
 

Konferencijos dėl Europos ateities vykdomosios valdybos

šeštojo posėdžio apibendrinamoji ataskaita 

2021 m. liepos 19 d., pirmadienis

16.00–18.00 val. pastatas „Europa“ (S7 salė, mišrus posėdis)

Dalyviai: dalyvių sąrašas pateikiamas priede.

Santrauka ir išvados 

Konferencijos dėl Europos ateities vykdomosios valdybos šeštasis (mišrus) posėdis
įvyko 2021 m. liepos 19 d. Tarybos pastate.

Šeštajam posėdžiui bendrai pirmininkavo EP narys Guy VERHOFSTADTAS, Slovėnijos
ES reikalų valstybės sekretorius Gašperas DOVŽANAS ir Komisijos pirmininkės
pavaduotoja, atsakinga už demokratiją ir demografiją, Dubravka ŠUICA. Posėdį pradėjo
ir užbaigė G. DOVŽANAS.

Vykdomoji valdyba patvirtino Konferencijos darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnio
pakeitimą dėl aktyvesnio atstovavimo vietos ir regioninės valdžios institucijoms ir
socialiniams partneriams Konferencijos plenarinėse sesijose.

Bendrapirmininkiai informavo Vykdomąją valdybą apie atnaujintą Europos piliečių
forumų organizavimo praktinę tvarką, visų pirma susijusią su forumų darbo tvarka ir
vieta, taip pat temų nustatymo metodika. 

Bendrapirmininkiai taip pat informavo Vykdomąją valdybą apie pasirengimo
Konferencijos plenarinėms darbo grupėms dabartinę padėtį. 

Bendrapirmininkiai informavo Vykdomąją valdybą apie Konferencijos dėl Europos
ateities bendrą komunikacijos planą. 
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Posėdį pradėjo Gašperas Dovžanas (bendrapirmininkis).



 

1. Konferencijos darbo tvarkos taisyklių pakeitimas, susijęs su atstovavimu vietos 
ir regioninės valdžios institucijoms ir socialiniams partneriams Konferencijos 
plenarinėse sesijose 

Svarstant šį darbotvarkės punktą pirmininkavo Dubravka Šuica (bendrapirmininkė); ji
pateikė bendrapirmininkių pasiūlymą iš dalies pakeisti 16 straipsnį siekiant padidinti
socialinių partnerių ir vietos bei regionų išrinktų atstovų skaičių plenarinėse sesijose.
Vykdomajai valdybai pasiūlytas šis 16 straipsnio pakeitimas:

- socialinių partnerių atstovams skirtų vietų skaičių padidinti nuo 8 iki 12;
- papildomai įtraukti 6 išrinktus atstovus iš regioninės valdžios institucijų ir 6 išrinktus

atstovus iš vietos valdžios institucijų.

Po to vykusioje diskusijoje dalyviai nurodė iš esmės pritariantys pasiūlytam pakeitimui. 

Socialinių partnerių buvo paprašyta paskirti papildomus 4 narius dalyvauti plenarinėse
sesijose, o Regionų komiteto buvo paprašyta koordinuoti, kad būtų subalansuotai paskirti
6 išrinkti regionų atstovai ir 6 išrinkti vietos atstovai; šie atstovai negali eiti Regionų
komiteto narių pareigų. 

Pateikti keli prašymai dėl galimybės leisti Vykdomosios valdybos posėdžiuose ir
plenarinėse sesijose dalyvauti pakaitiniams nariams. Bendrapirmininkiai nurodė anksčiau
sutartą poziciją, pagal kurią tai neleidžiama; galima keisti delegacijų sudėtį, jei reikia ir apie
tai informuojami bendrapirmininkiai, tačiau konkrečiuose posėdžiuose pakaitiniai nariai
negali dalyvauti. Be to, nagrinėjant šį darbotvarkės punktą taip pat buvo pateiktas
prašymas į Konferenciją įtraukti Vakarų Balkanus.

Pirmininkė padarė išvadą, kad Vykdomoji valdyba patvirtino šį Darbo tvarkos taisyklių 
16 straipsnio pakeitimą. 

Išvada 

Vykdomoji valdyba patvirtino Konferencijos darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnio
pakeitimą dėl aktyvesnio atstovavimo vietos ir regioninės valdžios institucijoms ir
socialiniams partneriams Konferencijos plenarinėse sesijose.
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2. Atnaujinta Europos piliečių forumų organizavimo tvarka: bendrapirmininkių 
informacija  

Svarstant šį darbotvarkės punktą pirmininkavo Dubravka Šuica (bendrapirmininkė); ji
akcentavo atnaujintą tvarką (su ja susijęs dokumentas buvo išplatintas prieš posėdį), visų
pirma naujus elementus, susijusius su forumų darbo tvarka, jų vieta ir diskusijų
organizavimo metodika. Pirmininkė taip pat informavo Vykdomąją valdybą apie atrankos
proceso dabartinę padėtį: nurodė, kad iš 800 piliečių jau atrinkta apie 500 ir kad atrankos
procesas bus užbaigtas ne vėliau kaip rugpjūčio mėn. viduryje. Pirmininkė pabrėžė, kad
nors būtina atidžiai stebėti epidemiologinę situaciją, svarbu forumus rengti fiziškai. Be to, ji
rekomendavo, kad nacionaliniai piliečių forumai taip pat turėtų būti atrenkami atsitiktine
tvarka ir dirbti vadovaudamiesi pateiktomis gairėmis.

Po to vykusiose diskusijose dalyviai iš esmės palankiai įvertino atnaujintą tvarką. 

Inter alia, pateikta klausimų ir pastabų dėl atrankos proceso, paprašyta daugiau skaidrumo
ir pagrįsti atrinktų piliečių reprezentatyvumą. Bendrapirmininkė D. Šuica paaiškino, kad už
atranką atsakingas išorės paslaugų teikėjas pasibaigus procesui pateiks informacijos,
kurioje paaiškins, kaip laikomasi atrankos kriterijų.

Taip pat iškelta keletas klausimų dėl metodo, pagal kurį piliečiai pasirenka temas, kurioms
reikia skirti daugiausia dėmesio, ypač atsižvelgiant į ribotą laiką, skiriamą diskusijoms
forumuose, ir plataus pobūdžio temas. Bendrapirmininkiai paaiškino, kad paslaugų teikėjas
parengs tarpinę ataskaitą, kurioje bus apibūdintas ir išnagrinėtas daugiakalbės
skaitmeninės platformos įnašas; ji turėtų būti pateikta rugsėjo mėn. pradžioje. Jie
pažymėjo, kad ši tarpinė ataskaita suteiks gerą pagrindą forumų dalyviams pasirinkti
temas ir kad jie galės laisvai nustatyti savo prioritetus arba svarstyti papildomus klausimus.
Bendrapirmininkiai taip pat nurodė, kad Europos piliečių forumuose dalyvaus
nepriklausomi ekspertai. 

Išvada 

Bendrapirmininkiai informavo Vykdomąją valdybą apie atnaujintas Europos

piliečių forumų organizavimo praktines sąlygas, visų pirma susijusias su forumų

darbo tvarka ir vieta, taip pat temų nustatymo metodika. 



 

3. Konferencijos plenarinės darbo grupės: bendrapirmininkių informacija

Svarstant šį darbotvarkės punktą pirmininkavo Gašperas Dovžanas (bendrapirmininkis); jis
paaiškino diskusijų dėl darbo grupių padėtį ir akcentavo, kad darbo grupės nebuvo
numatytos Bendroje deklaracijoje, tačiau jos buvo įtrauktos į Darbo tvarkos taisykles kaip
parengiamasis organas, kuriam būtų pavesta palengvinti diskusijas plenarinėse sesijose.
Jis pažymėjo, kad dar nepasiektas kompromisas dėl keleto klausimų, pavyzdžiui, darbo
grupių vaidmens, posėdžių dažnumo, ataskaitų teikimo ir pan. Jis nurodė, kad dar reikia
diskusijų Taryboje siekiant nustatyti jos poziciją, tačiau rugsėjo mėn. turėtų būti įmanoma
pasiekti kompromisą.

Bendrapirmininkė D. Šuica nurodė, kad darbo grupėms turėtų būti pavesta tik parengti
plenarines sesijas remiantis piliečių forumų rekomendacijomis, svarbiausią vaidmenį
suteikiant piliečiams, Europos piliečių forumų atstovus skiriant kiekvienos darbo grupės
pranešėju, galbūt kartu su pirmininku, siekiant užtikrinti ryšį tarp forumų ir plenarinių sesijų.
Ji taip pat paragino darbo grupių posėdžius rengti nustatytomis plenarinių sesijų dienomis,
kad būtų sumažinta piliečiams tenkanti našta. Darbo grupėms turėtų padėti Bendras
sekretoriatas, o pirmininkams galėtų būti suteikta tam tikro lankstumo kalbėjimo trukmės
atžvilgiu. Bendrapirmininkė D. Šuica pabrėžė, kad turėtų būti susitarta kuo greičiau
pasibaigus vasarai, kad nebebūtų skiriama daugiau laiko procedūriniams klausimams. 

Bendrapirmininkis G. Verhofstadtas paragino kuo greičiau susitarti dėl darbo grupių, kad
būtų daroma pažanga Konferencijoje. Jis primygtinai paragino darbo grupes pradėti darbą
spalio mėn. plenarinėje sesijoje, remiantis daugiakalbės skaitmeninės platformos
ataskaitomis ir nacionalinių piliečių forumų bei renginių rekomendacijomis, šiuo atžvilgiu
remdamasis Darbo tvarkos taisyklėmis, ir kad darbo grupės turėtų raštu rengti plenarinių
sesijų pasiūlymus. Jis primygtinai paragino pasitikėti darbo grupių pirmininkais ir suteikti
jiems tam tikro lankstumo organizuojant darbą. Jis nurodė, kad kiekvienos darbo grupės
pirmininkas turėtų plenarinėje sesijoje pristatyti savo grupės darbo rezultatus, o po to
Europos piliečių forumų darbo grupių atstovai turėtų nedelsiant pateikti savo nuomonę
siekiant gauti jų pritarimą. 

Toliau vykusioje diskusijoje:

- Keli dalyviai pareiškė susirūpinimą primindami tikslą sukurti optimalią struktūrą, kurioje
svarbiausią vietą užimtų piliečiai, pabrėždami neformalų darbo grupių pobūdį ir tai, kad
svarbu, jog darbo grupių posėdžiai vyktų plenarinėms sesijoms skirtu metu.

- Kai kurie dalyviai pabrėžė darbo grupių svarbą rengiant plenarines sesijas –
nagrinėjant pasiūlymus ir primygtinai paragino darbo grupes greičiau pradėti darbą.

- Taip pat akcentuota, kad darbo grupių posėdžiai turi būti surengti dar prieš spalio mėn.
plenarinę sesiją, remiantis nuomonėmis, pateiktomis daugiakalbėje skaitmeninėje
platformoje. 
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Bendrapirmininkis G. Dovžanas atkreipė dėmesį į visas pastabas ir padarė išvadą, kad
diskusijos bus tęsiamos siekiant susitarimo rugsėjo mėn.

Išvada 

Bendrapirmininkiai informavo Vykdomąją valdybą apie pasirengimo Konferencijos

plenarinėms darbo grupėms dabartinę padėtį.



 

4. Konferencijos dėl Europos ateities bendras komunikacijos planas: 
bendrapirmininkių informacija

Svarstant šį darbotvarkės punktą pirmininkavo Guy Verhofstadtas (bendrapirmininkis); jis
informavo Vykdomąją valdybą apie bendrą komunikacijos planą, parengtą Europos
Parlamento, Tarybos ir Komisijos Komunikacijos generalinių direktoratų, reaguojant į
gegužės 26 d. Vykdomosios valdybos prašymą, ir paprašė pateikti galimų papildomų
pasiūlymų. Jis informavo, kad bendras komunikacijos planas jau davė rezultatų –
padaugėjo apsilankymų daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.

Bendrapirmininkis G. Verhofstadtas paminėjo galimybę pasitelkti garsius asmenis,
pavyzdžiui, sportininkus, siekiant reklamuoti daugiakalbę skaitmeninę platformą naudojant
korespondentinį greitojo atsako (QR) kodą, ir paprašė Bendro sekretoriato ir trijų institucijų
Komunikacijos generalinių direktoratų apsvarstyti kūrybiškesnius sprendimus. Jis taip pat
informavo, kad bendrapirmininkiai susitarė, jog žurnalistai turėtų turėti galimybę sekti
Europos piliečių forumų veiklą ir kad trijų institucijų Komunikacijos generaliniai direktoratai
turėtų veikti kaip suinteresuotų piliečių ir žurnalistų tarpininkai.

Bendrapirmininkis G. Dovžanas nurodė, kad būsimas Bledo strateginis forumas bus
skirtas Konferencijai ir todėl turėtų sukelti daugiau susidomėjimo. Jis paragino visus
Vykdomosios valdybos narius įtraukti atitinkamus savo tinklus.

Bendrapirmininkė D. Šuica pateikė statistinius duomenis apie daugiakalbę skaitmeninę
platformą ir nurodė, kad platformoje užregistruota daugiau kaip 20 000 dalyvių, 1 500
renginių ir apie 5 600 idėjų. Ji taip pat pabrėžė, kad reikia daugiau komunikacijos.

Toliau vykusioje diskusijoje kai kurie dalyviai pasiūlė platformoje nurodyti kiekvienos iš
devynių temų aktualias tendencijas. Kiti pasiūlė, kad nacionaliniams parlamentams taip pat
galėtų tekti svarbus vaidmuo sutelkiant piliečius; jie galėtų rengti renginius savo rinkimų
apygardose.

Bendrapirmininkis G. Verhofstadtas padarė išvadą, kad šis klausimas bus įtrauktas į kito
Vykdomosios valdybos posėdžio darbotvarkę siekiant atidžiai stebėti ir įvertinti dalyvavimą
platformoje.

Išvada 

Bendrapirmininkiai informavo Vykdomąją valdybą apie Konferencijos dėl Europos
ateities bendrą komunikacijos planą.

Kitas posėdis 

Kito Vykdomosios valdybos posėdžio data turės būti nustatyta.

Posėdį užbaigė Gašperas Dovžanas (bendrapirmininkis).
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Kontaktinis asmuo: Bendro sekretoriato narė Rebecca Rhlalou


