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Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomosios valdybos septintojo posėdžio 

apibendrinamoji ataskaita  

 

2021 m. rugsėjo 20 d., pirmadienis 

16.15–17.45 val. pastatas „Europa“ (S7 salė, mišrus posėdis) 

Dalyviai: dalyvių sąrašas pateikiamas priede. 

Santrauka ir išvados 
 
Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomosios valdybos septintasis posėdis (mišria forma) 
įvyko 2021 m. rugsėjo 20 d. Tarybos pastate. 
 

Septintajam posėdžiui bendrai pirmininkavo EP narys Guy VERHOFSTADTAS, Slovėnijos ES 
reikalų valstybės sekretorius Gašperas DOVŽANAS ir už demokratiją ir demografiją atsakinga 
Komisijos pirmininkės pavaduotoja Dubravka ŠUICA. Posėdį pradėjo ir užbaigė G. DOVŽANAS. 
 
Bendrapirmininkiai informavo Vykdomąją valdybą ir pasikeitė su ja nuomonėmis apie Europos 
piliečių forumus ir visų pirma apie teigiamą rugsėjo 17–19 d. Strasbūre įvykusios 1 forumo 
pirmosios sesijos patirtį. 
 
Bendrapirmininkiai taip pat informavo Vykdomąją valdybą ir pasikeitė su ja nuomonėmis apie 
daugiakalbę skaitmeninę platformą, be kita ko, apie tarpines ataskaitas ir platformos 
moderavimą. 
 
Vykdomoji valdyba patvirtino spalio 22–23 d. Konferencijos plenarinės sesijos darbotvarkės 
projektą ir teminių sričių grupavimą rytinėse ir popietinėse sesijose. 
 
Vykdomoji valdyba surengė pasikeitimą nuomonėmis apie Konferencijos steigiamąją  
plenarinę sesiją. Atsižvelgdami į šiuos svarstymus, bendrapirmininkiai toliau išsamiai aptars 
kitas plenarines sesijas. 
 

Bendrapirmininkiai informavo Vykdomąją valdybą apie diskusijų dėl Konferencijos plenarinės 
sesijos darbo grupių padėtį ir kitus neišspręstus klausimus, ir aptarė juos su dalyviais.  

 
Gašperas Dovžanas (bendrapirimininkis) pradėjo posėdį pasidžiaugdamas tuo, kad 2021 m. 
rugsėjo 17–19 d. įvyko Europos piliečių forumo „Stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas 
ir darbo vietos / jaunimas, , sportas, kultūra ir švietimas / skaitmeninė transformacija“ pirmoji 
sesija. 
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1. Atnaujinta informacija apie Europos piliečių forumus 

Svarstant šį darbotvarkės punktą pirmininkavo Guy Verhofstadtas (bendrapirimininkis). Jis 

teigiamai įvertino 1 forumo „Stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas ir darbo vietos / 

jaunimas, sportas, kultūra ir švietimas / skaitmeninė transformacija“ pirmąją sesiją. Jis 

akcentavo dalyvaujančių piliečių įsitraukimą ir teigiamą patirtį. Pirmajam forumui pavyko 

ateinančioms dviem darbo sesijoms nustatyti penkias darbo kryptis, kurių kiekviena apima 

kelias potemes: „dirbti Europoje“, „ateities ekonomika“, „teisinga visuomenė“, „mokytis 

Europoje“ ir „etiška ir saugi skaitmeninė transformacija“. Be to, forumas išrinko 20 atstovų 

dalyvauti Konferencijos plenarinėje sesijoje. Strasbūre dirbo daug žiniasklaidos priemonių, 

todėl ši pirmoji sesija buvo nušviesta žiniasklaidoje. 

Dubravka Šuica (bendrapirmininkė) taip pat pabrėžė, kad ši didžiausia Konferencijos naujovė 

startavo puikiai. Ji priminė, kaip įspūdingai atrodė didžiojoje posėdžių salėje Strasbūre 

susirinkę įvairių valstybių narių skirtingos socialinės padėties ir amžiaus piliečiai, ir kad būtina 

užtikrinti, jog piliečiai užimtų svarbią vietą plenarinėje sesijoje. Bendrapirmininkė pastebėjo, 

kad piliečių pasirinktos kryptys atspindi skaitmeninėje platformoje pateiktas nuomones. Ji 

paragino visus kuo daugiau informuoti apie Konferenciją ir ją propaguoti.  

Gašperas Dovžanas (bendrapirmininkis) taip pat teigiamai įvertino šią pirmąją forumo sesiją.  

 

Tolesnio pasikeitimo nuomonėmis metu:  

 dalyviai taip pat teigiamai įvertino pirmąją forumo sesiją; 

 keli dalyviai uždavė klausimų apie įvadinius forumo pranešimus padariusius ekspertus 

ir moderatorių pasirinkimą; 

 iškelta klausimų apie forumo sudėtį; 

 kai kurie dalyviai prašė padidinti Vykdomosios valdybos stebėtojų skaičių forumuose;  

 keli dalyviai iškėlė klausimą, kaip į Europos piliečių forumų darbą bus atsižvelgta 

plenarinėje sesijoje.  

Guy Verhofstadtas (bendrapirmininkis) priminė, kad dvi Konferencijos plenarinės sesijos yra 

skirtos piliečių forumų rekomendacijoms aptarti, ir kad forumų atstovai yra tikrieji plenarinės 

sesijos ir jos darbo grupių nariai, – taip užtikrinamas aiškus ryšys tarp Europos piliečių forumų 

ir plenarinės sesijos. Jo nuomone, forumų rekomendacijos turės būti atspindėtos galutiniuose 

Konferencijos rezultatuose.  

Bendrapirmininkiai informavo, kad ekspertų vardai, pavardės ir biografijos pateikti 

platformoje, o moderatoriai yra patyrę specialistai ir priklauso išorės paslaugų teikėjų 

konsorciumui. Vykdomosios valdybos stebėtojų skaičius Europos piliečių forumuose galėtų 

būti šiek tiek keičiamas, tačiau jie neturėtų užgožti piliečių; taip pat yra praktinių apribojimų. 

Bet kuriuo atveju visos Europos piliečių forumų plenarinės sesijos diskusijos transliuojamos 

internetu daugiakalbės skaitmeninės platformos pradžios tinklapyje. 
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Išvada 

Bendrapirmininkiai informavo Vykdomąją valdybą ir pasikeitė su ja nuomonėmis apie 

Europos piliečių forumus ir visų pirma apie teigiamą rugsėjo 17–19 d. Strasbūre įvykusios 1 

forumo pirmosios sesijos patirtį. 

 

2. Daugiakalbė skaitmeninė platforma: bendrapirmininkių informacija ir pasikeitimas 

nuomonėmis; tarpinės ataskaitos; platformos moderavimas 

Svarstant šį darbotvarkės punktą pirmininkavo Dubravka Šuica (bendrapirmininkė). Ji 

informavo, kad Europos Parlamento ir Komisijos vykdytos komunikacijos kampanijos davė 

rezultatų: platforma sulaukė daugiau kaip 3 mln. atskirų lankytojų. Tačiau, jos teigimu, 

siekiant užtikrinti aktyvų dalyvavimą reikia nuveikti dar daugiau. Tikimasi, kad Europos piliečių 

forumai sužadins susidomėjimą ir dalyvavimą platformoje. Bendrapirmininkė pateikė pirmąją 

tarpinę ataskaitą. Platformoje pateikiamos visos 24 jos kalbinės redakcijos. Ši ataskaita 

rengiama siekiant apžvelgti piliečių nuomones platformoje – ji yra pagrindinė vieta, kurioje 

telkiamos piliečių nuomonės. Ataskaitą parengė paslaugų teikėjas, dirbantis pagal sutartį su 

Komisijos Komunikacijos GD. Daugiausia dėmesio šioje ataskaitoje skiriama kokybinei 

nuomonių analizei, o idėjų žemėlapiai padeda susidaryti geresnį įvairių idėjų grupių vaizdą. 

Bendrapirmininkė pabrėžė, kad pirmojoje forumo sesijoje tarpinė ataskaita ir idėjų žemėlapiai 

buvo pristatyti piliečiams. Ji informavo, kad antrąją tarpinę ataskaitą planuojama parengti 

spalio mėn. viduryje. 

Bendrapirmininkė informavo, kad iki šiol nekilo jokių didelių platformos moderavimo 

problemų. Ji pabrėžė, kad pagrindiniai moderavimo tikslai yra užtikrinti, kad būtų visapusiškai 

laikomasi Konferencijos chartijos, kad platforma būtų naudojama pagal numatytą paskirtį ir 

kad ji liktų ta erdve, kurioje bet kurios socialinės padėties, socialinio sluoksnio piliečiai iš bet 

kurio Europos Sąjungos kampelio jaustųsi patogiai ir jaustų, kad jų nuomonės laukiama. 

Bendrapirmininkė paaiškino, kad platformą pagal sutartį su Europos Komisija moderuoja 

moderatorių komanda, dirbanti prižiūrint Bendram sekretoriatui Konferencijos Vykdomosios 

valdybos vardu. Moderatorių komanda peržiūri jau paskelbtą platformos turinį, turinys iš 

anksto nemoderuojamas, o kai nuomonė nerodoma, naudotojas iš moderatorių komandos 

gauna žinutę, kurioje pateikiamos tokio veiksmo priežastys. 

Tolesnio pasikeitimo nuomonėmis metu:  

 apskritai dalyviai ataskaitą įvertino kaip gerai parengtą ir subalansuotai atspindinčią 

nuomones. Jie akcentavo, kad idėjų žemėlapiai yra naudingi; 

 kai kurie dalyviai išreiškė susirūpinimą tuo, kad platformos matomumas vis dar 

nepakankamas, ir nurodė veiksmus, kurių jie ėmėsi, kad platforma taptų žinoma jų 

tinkluose; 

 kai kurie dalyviai išsakė susirūpinimą dėl konkrečių ataskaitos aspektų, visų pirma dėl 

to, kaip tam tikras turinys atspindėtas santraukoje, galimo numanomo svarbos teikimo 
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pagal temų eilės tvarką, idėjų reikšmės palyginimo įvykių atžvilgiu ir nuorodos į 

konkrečias valstybes nares; 

 kai kurie dalyviai primygtinai siūlė, kad šios ataskaitos būtų aptariamos plenarinėje 

sesijoje ir jos darbo grupėse; 

 vienas dalyvis taip pat kėlė klausimą, ar į šią ataskaitą nereikėtų įtraukti Valdybos.  

Bendrapirmininkiai atsižvelgė į iškeltus klausimus ir pabrėžė, kad Vykdomoji valdyba neatlieka 

ir negali atlikti šių ataskaitų peržiūros funkcijos, kadangi tai nėra politinis procesas. 

Bendrapirmininkiai taip pat patvirtino, kad į spalio mėn. plenarinės sesijos darbotvarkę bus 

įtrauktas tarpinių ataskaitų klausimas ir tai sudarys sąlygas diskutuoti nuodugniau.  

Išvada  

Bendrapirmininkiai taip pat informavo Vykdomąją valdybą ir pasikeitė su ja nuomonėmis 

apie daugiakalbę skaitmeninę platformą, be kita ko, apie tarpines ataskaitas ir platformos 

moderavimą. 

 

3. Spalio 22–23 d. Konferencijos plenarinė sesija. Siūloma darbotvarkė: patvirtinimas. 

Pasikeitimas nuomonėmis apie steigiamąją plenarinę sesiją 

Gašperas Dovžanas (bendrapirmininkis) pristatė plenarinės sesijos darbotvarkės projektą. 

Guy Verhofstadtas (bendrapirmininkis) pasiūlė suskirstyti darbotvarkę į dvi debatų dalis: ryte 

daugiausia dėmesio skirti Europos piliečių forumams, nacionaliniams renginiams ir forumams 

ir Europos jaunimo renginiui, o po pietų dėmesį sutelkti į platformą. Atitinkamas darbotvarkės 

projektas buvo patvirtintas. 

Toliau diskutuodami dalyviai pasikeitė bendresnio pobūdžio nuomonėmis dėl Konferencijos 

plenarinės sesijos: pasimokyta iš birželio 19 d. įvykusios steigiamosios plenarinės sesijos ir 

iškelti šie klausimai: 

 dalyviai iš esmės sutarė dėl to, kad plenarinė sesija turėtų būti interaktyvesnė ir būtų 

sudarytos sąlygos tikriems debatams bei būtų koncentruojamasi į turinį;  

 kai kurie dalyviai kėlė klausimą dėl to, kaip jų faktinė nuomonė dėl turinio įsilies į 

procesą;  

 iškeltas Vakarų Balkanų šalių įtraukimo klausimas. 

Guy Verhofstadtas (bendrapirmininkis) sutiko su dalyviais, kad per debatus steigiamojoje 

plenarinėje sesijoje pranešėjai kalbėjo trumpai ir beveik nediskutavo tarpusavyje. Jis pasiūlė 

kiekvienam komponentui be kalbėjimo laiko skirti laiko reaguoti į kitų komponentų kalbas ir 

leisti šį laiką panaudoti taip, kaip norisi. 

Bendrapirmininkiai pabrėžė, kad jie toliau išsamiai svarstys plenarinės sesijos klausimą 

atsižvelgdami į minėtas mintis. 

Bendrapirmininkiai priminė, kad Vakarų Balkanų šalys formaliai nedalyvauja Konferencijos 

procese, tačiau dar kartą patvirtino esantys pasirengę rasti tinkamų būdų, kaip jas į šį procesą 

įtraukti. 
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Buvo dar kartą paraginta iš dalies pakeisti Darbo tvarkos taisyklių 7 išnašą siekiant įtraukti 

galimybę plenarinėje sesijoje užregistruoti skirtingas nuomones taip pat ir socialinių partnerių 

bei kitų suinteresuotųjų subjektų atveju.  

Bendrapirmininkiai paaiškino, kad netrukus šiuo klausimu bus išsiųstas atsakymas raštu.  

Išvada  

Vykdomoji valdyba patvirtino spalio 22–23 d. Konferencijos plenarinės sesijos darbotvarkės 

projektą, pagal kurį teminės sritys sugrupuotos rytinėse ir popietinėse sesijose. 

Vykdomoji valdyba surengė pasikeitimą nuomonėmis apie Konferencijos steigiamąją 

plenarinę sesiją. Atsižvelgdami į šiuos svarstymus, bendrapirmininkiai toliau išsamiai aptars 

kitų plenarinių sesijų elementus. 

 

4. Konferencijos plenarinės sesijos darbo grupės: bendrapirmininkių informacija 

Svarstant šį darbotvarkės punktą pirmininkavo Gašperas Dovžanas (bendrapirmininkis). Jis 

informavo, kad Taryboje ir pastarajame bendrapirmininkių posėdyje vasarą padaryta 

pažangos darbo grupių srityje, ir kad bus toliau sprendžiami paskutiniai neišspręsti klausimai, 

t. y. dėl to, kaip ir kas turėtų pristatyti darbo grupių darbą Konferencijos plenarinėje sesijoje. 

Jo nuomone, Konferencijos plenarinė sesija turėtų ir toliau būti skirta debatams, o darbo 

grupių darbo rezultatai turėtų ir toliau būti neoficialūs. Jis išreiškė nuogąstavimą, kad darbo 

grupių raštu pateiktos ataskaitos neužgožtų Konferencijos plenarinės sesijos darbo.  

Dubravka Šuica (bendrapirimininkė) patvirtino esanti pasirengusi susitarti dėl minėtų 

paskutinių neišspręstų klausimų ir pabrėžė, kad svarbu sudaryti sąlygas piliečiui kartu su 

pirmininku teikti ataskaitas darbo grupės vardu Konferencijos plenarinei sesijai.  

Guy Verhofstadtas (bendrapirmininkis) paragino darbo grupių klausimą išspręsti kuo greičiau, 

kad būtų galima baigti diskusijas dėl procedūrų ir pradėti diskusijas dėl turinio. Jo nuomone, 

darbo grupės darbą plenarinei sesijai turėtų pristatyti visai darbo grupei atstovaujantis darbo 

grupės pirmininkas, o po to iš karto turėtų reaguoti piliečių forumų atstovas darbo grupėje. 

Anot jo, siekiant užtikrinti visų plenarinės sesijos narių skaidrumą ir lygybę, darbo grupės 

rašytinė protokolo santrauka turi būti pateikta visai plenarinei sesijai.  

Tolesnėse diskusijose:  

 vieni dalyviai akcentavo, kad prieštarauja bet kokios rūšies darbo grupių ataskaitų 

teikimui raštu, o kiti atkakliai tvirtino, kad plenarinei sesijai reikia teikti raštiškas 

ataskaitas;  

 iškeltas klausimas apie tai, kokia yra tikroji darbo grupių paskirtis;  

 kiti dalyviai pabrėžė didelę darbo grupių svarbą. Jų nuomone, šios grupės suteikia 

galimybę Konferencijos kontekste rengti nuodugnias diskusijas;  
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 keli dalyviai paragino greitai susitarti ir greitai pradėti darbo grupių darbą. 

Bendrapirmininkiai tęs diskusijas dėl Konferencijos plenarinės sesijos darbo grupių darbo 

tvarkos.  

Išvada  

Bendrapirmininkiai informavo Vykdomąją valdybą apie diskusijų dėl Konferencijos 

plenarinės sesijos darbo grupių padėtį ir kitus neišspręstus klausimus, ir aptarė juos su 

dalyviais. 

 

Kitas posėdis  

Kito Vykdomosios valdybos posėdžio data nenustatyta. 

Kontaktinis asmuo:  Bendro sekretoriato narė Susanne Höke 
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KONFERENCIJOS DĖL EUROPOS ATEITIES VYKDOMOSIOS VALDYBOS POSĖDIS 

2021 m. rugsėjo 20 d., 16.15–18.00 val., pastatas „Europa¨, salė S7 ir virtuali prieiga 

  
DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  

CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 
State Secretary for EU Affairs 

  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Ms Judit VARGA 
Minister of Justice 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
-Director General for European Affairs 
-Secretary General a.i. 

  

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)  
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mme Sabine Thillaye (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

M. Jean-François Rapin (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 

Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS  
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General of ETUC 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 

EXCUSED 

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

 

 


