rekomenduojame ES nustatyti kovos su diskriminacija darbo rinkoje kriterijus (kvotas jaunimui, 
vyresnio amžiaus žmonėms, moterims, mažumoms). Jei įmonės atitinka kriterijus, jos gauna 
subsidijas arba mokesčių lengvatas. 
Rekomenduojame didinti darbuotojų informuotumą apie: 

• viršvalstybines ir nacionalines institucijas (pvz., profesines sąjungas); 

• mechanizmus, kuriais užtikrinama, kad įmonės laikytųsi galiojančių nediskriminavimo darbo 
vietoje taisyklių; 

• darbo rinkoje diskriminuojamų socialinių grupių (jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, 
moterų, mažumų atstovų) kvalifikacijos kėlimo programas.  

 
Rekomenduojame priimti dviejų etapų ES teisės aktą. Pirma, numatyti subsidijas samdant tam tikrų 
kategorijų, kurios gali būti diskriminuojamos, darbuotojus. Antra, teisės aktai darbdaviai turėtų būti 
įpareigoti įdarbinti tokių grupių atstovus minimaliam laikotarpiui.“ 
 
Taip yra todėl, kad ES yra atsakinga už pusiausvyros tarp laisvosios rinkos interesų ir pažeidžiamų 
kategorijų asmenų, kuriuos būtina apsaugoti pagal teisės aktus, apsaugos išlaikymą. Nevienalytės 
grupės yra pageidautinos įmonėms, nes jose esama įvairių kvalifikacijų. Subsidijos yra papildoma 
paskata, kurią reikia suteikti bendrovėms. 
 
2. „Rekomenduojame ES sukurti skatinamąją programą, kurią įgyvendinant būtų sudaromos 
palankesnės sąlygos įperkamų darželių ir žaidimų aikštelių kūrimui didelėse ir mažose įmonėse. 
Bendros priemonės taip pat yra perspektyvi galimybė mažesnėms įmonėms gauti subsidiją.  
Rekomenduojame, kad ES priverstų įmones kurti darželius proporcingai darbuotojų skaičiui.“  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad suderinus šeimos ir profesinį gyvenimą pagerėja darbo rezultatai, 
sumažėja nedarbą ir tėvams, ypač moterims, suteikiama galimybė tęsti karjerą. Pabrėžiant socialinį 
aspektą, siūlomu sprendimu užtikrinamas vaikų saugumas ir sumažinamas tėvų nerimas. 
 
1.3 pokryptė. Žmogaus teisių ir gamtos bei gyvūnų teisių apsauga  
 
3. „Rekomenduojame apsaugoti gyvūnų gerovę ir tvarumą ūkininkaujant, iš dalies pakeičiant 
Direktyvą 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos. Turi būti apibrėžti išsamesni minimalūs 
kriterijai. Jie turėtų būti konkretūs, išmatuojami ir įvykdytini per nustatytą laiką. Minimalūs 
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kriterijai turėtų būti nustatyti taip, kad užtikrintų aukštesnius gyvūnų gerovės standartus ir kartu 
leistų pereiti prie klimato ir aplinkos tvarumo bei ekologinio žemės ūkio. “ 
 
Mes, piliečiai, manome, kad svarbu turėti griežtesnius minimaliuosius standartus, kurie 
gyvulininkystės srityje turi būti suderinti visoje ES. Žinome, kad dėl perėjimo gali kilti problemų kai 
kuriuose žemės ūkio sektoriuose, kurie gauna subsidijas, ir tuose, kurie pereina prie ekologinio ir 
tvaraus ūkininkavimo. Tačiau manome, kad labai svarbu užtikrinti, kad šis perėjimas įvyktų. 
 
4. „Rekomenduojame skatinti labiau aplinką ir klimatą tausojantį žemės ūkį Europoje ir visame 
pasaulyje, apmokestinant visus neigiamus išmetamuosius teršalus, pesticidus, neatsakingą vandens 
naudojimą ir t. t., atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai. Muitai, taikomi visoms į ES importuojamoms 
žemės ūkio prekėms, turi panaikinti trečiųjų šalių, neturinčių tokių pačių standartų kaip ES, 
konkurencinį pranašumą. Siekiant skatinti gyvūnams palankų žemės ūkį, rekomenduojame 
apmokestinti teršalų kiekį, išmetamą vežant gyvūnus dideliais atstumais.“ 
 
Manome, kad sukūrus tokią sistemą bus galima remti perėjimą prie klimatui ir aplinkai palankaus 
žemės ūkio. 
 
5. „Atsižvelgiant į daugelį melagingų naujienų, rekomenduojame skatinti labiau nepriklausomą, 
objektyvią ir subalansuotą nušvietimą žiniasklaidoje: 1. ES lygmeniu parengiant minimaliųjų 
standartų direktyvą dėl žiniasklaidos nepriklausomumo; 2. ES lygmeniu skatinant visų piliečių 
gebėjimų naudotis žiniasklaidos priemonėmis ugdymą.“ 
 
ES turi parengti direktyvą, kuri užtikrintų žiniasklaidos nepriklausomumą ir žodžio laisvę. 
 
6. „Rekomenduojame nutraukti masinės žemės ūkio gamybos subsidijavimą, jei taip nėra remiamas 
perėjimas prie klimato bei aplinkos apsaugos požiūriu tvaraus ir ekologiško žemės ūkio. Vietoj to 
rekomenduojame perorientuoti subsidijas tvariam perėjimui remti.“ 
 
Užuot subsidijavus masinio ūkininkavimo žemės ūkio sektorių, subsidijos turėtų būti nukreiptos į ūkius, 
kurie pereina prie naujų minimaliųjų gyvūnų gerovės standartų. 
 
1.4 pokryptė. Teisė į privatų gyvenimą  
 
7. „Rekomenduojame, kad subjektai, kurie tvarko asmens duomenis, būtų licencijuojami ES 
lygmeniu. Šiems subjektams taip pat taikomas nepriklausomas metinis išorės duomenų apsaugos 
auditas. Šie subjektai baudžiami už duomenų apsaugos pažeidimus proporcingai jų metinei 
apyvartai griežčiau nei pagal galiojančius teisės aktus. Licencija turėtų būti panaikinta po dviejų 
pažeidimų iš eilės ir iš karto po sunkaus pažeidimo.“ 
  
Visa tai rekomenduojame todėl, kad galiojančių reglamentų (BDAR) nepakanka, o subjektai turi būti 
geriau stebimi ir baudžiami, siekiant užtikrinti, kad jie nepažeistų duomenų apsaugos ir teisės į privatų 
gyvenimą. 
 
8. „Rekomenduojame stiprinti ES kompetenciją šiose srityse: 1) švietimas duomenų apsaugos 
klausimais, 2) informuotumo didinimas duomenų apsaugos klausimais ir 3) nepilnamečių asmens 
duomenų apsauga. Rekomenduojame BDAR nustatyti aiškesnes ir griežtesnes nepilnamečių 
duomenų tvarkymo taisykles, įskaitant sutikimo taisykles, amžiaus patikrą ir teisėtų globėjų 
vykdomą kontrolę. Taip pat rekomenduojame BDAR nustatyti specialią neskelbtinų nepilnamečių 
duomenų (pvz., teistumo, sveikatos informacijos, nuogumo) kategoriją, kad nepilnamečiai būtų 
apsaugoti nuo bet kokios formos prievartos ir diskriminacijos.“  



 

2-ojo forumo 3-oji sesija - 7 
 

2-asis Europos piliečių forumas: „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ 

 
Ši rekomendacija reikalinga todėl, kad nepilnamečiai yra ypač pažeidžiami dėl duomenų apsaugos ir 
privatumo pažeidimų, o šiuo metu plačioji visuomenė, ypač nepilnamečiai, mokytojai ir teisėti 
globėjai, nėra pakankamai informuoti apie duomenų apsaugą. Visi jie turi išmokti naudotis 
internetinėmis ir neinternetinėmis su duomenimis susijusiomis paslaugomis ir kaip apsaugoti vaikų 
teises į privatų gyvenimą. Be to, teisėti globėjai dažnai gali sutikti, kad vaikų duomenys būtų tvarkomi, 
ne iki galo žinodami ar informuoti, be to, vaikai gali suklastoti tėvų sutikimą. Galiausiai, ne mažiau 
svarbu yra tai, kad ši rekomendacija yra būtina todėl, kad nėra tinkamos ES masto informavimo apie 
duomenų apsaugą kampanijos, konkrečiai skirtos nepilnamečiams, teisėtiems globėjams ir 
mokytojams, nepaisant jos esminės svarbos.  
 
9. „Rekomenduojame įdiegti standartizuotą privatumo politiką ir lengvai suprantamas, glaustas ir 
patogias naudoti sutikimo formas, kuriose būtų aiškiai nurodyta, koks duomenų tvarkymas yra 
griežtai būtinas ir koks neprivalomas. Rekomenduojame, kad sutikimas būtų atsiimamas lengvai, 
greitai ir visam laikui. Rekomenduojame uždrausti subjektams apriboti savo paslaugas daugiau nei 
būtina, jei nėra sutikimo dėl neprivalomo duomenų tvarkymo.“  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad dabartinės ES taisyklės nėra pakankamai tikslios, sutikimo atšaukimas 
yra ilgas, laikinas ir sudėtingas, taip pat todėl, kad subjektai nėra suinteresuoti siūlyti savo paslaugas 
piliečiams, kurie susigrąžina savo duomenų apsaugos teises. 
 

2 kryptis. Demokratijos ir teisinės valstybės apsauga  

 
2.1 pokryptė. Teisinės valstybės apsauga  
 
10. „Rekomenduojame iš dalies pakeisti Sąlygų reglamentą (2020/2092, priimtą 2020 m. gruodžio 
16 d.), kad jis būtų taikomas visiems teisinės valstybės principo pažeidimams, o ne tik pažeidimams, 
darantiems poveikį ES biudžetui.“ 
  
Pagal Sąlygų reglamentą leidžiama sustabdyti ES lėšų skyrimą valstybėms narėms, kurios pažeidžia 
teisinės valstybės principą. Tačiau pagal dabartines formuluotes jis taikomas tik pažeidimams, kurie 
daro arba gali padaryti poveikį ES biudžetui. Be to, pagal dabartines Sąlygų reglamento formuluotes 
savaime apsaugomas ES biudžetas ir ES institucijos, o ne atitinkamų valstybių narių piliečiai. Todėl 
rekomenduojame pakeisti dabartinį reglamento tekstą, kad jis apimtų visus teisinės valstybės principo 
pažeidimus.  
 
11. „Rekomenduojame ES kasmet rengti konferencijas teisinės valstybės klausimais po to, kai 
skelbiama metinė teisinės valstybės principo taikymo ataskaita (Komisijos mechanizmas, skirtas 
stebėti, kaip valstybės narės laikosi teisinės valstybės principų). Valstybės narės turėtų būti 
įpareigotos į konferenciją siųsti socialiniu požiūriu įvairias nacionalines delegacijas, kuriose 
dalyvautų ir piliečiai, ir valstybės tarnautojai.“  
 
Ši konferencija skatintų ES piliečių dialogą teisinės valstybės klausimais, taip pat piliečių ir ekspertų, 
rengiančių metines teisinės valstybės principo taikymo ataskaitas, dialogą. Manome, kad abipusio 
įvertinimo ir dalijimosi atmosferoje dalyviai gali grįžti į gimtąją šalį pasisėmę geriausios patirties 
pavyzdžių ir idėjų. Be to, ši konferencija užtikrintų informuotumą ir padėtų geriau suprasti teisinės 
valstybės principą ir metinės teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos išvadas bei procesą. Taip 
pat būtų atkreiptas žiniasklaidos dėmesys, o piliečiai galėtų pasidalyti savo patirtimi ir palyginti ją su 
ataskaitoje pateiktais duomenimis.  
 
2.2 pokryptė. Demokratijos apsauga ir stiprinimas / 2.4 pokryptė. Žiniasklaida ir dezinformacija  
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12. „Rekomenduojame, kad ES griežčiau užtikrintų konkurencijos taisyklių žiniasklaidos sektoriuje 
vykdymą, kad žiniasklaidos pliuralizmas būtų apsaugotas visose valstybėse narėse. ES turėtų 
užkirsti kelią didelėms žiniasklaidos monopolijoms ir politinio žiniasklaidos priemonių valdybų 
skyrimo procesams. Taip pat rekomenduojame, kad būsimame ES žiniasklaidos laisvės akte būtų 
numatytos taisyklės, kuriomis politikams būtų užkirstas kelias turėti žiniasklaidos priemonių arba 
daryti didelę įtaką jų turiniui.“  
 
Rekomenduojame tai padaryti todėl, kad ES konkurencijos taisyklių vykdymo užtikrinimas skatina 
pliuralistinę žiniasklaidos aplinką, kurioje piliečiai gali rinktis. Kadangi Komisija šiuo metu rengia teisės 
aktą (Žiniasklaidos laisvės aktą) dėl ES žiniasklaidos rinkos vientisumo, šiame teisės akte taip pat turėtų 
atsispindėti, kad žiniasklaidos priemonės neturėtų priklausyti politikams arba būti jų įtakojamos. 
 
2.3 pokryptė. Saugumas 
 
13. „Rekomenduojame ES institucijoms aktyviau naudotis visomis turimomis priemonėmis, 
įskaitant nacionalinius kibernetinio saugumo centrus ir Europos Sąjungos kibernetinio saugumo 
agentūrą (ENISA), siekiant apsaugoti asmenis, organizacijas ir institucijas nuo naujų grėsmių, 
kylančių dėl kibernetinio saugumo pažeidimų ir dirbtinio intelekto naudojimo kriminaliniais tikslais. 
Be to, rekomenduojame, kad iš Europos ir jos agentūrų gauti nurodymai būtų tinkamai 
įgyvendinami ir platinami visose valstybėse narėse.“  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad piliečiai jaučiasi bejėgiai ir nežino, ką Europos Sąjunga daro kovodama 
su šiomis grėsmėmis. Rekomenduojame tai todėl, kad šios grėsmės kelia didelį susirūpinimą dėl 
nacionalinio ir Europos saugumo. Rekomenduojame tai todėl, kad Europa turėtų būti tikra šios srities 
naujovių kūrėja. 
 
14. „Rekomenduojame, kad santykiuose su jai nepriklausančiomis šalimis Europos Sąjunga 
pirmiausia stiprintų bendras demokratines vertybes savo viduje. Rekomenduojame, kad tik tai 
pasiekusi Europos Sąjunga galėtų būti mūsų demokratinio modelio ambasadore tose šalyse, kurios 
yra pasirengusios ir nori jį įgyvendinti per diplomatiją ir dialogą.“ 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad turime žiūrėti į vidų prieš žiūrėdami į išorę. Nes Europa gali ir turėtų 
padėti valstybėms narėms stiprinti savo demokratiją. Todėl, kad būtent rodydami pavyzdį ir remdami 
ES nepriklausančių šalių pastangas siekti demokratijos, mes apsaugome save. 
 
 

3 kryptis. ES reformavimas  
 
3.1 pokryptė. Institucinė reforma  
 
15. „Rekomenduojame pakeisti ES institucijų pavadinimus, kad būtų patikslintos jų funkcijos. 
Pavyzdžiui, Europos Sąjungos Taryba galėtų būti vadinama Europos Sąjungos Senatu. Europos 
Komisija galėtų būti vadinama Europos Sąjungos vykdomąja komisija.“  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad šiuo metu piliečiams sunku suprasti kiekvienos Europos Sąjungos 
institucijos vaidmenį ir funkcijas. Jų pavadinimai neatspindi jų funkcijų. Negalima tikėtis, kad piliečiai 
atskirs Europos Sąjungos Tarybą, Europos Vadovų Tarybą ir Europos Tarybą. Svarbu vengti sutapimo.  
 
16. „Rekomenduojame priimti rinkimų į Europos Parlamentą teisės aktą, kuriame būtų suderintos 
rinkimų sąlygos (balsavimo amžius, rinkimų data, reikalavimai rinkimų apylinkėms, kandidatams, 
politinėms partijoms ir jų finansavimui). Europos piliečiai turėtų turėti teisę balsuoti už skirtingas 
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Europos Sąjungos lygmens partijas, kurių kiekvieną sudaro kandidatai iš daugelio valstybių narių. 
Per pakankamą pereinamąjį laikotarpį piliečiai vis dar galėtų balsuoti ir už nacionalines, ir už 
tarpvalstybines partijas.“  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad Europos Sąjunga turi puoselėti vienybės jausmą, kurį būtų galima 
pasiekti iš tikrųjų vieningais Europos Parlamento rinkimais. Rengiant tokius bendrus rinkimus Europos 
Parlamento nariai bus laikomi atsakingais, o rinkimų kampanijoje daugiausia dėmesio bus skiriama 
bendroms Europos temoms.  
 
3.2 pokryptė. Sprendimų priėmimas  
 
17. „Rekomenduojame sukurti internetinę platformą, kurioje piliečiai galėtų rasti ir prašyti 
patikrinti faktus. Platforma turėtų būti aiškiai susieta su ES institucijomis, turėtų būti suskirstyta 
pagal temas ir lengvai prieinama (pvz., turėtų veikti speciali telefono linija). Piliečiai turėtų turėti 
galimybę užduoti kritinius klausimus ekspertams (pvz., akademinio pasaulio atstovams, 
žurnalistams) ir gauti faktinius atsakymus su nurodytais šaltiniais.“ 
 
Laisva prieiga prie faktinės informacijos yra didžiausia vertybė mūsų visuomenei, kad piliečiai būtų 
gerai informuoti ir apsaugoti nuo melagingų naujienų ir dezinformacijos. Mums reikia patikimo ir 
nepriklausomo informacijos šaltinio, kurio neveiktų politiniai, ekonominiai ir nacionaliniai interesai. 
Be to, platforma gali būti tiltas (t. y. tiesioginis ryšys) tarp piliečių ir ES. 
 
18. „Rekomenduojame išskirtiniais atvejais surengti visos ES referendumą visiems Europos 
piliečiams itin svarbiais klausimais. Referendumą turėtų inicijuoti Europos Parlamentas ir jis turėtų 
būti teisiškai privalomas.“  
 
ES piliečiai turėtų daryti didesnę tiesioginę įtaką priimant svarbius sprendimus ES masto klausimais. 
Tačiau referendumai turėtų būti rengiami tik išskirtinėmis aplinkybėmis, nes išlaidos yra per didelės, 
kad juos būtų galima rengti reguliariai. Žinome, kad šiai rekomendacijai įgyvendinti gali reikėti pakeisti 
Sutartį ir pritaikyti nacionalines konstitucijas. 
 
19. „Rekomenduojame sukurti daugiafunkcę skaitmeninę platformą, kurioje piliečiai galėtų balsuoti 
internetiniuose rinkimuose ir apklausose. Piliečiai turėtų turėti galimybę pateikti savo argumentus 
dėl savo balsavimo svarbiais klausimais ir Europos institucijų pateiktų pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų teisės aktų. Platforma turėtų būti saugi, plačiai prieinama ir labai matoma 
kiekvienam piliečiui.“ 
 
Šios platformos tikslas – padidinti dalyvavimą Europos politikoje ir sudaryti geresnes sąlygas piliečiams 
dalyvauti konsultacijų ir balsavimo procesuose. Esamos priemonės ir procesai nėra pakankamai 
matomi, todėl šioms skirtingoms funkcijoms atlikti mums reikia naujos integruotos priemonės. 
Didesnis dalyvavimas lemia geresnius sprendimus, didesnį Europos piliečių pasitikėjimą ir apskritai 
geresnį Europos Sąjungos veikimą. 
 
20. „Rekomenduojame iš naujo įvertinti balsavimo sistemas ES institucijose, daugiausia dėmesio 
skiriant vieningo balsavimo klausimui. Balsavimo „svoris“ turėtų būti apskaičiuojamas sąžiningai, 
kad būtų apsaugoti mažų šalių interesai.“  
 
Vieningas balsavimas kelia didelį iššūkį sprendimų priėmimui ES. Dėl didelio valstybių narių skaičiaus 
labai sunku pasiekti susitarimą. Prireikus Europos sutartys turėtų būti keičiamos, kad vieningo 
balsavimo klausimas būtų išspręstas. 
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3.3 pokryptė. Glaudesnė integracija  
 
21. „Rekomenduojame ES daryti viešąsias investicijas, kurios padėtų kurti tinkamas darbo vietas ir 
pagerinti bei suderinti gyvenimo kokybę visoje ES, tarp valstybių narių ir valstybėse narėse (t. y. 
regioniniu lygmeniu). Įgyvendinant viešąsias investicijas reikia užtikrinti priežiūrą, skaidrumą ir 
veiksmingą bendravimą su piliečiais, taip pat sudaryti sąlygas piliečiams stebėti visą investavimo 
procesą. Investicijos į gyvenimo kokybę apima švietimą, sveikatos priežiūrą, būstą, fizinę 
infrastruktūrą, pagyvenusių asmenų ir neįgaliųjų priežiūrą, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės 
poreikius. Papildomomis investicijomis turėtų būti siekiama sukurti tinkamą profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą, kad būtų sudarytos sąlygos sveikam gyvenimo būdui.“  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad gyvenimo lygio suderinimas ES mastu pagerins ekonominę pažangą 
visoje ES, o tai padės sukurti vieningą ES. Tai pagrindinis tolesnės ES integracijos rodiklis. Nors kai kurie 
iš šių mechanizmų jau veikia, manome, kad dar yra kur tobulėti. 
 
22. „Rekomenduojame pagal tam tikrus ekonominius ir gyvenimo kokybės rodiklius visoms 
valstybėms narėms nustatyti bendrą pagrindą, kad būtų vienodos galimybės ir kad visi būtų vienodo 
lygio, kad būtų pasiekta bendra ekonominė struktūra. Svarbu, kad nustatant bendrą pagrindą būtų 
laikomasi aiškaus ir realistiško tvarkaraščio, kurį ekspertams rekomendavus nustato institucijos. 
Taip pat reikėtų konsultuotis su ekspertais, kaip turėtų atrodyti tokia bendra ekonominė struktūra. 
Taip pat svarbu, kad rodikliai, apibrėžiantys bendrą pagrindą, būtų tiksliau apibrėžti pasitelkiant 
ekspertus.“ 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad, jei ES bus teisinga, Europa bus vieningesnė. Kad ji būtų teisinga, 
turime pasiūlyti lygias galimybes ir bendrą pagrindą visai ES. Bendrą ekonominę struktūrą galima 
pasiekti tik sukūrus bendrą pagrindą. 
 
23. „Rekomenduojame apmokestinti dideles korporacijas ir jų pajamas, kad taip būtų prisidedama 
prie viešųjų investicijų, o mokesčius naudoti investicijoms į kiekvienos šalies švietimą ir plėtrą (MTP, 
stipendijos –„Erasmus“ ir kt.). Taip pat svarbu sutelkti dėmesį į mokesčių rojų panaikinimą ES.“  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad tai padės užkirsti kelią mokesčių slėpimui ir mokesčių rojų kūrimui, 
taip pat padės užtikrinti teisės aktų laikymąsi. 
 
 

4 kryptis. Europinės tapatybės kūrimas  
 
4.1 pokryptė. Švietimas demokratijos klausimais  
 
24. „Rekomenduojame, kad švietimu demokratijos klausimais Europos Sąjungoje turėtų būti 
stengiamasi pagerinti ir pasiekti minimalų žinių lygį visose valstybėse narėse. Toks švietimas turėtų 
apimti demokratinius procesus ir bendrąją informaciją apie ES, kuri turėtų būti dėstoma visose ES 
valstybėse narėse, bet tuo neapsiriboti. Toks švietimas turėtų būti praturtintas įvairiomis 
demokratinio proceso mokymo koncepcijomis, kurios turėtų būti įtraukiančios ir atitinkančios 
amžių.“  
 
Ši rekomendacija ir ją pagrindžiančios priežastys yra svarbios, nes ją įgyvendinus Europos Sąjungos 
gyvenimas taps darnesnis ir demokratiškesnis. Siūlomas toks pagrindimas: jaunimas būtų 
informuojamas apie demokratinius procesus; toks švietimas galėtų apriboti populizmą ir 
dezinformaciją viešose diskusijose; būtų mažiau diskriminuojama; galiausiai, piliečiai būtų šviečiami ir 
įtraukiami į demokratiją ne tik dėl jų pareigos balsuoti. 
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25. „Rekomenduojame toliau plėtoti, tobulinti ir padaryti prieinamesnes esamas ir naujas vertimo 
technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas, kad būtų sumažinami kalbos barjerai ir sustiprinama 
bendra tapatybė ir demokratija Europos Sąjungoje.“  
 
Ši rekomendacija ir ją pagrindžiančios priežastys yra svarbios, nes ją įgyvendinus pagerės visų valstybių 
narių piliečių bendravimas ir taip bus galima sukurti bendrą europinę tapatybę. 
 
26. „Rekomenduojame, kad patikrinama informacija būtų suprantama ir lengvai prieinama 
piliečiams per mobiliąją programėlę, siekiant padidinti skaidrumą, viešą svarstymą ir demokratiją. 
Šioje programėlėje galėtų būti skleidžiama informacija, pavyzdžiui, apie teisės aktus, diskusijas ES 
viduje, sutarčių pakeitimus ir t. t.“  
 
Ši rekomendacija ir ją pagrindžiančios priežastys yra svarbios, nes ją įgyvendinus atitinkamų valstybių 
narių piliečiams bus lengviau bendrauti turint daugiau informacijos ir naudojantis programėle, kuri 
galėtų atlikti daug įvairių funkcijų. Ši programėlė turėtų būti sukurta taip, kad būtų aktuali visiems, 
toliau skatintų smalsumą, o techninė informacija taptų prieinamesnė ir patrauklesnė. Programėlė 
turėtų būti suvokiama kaip papildomas šaltinis, iš kurio platinama informacija, kurią ES oficialiai 
tiesiogiai patikrino, kad būtų didinamas pasitikėjimas bei skaidrumas viešosiose diskusijose ir 
padedama kurti bendrą europinę tapatybę.  
 
4.2 pokryptė. Europos vertybės ir tapatybė  
 
27. „Rekomenduojame, kad ES sukurtų specialų fondą, skirtą ES piliečių bendravimui internetu ir 
ne internetu (t. y. mainų programoms, forumams, susitikimams) trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais, 
kad būtų stiprinama europinė tapatybė. Dalyviai turėtų atstovauti ES visuomenei, sudarant tikslines 
grupes pagal įvairius kriterijus, t. y. demografinius, socialinius ir ekonominius bei profesinius. Šio 
fondo tikslai turi būti aiškiai apibrėžti, kad būtų skatinama europinė tapatybė, o fondas turi būti 
reguliariai vertinamas.“  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad toks bendravimas leidžia piliečiams dalytis idėjomis, o ilgesnis 
keitimasis mintimis leidžia jiems suprasti skirtingas kultūras ir dalytis patirtimi, įskaitant profesinę 
praktiką. ES fondas reikalingas, nes svarbu, kad jame galėtų dalyvauti visi, įskaitant tuos, kurie 
paprastai nedalyvauja. 
 
28. „Rekomenduojame, kad ES skubiai investuotų į kovą su dezinformacija, remdama esamas 
organizacijas ir iniciatyvas, kaip antai Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą ir Europos 
skaitmeninės žiniasklaidos stebėjimo centrą, ir panašias iniciatyvas valstybėse narėse. 
Atsakomosios priemonės galėtų būti faktų tikrinimas, informuotumo apie dezinformaciją 
didinimas, lengvai prieinamų statistinių duomenų teikimas, tinkamos sankcijos tiems, kurie 
skleidžia dezinformaciją, remiantis teisine sistema, ir kova su dezinformacijos šaltiniais.“  
 
Ši rekomendacija yra svarbi, nes klaidinga informacija ir dezinformacija, sklindanti ES viduje ir už jos 
ribų, sukelia konfliktų tarp ES piliečių, poliarizuoja visuomenę, kelia pavojų demokratijai ir kenkia 
ekonomikai. Atsižvelgiant į temos sudėtingumą, reikalingi dideli žmogiškieji ir finansiniai ištekliai. 
 
29. „Rekomenduojame 1) padidinti ES ir jos piliečių bendravimo internetu ir ne internetu dažnumą 
(pvz., tiesiogiai klausiant piliečių apie ES reikalus ir sukuriant patogią naudoti platformą, siekiant 
užtikrinti, kad visi piliečiai galėtų susisiekti su ES institucijomis ir ES pareigūnais), ir 2) siekiant 
užtikrinti, kad piliečiai galėtų dalyvauti ES politikos formavimo procese, pareikšti savo nuomonę ir 
gauti grįžtamąją informaciją, rekomenduojame parengti ES pareigūnų chartiją ar elgesio kodeksą 
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arba gaires. Turėtų būti įvairių sąveikos priemonių, kad galėtų dalyvauti visi piliečiai.“  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad yra keletas būdų pasiekti ES institucijas (interneto platformos, 
atstovų įstaigos), tačiau jie nėra žinomi, veiksmingi ir skaidrūs. Prieinamumas įvairiose šalyse labai 
skiriasi. Dažnesnis ir kokybiškesnis bendravimas padės pasijusti ES piliečiu. 
 
30. „Rekomenduojame ypatingą vietą migrantų integracijos procese skirti europinei tapatybei ir 
vertybėms (t. y. teisinei valstybei, demokratijai ir solidarumui). Galimos priemonės galėtų būti 
programų kūrimas arba jau esamų (vietos) programų rėmimas, migrantų ir ES piliečių socialinės 
sąveikos skatinimas arba įmonių įtraukimas į migrantų integraciją remiančias programas. Tuo pat 
metu turėtų būti pradėtos panašios programos, kad ES piliečiai būtų geriau informuojami su 
migracija susijusiais klausimais.“  
 
Ši rekomendacija yra svarbi, nes socialinės sąveikos programos gali padėti migrantams naujame 
gyvenime ir suteikti galimybę kitiems asmenims, kurie nėra migrantai, pažvelgti į kasdienį migrantų 
gyvenimą. Jei migrantai gyvena getuose, nėra galimybių juos integruoti į šalies ir ES visuomenę. 
Reikalinga bendra politika, nes migrantams atvykus į ES teritoriją, jie gali vykti į bet kurią ES šalį. 
Reikėtų remti vietos iniciatyvas, nes vietos valdžios institucijos veiksmingiau panaudos lėšas, palyginti 
su nacionaliniu lygmeniu. 
 
4.3 pokryptė. Informacija apie ES  
 
31. „Rekomenduojame, kad ES teiktų Europos piliečiams daugiau informacijos ir naujienų. Ji turėtų 
naudoti visas priemones, kurios yra būtinos, kartu gerbdama žiniasklaidos laisvę ir 
nepriklausomumą. Ji turėtų suteikti žiniasklaidos priemonėms išteklių, taip pat plačios ir patikimos 
informacijos apie ES veiklą ir politiką. ES turėtų užtikrinti, kad nacionalinė ir Europos žiniasklaida 
vienodai transliuotų informaciją visose valstybėse narėse ir kad valstybės narės skatintų 
visuomeninius transliuotojus ir visuomenines naujienų agentūras nušviesti Europos reikalus.“ 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad, remiantis mūsų asmenine patirtimi ir „Eurobarometro“ duomenimis, 
dauguma Europos piliečių yra informuojami per tradicinę žiniasklaidą (spaudą, radiją ir televiziją), o 
šiuo metu šiuose kanaluose siūloma informacija apie ES yra labai ribota. Žiniasklaida, ypač visuomenė, 
atlieka viešųjų paslaugų funkciją, todėl, kad ši funkcija būtų atliekama, būtina pranešti apie Europos 
gyventojams aktualius ES klausimus. Rekomenduojame, kad skirtingose valstybėse narėse skelbiama 
informacija apie ES būtų vienoda, siekiant skatinti integraciją ir išvengti, kad visose šalyse įvairiais 
klausimais būtų skelbiama skirtinga informacija. Naudotis jau esamais žiniasklaidos kanalais yra 
lengviau ir pigiau nei kurti naują kanalą, o pasiekiamas rezultatas yra toks pat. Anksčiau buvę kanalai 
taip pat pranašesni tuo, kad juos jau žino piliečiai. Piliečiai neturėtų rinktis iš skirtingų kanalų, kad 
galėtų naudotis susipažinti su įvairiu (nacionaliniu ar Europos) turiniu. 
 
32. „Rekomenduojame ES sukurti ir reklamuoti daugiakalbius internetinius forumus ir tiesioginius 
susitikimus, kuriuose piliečiai galėtų pradėti diskusijas su ES atstovais, nesvarbu, kokia tema ir kokia 
geografinė iškelto klausimo aprėptis. Tuose internetiniuose forumuose ir tiesioginiuose 
susitikimuose turėtų būti nustatytas trumpas terminas, per kurį turėtų būti gauti atsakymai į 
klausimus. Visa informacija apie šias erdves turėtų būti centralizuota integruotoje oficialioje 
svetainėje, kurioje siūlomos įvairios funkcijos, pavyzdžiui, dažnai užduodamų klausimų erdvė, 
galimybė dalytis idėjomis, pasiūlymais ar rūpimais klausimais su kitais piliečiais ir mechanizmas, 
padedantis nustatyti labiausiai remiamus klausimus. Bet kuriuo atveju, prieiga prie jos turėtų būti 
lengva, turėtų būti vartojama nebiurokratinė kalba“. 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad tai sukurs tiesioginį kanalą tarp Europos piliečių ir Europos atstovų, 



 

2-ojo forumo 3-oji sesija - 13 
 

2-asis Europos piliečių forumas: „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ 

kad jie galėtų kalbėtis ir bendradarbiauti, suteikiant piliečiams galimybę lengvai susipažinti su 
informacija apie ES ir geriau juos informuoti apie esamą informaciją. Taip bus sukurta skaidresnė ir 
atviresnė ES, o piliečiams bus lengviau dalytis savo problemomis ir mintimis, gauti atsakymus ir 
sulaukti politinių sprendimų, be to, jie galės dalyvauti ir dalytis nuomonėmis bei patirtimi su kitais 
piliečiais. 
 
33. „Rekomenduojame ES institucijoms ir atstovams vartoti suprantamesnę kalbą ir vengti 
biurokratinių terminų savo komunikacijoje, kartu išlaikant pateiktos informacijos kokybę ir 
patikimumą. ES taip pat turėtų pritaikyti informaciją, kurią ji teikia piliečiams, atsižvelgiant į 
skirtingus komunikacijos kanalus ir skirtingus auditorijos profilius (pvz., laikraščiai, televizija, 
socialinė žiniasklaida). ES turėtų dėti ypatingas pastangas, kad pritaikytų komunikaciją skaitmeninei 
žiniasklaidai, kad padidintų gebėjimus informuoti jaunimą.“ 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad turėdama suprantamą informaciją ES galės pasiekti daugiau Europos 
piliečių, o ne tik tuos, kurie aktyviai dalyvauja. Turėdami konkrečių naujų ir modernių priemonių, skirtų 
konkrečioms auditorijoms, piliečiai geriau supras ES veiklą ir politiką, visų pirma jaunimas, kuris 
nesijaučia artimas ES ar prie jos prisirišęs.  

 
5 kryptis. Piliečių dalyvavimo stiprinimas 

 
5.1 pokryptė. Piliečių dalyvavimas  
 
34. „Rekomenduojame, kad visuose ES sprendimų priėmimo procesuose dalyvautų nepriklausomi 
piliečiai stebėtojai. Reikėtų įsteigti piliečių atstovų forumą arba nuolatinį organą, kuris transliuotų 
aktualią ir svarbią informaciją visiems ES piliečiams, kaip apibrėžta ES piliečių apibrėžtyje. Tie 
piliečiai kartu su visais kitais Europos piliečiais bendrautų ryšio „iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios į 
viršų“ dvasia, taip toliau plėtojant piliečių ir ES institucijų dialogą.“ 
 
Akivaizdu, kad piliečiai nusipelno būti informuojami visais klausimais, ir reikia užtikrinti, kad politikai 
negalėtų nuslėpti nuo piliečių tam tikrų klausimų, kurių politikai nenorėtų atskleisti piliečiams. Tai 
sumažintų atotrūkį tarp piliečių ir išrinktų atstovų, atsirastų naujų pasitikėjimo užtikrinimo būdų. 
 
35. „Rekomenduojame, kad ES vėl pradėtų diskusiją apie Europos konstituciją, kad konstitucija būtų 
parengta dalyvaujant ES piliečiams. Piliečiai turėtų turėti galimybę balsuoti rengiant tokią 
konstituciją. Šioje konstitucijoje, siekiant išvengti konflikto su valstybėmis narėmis, pirmenybė 
turėtų būti teikiama žmogaus teisių ir demokratijos vertybių įtraukimui. Rengiant tokią konstituciją 
reikėtų atsižvelgti į ankstesnes pastangas, kurios taip ir nevirto konstitucija.“   
 
Ši konstitucija įtrauktų jaunimą į politiką ES lygmeniu ir neutralizuotų stiprėjančias nacionalizmo jėgas. 
Taip būtų pateikta bendra demokratijos Europoje apibrėžtis ir užtikrinta, kad ji būtų įgyvendinama 
vienodai visose valstybėse narėse. ES turi bendras vertybes, susijusias su demokratija ir žmogaus 
teisėmis. Tai leistų įtraukti piliečius į sprendimų priėmimo procesą, o piliečiai, dalyvavę procese, galėtų 
labiau susitapatinti su ES.  
 
36. „Rekomenduojame politikams atsakingiau atstovauti piliečiams, kuriems jie yra išrinkti 
atstovauti. Jaunimas yra ypač atitolęs nuo politikos, o jeigu jis įtraukiamas, jis nėra vertinamas 
rimtai. Tačiau atitolimas yra visuotinė problema ir visų amžiaus grupių žmonės turėtų būti labiau 
įtraukiami nei dabar.“  
 
Reikia atnaujinti apibrėžtį, kas yra demokratija. Turime sau priminti, kas iš tikrųjų yra demokratija. 
Demokratija – tai atstovavimas žmonėms (ES piliečiams). Jaunimui atsibodo, jie yra nusivylę politikais, 
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kuriuos jie laiko elitu, nepritariančiu jų požiūriui. Būtent todėl žmonės turėtų būti įtraukiami labiau nei 
dabar naujais ir įtraukiančiais būdais. Švietimo sistema, socialinė žiniasklaida ir visų kitų formų 
žiniasklaida galėtų atlikti šį vaidmenį per visą savo gyvavimo ciklą ir visomis kalbomis. 
 
5.2 pokryptė. Piliečių dalyvavimas  
 
37. „Mes rekomenduojame, kad ES ryžtingiau siektų būti arčiau piliečių, o tai reiškia, kad valstybės 
narės taip pat turėtų skatinti piliečių dalyvavimą ES gyvenime. ES turėtų skatinti piliečių dalyvavimo 
mechanizmų naudojimą, rengdama rinkodaros ir viešinimo kampanijas. Nacionalinės ir vietos 
valdžios institucijos turėtų būti įpareigotos dalyvauti šiame procese. ES turėtų užtikrinti 
dalyvaujamosios demokratijos platformų veiksmingumą.“  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad jau egzistuojanti platforma turi tapti stipresnė ir veiksmingesnė: 
reikia, kad piliečiai teiktų daugiau grįžtamosios informacijos ES ir atvirkščiai. ES viduje nepakankamai 
diskutuojama tiek tarp piliečių, tiek tarp vyriausybių. Piliečiai nedalyvauja teikiant peticijas, nes jie 
nežino, kad toks procesas yra, arba netiki, kad peticija bus sėkminga. 
 
38. „Rekomenduojame, kad ES sukurtų ir įgyvendintų mokykloms skirtas programas apie tai, kas 
daroma ES pagal esamus dalyvavimo mechanizmus. Šios programos turėtų būti įtrauktos į mokyklų 
Europos pilietiškumo ir etikos mokymo programas, kurių turinys atitiktų moksleivių amžių. Taip pat 
turėtų būti programų suaugusiesiems. Piliečiams turėtų būti sudarytos galimybės naudotis 
mokymosi visą gyvenimą programomis, kad jie daugiau sužinotų apie ES piliečių galimybes 
dalyvauti.“  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad tai svarbu mūsų vaikų ateičiai. Piliečiai nori žinoti, kaip pareikšti savo 
nuomonę. Svarbu, kad jie žinotų tikslius mechanizmus ir kaip jie gali būti naudojami, kad jų balsas būtų 
išgirstas ES. Tai svarbu siekiant užtikrinti vienodą visų Europos piliečių įtrauktį. Kaip Europos piliečiai, 
turime žinoti, kaip naudotis savo teisėmis. Kadangi esame Europos piliečiai, turime teisę į šias žinias. 
 
5.3 pokryptė. Piliečių dalyvavimas  
 
39. „Rekomenduojame Europos Sąjungai rengti piliečių susirinkimus. Primygtinai rekomenduojame, 
kad jie būtų rengiami remiantis teisiškai saistančiu ir privalomu įstatymu arba kitu teisės aktu. 
Piliečių susirinkimai turėtų vykti kas 12–18 mėnesių. Piliečių dalyvavimas neturėtų būti privalomas, 
bet jį reikėtų skatinti ir organizuoti remiantis ribotais įgaliojimais. Dalyviai turi būti atrenkami 
atsitiktine tvarka, taikant atstovavimo kriterijus, be kita ko, kad nebūtų atstovaujama jokiai 
organizacijai ir kad jie kaip susirinkimo nariai nebūtų kviečiami dalyvauti dėl jų profesinio vaidmens. 
Prireikus bus teikiama ekspertų pagalba, kad susirinkimo nariai turėtų pakankamai informacijos 
svarstymams. Sprendimų priėmimas bus piliečių rankose. ES turi užtikrinti politikų įsipareigojimą 
laikytis piliečių susirinkimuose priimtų sprendimų. Jei piliečių pasiūlymai ignoruojami arba 
akivaizdžiai atmetami, ES institucijos turi už tai atsakyti, paaiškindamos tokio sprendimo motyvus.“ 
 
Rekomenduojame įgyvendinti piliečių susirinkimus todėl, kad norime, kad piliečiai jaustųsi arčiau ES 
institucijų ir kad jie tiesiogiai prisidėtų prie sprendimų priėmimo ranka rankon su politikais, taip 
didinant priklausomybės jausmą ir tiesioginį veiksmingumą. Be to, norime, kad politinės partijos ir jų 
rinkimų programos būtų atskaitingos piliečiams. 
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I priedas. Kaip buvo parengtos rekomendacijos? 

A. 3-osios sesijos apžvalga  

· Pasisveikinimas ir darbotvarkė 
· Platformos indėlis

· Tikslų paaiškinimas ir procesas

Gairių pavertimas 
rekomendacijomis

· Darbas su pagrindinėmis
Konferencijos plenarinės sesijos

idėjomis

· Piliečiai perskaito gaires ir nustato 
prioritetus

· Klausimų ir atsakymų sesija su 
ekspertais ir faktų tikrintojais

Grįžtamasis ryšys iš kitų pogrupių ir 
rekomendacijų parengimo pabaiga

· Balsavimo rekomendacijos
· Pabaigos žodis

· Pagrindinių idėjų suformulavimas

Piliečiai pradeda gaires paversti į 
rekomendacijas

PLENARINĖ 

ATVIRAS 
FORUMAS

POGRUPIO 
SESIJA

- Pasisveikinimas ir pasirengimas
- Prioritetinių gairių nustatymas
- Gairių pavertimo
rekomendacijomis pradžia

- Gairių pavertimas rekomendacijomis
- Rekomendacijų parengimo pabaiga

- Gairių pavertimas rekomendacijomis
- Rekomendacijų užbaigimas

3-OJI SESIJA

1 DIENA 2 DIENA 3 DIENA
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B. Rekomendacijos parengimo schema

1 ETAPAS: GAIRĖS

2 ETAPAS: SUGRUPAVIMAS

3 ETAPAS: 5 PRIORITETINIŲ GRUPIŲ SUDARYMAS

4 ETAPAS: 
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C. Išsamus rekomendacijų rengimo procesas 

1-oji plenarinė sesija 

Tikslas: forumo dalyvių pasisveikinimas ir pasirengimas 3-ajai sesijai. 

Pasisveikinimas, žodis piliečiams, naujausia informacija iš platformos, savaitgalio darbotvarkė, sesijos 
metodikos pristatymas. 

1-asis atviras forumas 

Tikslas: Prioritetinių gairių nustatymas 

Gairių perskaitymas ir neformalios diskusijos salėse (be vertimo žodžiu), prioritetinių gairių 
nustatymas lipdukų pagalba, kiekvienas pilietis gavo penkiasdešimt lipdukų (1-ai krypčiai – 10 žalios 
spalvos, 2-ai krypčiai – 10 raudonos spalvos, 3-ai krypčiai – 10 mėlynos spalvos, 4-ai krypčiai – 10 
geltonos spalvos, 5-ai krypčiai – 10 violetinės spalvos) ir kiekvienoje kryptyje galėjo pirmenybę teikti 
iki dešimties gairių. Kiekvienam piliečiui buvo skirti penki juodi lipdukai jų pogrupio prioritetinėms 
gairėms nustatyti.  

1 kryptis 
Teisių ir

nediskriminavimo 
užtikrinimas

1.1 pokryptė
Nediskriminavimas

 

2 kryptis
Demokratijos ir 

teisinės 
valstybės 
apsauga

2.2 pokryptė
Demokratijos 

apsauga ir 
stiprinimas

 

3 kryptis
ES 

reformavimas

3.1 pokryptė
Institucinė 

reforma

 

4 kryptis
Europinės 
tapatybės 
kūrimas

4.3 pokryptė
Informacija

apie ES

 

5 kryptis
Piliečių 

dalyvavimo 
stiprinimas

5.1 pokryptė
Piliečių 

dalyvavimas
 

1.1.1.1
visose ES šalyse turi būti vienodai taikomos 

vienodos taisyklės, o jų laikymosi stebėseną 

turi vykdyti ES. Daugiau apsaugos reikia būtent 

pažeidžiamiems asmenims.

001

 

2.3.4.1
ES turėtų labiau įsipareigoti tam, kad 

saviškį demokratijos modelį ir vertybes 

perteiktų už savo ribų. Ne ginklais, bet 

diplomatija, dalydamasi geriausios 

praktikos pavyzdžiais tarptautiniu mastu ir 

didindama informuotumą. 

044

 

3.1.1.2
kalbant apie stojimo į ES kriterijus, 

pirmenybė turėtų būti teikiama vertybių ir 

demokratijos kriterijui (o ne ekonominiam 
vystymuisi).

054

 

4.2.4.1
tobulinti mokesčių surinkimo iš didelių 

tarptautinių bendrovių procesą. Taip pat 

spręsti mokesčių rojų problemą.

095

 

5.2.3.1
įtraukti savivaldybes, vietos ir regionų 

subjektus, kad jie kviestų ir skatintų piliečius 

dalyvauti ES sprendimų priėmimo 

mechanizmuose. Ypač siekti, kad įsitrauktų 

mokyklos ir jaunimas. Nepamiršti 
suaugusiųjų.

116
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1 pogrupio darbas 

Tikslas: Gairių pavertimo rekomendacijomis pradžia 

2022 m. gruodžio 11 d., šeštadienis 

2 pogrupio darbas 

1 tikslas. Rekomendacijas paversti gairėmis 

Buvo laikomasi tos pačios metodikos kaip ir 1 pogrupio darbe. 

2 tikslas. Grįžtamojo ryšio teikimas ir (arba) gavimas kitiems tos pačios krypties pogrupiams. 

3 tikslas. Kitų pogrupių grįžtamojo ryšio teikimas ir (arba) gavimas iš įvairių krypčių. 

Toliau taikoma ta pati metodika. 

4 tikslas. Rekomendacijų užbaigimas 

Šio galutinio etapo metu buvo bandoma integruoti kitų pogrupių atsiliepimus ir faktų tikrinimo 
rezultatus. Pogrupiai baigė rengti savo rekomendacijas. 

2022 m. gruodžio 12 d., sekmadienis 

2-asis atviras forumas 

Tikslas: Darbas su pagrindinėmis Konferencijos plenarinės sesijos idėjomis 

Konferencijos plenarinėje sesijoje 20 forumo atstovų dirbo ir tarp sesijų, kad parengtų pagrindines 
idėjas. Šiuo tikslu jie apklausė kitus dalyvius, kad pabandytų užfiksuoti šias idėjas ir galėtų paprastai 
perduoti forumo išvadas. Pagrindinės idėjos turėtų atspindėti rekomendacijas ir jų pagrindimą. 

2-oji plenarinė sesija 

Tikslas: Balsavimo rekomendacijos 

Instrukcijos dalyviams: 

 

1. Paspauskite mygtuką planšetėje 

 

2. Nuskaitykite QR kodą, kad 

atsiverstumėte formos sąsają 

su krypties 

rekomendacijomis 

 

3. Patikrinkite savo asmens 

identifikavimo numerį (PIN) 

planšetės galinėje pusėje 
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PIN: Personal Identification Number

Your answer

STREAM 1 – Ensuring rights and non-discrimination
Conference on the Future of Europe
European Citizens’ Panel 2: “European democracy/values and rights, rule of law, security”

1.1 Non-discrimination / 1.2 Gender Equality
1.3 Protecting human rights and the rights of nature and animals
1.4 Right to privacy

 

 

4. Įveskite savo PIN kodą formoje 

 

 

5. Už kiekvienos krypties 

kiekvieną rekomendaciją 

balsuokite nykščiu aukštyn 

arba nykščiu žemyn ir 

pateikite 

 
 
 
 
 
 
6. Rekomendacijos, už kurias 
balsuoja 70 proc. ar daugiau, 
yra priimamos. 
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II priedas. Ekspertų ir faktų tikrintojų indėlis į faktų tikrinimo procesą 

Ekspertų ir faktų tikrintojų indėlį koordinavo vadinamasis žinių ir informacijos centras (KICK), kurį 
sudaro bendro sekretoriato ir svarstymų grupės nariai, padedant EUI doktorantūros studijas 
baigusiems doktorantams. Kai dalyviai, tarpininkai, stebėtojai ar dalyvaujantys ekspertai nustatydavo, 
kad reikia faktinio paaiškinimo, apie tai buvo pranešama žinių ir informacijos centrui, kuris klausimą 
persiųsdavo atitinkamam ekspertui ir (arba) faktų tikrintojui. 

Keletas vietoje esančių ekspertų ir internetu stebėjo pogrupių svarstymus, kad galėtų pradėti faktų 
patikrą. Be to, ekspertų iš trijų institucijų buvo paprašyta atsakyti į faktų tikrinimo klausimus 
atitinkamose jų kompetencijos srityse, ypač dėl esamų reguliavimo ir kitų politikos priemonių.  

Ekspertai ir faktų tikrintojai buvo raginami atsakyti kuo greičiau, grąžinant kuo aiškesnį tekstą, kurį 
vedėjas galėtų perduoti dalyviams žinių ir informacijos centrui pritarus. 

Vietoje esančių ir internetu pasiekiamų ekspertų sąrašas: 

1 krypties ekspertai. Teisių ir nediskriminavimo užtikrinimas 

 

• Costanza Hermanin, Politikos lyderio programos stažuotoja pagal stipendiją Europos 

universitetiniame institute Florencijoje 

• Hielke Hijmans, Ginčų komisijos pirmininkas ir Belgijos duomenų apsaugos institucijos 

vykdomosios valdybos narys  

 

2 krypties ekspertai. Demokratijos ir teisinės valstybės apsauga 

 

• Carlos Closa Montero, Europos universitetinio instituto Tarpvalstybinio valdymo 

mokyklos / IPP-CSIC (Ispanija) dėstytojas 

• Paul Blokker, sociologijos docentas (Bolonijos universitetas) 
• Raphael Bossong, Vokietijos tarptautinių ir saugumo reikalų institutas 

• Elda Brogi, EUI Žiniasklaidos politikos ir žiniasklaidos laisvės centro dėstytoja, Europos 

skaitmeninės žiniasklaidos stebėjimo centro vykdomosios valdybos narė 

 

3 krypties (ES reformavimas) ekspertai 

 

• Katrin Auel, Tyrimų Europos valdymo, viešojo finansavimo ir darbo rinkų srityse grupės 

vadovė Aukštesnės pakopos studijų institute (Viena) 

• Corinna Stratulat, Europos politikos centras, Europos politikos ir institucijų programos 

vadovė ir vyresnioji politikos analitikė 

• Ariadna Ripoll Servent, Europos Sąjungos politikos dėstytoja Zalcburgo Europos 

Sąjungos studijų centre ir Zalcburgo universiteto Politologijos ir sociologijos katedroje 

• Diane Fromage, programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ stipendininkė 

Paryžiaus Politikos mokslų institute  

• Kalypso Nicolaïdis, Tarpvalstybinio valdymo mokyklos dėstytoja ir Oksfordo universiteto 

tarptautinių santykių dėstytoja 

• Ulrike Liebert, programos „Jean Monnet“ Europos studijų profesūra Brėmeno 

universitete 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
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4 krypties (Europinės tapatybės kūrimas) ekspertai 

 

• Hans-Jörg Trenz, „Scuola Normale Superiore“ (Piza / Florencija (Italija)) kultūros ir 

komunikacijos sociologijos dėstytojas 

• Antoine Godbert, buvęs Bordo „Erasmus“ agentūros vadovas, „Cercle Erasmus“ narys 

 

5 krypties (Piliečių dalyvavimo stiprinimas) ekspertai 

 

• Alberto Alemanno, Paryžiaus Aukštosios verslo mokyklos („HEC Paris“) Europos 

Sąjungos teisės ir politikos dėstytojas 

• Dominik Hierlemann, Bertelsmann fondas  

 

 

III priedas. Kitos rekomendacijos, kurios buvo svarstomos ir kurioms forumas nepritarė 

1 kryptis. Teisių ir nediskriminavimo užtikrinimas  
 

1.1 pokryptė. Nediskriminavimas / 1.2 pokryptė. Lyčių lygybė  
 
„Rekomenduojame ES aktyviai įtraukti mažumas į politikos, susijusios su pagrindiniais valdžios 
institucijų (pvz., policijos ir NVO) aspektais, formavimą. Rekomenduojame ES įsteigti patariamąją 
tarybą, kurią tiesiogiai rinktų mažumos. Jos sudėtyje turėtų būti daugiausia mažumų atstovų, taip 
pat dalyvaujant nevyriausybinėms organizacijoms. Ji turėtų atlikti formuojamąjį vaidmenį rengiant 
valstybės tarnautojus, kad jie rūpintųsi mažumų poreikiais. Ši institucija turėtų turėti veto teisę 
mažumų klausimais.“ 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad mažumų balsai nėra pakankamai girdimi. Jie turėtų kalbėti savo 
vardu, ryžtingai ir profesionaliai, todėl numatome atstovavimą balsuojant ir dalijantis patirtimi. 
 
2 kryptis. Demokratijos ir teisinės valstybės apsauga  
 
2.2 pokryptė. Demokratijos apsauga ir stiprinimas / 2.4 pokryptė. Žiniasklaida ir dezinformacija  
 
„Rekomenduojame Europos lygmeniu įsteigti audiovizualinės žiniasklaidos, spaudos ir 
skaitmeninės žiniasklaidos stebėsenos agentūrą. Ši agentūra turėtų stebėti, kad nacionalinės 
žiniasklaidos priemonės, kurdamos savo turinį, laikytųsi nešališko ir objektyvaus proceso. Siekdama 
užkirsti kelią dezinformacijai, agentūra turėtų sukurti nacionalinių žiniasklaidos priemonių 
patikimumo vertinimo sistemą. Ši vertinimo sistema turėtų būti lengvai suprantama piliečiams.“  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad mums reikia žiniasklaidos ir jos patikimumo įvertinimo, taip pat 
žiniasklaidos įvairovės ES šalyse. ES agentūra būtų objektyviausia tai užtikrinant. Be to, vertinimo 
sistema leidžia piliečiams rinktis turint pakankamai informacijos ir skatina žiniasklaidos priemones 
skelbti patikimas naujienas. Jei paaiškėtų, kad vertinimo sistema yra nepakankama žiniasklaidos 
priemonių patikimumui užtikrinti, agentūra taip pat turėtų būti kompetentinga taikyti sankcijas. 
 
5 kryptis. Piliečių dalyvavimo stiprinimas 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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5.1 pokryptė. Piliečių dalyvavimas  
 
„Rekomenduojame įsteigti piliečių atstovaujamąją instituciją, kuri rengtų esmines diskusijas ir 
priimtų pagrįstus sprendimus, kai ES lygmeniu sprendžiamas klausimas, kuris yra labai svarbus 
Europos piliečiams (kaip nusprendžia patys piliečiai, galbūt apklausos būdu). Tai turėtų būti įvairi 
grupė, kurią sudarytų maždaug 100 piliečių iš visų ES šalių ir kurioje būtų vienodai atstovaujama 
kiekvienai šaliai. Tai turėtų būti rotacijos būdu veikianti grupė, kurios nariai periodiškai keičiami.“  
 
Svarbu vengti tokių problemų, kaip korupcija, kuri gali kilti, kai atstovaujamasis organas yra nuolatinis, 
ir labai svarbu, jog tokiame organe būtų vienodai atstovaujama visoms šalims, siekiant išvengti 
neteisingo sprendimų priėmimo galių paskirstymo. Taip būtų išvengta sunkumų, susijusių su būtinybe 
nuolat rinktis arba dirbti nuotoliniu būdu pasitelkiant technologijas. 
 
 
 
 

IV priedas. Sugrupuotos gairės3 

1 kryptis (Teisių ir nediskriminavimo užtikrinimas) 

1.1 pokryptė. Nediskriminavimas 

1. 1.1.1.1 gairė: visose ES šalyse turi būti vienodai taikomos vienodos taisyklės, o jų laikymosi stebėseną 
turi vykdyti ES. Daugiau apsaugos reikia būtent pažeidžiamiems asmenims. 

 
2. 1.1.1.2 gairė: mažumos turi būti labiau įtrauktos ir joms turi būti geriau atstovaujama. Jos turi dalyvauti 

rengiant įstatymus, o visuomenė turi atidžiau į jas įsiklausyti.  
1.1.1.3 gairė: mažumų atstovams turėtų būti patikimai ir nepriklausomai atstovaujama ES institucijose. 
1.1.2.4 gairė: reikia geresnių struktūrų, kad mažumos galėtų aktyviai dalyvauti. 
2.3.2.3 gairė: ES turėtų didinti įtrauktį ir skatinti įvairovę, taip pat siekti, kad mažumoms priklausantys 
asmenys būtų labiau matomi, turėtų platesnę erdvę ir būtų geriau girdimi, nes jiems yra nepakankamai 
atstovaujama viešosiose ir privačiosiose institucijose ir nacionaliniuose bei europiniuose renginiuose. 
Šiandien viešosios ir privačiosios organizacijos vis dar yra pernelyg vienalytės ir jose vis dar matome per 
mažai įvairovės ir įtraukties.  
 

3. 1.1.1.4 gairė: mokyklose turi būti parodomas tikroviškas mažumų vaizdas, turi būti sprendžiama baimių 
problema, informacija turi būti teikiama pasitelkiant faktus ir turi būti mezgamas dialogas su 
mažumomis. Tas pats turi būti daroma ir darbo aplinkoje. Tai turi būti numatyta įstatyme.  
2.3.2.2 gairė: ES turėtų raginti nacionalines vyriausybes mokyklose pradėti mokyti apie tai, kaip kovoti 
su smurtu, pavyzdžiui, vesti pamokas apie pagarbą etninėms ir religinėms mažumoms. Taip pat reikėtų 
lytinio švietimo ir švietimo lyčių klausimais, nes visa tai yra tiesiogiai susiję su seksualine prievarta, 
smurtu ir homofobija.  
2.3.2.4 gairė: ES turėtų investuoti išteklių valstybių narių kovos su smurtu gerajai praktikai remti. 
Pavyzdžiui, remdama viešuosius ir privačiuosius paramos centrus įvairiose šalyse. 
2.3.2.1 gairė: ES turi atlikti svarbesnį vaidmenį užtikrinant LGBTI + asmenų apsaugą nuo smurto ir 
diskriminacijos.  
2.3.2.5 gairė: šviesdami ir informuodami smurto klausimais turime orientuotis ne tik į vaikus, bet ir į 
plačiąją visuomenę. 

 

 
3  Grupavimo procese trys gairės per klaidą nebuvo įtrauktos į sąrašą: 5.3.1.1 gairė: skatinti mokymą dalyvavimo 
srityje (ES lygmeniu). 1.2.2.4 gairė: ES turi padėti persvarstyti vyriškumo ir moteriškumo konstruktus. 1.2.2.1 gairė: 
kultūrinė kova siekiant pripažinti ir suprasti privilegiją būti „vyru“ – taip bus geriau suprantama, ką reiškia būti moterimi. 
Piliečiai buvo atitinkamai informuoti.  
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4. 1.1.2.3 gairė: valstybėse narėse turi būti renkama daugiau duomenų apie diskriminaciją. Tam taip pat 
reikia veiksmingo pranešimo mechanizmo, pagal kurį valstybės privalėtų rinkti ir perduoti duomenis 
apie diskriminaciją. Duomenys turėtų būti nuasmeninami ir skelbiami viešai. Be to, turėtų būti suteikta 
galimybė gauti pagalbą. Platformoje taip pat turi būti aiškiai aptariama daugialypė diskriminacija. (Turi 
būti vykdoma kontrolė siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui).  
1.2.3.3 gairė: diskriminacijos atvejais turėtų būti taikomos sankcijos.  
 

5. 1.1.3.1 gairė: ES turėtų pagerinti jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių galimybes patekti į darbo rinką ir 
sumažinti diskriminaciją. 
 

6. 1.1.3.2 gairė: sumažinti rinkimų teisės amžių iki 16 metų. 
 

1.2 pokryptė. Lyčių lygybė 

7. 1.2.1.1 gairė: moterims grįžus iš vaiko priežiūros atostogų reikia mokymų.  
 

8. 1.2.1.2 gairė: moterims lengviau plėtoti savo karjerą, kai jos gali dirbti nuotoliniu būdu, ypač tais 
atvejais, kai jos turi rūpintis vaikais).  
 

9. 1.2.1.3 gairė: vieniši tėvai turėtų turėti galimybę dirbti mažiau valandų, kad galėtų skirti laiko šeimai.  
 

10. 1.2.1.4 gairė: įmonėms reikia daugiau vaikų darželių, kad darbuotojams būtų lengviau derinti savo 
profesinį ir asmeninį gyvenimą. 1.2.1.5 gairė: tėvui suteikiamos vaiko priežiūros atostogos turėtų būti 
patrauklesnės.  
1.2.5.2 gairė: vyrai turėtų dalytis atsakomybe, kuri tradiciškai visada buvo priskiriama moterims.  
 

11. 1.2.3.1 gairė: reikia pripažinti ir kitus sunkumus, su kuriais žmonės susiduria, pavyzdžiui, negalią.  
 

12. 1.2.3.2 gairė: ES platformos, kuria naudojantis žmonės galėtų lengviau kreiptis į teismą ir 
pasikonsultuoti, pavyzdžiui, su ombudsmenu, sukūrimas. 
 

13. 1.2.4.1 gairė: pirmiau minėta kultūrinė kova taip pat turėtų padėti kovoti su smurtu ir grėsmėmis, kurias 
moterys patiria iš artimo giminaičio ar partnerio.  
 

14. 1.2.5.1 gairė: anoniminiai pokalbiai dėl darbo, kad lytis nebūtų atrankos veiksnys. Pokalbiai taip pat 
galėtų būti įrašomi, kad būtų galima patikrinti jų veiksmingumą.  
1.2.5.4 gairė: siekiant išvengti diskriminacijos, už įdarbinimą turėtų būti atsakingos įdarbinimo 
agentūros. 
 

15. 1.2.5.3 gairė: Europos teisinė sistema, skirta kovoti su teisių darbe pažeidimais. ES turėtų užtikrinti, kad 
valstybės narės įgyvendintų kovos su diskriminacija taisykles, kad galėtume užtikrinti lyčių lygybę. ES 
teikiamos teisinės konsultacijos, siekiant padėti gauti patarimų kaip kovoti su diskriminacija. 
 

16. 1.2.5.5 gairė: sudaryti galimybes dirbti pagal lankstesnį darbo grafiką.  
 

1.3 pokryptė. Žmogaus teisių ir gamtos bei gyvūnų teisių apsauga 

17. 1.3.1.2 gairė: švietimas ir komunikacija galėtų būti dar viena tvaresnė gairė, padedanti dalytis 
nuomonėmis apie teises ir laisves ir išlaikyti vieningą ES.  
2.1.2.4 gairė: nuolat ir nuosekliai įtraukti informaciją apie ES vertybes ir (arba) pilietybę ir (arba) 
struktūrą ir t. t. į visų švietimo lygmenų mokymo programas. Investavimas į Europos pilietinį ugdymą.  
 

18. 1.3.2.1 gairė: sustiprinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros įgaliojimus suteikiant priemones 
pažeidžiamiems asmenims ir mažumoms visose valstybėse narėse apsaugoti. 
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19. 1.3.2.2 gairė: žiniasklaidos ir žurnalistų nepriklausomumas ir gebėjimų stiprinimas galėtų padėti 
užtikrinti subalansuotą informavimą apie, pavyzdžiui, mažumas ir migrantus, atspindėti teigiamus 
aspektus ir sumažinti perdėtą stereotipų apie migrantus ir pabėgėlius formavimą.  
 

20. 1.3.3.1 gairė: ES turėtų nustatyti bendras taisykles dėl ūkinių gyvūnų gerovės apsaugos. 
1.3.3.3 gairė: viena iš gairių galėtų būti ES lygmeniu nebesubsidijuoti didelės žemės ūkio rinkos dalies, 
kurioje vykdant masinę gamybą gyvūnai auginami ir veisiami blogomis gyvūnų gerovės sąlygomis.  
 

21. 1.3.3.2 gairė: gyvūnų teisės yra antraeilės, palyginti su žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos klausimais. 
 

22. 1.3.3.4 gairė: klimatui kenkiančių veiksnių, pvz., žemės ūkyje išmetamo metano ir CO2 apmokestinimas 
ir mokesčių suderinimas siekiant skatinti vietos mėsos gamybą (kaip dar viena gairė) padėtų klimatui ir 
sumažintų gyvūnų vežimą dideliais atstumais. 

 

1.4 pokryptė. Teisė į privatų gyvenimą 

23. 1.4.1.1 gairė: reguliarus internetinių paslaugų auditas siekiant vykdyti teisių į privatumą ir (arba) 
duomenų apsaugos pažeidimų ir (arba) piktnaudžiavimų jomis prevenciją ir juos patikrinti.  
1.4.1.2 gairė: skirti baudas bendrovėms, kurios pažeidžia teises į privatumą ir (arba) duomenų apsaugą 
ir jomis piktnaudžiauja; bauda turėtų būti proporcinga bendrovės rinkos vertei.  
 

24. 1.4.2.1 gairė: nustatyti taisykles paslaugų teikėjams, kad naudotojams pateikiami dokumentai ir 
prašymai duoti sutikimą dėl duomenų apsaugos būtų patogūs naudoti ir lengvai suprantami. 
1.4.2.2 gairė: didinti informuotumą apie nacionalinių ir ES įstaigų, atsakingų už duomenų apsaugą, 
egzistavimą. 
2.3.3.4 gairė: ES turėtų pasiūlyti asmens duomenų apsaugos mechanizmų, kurie būtų lengvai prieinami 
visiems piliečiams.  
 

25. 1.4.3.1 gairė: neleisti interneto svetainėms dalytis slapukų informacija su trečiosiomis šalimis.  
 

26. 1.4.3.2 gairė: peržiūrėti ir atnaujinti galiojančius teisės aktus, kad duomenys būtų naudojami 
proporcingai faktiniams poreikiams. 
1.4.3.3 gairė: inicijuoti specialų ES masto sprendimų priėmimo procesą, kad būtų išsiaiškinta, kokia būtų 
optimali pusiausvyra tarp dalijimosi duomenimis ir piktnaudžiavimo jais prevencijos (tinkamai darant 
skirtumą tarp kiekvieno konkretaus sektoriaus, pvz., sveikatos, saugumo ir t. t.).  

 
27. 1.4.4.1 gairė: sudaryti sąlygas ES prisijungti prie Europos žmogaus teisių konvencijos siekiant užtikrinti, 

kad visos ES valstybės narės vienodai laikytųsi reikalavimų, susijusių su teise į privatumą ir duomenų 
apsaugą. 
 

28. 1.4.5.1 gairė: nustatyti aiškesnes ir griežtesnes taisykles dėl nepilnamečių naudojimosi socialine 
žiniasklaida, kad būtų išvengta pavojaus jų privatumui. 
1.4.5.2 gairė: tam skirtos specialios mokyklų programos. 
2.3.3.2 gairė: švietimas ir prevencija yra prioritetas. ES turėtų investuoti išteklių, kad valstybių narių 
mokyklose vaikai būtų mokomi saugoti savo asmens duomenis ir kad būtų didinamas jų informuotumas 
šiuo klausimu. 
2.3.3.3 gairė: ES turėtų skatinti piliečių sąmoningumą ir rengti informuotumo didinimo kampanijas 
asmens duomenų apsaugos klausimu. 
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2 kryptis. Demokratijos ir teisinės valstybės apsauga 

2.1 pokryptė. Teisinės valstybės apsauga 

29. 2.1.1.1 gairė: ES turėtų paraginti valstybes nares aktyviai spręsti šį klausimą pagal savo nacionalinę 
jurisdikciją. 
 

30. 2.1.1.2 gairė: ES turėtų imtis priemonių, kad būtų kovojama su naudojimusi anonimiškumu kaip ginklu 
(anonimiškumas, kuriuo naudojamasi sudarant sąlygas neetiškai publikavimo praktikai). 
 

31. 2.1.2.1 gairė: ES turėtų investuoti į vietos pastangas stiprinti demokratines vertybes valstybėse narėse. 
 

32. 2.1.2.2 gairė: ES turėtų investuoti į priemones (projektus), kuriomis skatinamas įvairių grupių ir (arba) 
regionų ir (arba) šalių bendradarbiavimas ir mainai. 
 

33. 2.1.2.3 gairė: erdvių, kuriose nekritikuojama ir kuriose šalys galėtų mokytis vienos iš kitų, kad pagerintų 
savo demokratinę praktiką, kūrimas. 
 

34. 2.1.3.1 gairė: kurti tarptautines, europines politines partijas, prie kurių galėtų prisijungti visi Europos 
politikai.  
 

35. 1.1.2.1 gairė: valstybių narių atžvilgiu reikia nustatyti aiškias ES sankcijas, kurių vykdymas būtų 
veiksmingai užtikrinamas ir kurios veiktų atgrasomai. Viena iš galimybių – finansavimo ES lėšomis 
panaikinimas. 
1.3.1.1 gairė: derinti sankcijų ir paskatų sistemas ir apibrėžti valstybių narių grupes pagal tai, kokiu lygiu 
jose užtikrintos žmogaus teisės, laisvės ir lygybė.  
2.1.4.1 gairė: pirmiausia ES turėtų vesti draugišką dialogą su taisyklių nesilaikančiomis valstybėmis. 
Vėliau turėtų būti pritaikytas Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnis. Galiausiai taisyklių nesilaikančios 
valstybės turėtų nebegauti ES lėšų. 
2.2.2.2 gairė: mums reikia bendros reguliavimo sistemos. Jei šios reguliavimo sistemos nesilaikoma, 
galime taikyti sankcijas.  
4.2.1.4 gairė: užtikrinti, kad sankcijos būtų taikomos tik kaip kraštutinė priemonė, tik tuomet, kai kitos 
priemonės, įskaitant dialogą, neduoda rezultatų. Nustatyti sankcijų taikymo sistemą ir seką. 

 

2.2 pokryptė. Demokratijos apsauga ir stiprinimas 

36. 2.2.1.1 gairė: reikia bendro pagrindo, kad būtų galima suprasti, kas yra korupcijos atvejis ir jį nustatyti. 
Kada lobistinė veikla yra tinkama, o kada ji tampa korupcija?  
2.2.1.2 gairė: apsaugoti su korupcija kovojančius asmenis. Būtina apsaugoti juos, o tuomet reikia 
apsaugoti procesą, kuris leidžia mums tai padaryti. Turime rasti būdą, kaip tai padaryti. 
4.2.4.3 gairė: tobulinti lobistinės veiklos ES taisykles, kad būtų sumažintos dėl korupcijos prarandamos 
lėšos. 
 

37. 2.2.3.1 gairė: turėtų būti reikalaujama, kad visos ES šalys nustatytų minimalias europines pajamas ir 
minimalų europinį darbo užmokestį, kad žmonės galėtų gyventi deramai. Reikia remti asmenis, kurie 
turi būti reintegruoti į darbo rinką.  
2.3.5.2 gairė: ES turėtų nustatyti europinį minimalųjį darbo užmokestį.  

 

2.3 pokryptė. Saugumas 

38. 2.3.1.1 gairė: saugumo ir teisių, visų pirma žodžio laisvės, pusiausvyros klausimas yra pagrindinė 
saugumo problema, tačiau ją taip pat labai sudėtinga išspręsti. Mums, kaip piliečiams, sunku nuspręsti 
dėl savo pozicijos. 
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39. 2.3.1.2 gairė: žinome, kad saugumo grėsmės yra rimtos, tačiau manome, kad Europa turėtų vengti imtis 
autoritarinių priemonių – veikiau ji turi nuveikti daugiau prevenciniu ir atgrasymo lygmeniu. 
 

40. 2.3.1.3 gairė: ES turėtų dirbti koordinuodama veiksmus su didelėmis interneto ir socialinių tinklų 
korporacijomis („Facebook“, „Google“ ir „Twitter“) ir įvairių šalių narių policijos pajėgomis, kad būtų 
atgrasyti tie, kurie skelbia pavojingą turinį, ir būtų vykdomi policijos tyrimai siekiant nustatyti to 
pavojingo turinio kilmę ir grėsmės lygį.  
 

41. 2.3.2.6 gairė: ES turėtų raginti valstybių narių švietimo ministrus užtikrinti, kad psichologinė pagalba 
mokyklose būtų teikiama visiems vaikams ir šeimoms, o ne tik tiems, kurie jos prašo arba kuriuos 
nukreipia socialiniai darbuotojai. 
 

42. 2.3.3.1 gairė: siekiant užtikrinti duomenų apsaugą taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir jo 
laikytis.  

 
43. 2.3.3.5 gairė: ES institucijos ir valstybės narės turėtų geriau koordinuoti savo veiksmus, kad apsaugotų 

piliečius, demokratiją ir vertybes nuo naujų išorės grėsmių, pavyzdžiui, skirti dėmesio kibernetiniam 
saugumui ir nusikalstamam dirbtinio intelekto naudojimui.  
 

44. 2.3.4.1 gairė: ES turėtų labiau įsipareigoti tam, kad saviškį demokratijos modelį ir vertybes perteiktų už 
savo ribų. Ne ginklais, bet diplomatija, dalydamasi geriausios praktikos pavyzdžiais tarptautiniu mastu 
ir didindama informuotumą. 
 

45. 2.3.4.3 gairė: ES turėtų gerinti veiksmų koordinavimą, kad jos dialogas, mediacija ir derybos sienų 
klausimais su kaimyninėmis šalimis būtų veiksmingesni. 
 

46. 2.3.5.1 gairė: apsaugoti Europos piliečius nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir neleisti, kad darbo aplinka 
būtų nesveika ar pavojinga.  
 

47. 2.3.6.1 gairė: ES turėtų nuveikti daugiau, kad užtikrintų bankinių ir finansinių sandorių skaidrumą. 
 

48. 2.3.7.1 gairė: ES institucijos turi nuveikti daugiau, kad būtų suvaldyti struktūriniai terorizmo ir 
organizuoto nusikalstamumo reiškiniai ir neleidžiama jiems plisti.  
 

49. 2.3.7.2 gairė: siūlome įsteigti Europos kovos su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu (įskaitant 
mafiją ir naujų formų organizuotą nusikalstamumą, pavyzdžiui, tarptautines grupuotes) agentūrą. 
 

50. 2.3.7.3 gairė: įsteigti tikrą Europos policiją. 
 

2.4 pokryptė. Žiniasklaida ir dezinformacija 

51. 2.4.1.1 gairė: politikams turėtų būti draudžiama turėti žiniasklaidos priemonių akcijų.  
2.4.1.2 gairė: reikia nustatyti Europos tikrinimo procesą, kad būtų galima įrodyti politikų finansuojamų 
žiniasklaidos bendrovių nešališkumą.  
2.4.1.3 gairė: Turime sukurti neutralių naujienų erdvę. Tai turėtų būti naujienos be emocinio fono.  
2.4.2.1 gairė: reikia nustatyti Europos tikrinimo procesą, kad būtų galima įrodyti, jog naujienos yra 
nešališkos ir objektyvios. Turime sukurti neutralių naujienų erdvę.  
3.2.2.1 gairė: galėtų būti nustatyta vertinimo balais sistema arba išmatuojamas kriterijus, kuriuos 
pasitelkiant būtų vertinamas naujienų teikėjų ir ES skelbiamos informacijos patikimumas (išmatuojamas 
kriterijus, pavyzdžiui, galėtų būti straipsniai, kurie pasirodė esą klaidingi, ir t. t.). 5.1.2.6 gairė: politikos 
ir žiniasklaidos atskyrimas ir šio atskyrimo kontrolė. Be kita ko, partijos neturėtų būti žiniasklaidos 
platformų savininkės. 
 

52. 2.4.2.2 gairė: nauji naudotojai turi būti geriau išmokyti suprasti šią informacinę erdvę. Turime šviesti 
vaikus nuo mokyklos ir padėti jiems suprasti, kaip „kuriamos“ naujienos. Esama informacinio 
neraštingumo, todėl turime spręsti šią problemą. Mums reikia švietimo žiniasklaidos klausimais.  
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2.4.3.1 gairė: šiuo klausimu reikia rengti mokymus mokyklose, šviečiant jaunimą, kad jis būtų tinkamai 
informuotas. 
2.4.3.2 gairė: mums reikia daugiau mokymo renginių. Ypač renginių, skirtų kaimo vietovėse 
gyvenantiems piliečiams, padedančių suprasti informacijos srautą.  

 
 

3 kryptis. ES reformavimas 

3.1 pokryptė. Institucinė reforma 

 
53. 3.1.1.1 gairė: skaidriau paaiškinti priežastis, kodėl kai kurios šalys kandidatės priimamos į ES, o kitos ne. 

 
54. 3.1.1.2 gairė: kalbant apie stojimo į ES kriterijus, pirmenybė turėtų būti teikiama vertybių ir 

demokratijos kriterijui (o ne ekonominiam vystymuisi). 
 

55. 3.1.2.1 gairė: didinti ES paramą valstybėms kandidatėms, kad jos galėtų stiprinti savo institucijas ir 
ekonomiką (atidžiai stebimos Europos Sąjungos). 
 

56. 3.1.3.1 gairė: Europos Sąjungos piliečiai turėtų turėti teisę Europos Parlamento rinkimuose balsuoti už 
tarpvalstybinius partijų sąrašus (už vieną tarpvalstybinį rinkimų sąrašą, arba už du sąrašus – vieną 
nacionalinį ir vieną tarpvalstybinį). 
 

57. 3.1.5.1 gairė: reikėtų nuodugniai peržiūrėti Europos Sąjungos ir Europos Sąjungos institucijų 
kompetenciją. 
 

58. 3.1.5.2 gairė: toms ES institucijoms, kurias tiesiogiai renka ES piliečiai, turėtų būti suteikta daugiau galių. 
 

59. 3.1.6.1 gairė: ES institucijos turėtų būti pervadintos taip, kad jų pavadinimai būtų ne tokie painūs 
piliečiams.  
3.1.6.2 gairė: Europos Sąjunga turėtų turėti labiau išsiskiriančių simbolių (pvz., logotipą), kurie nebūtų 
tokie panašūs į kitų tarptautinių organizacijų (pvz., Europos Tarybos) simbolius.  
3.1.6.3 gairė:  Europos Sąjunga turėtų komunikuoti tiksliai – ji turėtų vartoti žodžių junginį Europos 
Sąjunga, o ne žodį Europa, nes Europa yra platesnė sąvoka nei Europos Sąjunga. 
 

3.2 pokryptė. Sprendimų priėmimas 

60. 3.2.2.2 gairė: sukurti interneto platformą, kurioje piliečiai galėtų skelbti informaciją, dėl kurios nėra 
tikri, o ekspertai galėtų patikrinti faktus. 
 

61. 3.2.3.1 gairė: visiems Europos piliečiams itin svarbiais klausimais turėtų būti rengiami ES masto 
referendumai. 
 

62. 3.2.3.2 gairė: reikėtų geriau apmąstyti balsavimą internetu ir piliečių indėlį internete, kad piliečiai galėtų 
paveikti sprendimų priėmimo procesą. 
 

63. 3.2.3.3 gairė: turėtų būti sukurta didesnės ar visiškos parlamentinės kontrolės ir atskaitomybės sistema, 
susijusi su sprendimais dėl finansinės pagalbos / gerovės / ir Bendrijos lėšų panaudojimo ES.  
 

64. 3.2.4.1 gairė: minėtą sistemą reikėtų pakeisti alternatyvia balsavimo sistema. Balsavimo „svoris“ turėtų 
būti apskaičiuojamas sąžiningai, kad būtų apsaugoti mažų šalių interesai.  
 

65. 3.2.4.2 gairė: reikia struktūrinių galiojančių sutarčių pakeitimų arba, kitu atveju, naujos Konstitucijos, 
dėl kurios susitartų valstybės narės. 
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66. 3.2.4.3 gairė: labai svarbu, kad, kokia sistema bebūtų sukurta, mažesnėms šalims būtų suteiktos 
santykinai teisingos balsavimo teisės arba balso „svoris“ priimant sprendimus. 
 

67. 3.2.5.1 gairė: turėtų būti sukurtas mechanizmas, kad galima būtų laikinai apeiti Parlamentą, o 
sprendimus nedelsdama priimtų ES Taryba. 
 

68. 3.2.5.2 gairė: turėtų būti įsteigtas atstovaujamasis organas, kurį sudarytų piliečiai ekspertai ir kuris 
teiktų informaciją ir gaires Europos Parlamentui susidarius nepaprastajai padėčiai. 

 

3.3 pokryptė. Glaudesnė integracija 

69. 3.3.1.1 gairė: prieš pradedant diskusijas dėl to, norime ar ne turėti bendrą ekonominę struktūrą, 
ekspertų grupė pirmiausia siūlo, kaip tokia bendra ekonominė struktūra galėtų atrodyti ir kokios būtų 
tokios siūlomos struktūros pasekmės. 
 

70. 3.3.1.2 gairė: norint sukurti bendrą ekonominę struktūrą svarbu, kad visoms valstybėms narėms būtų 
nustatytas bendras pagrindas (tos pačios galimybės, vienodas lygmuo). 
 

71. 3.3.2.1 gairė: siūlome skirti daugiau viešųjų investicijų žmonių gyvenimo kokybei gerinti (infrastruktūra, 
keliai; tačiau taip pat galėtume pagalvoti apie būstą ir (arba) socialinį būstą). 
 

72. 3.3.2.2 gairė: didelių korporacijų ir (arba) didelių korporacijų pajamų apmokestinimas siekiant prisidėti 
prie viešųjų investicijų, mokesčių naudojimas investicijoms į kiekvienos šalies švietimą ir vystymąsi 
(moksliniai tyrimai ir plėtra, stipendijos, „Erasmus“ ir t. t.). 
 

73. 3.3.2.3 gairė: progresinis finansinių sandorių ir bankų apmokestinimas siekiant gauti pajamų iš didelių 
finansinių sandorių.  
 

74. 3.3.3.2 gairė: atsitiktine tvarka atrinkus informuotus piliečius visoje ES atliekama apklausa apie tai, kuria 
kryptimi reikėtų judėti; visoje ES rengiama informavimo kampanija apie galimus tokių pokyčių 
rezultatus prieš tokią apklausą atliekant. 
 

75. 3.3.3.3 gairė: parengti krizėms skirtą scenarijų, pagal kurį būtų didinami ES įgaliojimai. 
 

76. 3.3.4.1 gairė: pirmiausia turime nuspręsti, kas esame Europoje; tik tada galėsime pasakyti, kuo nesame 
(pasiūlymas: tai galima padaryti surengiant piliečių apklausą). 
 

4 kryptis. Europinės tapatybės kūrimas 

4.1 pokryptė. Švietimas demokratijos klausimais 

77. 4.1.1.1 gairė: naudoti dirbtinį intelektą vertimo procesui palengvinti. 
78. 4.1.1.2 gairė: bendraujant naudoti pagrindinę kalbą (pvz., anglų k.). 

 
79. 4.1.1.3 gairė: sukurti programėlę, kuria naudojantis būtų galima skleisti informaciją demokratijos 

klausimais ir ją išversti į naudotojo kalbą. 
 

80. 4.1.2.1 gairė: demokratinio pobūdžio procesų skatinimas mokyklose, pavyzdžiui, mokinių tarybos, 
kuriose balsuojama pagrindiniais administraciniais klausimais mokykloje. Naudotis internetu ir 
kompiuterinėmis technologijomis (internetinėmis apklausomis) klausimams kelti.  

 
81. 4.1.2.2 gairė: įtraukti ES klausimų nagrinėjimą į mokymo programas visose ES valstybėse narėse.  

4.1.3.1 gairė: kuo anksčiau šis švietimo procesas prasideda, tuo geriau. Siūloma pradėti šviesti vaikus 
nuo 10–12 metų amžiaus (ir vyresnius). Mokinių tarybos koncepcija turėtų būti pradedama taikyti nuo 
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12 metų amžiaus. Jaunesni asmenys turėtų dalyvauti atitinkamoje pagal amžių pritaikytoje veikloje.  
4.1.4.1 gairė: turėtume mokyti ne politinių pažiūrų, o apie ES demokratinius procesus ir kaip jie veikia. 
Skirtumas turėtų būti aiškus tiek mokytojams, tiek mokiniams.  
4.1.4.2 gairė: ne visi piliečiai sutinka, kad valstybės narės gali susitarti dėl bendros europinės 
programos.  
4.1.4.3 gairė: procesas, kaip paaiškinti apie ES visiems, turėtų būti paprastas. 
4.1.5.1 gairė: švietimo sistemos ES neturėtų būti vienodos. 
4.2.2.3 gairė: vienodos mokymo apie ES programos jau pradinėse mokyklose.  
4.3.8.1 gairė: į vidurinio ugdymo programą įtraukti naują mokymo dalyką, kad būtų mokoma apie 
dabartinį ES veikimą, jos priimamas priemones ir jų poveikį piliečiams.  
5.1.2.1 gairė: siekiant užtikrinti piliečių dalyvavimą, piliečiams reikia daugiau informacijos apie ES ir 
daugiau komunikacijos. Žmonės turi daugiau sužinoti apie ES ir Europos politiką (pedagogika, švietimas 
ir mokymas). 
 

82. 4.1.2.3 gairė: mokyklos galėtų būti skatinamos (skiriant dotacijas arba dovanojant įrangą) rengti 
mokymus apie ES demokratiją.  
4.1.3.2 gairė: mokykloms, kuriose demokratinė praktika yra mokyklos gyvenimo dalis, turėtų būti 
skiriamos subsidijos. Tai neturėtų būti privaloma, tačiau mokyklas reikėtų skatinti. 

 

4.2 pokryptė. Europos vertybės ir tapatybė 

83. 4.2.1.1 gairė: ieškoti kai kurių valstybių narių nacionalizmo ir protekcionizmo priežasčių, visų pirma 
vedant dialogą dėl vertybių ir teisingo susijusių sąvokų supratimo. 
 

84. 4.2.1.2 gairė: spręsti politinio ekstremizmo, kuris dažnai išnaudoja antieuropietiškas nuotaikas savo 
tikslams, problemą. 
 

85. 4.2.1.3 gairė: tobulinti nuolatinį bendravimą su valstybių narių piliečiais. Piliečius labiau įtraukti į šį 
procesą. Piliečiams turėtų būti suteikta kuo daugiau galimybių dalyvauti. 
 

86. 4.2.1.5 gairė: koordinuoti, kaip laikomasi Europos taisyklių visais lygmenimis, taip pat nacionaliniu ir 
vietos lygmenimis. 
 

87. 4.2.2.2 gairė: informaciją pritaikyti tam tikroms grupėms. Pakeisti ir supaprastinti terminiją. 
 

88. 4.2.2.4 gairė: skirtingais novatoriškais būdais įtraukti visas piliečių grupes. 
 

89. 4.2.2.5 gairė: Europos Sąjungoje suteikti žmonėms, net ir mažiau pasiturintiems, daugiau galimybių 
keliauti, susitikti ir aptarti įvairius klausimus. Įsteigti specialų tam skirtą fondą (panašų į programą 
„Erasmus“).  
4.3.3.1 gairė: sukurti daugiau Europos mainų programų ar veiklos, tokių kaip programa „Erasmus“ ar ši 
konferencija, kad žmonės galėtų keliauti į kitas šalis, susitikti su kitų šalių žmonėmis ir pasikalbėti apie 
savo gyvenimą ir santykį su Europa. 
 

90. 4.2.3.1 gairė: spręsti dezinformacijos problemą. Daugiau dėmesio skirti klaidingos informacijos 
šaltiniams. 
 

91. 4.2.3.2 gairė: aktyviai remti valstybių narių pastangas spręsti vietos problemas, susijusias su 
dezinformacijos kampanijomis. 
 

92. 4.2.3.3 gairė: spręsti migracijos krizių problemą. 
 

93. 4.2.3.4 gairė: didinti interneto saugumą – apsaugą nuo įsilaužimų. 
 

94. 4.2.3.5 gairė: formuoti bendrą ES užsienio reikalų politiką. Koordinuoti ES ir valstybių narių užsienio 
politikos veiksmus. 
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95. 4.2.4.1 gairė: tobulinti mokesčių surinkimo iš didelių tarptautinių bendrovių procesą. Taip pat spręsti 

mokesčių rojų problemą. 
 

96. 4.2.4.2 gairė: didinti ES lėšų skaidrumą tiek valstybėse narėse, tiek ES institucijose. 
 

4.3 pokryptė. Informacija apie ES 

97. 4.3.3.2 gairė: kurti internetinius forumus ir susitikimų vietas, kuriuose piliečiai galėtų klausytis Europos 
atstovų, užduoti jiems klausimus ir su jais diskutuoti (su vertimu į įvairias kalbas). 
  

98. 4.3.5.1 gairė: naudoti tokias komunikacijos strategijas, kad informacija būtų pateikiama paprastesne ir 
prieinamesne kalba, o prie pateikiamos informacijos būtų pridedami išsamesni ir techniškesni 
pranešimai, kad tie, kurie pageidauja, galėtų pasigilinti.  
4.3.7.2 gairė: geriau išnaudoti šiuo metu itin svarbų socialinės žiniasklaidos vaidmenį.  
4.3.7.3 gairė: išanalizuoti, kas yra tikslinė auditorija ir kokius kanalus ji naudoja komunikacijai, ir 
pritaikyti perduodamą informaciją tiems kanalams (pridedant nuorodas tiems, kurie pageidauja 
pasigilinti). 
 

99. 4.3.5.3 gairė: transliuoti ES reklamos intarpus per didelio masto renginių (Eurovizijos, sporto renginių ir 
kt.) transliacijas ir geriausiu laiku rodomas laidas. 
 

100.  4.3.6.1 gairė: siekti, kad ES valdymo organai būtų atviresni piliečiams. 
 

101. 2.1.3.2 gairė: skatinti nacionalines žiniasklaidos priemones daugiau informuoti apie naujausius ES 
lygmens įvykius.  
3.2.1.1 gairė: žiniasklaida turėtų būti primygtinai raginama skirti daugiau laiko Europos klausimams ir 
veiklai Europos Sąjungoje nušviesti.  
4.3.1.1 gairė: visuomeninės televizijos naujienų laidose turėtų būti atskira Europai skirta rubrika, panaši 
į esamas sportui ar kitoms temoms skirtas rubrikas.  
4.3.5.2 gairė: žiniasklaidoje turėtų būti rengiamos laidos ar rubrikos, konkrečiai skirtos informacijai apie 
ES teikti.  
4.3.7.4 gairė: į televizijos naujienų laidas įtraukti informacijos apie ES rubriką, panašią į esamas sportui 
ar kitiems klausimams skirtas rubrikas. 
3.2.1.2 gairė: šiuo metu veikiantis Europos televizijos kanalas arba naujienų agentūra –žiniasklaidos 
priemonė aptarianti su ES veikla susijusius klausimus (Tarybos, Parlamento veikla, sprendimai ir kt.), 
turėtų išplėsti savo veiklą taip, kad apimtų ne maždaug trečdalį ES piliečių, o visus ES piliečius, kurie 
norėtų naudotis jos paslaugomis. Visa ES skelbiama informacija turėtų būti faktinė ir nešališka.  
3.2.3.4 gairė: vienas iš galimų sprendimų – ES transliuojamos viešos diskusijos. Galėtų būti laikraščių ir 
naujienų agentūrų, kurios teiktų šią informaciją žmonėms.  
3.3.3.1 gairė: geriau informuoti piliečius apie ES: kanalas, kuriame rastume visą informaciją apie ES; ES 
viešųjų ryšių grupė, informuojanti apie ES veiklą įvairiais kanalais, kad pasiektų įvairias tikslines grupes; 
taip pat galimybė įtraukti valstybes nares į aktyvią informavimo apie ES veiklą; įtraukti šį informavimą į 
mokymo programas, pateikiant paprastu ir smagiu formatu.  
4.3.2.1 gairė: sukurti nepriklausomą Europos informacinį kanalą arba agentūrą, kurie teiktų teisingą 
informaciją ir kovotų su melagingomis ir šališkomis naujienomis. 
4.3.7.1 gairė: mums reikia informacijos kanalo, kuriuo tą informaciją būtų galima perduoti (ką daro ES 
ir kodėl).  
5.2.3.2 gairė: į ES skaidrumo mechanizmų propagavimą įtraukti žiniasklaidą. 
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5 kryptis. Piliečių dalyvavimo stiprinimas 

5.1 pokryptė. Piliečių dalyvavimas  

102. 5.1.1.1 gairė: mums reikia skaidrumo dėl to, kas buvo aptarta piliečių dalyvavimo procesuose. 
 

103. 5.1.1.2 gairė: visi ES sprendimai turėtų būti skaidrūs, kad piliečiai jaustųsi proceso dalimi. 
5.1.1.3 gairė: politinius sprendimus priimantys asmenys turi aktyviai užtikrinti skaidrumą, o piliečiai turi 
būti aktyviai informuojami. 

 
104. 5.1.2.5 gairė: ekspertinių žinių ir politikos sąsajos turėtų būti institucionalizuotos. Jos turėtų būti 

apibrėžtos ir skaidrios, pavyzdžiui, kiek tai susiję su konsultacijomis arba tuo, kaip atrenkami vyriausybių 
ekspertai. 
 

105. 5.1.2.3 gairė: turime padaryti balsavimą patrauklų. Privalomo balsavimo nenorime. 
 

106. 5.1.2.4 gairė: nuolatinis atstovavimas piliečiams ES parlamente ir (arba) Europos Komisijoje. Piliečiai 
turėtų būti įtraukti į sprendimų priėmimo procesą. 
5.2.1.1 gairė: aktyvesnis parlamento narių dalyvavimas svarstant pasiūlymus ir piliečių dalyvavimas 
parlamento darbotvarkėje numatant konkretų laiką dialogui su piliečiais. 

 
107. 5.1.3.1 gairė: tiesioginė demokratija: konkrečiai apibrėžti temas, kurių srityje turėtų būti taikoma 

tiesioginė demokratija. 
 

108. 5.1.3.2 gairė: visi piliečiai turėtų turėti galimybę balsuoti dėl Europos konstitucijos. 
 

109. 5.1.4.1 gairė: kai kuriose politikos srityse turėtų būti gerinamas valstybių narių ir ES bendradarbiavimas. 
ES veiksmų sritys ir (arba) kompetencija neturėtų būti plečiami be priežasties („aklai“). 
 

110. 5.1.4.2 gairė: išanalizuoti, kodėl prarandamas politikų ir piliečių tarpusavio pasitikėjimas. 
 

111. 5.1.5.1 gairė: informacijos apie ES direktyvų ir reglamentų pažeidimus arba jų nesilaikymą platforma. 
 

5.2 pokryptė. Piliečių dalyvavimas  

112. 2.1.3.3 gairė: ES turėtų būti atvira ne tik nacionalinių vyriausybių, bet ir tiesiogiai piliečių pateiktoms 
idėjoms. Pavyzdžiui, sukurti ES masto platformą peticijoms ir pilietinėms iniciatyvoms pradėti.  
5.2.1.3 gairė: piliečių ir išrinktų atstovų mainų platforma su grįžtamojo ryšio mechanizmais ir sąveikos 
registravimu. 

 
113. 5.2.1.4 gairė: konsultacijų su piliečiais surengimas prieš priimant sprendimus.  

5.2.3.4 gairė: privalomi konsultavimosi su piliečiais mechanizmai, kai teikiamas pasiūlymas dėl piliečių 
teisių apribojimo. 
 

114. 5.2.1.5 gairė: politikų ataskaitų teikimo piliečiams, o ne tik jų partijoms, mechanizmų tobulinimas. 
Reikia neapsiriboti metinėmis ataskaitomis. Rengdamasis rinkimams kiekvienas atstovas turėtų pateikti 
ataskaitą apie tai, ką jis nuveikė. 
 

115. 5.2.2.1 gairė: mokykloms ir įmonėms skirtos mokymo programos apie tai, kokių veiksmų imamasi 
dalyvavimo mechanizmų ir esamų priemonių atžvilgiu.  
5.3.1.4 gairė: sukurti europinę mokymo programą (skirtą piliečių dalyvavimui pilietiškumo ir (arba) 
etikos dalyko kontekste, bet taip pat ir bendrosios mokymo programos kontekste). 

 
116. 5.2.3.1 gairė: įtraukti savivaldybes, vietos ir regionų subjektus, kad jie kviestų ir skatintų piliečius 

dalyvauti ES sprendimų priėmimo mechanizmuose. Ypač siekti, kad įsitrauktų mokyklos ir jaunimas. 
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Nepamiršti suaugusiųjų. 
 

117. 5.2.3.3 gairė: sutrumpinti laiką ir sumažinti reikalavimus, susijusius su skaidrumo ir dalyvavimo 
mechanizmų įgyvendinimu sprendimų priėmimo procese. 
 
 

5.3 pokryptė. Piliečių dalyvavimas  

118. 5.3.3.4 gairė: ES turi skatinti vietos biurus savivaldybėse, kad būtų rengiami mokymai informavimo 
tikslais ir teikiama skaitmeninė prieiga prie ES informacijos ir sprendimų priėmimo procesų. 
 

119. 5.3.4.1 gairė: skleisti informaciją (be kita ko, žiniasklaidoje) apie ES turimus mechanizmus (konkrečiau, 
kai prasideda konsultacijos).  
 

120. 5.3.4.2 gairė: peržiūrėti kriterijus, susijusius su neviešintinais dokumentais.  
 

121. 5.3.4.3 gairė: informaciją pateikti įvairiomis ES kalbomis (ne tik anglų, vokiečių ir prancūzų k.). 
 

122. 4.2.2.1 gairė: užtikrinti, kad kiekvienas pilietis turėtų prieigą prie informacijos (išmanųjį telefoną, 
internetą). 
5.3.3.5 gairė: suteikti prieigą prie interneto visiems Europos piliečiams (siekiant užtikrinti skaitmeninį 
piliečių informavimą ir dalyvavimą).  
 

123. 5.3.2.1 gairė: užtikrinti politikų įsipareigojimą dėl piliečių dalyvavimo.  
5.3.2.2 gairė: jei piliečių pasiūlymai atmetami, prašyti politikų už tai atsiskaityti, pagrindžiant priežastis, 
dėl kurių pasiūlymas nebuvo toliau svarstomas. 

 
124. 3.2.3.5 gairė: vietos lygmeniu turėtų būti rengiami susirinkimai, pavyzdžiui, Piliečių asamblėjos, 

kuriuose piliečiai dalyvautų ir svarstytų klausimus.  
5.1.2.2 gairė: rengti piliečių forumus! Būtina sąlyga: politikai turi pateikti išsamią grįžtamąją informaciją 
apie forumų rezultatus.  
5.2.1.2 gairė: piliečių forumo, turinčio vietą parlamente, sukūrimas. Nustatyti forumuose dalyvaujančių 
piliečių teises ir pareigas, visų pirma vietų rotaciją ir piliečių atranką, remiantis atsitiktiniais 
mechanizmais. Turi būti sukurta piliečių forumų struktūra, padedanti piliečiams ir išrinktiems atstovams 
palaikyti dialogą.  
5.3.3.1 gairė: nustatyti, kuriose politikos srityse būtinas piliečių forumas ir (arba) dalyvavimas 
(prioritetinės temos), pavyzdžiui, kad piliečių teisės neturėtų būti ribojamos be piliečių forumų 
pritarimo (taip buvo pandemijos metu).  
5.3.3.2 gairė: organizuoti piliečių forumus siekiant išplėsti politines pažiūras.  
5.3.3.3 gairė: užtikrinti, kad piliečiai, atrinkti dalyvauti piliečių diskusijose, atitinkamai atstovautų 
gyventojams (socialinė bei demografinė įvairovė ir mažumos). 


