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PROTOKOLO SANTRAUKA 
Darbo grupė Europos demokratijos klausimais, pirmininkas – Manfred Weber, Europos 

Parlamentas 
2021 m. gruodžio 17 d. 14.00–16.00 val. 

 
 

1. Įžanginės pirmininko pastabos  
 

Posėdis vyko nuotoliniu būdu. Per diskusiją aptarti klausimai, nurodyti prieš posėdį paskelbtoje 
darbotvarkėje (žr. I priedą). Pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad Europos piliečių forumas „Europos 
demokratija, vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ priėmė rekomendacijas ir taip suteikė 
pagrindą šiai darbo grupei imtis veiklos. Pirmininkas pasidžiaugė, kad galima pradėti diskusijas dėl 
turinio, ir pasiūlė dirbti tokiose penkiose darbo grupėse: demokratija ir rinkimai, sprendimų priėmimo 
procesas, įstatymų vykdomoji valdžia, procedūros ir subsidiarumas, taip pat piliečių dalyvavimas ir 
jaunimas. Jis pabrėžė tai, kad struktūra yra atvira, į ją galima įtraukti kitus elementus.  
 

2. Diskusija 
 
Diskusija pradėta nuo Europos piliečių forumo „Europos demokratija, vertybės ir teisės, teisinė 
valstybė, saugumas“ rekomendacijų, priimtų per gruodžio 12 d. forumą Florencijoje, pristatymo.  
 
Du forumo atstovai apžvelgė rekomendacijas, daugiausiai dėmesio jie skyrė toms rekomendacijoms, 
kurios yra susijusios su darbo grupės posėdžio darbotvarkės temomis, be to, jie atkreipė dėmesį į tam 
tikras rekomendacijas, kurios, jų manymu, Europos Sąjungoje gali didinti piliečių dalyvavimo mastą ir 
gerinti rinkimų procesą, taip pat sprendimų priėmimo procesą. Forumo atstovai ypač daug dėmesio 
skyrė forumo rekomendacijoms labiau suderinti ES rinkimų teisę ir stiprinti tarpvalstybinį Europos 
Parlamento rinkimų aspektą, taip pat vystyti skaitmenines platformas, kurios piliečiams leistų 
bendrauti su politikos formuotojais, išreikšti nuomonę dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų ir gauti patikimos informacijos apie Europos Sąjungą. Be to, atstovai išskyrė 
rekomendacijas surengti visos Europos referendumą ir iš naujo įvertinti balsavimo sistemas ES 
institucijose, taip siekiant veiksmingesnio ES veikimo, sykiu užtikrinant deramas garantijas mažesnėms 
valstybėms narėms. Buvo pareikšta nuomonė, jog apskritai jų forumas pateikė stiprias rekomendacijas, 
kurioms pritarė absoliuti dauguma, taip pat buvo atkreiptas dėmesys į atstovų lūkestį turėti aiškų 
tolesnių veiksmų, kurių būtų imtasi dėl rekomendacijų, tvarkaraštį.  
 
Po to vykusioje diskusijoje Konferencijos vykdomosios valdybos bendrapirmininkė, Komisijos 
pirmininko pavaduotoja D. Šuica priminė, kad pagrindinis diskusijų objektas turėtų būti Europos 
piliečių forumo rekomendacijos. Kaip jau buvo pabrėžta piliečių, kai kurie pranešėjai atkreipė dėmesį į 
švietimo svarbą ir tai, kad siekis panaikinti informacijos su Europa susijusiais klausimais trūkumą yra 
svarbus. Be to, buvo paminėtos rekomendacijos dėl dalyvaujamosios ir patariamosios demokratijos, 
įskaitant struktūrinį piliečių asamblėjų įtraukimą. Keletas pranešėjų pažymėjo, kad pritaria 
rekomendacijoms dėl žiniasklaidos nepriklausomumo. Laikantis konkrečios posėdžio temos, keli 
pranešimai buvo susiję su Europos Parlamento rinkimais ir sprendimų priėmimo procesu.  
 

2.1. Demokratija ir rinkimai 
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Keli pranešėjai teigiamai įvertino Europos piliečių forumo rekomendaciją suvienodinti rinkimų į 
Europos Parlamentą balsavimo sąlygas ir pereiti prie balsavimo už Europos Sąjungos lygmens partijas 
su kandidatais iš skirtingų valstybių narių. Bendra idėja suderinti nuostatas sulaukė palaikymo iš keleto 
narių, taip pat buvo pareikštos skirtingos nuomonės dėl galimybės iki 16 m. sumažinti amžių, kurio 
sulaukus galima balsuoti. Kalbėdami šiuo klausimu Europos piliečių forumo atstovai atkreipė dėmesį į 
tai, kad šis pasiūlymas forume nesulaukė visuotinio sutarimo tarp piliečių, todėl nepateikta jokių 
atitinkamų rekomendacijų. Pasiūlymas Europos Parlamento rinkimuose pereiti prie tarpvalstybinių 
sąrašų sistemos sulaukė stipraus pritarimo iš kai kurių narių, tačiau kiti asmenys diskusijoje šiuo 
klausimu dėmesį atkreipė į tai, kad svarbu įvertinti visas pasekmes, keli pranešėjai šiai idėjai nepritarė.  
 
Be to, kai kurie nariai pasisakė už Europos politinių partijų matomumo didinimą ir rinkimų rezultatų ir 
Komisijos pirmininko skyrimo susiejimą pasitelkiant pagrindinio kandidato sistemą. Kiti pranešėjai 
ragino užtikrinti įtraukų dalyvavimą rinkimuose, įskaitant asmenis su negalia ir mažumų grupes. Kai 
kurie nariai atkreipė dėmesį į Europos demokratijos stiprinimo svarbą neapsiribojant rinkimais, be kita 
ko, įtraukiant demokratiją į kiekvieno piliečio kasdieninį gyvenimą ir skatinant piliečių įsitraukimą ir 
aktyvų pilietiškumą. Taip pat iškeltas ekonominės demokratijos klausimas. Rekomendacijos keisti ES 
institucijų pavadinimus, siekiant patikslinti jų funkcijas, taip pat sulaukė šiek tiek pritarimo. 
 

2.2. Sprendimų priėmimo procesas 
 
Pranešėjai taip pat dalyvavo diskusijoje dėl įvairių ES sprendimų priėmimo proceso aspektų. Kai kurie 
nariai pasisakė už tai, kad Europos Parlamento vaidmuo būtų stiprinamas ekonomikos srityje, ir už tai, 
kad jam būtų suteikta teisėkūros iniciatyvos teisė, buvo siūlyta plačiau taikyti įprastą teisėkūros 
procedūrą ir užtikrinti, kad Taryba sprendimus daugelyje sričių (pavyzdžiui, mokesčių, biudžeto ir 
nuosavų išteklių, socialinių reikalų ir užsienio politikos klausimais) priimtų kvalifikuota balsų dauguma, 
o ne vieningai. Kitų dalyvių nuomone, atsižvelgiant į tai, kad per pastaruosius du dešimtmečius 
direktyvų vaidmuo, lyginant su kitais teisės aktais, susilpnėjo ir įsigali dažnesnė tendencija priimti 
deleguotuosius aktus, taip pat atsižvelgiant į būtinybę persvarstyti geltonosios kortelės procedūrą (jos 
vaidmuo šiuo metu yra ribotas), svarbu stiprinti nacionalinių ir regioninių parlamentų vaidmenį. Buvo 
paminėta, kad svarbu labiau įtraukti socialinius partnerius ir organizuotą pilietinę visuomenę, taip pat 
iškeltas ES sprendimų priėmimo proceso skaidrumo klausimas. 
 

3. Baigiamosios pirmininko pastabos 
 
 
Pirmininkas palankiai įvertino diskusiją ir pastebėjo, kad ji suteikė bendrą įvairių darbo grupės narių 
nuomonių vaizdą ir nurodė aiškią kryptį, kaip darbo grupės nariai turėtų prisidėti prie Konferencijos 
plenarinės sesijos. Pirmininkas išreiškė norą kitą sesiją transliuoti internetu. Jis pasiūlė pratęsti 
diskusijas per kitą posėdį ir atkreipė dėmesį į tai, kad kitas žingsnis turėtų būti pagrindinių idėjų 
apibendrinimas siekiant surasti bendrą suvokimą, kuria kryptimi turėtų būti dirbama, nustatant 
galimus veto atvejus. Pirmininko nuomone, tai galima atlikti per kitą darbo grupės posėdį. 
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I PRIEDAS. 2021 m. gruodžio 17 d. posėdžio darbotvarkė 
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1. Pirmininko įžanginis žodis  
 

2. Piliečių rengiamas Europos piliečių forumo dėl Europos demokratijos rekomendacijų 
pristatymas, po to – diskusija  
 

3. Diskusija dėl Daugiakalbės skaitmeninės platformos trečiosios tarpinės ataskaitos 
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II PRIEDAS. Darbo grupės Europos demokratijos klausimai narių sąrašas 
 

Pirmininkas:  Manfred WEBER (Europos Parlamentas)  

    

Titulas Vardas Pavardė Komponentas 

        

    

 Chiara ALICANDRO  Europos piliečių forumai 

 Michalakis ASIMAKIS  Europos piliečių forumai 

 Zoltán  BALCZÓ Nacionaliniai parlamentai 

 Olga BAUM Europos piliečių forumai 

 Matouš BELOHLAVEK  Europos piliečių forumai 

 Yamina BEN NAOUM 
Nacionaliniai piliečių 

forumai/renginiai 

 Brando BENIFEI Europos Parlamentas 

 Mara BIZZOTTO Europos Parlamentas 

 Damian BOESELAGER Europos Parlamentas 

 Ioannis  BOURNOUS Nacionaliniai parlamentai 

 Nicolai BOYSEN 
Nacionaliniai piliečių 

forumai/renginiai 

 Martina BRAMBILLA  Europos piliečių forumai 

 Gari  CAPPELLI Nacionaliniai parlamentai 

 Vasco CORDEIRO Regionų komitetas 

 Annemieke DE CLERCK  Europos piliečių forumai 

 Bruno  DIAS Nacionaliniai parlamentai 

 Gašper  DOVŽAN Taryba 

 Aleksandra   DULKIEWICZ  Vietos/regiono atstovas 

 Pascal DURAND Europos Parlamentas 

 Anna ECHTERHOFF Pilietinė visuomenė 

 Sandro GOZI Europos Parlamentas 

 Eva Kjer  HANSEN Nacionaliniai parlamentai 

 Pablo  HISPÁN Nacionaliniai parlamentai 

 Pat  KELLY Taryba 

 Antonia KIEPER Europos piliečių forumai 

 Wepke KINGMA Taryba 

 Tomáš KOZÁK Taryba 

 Zdzisław KRASNODĘBSKI Europos Parlamentas 

 Reinhold  LOPATKA Nacionaliniai parlamentai 

 Esther LYNCH Socialiniai partneriai 

 Evangelos MEIMARAKIS Europos Parlamentas 

 Aleksandar MILISOV  Europos piliečių forumai 

 Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Nacionaliniai parlamentai 
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 Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Europos piliečių forumai 

 Anti  POOLAMETS Nacionaliniai parlamentai 

 Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Taryba 

 Paulo RANGEL Europos Parlamentas 

 Ariane  RODERT  
Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas 

 Hans  ROTHENBERG Nacionaliniai parlamentai 

 Domènec Miquel RUIZ DEVESA Europos Parlamentas 

 Hermano  SANCHES RUIVO   Vietos/regiono atstovas 

 Axel  SCHÄFER Nacionaliniai parlamentai 

 Kaspar SCHULTZ 
Nacionaliniai piliečių 

forumai/renginiai 

 Pedro SILVA PEREIRA Europos Parlamentas 

 Sven SIMON Europos Parlamentas 

 Lucie  STUDNICNA  
Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas 

 Dubravka SUICA Europos Komisija 

 Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Europos piliečių forumai 

 Apostolos TZITZIKOSTAS Regionų komitetas 

 Bastiaan  VAN APELDOORN Nacionaliniai parlamentai 

 Andris VĪTOLS Taryba 

 
 


