
Antroji plenarinė sesija
Spalio 22–23 d.

Gerbiami Konferencijos plenarinės sesijos nariai,

Jus sveikina antroji Konferencijos dėl Europos ateities plenarinė sesija, 2021 m. spa-
lio 22–23 d. vyksianti Europos Parlamento patalpose Strasbūre. 2021 m. spalio 22 d.
bus organizuojami parengiamieji posėdžiai1. Konferencijos plenarinė sesija vyks
2021 m. spalio 23 d., 9.00–12.30 val. ir 14.00–17.00 val.

Maloniai prašome užpildyti internetinę registracijos formą naudojantis nuoroda,
kuri Jums buvo išsiųsta kartu su kvietimu, jei dar nesate jos užpildę. Jūsų registracija
būtina akreditavimo procesui atlikti ir kitais svarbiais praktiniais aspektais.

Atvykus į Europos Parlamentą, reikia susirasti pastato WEISS įėjimą. Užėję į vidų,
sekite paskui ženklus, vedančius į priimamąjį (welcome desk), kuris veiks pastato
WEISS pirmajame aukšte, Emilio Colombo galerijoje. Čia Jus pasitiks mūsų kole-
gos, kurie padės rasti kelią. Čia gausite ir visus reikiamus dokumentus, savo identifi-
kacinę kortelę ir leidimą (jeigu jų dar neturite), kurie būtini norint patekti į patalpas.

Toliau pateikiamame vadove išdėstyta praktinė informacija. Be to, į visus Jūsų turimus
klausimus bus atsakyta priimamajame.

Tikimės netrukus pasimatyti Strasbūre!

Bendras Konferencijos dėl Europos ateities sekretoriatas

1 Informacija apie parengiamųjų posėdžių laiką pateikiama 2.5 punkte.

PRAKTINIS VADOVAS

Ateitis jūsų ran-
kose



1 Vieta
Konferencijos plenarinė sesija vyks Europos Parlamento patalpose Strasbūre. Konferen-
cijos plenarinės sesijos posėdžių salė (Hemicycle) yra pastate WEISS (žemėlapyje ji
pažymėta raide H). Dalyvauti bus galima ir nuotoliniu būdu. Tai reikia nurodyti registraci-
jos formoje. Praktinė informacija apie nuotolinį dalyvavimą, skirta plenarinės sesijos
nariams, kurie užsiregistravo dalyvauti nuotoliniu būdu, bus pateikta iš anksto.

1.1 PATEKIMAS Į PASTATUS

Jei neturite leidimo patekti į Europos Parlamentą, prašom pasinaudoti įėjimu į pastatą
WEISS (gatvė: allée du Printemps). Su savimi reikės atsinešti kvietimo laišką. Galite
naudotis pastato DE MADARIAGA automobilių stovėjimo aikštele.

1.2 PRIIMAMASIS IR BIURAI

Priimamasis bus įrengtas pastato WEISS pirmajame aukšte, Emilio Colombo ga-
lerijoje. Čia sužinosite, kaip rasti kelią, gausite dokumentus, savo identifikacinę kor-
telę ir leidimą. Narių, kurie leidimą patekti į Europos Parlamentą jau yra gavę per
ankstesnę Konferencijos plenarinę sesiją, maloniai prašome jį atsinešti. Jei kils
daugiau klausimų, Jums mielai padės mūsų kolegos. Punktai veiks spalio 21 d., ket-
virtadienį, 9.00–18.00 val., spalio 22 d., penktadienį, 8.00–18.00 val., ir spalio 23 d.,
šeštadienį, 8.00–10.00 val.



Konferencijos plenarinės sesijos metu Europos Parlamentas Konferencijos nariams
gali pasiūlyti biurų patalpas. Jei norėtumėte pasinaudoti mūsų biurų patalpomis, pra-
šom kreiptis adresu commonsecretariat@futureu.europa.eu ne vėliau kaip iki spalio
19 d., antradienio.

2 Plenarinė sesija

2.1 KALBĖJIMO LAIKAS

Plenarinė sesija vyks 2021 m. spalio 23 d., 9.00–12.30 val. ir 14.00–17.00 val. Ji
rengiama Europos Parlamento patalpose Strasbūre.

Plenarinės sesijos sudėtinių grupių pranešėjų sąrašai teikiami bendrajam sekretoria-
tui adresu commonsecretariat@futureu.europa.eu iki spalio 22 d., penktadienio,
12.00 val. Apie kalbėjimo laiką, skirtą plenarinės sesijos grupėms, bus pranešta de-
ramu metu. Neskaitant iš anksto paskirto kalbėjimo laiko, per ryto ir popietės diskusijas
bus suteikiama ribota galimybė prašyti žodžio, t. y. 30 sekundžių, per kurias bus ga-
lima užduoti klausimą fiziškai dalyvaujančiam pranešėjui, o jis, savo ruožtu, turės
30 sekundžių į jį atsakyti (mėlynosios kortelės kalbėjimo laikas). Šia galimybe galės
pasinaudoti tik fiziškai plenarinių posėdžių salėje esantys nariai. Informacija apie kiek-
vienai grupei ir diskusijai numatytą mėlynųjų kortelių skaičių bus pateikta kartu su in-
formacija apie kalbėjimo laiką. Plenarinės sesijos nariai taip pat gaus išsamesnę in-
formaciją apie tai, kaip mėlynąja kortele per plenarinę sesiją naudotis iš savo vietos.

Jei planuojate prisijungti nuotoliniu būdu, prisijungimo duomenis gausite iš anksto.
Mūsų techniniai darbuotojai su Jumis susisieks iki Konferencijos plenarinės sesijos
pradžios ir atliks ryšio patikrinimą.

Atkreipiame dėmesį, kad turėsite kalbėti iš salės viduryje įrengtos tribūnos. Tačiau
naudojantis mėlynąja kortele reikės kalbėti iš savo vietos.

2.2 SĖDĖJIMO PLANAS

Kaip jau minėta, Konferencijos plenarinė sesija vyks plenarinių posėdžių salėje. Vietos
bus paskirstytos abėcėline tvarka. Informaciją apie savo vietos numerį kiekvienas Kon-
ferencijos plenarinės sesijos narys gaus priimamajame. Nuo įėjimo į plenarinių posė-
džių salę iki Jūsų vietos Jus palydės tvarkdariai. Kai atsisėsite, savo identifikacinę kor-
telę (kurią irgi gausite priimamajame) įdėkite į kortelės skaitytuvą. Vienam artimam
kiekvieno nario bendradarbiui bus pasiūlyta vieta auditorijoje arba stebėjimo salėje.

2.3 VERTIMAS ŽODŽIU

Plenarinių sesijų metu bus teikiamos vertimo žodžiu į 24 oficialiąsias ES kalbas pas-
laugos. Tai reiškia, kad galėsite klausytis ir kalbėti šiomis kalbomis.



2.4 DOKUMENTAI

Reikiamus dokumentus likus septynioms dienoms iki plenarinės sesijos pradžios ra-
site daugiakalbės skaitmeninės platformos skiltyje, skirtoje Konferencijos plenarinei
sesijai: https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=lt.

2.5 PARENGIAMIEJI POSĖDŽIAI

Spalio 22 d., penktadienį, devynios darbo grupės posėdžiaus dviem etapais: 11.00–
13.00 val. ir 14.00–16.00 val. Konkretesnė informacija apie darbo grupes bus atsiųsta
e. paštu.

Konferencijos sudėtinių grupių posėdžiai vyks spalio 21 d., ketvirtadienio, vakarą ir
spalio 22 d., penktadienį. Prašytas sudėtinių grupių posėdžių laikas jau paskirstytas.
Netrukus apie tai pranešime.

Politinių šeimų posėdžiai vyks spalio 22 d., penktadienį, 18.00–20.00 val.

Posėdžių organizatoriai yra atsakingi už tai, kad dalyvių skaičius, vardai ir pavardės
vardinėms lentelėms bei informacija apie visus kitus konkrečius poreikius būtų pateikta
adresu commonsecretariat@futureu.europa.eu. Atkreipiame dėmesį, kad su COVID-
19 susiję apribojimai tebetaikomi, todėl patalpos nėra naudojamos visu pajėgumu. A-
pie bet kokius vertimo žodžiu tvarkos pasikeitimus turėtų būti pranešta kaip galima
greičiau. Vertimo žodžiu tarnybos įvertins kiekvieną atvejį atskirai.

3 Praktiniai aspektai

3.1 SVEIKATOS IR HIGIENOS PRIEMONĖS EUROPOS PARLA-
MENTO PATALPOSE

Vykstant Konferencijos plenarinėms sesijoms, visapusiškai laikomasi šiuo metu galio-
jančių higienos taisyklių. Taisyklės, susijusios su sveikatos ir saugos priemonėmis Eu-
ropos Parlamente, yra nustatytos Parlamento pirmininko sprendimu. Jos apima konk-
rečius veido kaukių dėvėjimo, saugaus atstumo laikymosi ir temperatūros matavimo
įeinant į Parlamento pastatus reikalavimus. Taisyklių kopiją galima gauti priimama-
jame.

Atkreipiame dėmesį, kad burną ir nosį dengiančių medicininių kaukių dėvėjimas pri-
valomas būnant Parlamento pastatuose, – taip pat ir kalbant iš savo vietos plena-
rinių posėdžių salėje bei naudojantis Parlamento tarnybiniais automobiliais. Reika-
lavimas dėvėti medicininę kaukę netaikomas pirmininkaujant posėdžiui, kalbant iš
centrinės tribūnos per plenarinę sesiją arba biure nesant žmonių.

Maloniai prašome turėti savo kaukių, atitinkančias šiuos reikalavimus:

medicininės kaukės arba FFP2 kaukės ar respiratoriai (be vožtuvo).



3.2 KELIONĖS TAISYKLĖS IR PRIEMONĖS

3.2.1 Kelionė į Strasbūrą

Prieš atvykstant primygtinai rekomenduojama pasitikrinti naujausią kelionių į
Prancūziją tvarką (pagal savo pasiskiepijimo ar išgijimo statusą ir šalies, iš kurios
atvykstama, „spalvą“):

 https://reopen.europa.eu/lt/map/FRA/7001,

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-fo-
reign-nationals-in-france/,

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-inter-
national-travel.

Asmenys, turintys ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, į Prancūziją įleidžiami netai-
kant papildomų apribojimų (tyrimų ar karantino) su sąlyga, kad jų pažymėjime yra vie-
nas iš šių informacinių įrašų:

 įrodymas, kad asmuo pasiskiepijęs, galiojantis:

 praėjus 7 dienoms po antrosios dozės, kai reikalingos dvi vakcinos do-
zės (vakcinos „Pfizer / BioNTech“ / „Comirnaty“, „Moderna“ ir „Astra-
Zeneca“ / „Vaxzevria“ / „Covishield“);

 praėjus 28 dienoms po vienkartinės vakcinos dozės (vakcina „John-
son & Johnson“ / „Janssen“);

 praėjus 7 dienoms po skiepo, kai asmuo yra persirgęs COVID-19 (rei-
kalaujama tik vienos vakcinos dozės),

arba

 neigiamas COVID-19 tyrimo rezultatas:

 priimami ir PGR, ir antigenų tyrimai;

 galiojimas: PGR tyrimo atveju – 72 valandos (prieš atvykstant), antigenų
tyrimo atveju – 48 valandos. Svarbu! Jei atvykstate iš Kipro, Graikijos,



Maltos, Ispanijos, Nyderlandų arba Portugalijos, tyrimas turi būti atliktas
likus mažiau nei 24 valandoms iki skrydžio,

arba

 teigiamas PGR arba antigenų tyrimo, atlikto ne vėliau kaip prieš 11 dienų ir
ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius, rezultatas, patvirtinantis, kad asmuo yra
persirgęs COVID-19.

Net ir turintiems ES skaitmeninį COVID pažymėjimą reikės užpildyti garbės pareiš-
kimą, kurį galima rasti adresu https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Minis-
tere/Certificate-of-international-travel.

3.2.2 Išvykstant iš Strasbūro

Taisyklės, taikomos išvykstant iš Strasbūro, skiriasi priklausomai nuo to, kur vykstate.
Europos Komisijos interneto svetainėje https://reopen.europa.eu/en/ pateikiama svei-
katos padėties ES šalyse apžvalga, grindžiama Europos ligų prevencijos ir kontrolės
centro (ECDC) duomenimis. Čia pateikiama ir informacija apie įvairius galiojančius
apribojimus, įskaitant keliautojams taikomus karantino ir tyrimų reikalavimus.

3.2.3 COVID testavimo punktas

Testavimo punktas nariams ir darbuotojams, kuriems PGR tyrimas būtinas kelionės
tikslais, veiks spalio 22 d., penktadienį, 13.00–17.00 val. Testavimo punktas įreng-
tas pastato WEISS trečiajame aukšte, kanalo zonoje šalia plenarinių posėdžių salės
(salė C03101). Aukšto planas:



3.3 PRANCŪZIJOJE GALIOJANČIOS HIGIENOS TAISYKLĖS

Atkreipiame dėmesį, kad sveikatos pasas (pass sanitaire) privalomas norint lankytis
restoranuose, baruose ir kavinėse – tiek viduje, tiek lauke (įskaitant aptarnavimą tera-
soje) – tačiau, norint maistą išsinešti, jo pateikti neprašoma. Šis reikalavimas netaiko-
mas Europos Parlamento vidaus maitinimo įstaigose.

Naujausia informacija apie Prancūzijoje galiojančias higienos taisykles (kaukių dėvė-
jimą, pass sanitaire, fizinių / socialinių kontaktų ribojimą) pateikiama čia:

 https://reopen.europa.eu/lt/map/FRA/6001,

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19.

3.4 MAITINIMO PASLAUGOS

Veiks toliau išvardytos maitinimo įstaigos, kuriose bus siūlomi įvairūs patiekalai ir
maisto išsinešti.

Spalio 21 d., ketvirtadienis:

- Gėlių baro užkandinė veiks 8.00–21.00 val. Vakare bus siūlomas karštasis pa-
tiekalas.

Spalio 22 d., penktadienis:

- Gėlių baro užkandinė veiks 8.00–21.00 val. Vakare bus siūlomas karštasis pa-
tiekalas.

- Savitarnos restoranas ir jo terasa veiks 11.4–15.00 val. Čia bus siūlomi įvai-
rūs užkandžiai, karštieji ir šaltieji patiekalai bei desertai.

- Parlamento narių restoranas / salonai veiks vakarais, 18.30–21.00 val. Čia
laukiamos ne mažesnės kaip 10 asmenų grupės. Vietas būtina rezervuoti prieš
24 valandas.

Spalio 23 d., šeštadienis:

- Gėlių baro užkandinė veiks 8.00–18.00 val.

- Parlamento narių baro užkandinė veiks 8.00–17.30 val.

- Savitarnos restoranas ir jo terasa veiks 11.4–15.00 val. Čia bus siūlomi įvai-
rūs užkandžiai, karštieji ir šaltieji patiekalai bei desertai.

- Parlamento narių restoranas / salonai veiks per pietus, 11.45–15.00 val. Čia
laukiamos ne mažesnės kaip 10 asmenų grupės. Vietas būtina rezervuoti prieš
24 valandas.

Prireikus pagalbos, raginame kreiptis adresu

INLO.Restauration@europarl.europa.eu.



3.5 PRIEINAMUMAS

Europos Parlamento patalpos yra visapusiškai prieinamos neįgaliesiems.

Nepamirškite nurodyti savo specialių poreikių registruodamiesi internetu. Mūsų tarny-
bos padarys viską, kad kuo geriau Jumis pasirūpintų, kai atvyksite.

3.6 TRANSPORTAS

3.6.1 Strasbūras

Strasbūre paprasta judėti viešuoju transportu ir pėsčiomis. Priešais įėjimą į Parla-
mento pastatą WEISS yra tramvajaus stotelė, iš kurios įvairiomis linijomis reguliariai
kursuoja tramvajai. Iš čia pasieksite ir miesto centrą. Be to, veikia platus autobusų
tinklas. Autobuso stotelė yra netoli įėjimo į pastatą CHURCHILL. Daugiau informacijos
apie Strasbūro viešojo transporto sistemą galima rasti adresu https://www.cts-
strasbourg.eu/en/. Prireikus galima pasinaudoti prie įėjimų į Europos Parlamento pas-
tatus laukiančių taksi automobilių paslaugomis.

Konferencijos plenarinės sesijos nariai gali naudotis Europos Parlamento oficia-
liais tarnybiniais automobiliais kelionėms į Parlamentą ir iš jo Strasbūre (jei turima
laisvų). Rezervuoti automobilį galima kreipiantis į Automobilių rezervavimo centrą,
pageidautina, e. pašto adresu cofe.inlotransport@europarl.europa.eu, tiesiogiai pas-
tato CHURCHILL fojė arba tel. +32 2 28 41000.

Rezervuoti būtina likus bent dviem valandoms iki kelionės. Visada turi būti laikomasi
1,5 metro saugaus atstumo. Praktiškai tai reiškia, kad oficialiu automobiliu vienu
metu gali važiuoti tik vienas keleivis, o mikroautobusu – ne daugiau kaip du ke-
leiviai.

Atkreipiame dėmesį, kad ši paslauga neteikiama lydintiems darbuotojams.

3.6.2 Kelionė į oro uostus ir iš jų

Kelionė maršrutiniu traukiniu iš Strasbūro oro uosto į Strasbūro stotį trunka 8 minu-
tes. Daugiau informacijos apie tvarkaraščius ir bilietus pateikiama adresu

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html.

Kelionėms į Strasbūro oro uostą ir iš jo galima rezervuoti ir Parlamento oficialų tarny-
binį automobilį (jei turima laisvų). Rezervuoti jį būtina bent prieš vieną dieną iki
20.00 val. Ši paslauga teikiama tik plenarinių sesijų nariams.

Be to, Strasbūro miestas plenarinių sesijų nariams siūlo pervežimo automobiliu arba
autobusu paslaugą (priklausomai nuo prašymų skaičiaus), visapusiškai laikantis ga-
liojančių higienos taisyklių. Ši paslauga teikiama šiuose oro uostuose:

 Badeno ir Karlsrūhės: www.badenairpark.de (atvykimo salė);



 Štutgarto: www.flughafen-stuttgart.de (1 terminalo antrajame aukšte veikian-
tis A informacijos punktas);

 Frankfurto prie Maino: www.frankfurt-airport.de (1 terminalo B salės 4 durys
šalia informacijos centro);

 Bazelio ir Miulūzo: www.euroairport.com (atvykimo salė Prancūzijos pusėje).

Adresas rezervacijoms: transport-europe@strasbourg.eu. Užsakymo patvirtinimą
gausite e. paštu.

Išsamesnę informaciją apie šią paslaugą tekia Strasbūro miesto Transporto tarnyba:

 tel. + 33 (0)3 68 98 77 03,

 e. paštas: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu arba transport-eu-
rope@strasbourg.eu.

3.7 STRASBŪRO MIESTO INFORMACIJOS PUNKTAS

Plenarinės sesijos metu – penktadienį ir šeštadienį – į visus Jūsų klausimus apie vieš-
nagę Strasbūre ir Elzase atsakys Strasbūro miesto informacinės tarnybos komanda.

Vieta: pastatas WEISS, pirmas aukštas, kabinetas T01073, ir pastato CHURCHILL
fojė.

3.8 NAKVYNĖ

Jei per sesijas Strasbūre prireiktų viešbučio kambario ar nakvynės vietos, siūlome pa-
sinaudoti tarnybos „Euraccueil“ paslaugomis: tel. +33 (0)3 88522838, e. paštas: eu-
raccueil@otstrasbourg.fr.

Nusprendus apsistoti viešbutyje Kėlio mieste (Vokietija) arba jo apylinkėse, reikės at-
sižvelgti į Vokietijoje taikomas COVID-19 prevencijos taisykles. Informaciją apie atvy-
kimo į Vokietiją taisykles galima rasti Vokietijos federalinės užsienio reikalų tarnybos
interneto svetainėje https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268.

Be to, reikėtų susisiekti su pasirinkto viešbučio administracija ir pasiteirauti apie taiko-
mus viešnagės reikalavimus (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo naudojimą, išanks-
tinius tyrimus ir t. t.).


