
Europos piliečių forumai. Klausimai ir atsakymai

1. Kas yra Europos piliečių forumai?

Europos piliečių forumai yra itin svarbus Konferencijos dėl Europos ateities
elementas. Jie numatyti Bendroje deklaracijoje1, o juos organizuoja Europos
Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija. Rengiami keturi
Europos piliečių forumai, kad piliečiai galėtų kartu apmąstyti, kokios ateities jie nori
Europos Sąjungai. 800 atsitiktinai atrinktų piliečių, atspindinčių ES socialinę ir
geografinę įvairovę, kartu dalyvauja tris sesijas vykstančiuose svarstymuose ir
aptaria, kaip formuoti Europos projekto ateitį. Forumuose bus atsižvelgta į
Konferencijos metu surinktą informaciją ir Konferencijos plenarinei sesijai bus
pateiktos nuomonės – suformuluotos rekomendacijos trims Sąjungos institucijoms dėl
tolesnės veiklos.

2. Kas yra svarstymų procesas?

Svarstymų procesas vyksta, kai atsitiktinės atrankos būdu suburta piliečių grupė
viešosios valdžios institucijos prašymu susitinka kelių dienų laikotarpiui, kad bendru
sutarimu rastų atsakymą į bendro intereso klausimą. Grupė (pvz., piliečių asamblėja,
piliečių taryba arba piliečių forumas) turi galimybę naudotis grupinio darbo metodais ir
informacija, taip pat turi pakankamai laiko apsvarstyti užduotą klausimą. Šis formatas
pasaulyje vis dažniau naudojamas.

3. Europos piliečių forumų posėdžiai: kiek, kur bei kada ir kokiomis temomis? 

Bus suformuoti keturi Europos piliečių forumai. Kiekvienas iš jų surengs tris trijų dienų
trukmės svarstymo sesijas, įskaitant dvi sesijas, kuriose dalyvaujama fiziškai, jei tai
įmanoma atsižvelgiant į su sveikata susijusias aplinkybes. 

Pirmosiose keturių Europos piliečių forumų sesijose bus dalyvaujama fiziškai ir jos
vyks Europos Parlamento patalpose Strasbūre. Antrosios forumų sesijos vyks
nuotoliniu būdu savaitgaliais. Trečiosiose ir paskutinėse forumų sesijose bus
dalyvaujama fiziškai ir jos vyks šiose švietimo įstaigose: Tarptautinių ir Europos
reikalų institute Dubline, Europos universitetiniame institute Florencijoje, Europos
kolegijoje Natoline (Varšuva) ir Europos viešojo administravimo institute Mastrichte. 

Visi Europos piliečių forumai vyks tuo pačiu bendru laikotarpiu nuo 2021 m. rudens iki
2022 m. pavasario.

1� https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/15/LT_-_BENDRA_DEKLARACIJA_DE
%CC%87L_KONFERENCIJOS_DE%CC%87L_EUROPOS_ATEITIES.pdf 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/15/LT_-_BENDRA_DEKLARACIJA_DE%CC%87L_KONFERENCIJOS_DE%CC%87L_EUROPOS_ATEITIES.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/15/LT_-_BENDRA_DEKLARACIJA_DE%CC%87L_KONFERENCIJOS_DE%CC%87L_EUROPOS_ATEITIES.pdf


Kiekvieno forumo diskusijų temos grindžiamos daugiakalbės skaitmeninės platformos 
temomis ir sugrupuotos tokia tvarka ir eiliškumu:

 stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas, darbo vietos; švietimas, 
jaunimas, kultūra, sportas; skaitmeninė transformacija; 

 Europos demokratija; vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas; 

 klimato kaita, aplinka; sveikata; 

 ES pasaulyje; migracija.

4. Kas yra Europos piliečių forumų dalyviai ir kaip jie buvo atrinkti? 

Europos piliečių forumuose dalyvaus 800 Europos piliečių, po 200 kiekviename iš
keturių forumų. Taip užtikrinama įvairovės (lengviau, kai dalyvių yra daugiau) ir
svarstymo proceso veiksmingumo pusiausvyra. Piliečiai buvo atrenkami atsitiktine
tvarka, atsižvelgiant į ES socialinę įvairovę (skirtingoms grupėms atstovaujama pagal
penkis kriterijus: geografinė kilmė – pilietybė, miesto ar kaimo vietovė, socialinė ir
ekonominė padėtis, išsilavinimo lygis, lytis ir amžius). Procesas grindžiamas patikima
metodika, kuria siekiama užtikrinti įvairovę ir atsižvelgti į daugelio piliečių asamblėjų
vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis patirtį. Trečdalis kiekvieno forumo dalyvių –
jaunimas (16–25 m.). Paskirstymas pagal valstybes nares atliktas atsižvelgiant į
proporcingo dalyvių skaičiaus mažinimo principą, taikomą formuojant Europos
Parlamento sudėtį. Atranka įvyko 2021 m. gegužės–rugpjūčio mėn., joje dalyvavo visi
gyventojai (tik ES piliečiai). Daugeliu atvejų su piliečiais buvo susisiekta telefonu
(atsitiktinis telefono numerių – fiksuotojo ir judriojo ryšio – generavimas) per kelis
etapus siekiant paaiškinti tikslą ir gauti jų sutikimą. Sutikę dalyvauti, jie gavo kvietimą,
kuriame tiksliai paaiškinama, ko iš jų tikimasi, o per visą procesą jie gaus
profesionalią paramą ir gaires. 

5. Kaip užtikrintumėte piliečių įsipareigojimą? 

Europos piliečių forumuose dalyvaujančių piliečių bus paprašyta įsipareigoti dalyvauti
visose sesijose. Atsižvelgiant į diskusijų svarbą ir prašomą indėlį laiko ir pastangų
požiūriu, jie gaus kompensaciją. Visos sesijos vyks savaitgaliais, siekiant kuo labiau
užtikrinti, kad piliečiai galėtų dalyvauti, o jų dalyvavimas būtų suderinamas su jų
profesiniu ir asmeniniu gyvenimu. 

https://futureu.europa.eu/?locale=lt


6. Kokie bus forumų diskusijų rezultatai ir kaip jie būtų susieti su likusia 
Konferencijos veikla? 

Europos piliečių forumai kartu parengs bendrai priimtinas rekomendacijas, kurios bus
įtrauktos į bendrus Konferencijoje, visų pirma jos plenarinėse sesijose, rengiamus
svarstymus ir galiausiai į jos galutinių rezultatų ataskaitą.

Konferencijos plenarinėse sesijose dalyvaus 20 atstovų iš kiekvieno forumo. Jie
pristatys savo diskusijų rezultatus ir su kitais atstovais aptars priimtas
rekomendacijas. Pirmieji du forumai savo darbo rezultatus pristatys 2021 m. gruodžio
mėn. vyksiančioje Konferencijos plenarinėje sesijoje, o kiti du – 2022 m. sausio mėn.
Plenarinėje sesijoje bus užtikrinta, kad nacionalinių ir Europos piliečių forumų
rekomendacijos, sugrupuotos pagal temas, būtų nagrinėjamos iš anksto nenustatant
siektinų rezultatų ir neapribojant diskusijų iš anksto nustatytomis politikos sritimis. Per
plenarinę sesiją suformuluoti pasiūlymai bus pateikti Vykdomajai valdybai, o ši
visapusiškai ir skaidriai bendradarbiaudama su plenarinės sesijos dalyviais parengs
ataskaitą ir ją paskelbs daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.

7. Kaip bus organizuojamas svarstymų procesas? 

Bus laikomasi griežtos metodikos ir aiškaus svarstymo protokolo, pagrįstų jau ir taip
gausia piliečių asamblėjų patirtimi, dalyvaujant ekspertams, tarpininkams ir faktų
tikrintojams, kad būtų sudarytos sąlygos iš tiesų pagal principą „iš apačios į viršų“
vykstančiam ir piliečių inicijuotam svarstymui.

Darbas vyks trimis skirtingais etapais. Pirmojoje sesijoje („darbotvarkės nustatymas“)
piliečiai, remdamiesi savo Europos vizija, patys priims sprendimus dėl klausimų, kurie
bus svarstomi atsižvelgiant į pagrindines forumo temas. Dalyviai pirmenybę teiks
klausimams, kuriuos jie, kaip grupė, nori spręsti ir į kuriuos nori gilintis, kad parengtų
konkrečių rekomendacijų Europos Sąjungai. Šių klausimų sprendimas bus antrojo
etapo („teminis gilinimasis“) užduotis ir vyks antrojoje sesijoje, po kurios seks trečioji,
kurioje bus patvirtintos rekomendacijos.

Kai plenarinei sesijai bus pateiktos galutinės rekomendacijos, per paskutinį etapą
(grįžtamosios informacijos renginį) bus sudarytos sąlygos atskaitomybės procesui,
kurio metu piliečiai apsvarstys, kokių tolesnių veiksmų imtis dėl rekomendacijų ir kaip
jas įgyvendinti praktiškai. 



Forumų sesijas sudarys plenarinės sesijos dalys (per jas bus rengiami bendri
pristatymai ir vyks diskusijos, kuriose dalyvaus visi dalyviai) ir baigiamosios sesijos
arba darbo grupės, kuriose darbas bus sutelktas mažesnėse grupėse ir daugiausia
dėmesio bus skiriama konkretiems aspektams arba potemėms. Kiekviename forume
dirbs 15 darbo grupių.

Europos piliečių forumai taip pat bus supažindinami su visomis nacionalinių piliečių
forumų rekomendacijomis.

8. Kokia kalbų vartojimo tvarka bus taikoma Europos piliečių forumuose
vykstančiuose svarstymuose? 

Kad svarstymai būtų kuo įvairesni, forumai bus daugiakalbiai (forumų plenarinėse
sesijose bus vartojamos 24 oficialiosios ES kalbos, o per kiekvieną forumų diskusijų
sesiją – ne mažiau kaip keturios kalbos, kad apimtų visas oficialiąsias ES kalbas).

9. Koks yra išorės ekspertų vaidmuo? 

Svarstymų metu Europos piliečių forumuose dalyvaujantys piliečiai galės naudotis
informaciniais ištekliais ir ekspertinėmis žiniomis. Piliečiams bus pateiktas ekspertų ir
suinteresuotųjų subjektų sąrašas ir iš šio sąrašo jie galės juos atsirinkti pagal temas ir
konkrečius poreikius, o ekspertai dalyvaus pirmoje kiekvieno forumo sesijoje ir
pristatys konkrečią temą. 

10. Koks yra stebėtojų vaidmuo? 

Europos piliečių forumai yra tikra demokratinė naujovė, ir tikimasi, kad sulauks daug
mokslinių tyrimų bendruomenės dėmesio. Tyrėjai gali dalyvauti Europos piliečių
forumuose ir stebėti jų veiklą. Jie turi laikytis tam tikrų taisyklių, gerbti forumų dalyvių
darbą ir paisyti jų privatumo. Kai įmanoma ir dalyviams sutikus, tyrėjai taip pat galės
rengti pokalbius su dalyviais mokslinių tyrimų tikslais.

11. Ar forumų svarstymai bus vieši?



Europos piliečių forumų plenariniai posėdžiai bus transliuojami tiesiogiai, o jų
diskusijų ir svarstymų dokumentai bus viešai skelbiami daugiakalbėje skaitmeninėje
platformoje https://futureu.europa.eu/?locale=lt. Atskirų darbo grupių svarstymai
nebus transliuojami tiesiogiai, siekiant apsaugoti piliečių laisvę diskutuoti ir rengti
rekomendacijas. 

https://futureu.europa.eu/?locale=lt

