
Europos piliečių grupės yra vienas iš pagrindinių Konferencijos dėl Europos ateities 
elementų. Ši Konferencija – novatoriška iniciatyva Europos Sąjungos patariamosios 
demokratijos srityje.

Grupėse piliečiai suteikiama daugiau galimybių prisidėti prie būsimos Sąjungos 
politikos ir plataus užmojo tikslų nustatymo. 800 piliečių, sudarančių reprezentatyviąją 
imtį, susitiks ir aptars Europos ateitį, taip pat pateiks politikos rekomendacijų dėl 
pagrindinių Konferencijos skaitmeninės daugiakalbės platformos temų.

Šios rekomendacijos bus panaudotos bendrose Konferencijos diskusijose dėl tolesnių 
veiksmų.

Kas dalyvaus grupių veikloje?

• 4 grupės, sudarytos iš 200 atsitiktine tvarka atrinktų piliečių iš 
27 valstybių narių.

• Reprezentuojama ES įvairovė: geografinės kilmės, lyties, amžiaus, 
socialinės ir ekonominės padėties ir išsilavinimo lygio.

• Trečdalis kiekvienos grupės dalyvių – jaunuoliai (16–25 metų 
amžiaus).

Išsakyk savo nuomonę https://futureu.europa.eu
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vertybės, teisės, teisinė 
valstybė, demokratija, 
saugumas; (24-26/09;  
12-14/11; 10-12/12)

klimato kaita, aplinka / 
sveikata; (1-3/10;  
19-21/11; 7-9/01/2022)

• Pagal principą „iš apačios į viršų“ 4 diskusijų grupėse bus galima diskutuoti 
įvairiomis temomis, tokiomis kaip:

ES pasaulyje / migracija. 
(15-17/10; 26-28/11;  
14-16/01/2022)

Kas bus svarstoma?

Kaip ir kada tai vyks?

Po tris bent dvidienes 
sesijas kiekvienoje 

grupėje nuo 2021 m. 
rugsėjo mėn. iki 2022 m. 

sausio mėn.

Internetinės & fiziniai, 
priklausomai nuo 

COVID-19 situacijos.

Daugiakalbės grupės 
(visomis 24 ES kalbomis 

grupių plenarinėse 
sesijose).

stipresnė ekonomika, 
socialinis teisingumas, 
darbo vietos / švietimas, 
jaunimas, kultūra, 
sportas / skaitmeninė 
transformacija; (17-19/09; 
5-7/11; 3-5/12)



Išsakyk savo nuomonę

Kokie bus grupių veiklos rezultatai?

• Grupės aptars per skaitmeninę platformą surinktą informaciją. Jos parengs 
rekomendacijų, kurių pagrindu Sąjunga turės imtis tolesnių veiksmų ir kurios bus 
aptartos Konferencijos plenarinėje sesijoje.

• 80 Europos piliečių grupių atstovų (ne mažiau kaip trečdalis – jaunesni nei 
25 metų) pristatys savo diskusijų rezultatus ir juos aptars su kitais plenarinės 
sesijos dalyviais.

• Grupių dalyviai bus informuojami apie tolesnius veiksmus, kurių imtasi 
atsižvelgiant į jų rekomendacijas. Proceso pabaigoje bus surengtas grįžtamajai 
informacijai skirtas renginys.  
 

Grupių veiklos pažangą galite stebėti skaitmeninėje platformoje adresu  
https://futureu.europa.eu.
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