
 

1 
 

 
PROTOKOLO SANTRAUKA 

Darbo grupė Europos demokratijos klausimais, kuriai pirmininkauja Manfred Weber (Europos 

Parlamentas) 

2021 m. spalio 22 d., 14.00–16.00 val. 

 
 

1. Pirmininko įžanginės pastabos  
 

Posėdis buvo mišraus formato. Diskusijos metu buvo aptarti klausimai, išvardyti darbotvarkėje, kuri 
buvo išplatinta prieš posėdį (pridedama informacijai). Pradėdamas pirmininkas atkreipė dėmesį į 
Konferencijos dėl Europos ateities novatoriškumą ir pirmiausia pasveikino į darbo grupės posėdį 
atvykusius piliečius. Jis paaiškino, kad žodis visiems dalyviams bus suteiktas abėcėline tvarka: taip jie 
galės prisistatyti ir išdėstyti lūkesčius, kuriuos sieja su darbo grupės veikla.  
 
Pirmininkas pasidalijo ir savo lūkesčiais, susijusiais su, jo manymu, pačia įdomiausia darbo grupe, 
kadangi jos tema yra horizontalaus pobūdžio, o tikslas – suartinti Europą ir piliečius. Jis pažymėjo, 
kad, be kita ko, bus aptariami šie klausimai: ką daryti, kad rinkimai į Europos Parlamentą taptų 
patrauklesni ir kad juose aktyviau dalyvautų rinkėjai; kaip paskatinti jaunųjų piliečių dalyvavimą; kaip 
geriausiai išnaudoti tiesioginės demokratijos potencialą ir kaip pagerinti ES institucijų veikimą. 
Pirmininkas priminė, kad svarbu užtikrinti pagarbą pagrindinėms Sąjungos vertybėms ir teisinės 
valstybės principui bei gerą žiniasklaidos veikimą vis labiau skaitmeniniame pasaulyje. 
 

2. Diskusija 
 
Diskusijos metu Europos piliečių forumo Europos demokratijos / vertybių, teisių, teisinės valstybės ir 
saugumo klausimais atstovai pateikė šios grupės pirmojo posėdžio rezultatų ataskaitą. Aktualūs 
diskusijos klausimai, į kuriuos, be kita ko, jie atkreipė ypatingą dėmesį:  

 kaip paskatinti domėtis ES ir gilinti žinias apie ją, taip pat ir tarp jaunimo;  

 komunikacijos, žiniasklaidos ir dezinformacijos bei švietimo vaidmuo;  

 piliečių dalyvavimas rinkimuose, taip pat ir Europos lygmeniu;  

 ką daryti, kad politika taptų patrauklesnė: betarpiškesnis piliečių įtraukimas, pvz., naudojantis 
dalyvaujamaisiais mechanizmais ir referendumais;  

 ES sprendimų priėmimo skaidrumas, atskaitomybė už juos ir jų aiškumas; 

 ES vertybių ir teisinės valstybės principo apsauga;  

 teisių ir nediskriminavimo užtikrinimas bei 

 kaip išvengti blokavimo ir užtikrinti veiksmingumą vykstant ES sprendimų priėmimo procesui. 
 
Kiti darbo grupės nariai iškėlė panašius klausimus, o kai kurie kalbėjusieji detalizavo, kad būtina 
skatinti dalyvavimą Europos Parlamento rinkimuose ir labiau įtraukti piliečius tarprinkiminiu 
laikotarpiu. Buvo paminėta geresnės komunikacijos ir švietimo apie demokratiją svarba, taip pat 
būtinybė užtikrinti ES sprendimų priėmimo proceso skaidrumą. Kai kurie kalbėjusieji paragino 
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peržiūrėti vieningo balsavimo tvarką. Kiti pabrėžė, kad būtina užtikrinti pagarbą ES vertybėmis ir 
teisinės valstybės principui, įvairovei bei žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui. 
 
Buvo iškelta ir daugiau aptartinų klausimų, pavyzdžiui: 

 dėl būtinybės palyginti įvairius integracijos ir bendradarbiavimo modelius ateičiai: vieni 
atstovai pareiškė remią tolesnę integraciją, o kiti įspėjo dėl dar didesnės valdžios 
centralizacijos grėsmių; 

 dėl kompetencijų padalijimo ES ir valstybėms narėms bei dėl to, kokios ES pageidautų 
piliečiai, – aktyvesnės ar pasyvesnės; 

 dėl iššūkių, susijusių su išties europietiškos politinės erdvės kūrimu ir tarpvalstybinėmis 
diskusijomis ES klausimais;  

 dėl būtinybės užtikrinti, kad Europos Parlamento rinkimai taptų svarbesni piliečiams ir kad 
jiems būtų suteikiamas prasmingas politinis pasirinkimas;  

 dėl vaidmens, kurį ES sprendimų priėmimo procese bei suartinant ES ir piliečius galėtų atlikti 
regioninės ir vietos valdžios institucijos, taip pat organizuota pilietinė visuomenė ir socialiniai 
partneriai; 

 dėl solidarumo ir bendros europinės tapatybės svarbos; 

 dėl būtinybės stiprinti demokratiją ekonomikos srityje, visuomenėje ir darbe;  

 dėl to, ar būtinas Sutarčių persvarstymas. 
 

Kai kurie kalbėjusieji pabrėžė, jog svarbu, kad darbo grupėje būtų atsižvelgiama į piliečių iškeltus 
prioritetus ir rekomendacijas, taip pat jog būtina užtikrinti, kad būtų išklausyta visų nuomonė. 
 

3. Pirmininko baigiamosios pastabos 
 
Baigdamas pirmininkas pabrėžė, kad atidus įsiklausymas į kito nuomonę yra pirmas žingsnis siekiant 
geresnio supratimo. Jis pažymėjo, kad šis pirmasis posėdis taps nuodugnesnių diskusijų ir darbo 
pagrindu. Europos piliečių forumų rekomendacijos bus paskelbtos iki kito darbo grupės posėdžio 
gruodžio mėn. ir taps konkretesnių diskusijų atskaitos tašku. Kad būtų kuo geriau pasirengta 
posėdžiui, jis paragino darbo grupės narius apsvarstyti konkrečių iniciatyvų sąrašą ir pasiūlė, kad šių 
svarstymų rezultatus pristatytų kiekvienos sudėtinės grupės atstovas.  
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DARBOTVARKĖS PROJEKTAS  
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KONFERENCIJA DĖL EUROPOS ATEITIES  
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WEISS pastato S1.4 salė ir nuotolinis dalyvavimas  

  
STRASBŪRAS  

  
  
  
  

1. Darbotvarkės projekto tvirtinimas  
  

2. Europos Parlamento PPE frakcijos pirmininko Manfredo 

WEBERIO sveikinimo kalba ir įžanginės pastabos  
  

3. Piliečių forumo atstovų ir skaitmeninės platformos teikinių 

ataskaita  
  

4. Atviras pasikeitimas mintimis apie lūkesčius, susijusius su 

darbo grupės rezultatais  
  

5. Atviras pasikeitimas nuomonėmis apie darbo tvarką ir 

tvarkaraštį  
  

6. Kiti klausimai  
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II Priedas. Darbo grupės Europos demokratijos klausimais narių sąrašas 
 

Pirmininkas:  Manfred WEBER (Europos Parlamentas) 
 

    
Kreipinys Vardas Pavardė Sudėtinė grupė 

        

 
Lenise AGIUS Europos piliečių forumai 

 
Chiara ALICANDRO  Europos piliečių forumai 

 
Michalakis ASIMAKIS  Europos piliečių forumai 

 
Zoltán  BALCZÓ Nacionaliniai parlamentai 

 
Olga BAUM Europos piliečių forumai 

 
Matouš BELOHLAVEK  Europos piliečių forumai 

 
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 

 Samuel DENEFFE 
Nacionaliniai piliečių forumai / 

renginiai 

 Bruno  DIAS Nacionaliniai parlamentai 

 Gašper  DOVŽAN Taryba 

 Aleksandra  DULKIEWICZ  Vietos / regiono atstovas 

 Pascal DURAND Europos Parlamentas 

 Anna ECHTERHOFF Pilietinė visuomenė 

 Sandro GOZI Europos Parlamentas 

 Pippa  HACKETT Taryba 

 Eva Kjer  HANSEN Nacionaliniai parlamentai 

 Pablo  HISPÁN Nacionaliniai parlamentai 

 Wepke KINGMA Taryba 

 Tomáš KOZÁK Taryba 

 Zdzisław KRASNODĘBSKI Europos Parlamentas 

 Ilona KRONBERGA Taryba 

 Reinhold  LOPATKA Nacionaliniai parlamentai 

 Esther LYNCH Socialiniai partneriai 

 Evangelos MEIMARAKIS Europos Parlamentas 

 Aleksandar MILISOV  Europos piliečių forumai 

 Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Nacionaliniai parlamentai 

 Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Europos piliečių forumai 

 Anti  POOLAMETS Nacionaliniai parlamentai 

 Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Taryba 

 Paulo RANGEL Europos Parlamentas 
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 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 
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