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Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomosios valdybos aštuntojo posėdžio 

apibendrinamoji ataskaita 

2021 m. gruodžio 4 d., šeštadienis 

11.00-12.00 val., nuotolinis posėdis 

Dalyviai: dalyvių sąrašas pateikiamas priede. 

Santrauka ir išvados 
 
Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomosios valdybos aštuntasis posėdis (nuotoline forma) 
įvyko 2021 m. gruodžio 4 d. Vykdomoji valdyba buvo skubiai sušaukta reaguojant į 
besikeičiančią epidemiologinę padėtį Europoje ir jos poveikį būsimai Konferencijos veiklai. 
 
Posėdžiui bendrai pirmininkavo Europos Parlamento narys Guy VERHOFSTADTAS, Slovėnijos 
ES reikalų valstybės sekretorius Gašperas DOVŽANAS ir už demokratiją ir demografiją 
atsakinga Komisijos pirmininkės pavaduotoja Dubravka ŠUICA. 
 
Vykdomoji valdyba pasikeitė nuomonėmis apie 2-ojo Europos piliečių forumo trečiąją sesiją 
Florencijoje. Vykdomoji valdyba patvirtino siūlomą sprendimą surengti forumą Florencijoje 
numatytomis dienomis – gruodžio 10–12 d., visapusiškai laikantis taikomų sveikatos apsaugos 
priemonių ir mišriu formatu. 
 
Vykdomoji valdyba taip pat pasikeitė nuomonėmis apie trečiąją Konferencijos plenarinę sesiją, 
kurią buvo numatyta surengti gruodžio 17–18 d. Strasbūre. Vykdomoji valdyba nusprendė 
atidėti šį Konferencijos plenarinį posėdį dėl kintančios COVID-19 padėties keliose valstybėse 
narėse, tačiau leisti plenarinės sesijos darbo grupėms rengti savo posėdžius gruodžio mėn. 
nuotoliniu būdu. 
 
 

1. Siūlomo sprendimo dėl 2-ojo Europos piliečių forumo trečiosios sesijos Florencijoje 
patvirtinimas 
 
Posėdį pradėjo bendrapirmininkis Gašperas Dovžanas, paaiškindamas, kad Vykdomoji valdyba 
buvo sušaukta aptarti COVID-19 padėties poveikį gruodžio mėn. numatytam Europos piliečių 
forumui Florencijoje ir trečiajai Konferencijos plenarinei sesijai Jis pabrėžė, kad sveikata 
turėtų būti didžiausias mūsų visų rūpestis, ir paaiškino, kad siekiama kartu nuspręsti dėl to, ar 
leisti surengti šiuos renginius mišriu formatu, ar atidėti. 
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Bendrapirmininkė Dubravka Šuica akcentavo, kad epidemiologinė situacija Europoje keičiasi 
labai greitai. Ji priminė, kad 1-ojo Europos piliečių forumo trečioji sesija, kurią buvo numatyta 
surengti gruodžio 3–5 d. Dubline, buvo atidėta, visų pirma atsižvelgus į instituto partnerio ir 
nacionalinių valdžios institucijų rekomendacijas. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad sveikatos padėtis 
Italijoje yra kitokia nei Dubline ir kad institutas partneris patarė, kad forumą Florencijoje 
galima surengti mišriu formatu, laikantis visų taikomų sveikatos apsaugos ir sanitarijos 
priemonių. 
 
Bendrapirmininkis Guy Verhofstadtas laikėsi nuomonės, kad forumas turėtų tęsti darbą, 
atkreipdamas dėmesį į teigiamą Florencijos vietos valdžios institucijų ir forumą rengiančio 
Europos universitetinio instituto vertinimą. Jis pabrėžė, kad mišrus formatas sudarytų sąlygas 
dalyvauti nuotoliniu būdu tiems dalyviams, kurie negalėtų atvykti į Florenciją, ir manė, kad 
atidėjimas be aiškaus tvarkaraščio keltų pavojų visai Konferencijai. 
 
Tolesnio pasikeitimo nuomonėmis metu: 
 

• daugelis dalyvių pritarė nuomonei, kad forumas turėtų dirbti mišriu formatu, kaip 
siūloma, atsižvelgiant į teigiamą vietos valdžios institucijų ir partnerių vertinimą ir 
laikantis vietos sveikatos apsaugos ir sanitarijos priemonių; 

• kai kurie dalyviai pabrėžė, kad svarbu išlaikyti Konferencijos pagreitį ir laikytis 
numatyto tvarkaraščio; 

• kai kurie dalyviai išreiškė susirūpinimą dėl blogėjančios sveikatos padėties įvairiose 
valstybėse narėse; 

• kai kurie dalyviai pažymėjo, kad nuotolinis dalyvavimas nesuteikia piliečiams tokios 
pat patirties kaip fizinis dalyvavimas. 

Bendrapirmininkis Gašperas Dovžanas reziumavo, kad Vykdomoji valdyba patvirtina siūlomą 
sprendimą surengti 2-ojo Europos piliečių forumo trečiąją sesiją Florencijoje numatytomis 
dienomis – gruodžio 10–12 d., visapusiškai laikantis taikomų sveikatos apsaugos priemonių ir 
mišriu formatu. 
 
Išvada 
Vykdomoji valdyba patvirtino siūlomą sprendimą surengti 2-ojo Europos piliečių forumo 
trečiąją sesiją Florencijoje numatytomis dienomis – gruodžio 10–12 d., visapusiškai laikantis 
taikomų sveikatos apsaugos priemonių ir mišriu formatu. 

 

2 Siūlomos gruodžio mėn. numatytos plenarinės sesijos darbotvarkės patvirtinimas 
 
Priėmus sprendimą gruodžio 10–12 d. Florencijoje surengti trečiąją 2-ojo forumo sesiją, 
bendrapirmininkis Guy Verhofstadtas pristatė siūlomą gruodžio 17–18 d. Konferencijos 
plenarinės sesijos darbotvarkę. Jis paaiškino, kad plenarinė sesija vyktų mišriu formatu ir 
visapusiškai laikantis Prancūzijoje galiojančių sveikatos apsaugos ir sanitarijos priemonių. Jis 
pabrėžė, jog svarbu, kad 2-asis forumas pateiktų savo rekomendacijas plenarinei sesijai iškart 
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po jų priėmimo, ir laikėsi nuomonės, kad, jei plenarinis posėdis neįvyktų, tai sutrukdytų 
Konferencijos dinamikai. 
 
Vėl keičiantis nuomonėmis Vykdomosios valdybos nariai ir stebėtojai pateikė argumentų už 
tai, kad plenarinė sesija būtų atidėta (dėl COVID-19 padėties, taip pat svarbu, kad plenarinėje 
sesijoje savo rekomendacijas galėtų pateikti abiejų forumų nariai, kad diskusijos nebūtų 
pernelyg susiaurintos ir neatsirastų disbalansas tarp forumų), ir už tai, kad ji nebūtų atidėta 
(svarbu, kad Konferencija išlaikytų pagreitį ir tęstų savo darbą; jei būtų nagrinėjamos vieno 
forumo narių pateiktos rekomendacijos, diskusijos galėtų būti tikslingesnės ir prasmingesnės). 
Kai kurie dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad narių, kurie plenarinėje sesijoje dalyvauja 
nuotoliniu būdu, patirtis yra skirtinga, ir laikėsi nuomonės, kad fizinis dalyvavimas plenarinėje 
sesijoje yra svarbi šios veiklos dalis, ypač piliečiams. 
 
Įvertinusi visus argumentus, Vykdomoji valdyba susitarė atidėti gruodžio mėn. numatytą 
Konferencijos plenarinę sesiją. Siekiant išlaikyti pagreitį ir sudaryti sąlygas Konferencijai tęsti 
darbą, plenarinės sesijos darbo grupės galėtų sušaukti savo posėdžius gruodžio mėn. 
nuotoliniu būdu. 
 
Išvada 
Vykdomoji valdyba nusprendė atidėti gruodžio 17–18 d. numatytą Konferencijos plenarinį 
posėdį dėl kintančios COVID-19 padėties keliose valstybėse narėse, tačiau leisti plenarinės 
sesijos darbo grupėms rengti savo posėdžius gruodžio mėn. nuotoliniu būdu. 

 
Kontaktinis asmuo: Bendro sekretoriato narė Eva-Maria Poptcheva  
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

4 December 2021, 11.00-12.00, virtual access 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Green : confirmed remote presence 

 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 
 
Represented by Ms Servane METZGER 

  
MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (EPP, DE) 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
OBSERVER Ms Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
 
Represented by Mr Oszkár ÖKRÖS 
State Secretary 

  
OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 

Minister for EU Affairs 
  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
Director General for European Affairs 
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Secretary General a.i. 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 

  
OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT) 
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  
OBSERVER 

(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the European Committee of the Regions 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG 
President of the European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(SGI Europe) 
Invited 

Ms Valeria RONZITTI 
Secretary General of SGI Europe 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 



 
 

6 
 

 

 

EXCUSED 

 

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  
OBSERVER 

 
Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Ms Sabine THILLAYE (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Jean-François RAPIN (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and 
European Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


