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1. Pirmininkės įžanginės pastabos 
 

Antrasis darbo grupės posėdis vyko nuotoliniu būdu. Posėdžio pradžioje pirmininkė Věra JOUROVÁ 

padėkojo visiems nariams už dalyvavimą ir išreiškė viltį, kad kitas posėdis galės būti surengtas gyvai. 

Pirmininkė pasidžiaugė, kad darbo grupė pasiekė galutinių antrojo Europos piliečių forumo 

rekomendacijų stadiją ir ypatingai pasveikino šio forumo atstovus „ambasadorius“.  

 

Pirmininkė V. JOUROVÁ pabrėžė, kad darbo grupės tikslas turėtų būti prisidėti prie piliečių darbo ir į jį 

reaguoti. Ji džiaugėsi darbo grupės indėlio kokybe. Ji taip pat pažymėjo, jog tuo atveju, jei darbo grupės 

nariai nesutiktų su piliečių rekomendacijomis ar norėtų pateikti savo argumentus, jie gali pareikšti 

pastabas raštu.  

 

Pirmininkė informavo darbo grupės narius, kad, jei bus laiko, ji gali pakviesti juos aptarti su daugiakalbe 

skaitmenine platforma susijusios trečiosios tarpinės ataskaitos. Ji paprašė dalyvių sutrumpinti kalbų 

laiką iki dviejų minučių, kaip ir praėjusio posėdžio metu. 

 

Vėliau pirmininkė pakvietė antrojo Europos piliečių forumo atstovus pristatyti forumo rekomendacijų 

tema „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“.  

 
2. Diskusija 
 

Du forumo atstovai pristatė antrojo Europos piliečių forumo rekomendacijas, parengtas pagal darbo 

grupės kompetenciją, dėl nediskriminavimo, lyčių lygybės, žmogaus teisių ir gamtos bei gyvūnų teisių 

apsaugos, teisės į privatumą, teisinės valstybės gynimo, demokratijos saugojimo ir stiprinimo, medijų 

ir dezinformacijos, saugumo, glaudesnės integracijos, taip pat ir Europos vertybių ir tapatybės. Jos 

sudaro apie 20 iš 39 antrajame forume pateiktų rekomendacijų. 

 

Pirmininkė JOUROVÁ padėkojo visiems forumo atstovams už jų vertingą indėlį ir suteikė žodį visiems 

norėjusiems pateikti komentarų dėl piliečių rekomendacijų.  



 

2 

 

 

Dauguma dalyvių pirmiausia komentavo pagrindinius procedūrinius klausimus. Kai kurie pageidavo 

tiesioginės darbo grupės posėdžių transliacijos. Keletas dalyvių taip pat paragino pirmininkę užtikrinti 

labiau struktūrizuotą diskusiją, pavyzdžiui, sugrupuojant forumo rekomendacijas, konferencijos 

platformos idėjas ir kitus darbo grupės komentarus pagal temas. Keli dalyviai palaikė pirmininkės 

iniciatyvą dėl pastabų raštu ir išreiškė savo pageidavimą komunikuoti tarp darbo grupės posėdžių. Keli 

dalyviai pageidavo, kad būtų verčiama žodžiu į daugiau ES kalbų (SK, LV). 

 

Be to, keli dalyviai iškėlė rekomendacijų įvykdomumo problemą ir ragino paaiškinti, kaip jos turi būti 

vykdomos, taip pat atkreipė dėmesį į kompetencijos pasidalijimo problemą tarp valstybių narių ir 

Europos Sąjungos. Kiti darbo grupės nariai reikalavo, kad būtų apsvarstytos ir tos forumų 

rekomendacijos, kurioms įgyvendinti reikalingi esminiai pakeitimai, ir pagalvoti, ar nereikėtų keisti 

kompetencijos lygio, kuriame jos įgyvendinamos, kad tai būtų naudingiausia piliečiams. 

 

Iš esmės darbo grupės nariai padėkojo piliečiams už jų plataus užmojo ir inovatyvų darbą ir pateikė 

komentarų dėl forumo rekomendacijų. 

 Keli dalyviai išreiškė paramą forumo rekomendacijoms dėl poreikio užtikrinti, kad pagrindinės 

teisės būtų gerbiamos visoje ES ir kad teisinės valstybės principas būtų saugomas toliau 

plėtojant dabartines priemones. Kiti nerimavo dėl galimų sudėtingų pokyčių teisinės valstybės 

teisinėje sistemoje. Kai kurie dalyviai pateikė argumentų dėl kultūros paveldo stiprinimo 

siekiant sustiprinti ES atsižvelgiant į jos įvairovę. 

 Dalyviai taip pat išreiškė paramą žiniasklaidos laisvei ir kovos su dezinformacija svarbą. 

 Piliečių dalyvavimo priimant sprendimus klausimu darbo grupės nariai patvirtino forumo 

rekomendacijas ir paminėjo būsimą panašių į šią konferencijų ir platformų vaidmenį, taip pat 

ES pilietybės idėjos plėtojimą. 

 Dalyviai taip pat išreiškė paramą forumo rekomendacijoms dėl hibridinių grėsmių ir ragino ES 

aktyviau įsitraukti į šią sritį. 

 

Tada pirmininkė JOUROVÁ informavo dalyvius apie pagrindines su darbo grupe susijusias daugiakalbės 

skaitmeninės platformos idėjas ir pakvietė forumo atstovus bei darbo grupės narius pateikti savo 

pastabas. Idėjos apėmė šias temas: geresnį teismų ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą tarp 

valstybių narių, griežtesnę ES poziciją Kinijos ir Rusijos atžvilgiu, krikščioniškųjų vertybių vaidmenį, 

negalią turinčių asmenų įtraukimą, judumą ES ir paveldėjimo klausimų tvarkymą. 

 

Antrojo Europos piliečių forumo atstovas pažymėjo, kad platformos ar kitų darbo grupės narių 

rekomendacijos neturėtų nustelbti piliečių forumo rekomendacijų, ir paprašė ES institucijų būti 

drąsioms ir įgyvendinti piliečių idėjas. Atstovai iš antrojo piliečių forumo reikalavo, kad būsimos darbo 

grupės diskusijos būtų labiau struktūrizuotos, detalizuotos ir per jas būtų siekiama išsiaiškinti, kaip 

piliečių idėjos galėtų būti įgyvendintos, o jei jos negalėtų būti įgyvendintos, piliečiams ES institucijos 

turėtų pateikti išsamų ir aiškų pagrindimą.  

 
3. Pirmininkės baigiamosios pastabos 

Pirmininkė Věra JOUROVÁ baigė posėdį dėkodama visiems dalyviams už jų vertingą indėlį. 

Apibendrindama ji pažymėjo, kad: 



 

3 

 

 iš esmės reikalingos labiau struktūrizuotos ir konsoliduotos diskusijos. Nors temos turi būti 

grupuojamos, darbo grupėje pogrupių kurti nereikia. Kitam posėdžiui turėtų būti parengtas 

anotuotas darbotvarkės projektas, kuriame rekomendacijos būtų sugrupuotos pagal temas. 

 Turėtų būti verčiama į tiek kalbų, kiek įmanoma. 

 Darbo grupę reikėtų informuoti apie jau vykdomas iniciatyvas, susijusias su komisijos 

rekomendacijomis ir tolesniu jų įgyvendinimu. Šis aspektas turi būti aptartas konferencijos 

bendrapirmininkių, turint omenyje tai, kad ES turi būti kūrybinga ir rasti būdų, kaip pateisinti 

piliečių lūkesčius.  

 Klausimas dėl tiesioginės transliacijos vėl bus iškeltas kito vykdomosios valdybos posėdžio 

metu. Darbo grupės veikla turėtų būti visiškai skaidri, tačiau taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, 

kad piliečiai gali jaustis nepatogiai stebimi viešos auditorijos. Ji pasiūlė surengti Piliečių darbo 

grupės narių apklausą ir išsiaiškinti, ar yra prieštaraujančių tiesioginei kitų posėdžių 

transliacijai. 


