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Šiuo metu, Konferencija dėl Europos ateities vyksta visu pajėgumu. Po 
inauguracinės Konferencijos plenarinės sesijos Strasbūre 2021 m. birželio 
19 d., Europos piliečių forumai pradėjo savo darbą ir pirmą kartą surengė 
posėdį rugsėjo viduryje. Keturis forumus sudaro apie 800 atsitiktine tvarka 
atrinktų ES piliečių, atspindinčių ES įvairovę, kurie diskutuoja svarbiausiomis 
įvairiausių pagrindinių politikos sričių temomis. Europos piliečių forumai kartu 
su nacionaliniais piliečių forumais Konferencijoje atliks svarbų vaidmenį, nes 
jų rekomendacijos, kartu su Konferencijos daugiakalbėje skaitmeninėje 
platformoje pateiktomis idėjomis, bus svarstomos Konferencijos plenarinėje 
sesijoje, kurios metu bus pateikti pasiūlymai Vykdomajai valdybai dėl 
galutinių Konferencijos rezultatų.  

Konferencijos daugiakalbė skaitmeninė platforma, kurioje kiekvienas ES 
pilietis gali pareikšti savo nuomonę bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų, ir 
toliau sulaukė piliečių indėlio, o iki spalio mėn. pabaigos buvo pasidalyta 
daugiau kaip 9 000 idėjų. Paskelbtos pirmosios platformoje pateiktų idėjų 
ataskaitos, kuriose apžvelgiama idėjų, aptartų platformoje ir visoje ES 
organizuotuose su Konferencija susijusiuose renginiuose, įvairovė.   

2021 m. spalio 8–9 d. vykusiame Europos jaunimo renginyje daugiausia 
dėmesio skirta 16–30 metų jaunuolių nuomonei. Į renginį Strasbūre susirinkę 
ir nuotoliniu būdu dalyvavę jaunuoliai formulavo ir dalijosi savo idėjomis apie 
Europos ateitį.  

I. ĮVADAS  
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Svarbus atskaitos taškas buvo antroji Konferencijos plenarinė sesija, 
surengta 2021 m. spalio 22–23 d. Strasbūre. Pirmą kartą vyko visos 
sudėties plenarinė sesija, į kurią susirinko 80 Europos piliečių forumų 
atstovų. Plenarinėje sesijoje, į kurią susirinko ES įvairovę atspindintys 
dalyviai, buvo išklausyti pirmieji pranešimai apie vykstančius svarstymus 
forumuose, aptartos skaitmeninėje platformoje pateiktos piliečių idėjos, taip 
pat pasiūlymai, gauti per įvairius Konferencijos metu organizuotus renginius 
ir diskusijas. Plenarinei sesijai pirmininkavo trys Konferencijos 
bendrapirmininkiai: Europos Parlamento narys Guy Verhofstadt, Tarybai 
atstovavęs valstybės sekretorius Gašper Dovžan ir Komisijos pirmininko 
pavaduotoja Dubravka Šuica. 
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A. Daugiakalbė skaitmeninė platforma 

Daugiakalbė skaitmeninė platforma (https://futureu.europa.eu/) tebėra 
Konferencijos dėl Europos ateities tarpvalstybinių demokratinių diskusijų 
pagrindas. Joje kiekvienam ES piliečiui suteikiama galimybė dalyvauti 
bendraujant bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų. Jie gali pateikti savo idėjas, 
pritarti kitų žmonių idėjoms ir jas komentuoti. Be to, joje visi gali dalytis 
informacija apie Konferencijos renginius ir pranešti apie jų rezultatus. 
Dalyvių pateiktos idėjos yra viešai prieinamos, kaip ir su skaitmenine 
platforma susijusios atviros duomenų rinkmenos. 

Iki spalio mėn. pabaigos daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje apsilankė 
daugiau kaip 3,6 mln. unikalių lankytojų, 33 213 aktyvių dalyvių, buvo aptarta 
9 111 idėjų ir užregistruota beveik 3 500 renginių, o pastaraisiais mėnesiais 
dalyvių skaičius nuolat augo. Reikia toliau stengtis populiarinti šią platformą 
ir užtikrinti, kad ji pasiektų kuo daugiau piliečių. 

Kas vyksta  
Konferencijoje dėl Europos ateities? 

33 213 
Platformos dalyvių 

160 301 
Renginio dalyvių 

9 111 
Idėjų 

   

15 387 
Pastabų 

3 456 
Renginių 

45 470 
Patvirtinimų 

   

1 pav. Spalio 29 d. duomenys apie dalyvavimą (šaltinis: futureu.europa.eu)  

Dalyvių pasiūlymai platformoje renkami ir analizuojami, o už tai atsakingas 
rangovas parengia ataskaitas, kurios skelbiamos pačioje platformoje. 
Rugsėjo mėn. buvo paskelbta pirmoji tarpinė ataskaita, apimanti nuo 
2021 m. balandžio 19 d. iki rugpjūčio 2 d. surinktus pasiūlymus. 2021 m. 
spalio 15 d. paskelbta antroji tarpinė ataskaita, apimanti iki 2021 m. rugsėjo 
7 d. gautus pasiūlymus. Tuo pačiu metu taip pat buvo paskelbta papildoma 

II. VEIKLA EUROPOS LYGMENIU  

https://futureu.europa.eu/?locale=lt
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=lt
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=lt
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ataskaita, kurioje apžvelgiamas valstybių narių indėlis dalyvaujant platformos 
veikloje. 

Platformos veiklos ataskaitos rodo, kad kol kas populiariausios diskusijų 
temos yra Europos demokratija, klimato kaita ir aplinka Visų ES šalių piliečiai 
taip pat pateikė daugybę idėjų kitais klausimais ir Konferencijos renginiuose 
aptarė daug įvairių temų. 

 

Ataskaitos, įskaitant pagrindinių principų diagramas, suteikė naudingos 
informacijos pirmajam Europos piliečių forumų ciklui ir padėjo dalyviams 
nustatyti ir apibrėžti darbo kryptis. Tai taip pat buvo aptarta 2021 m. spalio 
23 d. vykusioje Konferencijos plenarinėje sesijoje ir ankstesniuose darbo 
grupių posėdžiuose. 

Trečioji tarpinė ataskaita turi būti parengta iki 2021 m. gruodžio mėn. ir bus 
įtraukta į paskutines Europos piliečių forumų sesijas ir būsimas 
Konferencijos plenarines sesijas. Ji apims dalyvių indėlį iki lapkričio mėn. 
pradžios. Galutinė ataskaita bus parengta kitais metais, kad ją būtų galima 
paskelbti prieš galutinę plenarinę sesiją 2022 m. pavasarį. Taip pat bus 
skelbiamos papildomos ataskaitos, skirtos atskiroms valstybėms narėms. 

Moderavimas leido užtikrinti, kad platforma taptų saugia erdve, kurioje 
piliečiai iš visų visuomenės grupių ir visų Europos kampelių jaustųsi patogiai 
ir būtų kviečiami prisidėti prie diskusijų. Bendro sekretoriato prižiūrima 
moderatorių grupė Vykdomosios valdybos vardu užtikrina, kad būtų 
laikomasi Konferencijos chartijos ir dalyvavimo taisyklių. Pastaraisiais 
mėnesiais moderatorių įsikišimo dėl įžeidžiančio turinio prireikė tik dėl 
nedidelės dalies pateikto turinio. 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/v64hsccr6w9ihdawj8umt9m9lup1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf%22;%20filename*=UTF-8''COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211110T080450Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ca6e0771a65ec1436603a59f20c25b573df55fb8bf480c1574a8ee009f7e8943
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=lt
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=lt
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B. Europos piliečių forumai 

Konferencijos dėl Europos ateities pagrindas yra Europos piliečių forumai, 
kuriose dalyvauja apie 800 piliečių iš įvairių ES visuomenės grupių ir 
kampelių. Juos organizavo trys institucijos, remdamosi bendrapirmininkių 
nustatyta tvarka, prižiūrint vykdomajai valdybai ir padedant konsorciumui. 
Europos piliečių forumų dalyviai buvo atsitiktinai atrinkti 2021 m. vasarą 
pagal 5 kriterijus, nustatytus bendroje deklaracijoje dėl Konferencijos dėl 
Europos ateities (pagal lytį, amžių, geografinę kilmę (ar iš miesto ar iš kaimo) 
ir pilietybę, socialine ir ekonominę padėtį bei išsilavinimo lygį). Kiekvienas 
Forumas susitinka tris savaitgalius: pirmoji sesija vyksta Strasbūre, antroji – 
internetu, o trečioji – keturiuose miestuose (Dubline, Florencijoje, Natoline ir 
Mastrichte), kuriuose dalyvius priima aukštojo mokslo įstaigos. 

2021 m. rugsėjo mėn. svarstymus pradėjo keturi teminiai forumai, kuriuos 
sudaro ne daugiau kaip 200 piliečių ir kurių bent trečdalis yra 16–25 metų 
amžiaus, atsitiktine tvarka atrinkti ir atspindintys ES demografinę ir socialinę 
įvairovę.  

Pirmoji kiekvieno forumo sesija vyko susitikus Strasbūre. Sesijos tikslas 
buvo nustatyti svarstymų darbotvarkę. Forumuose dalyvaujantys piliečiai 
pirmiausia svarstė ir plėtojo savo Europos viziją, o po to nustatė, kokie 
klausimai bus svarstomi atsižvelgiant į pagrindines forumų temas. Tada jie 
nustatė prioritetines temas, į kurias norėjo labiau įsigilinti ir skirti daugiau 
dėmesio, kad galėtų parengti konkrečias rekomendacijas Europos Sąjungos 
institucijoms, o jos galėtų imtis tolesnių veiksmų. Diskusijos ir bendras 
darbas vyko dvejais formatais: 

 pogrupiuose, kuriuos sudarė 12–14 piliečių. Kiekviename pogrupyje 
buvo kalbama keturiomis–penkiomis kalbomis ir kiekvienas pilietis 
galėjo kalbėti savo kalba. Pogrupių darbui vadovavo profesionalūs 
moderatoriai, kuriuos atrinko išorės paslaugų teikėjų konsorciumas; 

 plenarinėse sesijose, kuriose dalyvavo visi dalyviai. Plenarinėms 
sesijoms vadovavo du pagrindiniai diskusijos vedėjai. 

Diskusijų metu nustatytos prioritetinės temos buvo suskirstytos į 
vadinamuosius „srautus“ (t. y. pagrindines temas) ir „šalutinius srautus“ ir 
tapo antrųjų sesijų pagrindu. Šiuo tikslu dalyviai gavo pagrindinę informaciją 
apie temas, atitinkamą dalyvių indėlį, įskaitant analizę ir pagrindinių principų 
diagramas, iš daugiakalbės skaitmeninės platformos pirmosios tarpinės 
ataskaitos ir aukšto lygio išorės ekspertų pristatymus. Per pirmąsias sesijas, 
20 kiekvieno Konferencijos plenarinės sesijos forumo atstovų buvo atrinkti 
burtų keliu.  

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
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Rugsėjo 17–19 d. vyko pirmoji forumo „Stipresnė ekonomika, socialinis 
teisingumas ir darbo vietos; jaunimas, sportas, kultūra ir švietimas; 
skaitmeninė transformacija“ sesija. Šiame forume aptariama mūsų 
ekonomikos ir darbo vietų ateitis, ypač po pandemijos, tinkamai atsižvelgiant 
į susijusius socialinio teisingumo klausimus. Jame taip pat nagrinėjamos 
skaitmeninės transformacijos galimybės ir iššūkiai – tai viena iš svarbiausių į 
ateitį orientuotų diskutuojamų temų. Forume nagrinėjamas ir klausimas dėl 
Europos ateities jaunimo, sporto, kultūros ir švietimo srityse. Dalyvaujančius 
piliečius pasveikino bendrapirmininkis Europos Parlamento narys Guy 
Verhofstadt. Pirmosios sesijos darbas užbaigtas pritarus penkioms kryptims: 
„Darbas Europoje“, „Ekonomika ateičiai“, „Teisinga visuomenė“, „Mokymasis 
Europoje“ ir „Etiška ir saugi skaitmeninė transformacija“. Sesijos rezultatų 
ataskaitą galima rasti daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.  

Rugsėjo 24–26 d. įvyko pirmoji forumo „Europos demokratija; vertybės ir 
teisės, teisinė valstybė, saugumas“ sesija. Šis forumas nagrinėja su 
demokratija susijusias temas, tokias kaip rinkimai, dalyvavimas ne rinkimų 
metu, juntamas atotrūkis tarp žmonių ir jų išrinktų atstovų, žiniasklaidos 
laisvė ir dezinformacija. Forumas taip pat nagrinėja klausimus, susijusius su 
pagrindinėmis teisėmis ir vertybėmis, teisine valstybe ir kova su visų formų 
diskriminacija. Be to, forumas nagrinėja ES vidaus saugumo klausimus, 
pavyzdžiui, europiečių apsaugą nuo teroro aktų ir kitų nusikaltimų. Forumo 
dalyvius pasveikino bendrapirmininkis, ES Tarybai pirmininkaujančios 
Slovėnijos valstybės sekretorius ES reikalams, Gašper Dovžan. Pirmosios 
sesijos darbas užbaigtas pritarus penkioms kryptims: „Teisių ir 
nediskriminavimo užtikrinimas“, „Demokratijos ir teisinės valstybės apsauga“, 
„ES reformavimas“, „Europinės tapatybės kūrimas“, „Piliečių dalyvavimo 
stiprinimas“. Sesijos rezultatų ataskaitą galima rasti internete, daugiakalbėje 
skaitmeninėje platformoje.  

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=lt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=lt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=lt
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbEZ4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--355c6eae3947a90ce3b724952a23a95f58766e7d/Panel%201%20session%202%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbEZ4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--355c6eae3947a90ce3b724952a23a95f58766e7d/Panel%201%20session%202%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=lt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=lt
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajA5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a47046c87e9136e1cdfba52c8a3e9713e2804575/Panel%202%20session%201%20Report__FINAL.pdf
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Spalio 1–3 d. įvyko pirmoji forumo „Klimato kaita ir aplinka; sveikata“ sesija. 
Jame aptartas klimato kaitos poveikis, aplinkos klausimai ir nauji iššūkiai 
sveikatai, kurie kyla Europos Sąjungoje. Šios temos taip pat susijusios su 
ES tikslais ir strategijomis, pavyzdžiui, žemės ūkio, transporto ir judumo, 
energetikos ir perėjimo prie anglies dioksido neišskiriančių visuomenių, 
mokslinių tyrimų, sveikatos priežiūros sistemų, reagavimo į sveikatos krizes, 
prevencijos ir sveiko gyvenimo būdo srityse. Pirmojo posėdžio darbas 
užbaigtas pritarus penkioms kryptims: „Geresni gyvenimo būdai“, „Mūsų 
aplinkos ir sveikatos apsauga“, „Ekonomikos ir vartojimo perorientavimas“, 
„Tvarios visuomenės link“ ir „Rūpinimasis visais“. Sesijos rezultatų ataskaitą 
galima rasti daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.  

Spalio 15–17 d. pirmą kartą susitiko ketvirtasis forumas „ES pasaulyje / 
migracija“, šioje sesijoje visų pirma aptartas pasaulinis ES vaidmuo, įskaitant 
ES saugumo, gynybos, prekybos politikos, humanitarinės pagalbos ir 
vystomojo bendradarbiavimo, užsienio politikos, ES kaimynystės politikos ir 
plėtros tikslus ir strategijas. Jis taip pat skirtas tam, kaip ES turėtų spręsti 
migracijos klausimus. Piliečius pasveikino už demokratiją ir demografiją 
atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Dubravka Šuica. Pirmosios 
sesijos darbas užbaigtas pritarus penkioms kryptims: „Savarankiškumas ir 
stabilumas“, „ES – tarptautinė partnerė“, „Stipri ES taikiame pasaulyje“, 
„Migracija iš žmogiškosios perspektyvos“ ir „Atsakingumas ir solidarumas 
ES“. Sesijos rezultatų ataskaitą galima rasti daugiakalbėje skaitmeninėje 
platformoje.  

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=lt
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajQ5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6b0e1a23653b2295dafdb73a356d95ffdad7c0e0/Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=lt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=lt
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVZHIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9b49d1a172c2fe0d8e6ff29ae0c38dd0142573e1/Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf
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C. Europos jaunimo renginys (spalio 8–9 d.) 

Spalio 8–9 d. vykusiame Europos jaunimo renginyje (EYE2021) dalyvavo 
10 000 jaunuolių, kurie internetu ir Europos Parlamente Strasbūre formulavo 
ir dalijosi savo idėjomis apie Europos ateitį. Europos jaunimo renginiai yra 
unikali galimybė 16–30 metų jaunuoliams bendrauti tiesiogiai ir internetu, 
įkvėpti vieni kitus ir keistis nuomonėmis su ekspertais, aktyvistais, nuomonės 
formuotojais ir sprendimus priimančiais asmenimis pačiame Europos 
demokratijos centre. 

Nuo 2021 m. gegužės mėn., bendradarbiaujant su visos Europos jaunimo 
organizacijomis, internetu buvo surinkta daugiau kaip 2 000 jaunų piliečių 
pasiūlymų iš visos Europos Sąjungos. Be to, buvo surengtos kelios sesijos, 
kuriose daugiausia dėmesio skirta Konferencijai dėl Europos ateities. Šios 
sesijos vyko tiek internetu prieš renginį, tiek per Europos jaunimo renginius 
Strasbūre. 

Po renginio, 20 svarbiausių dalyvių pasiūlytų idėjų (po dvi iš kiekvienos 
Konferencijos temos) buvo pateiktos 23 kalbomis išleistoje Konferencijos dėl 
Europos ateities jaunimo idėjų ataskaitoje. Renginio ataskaitą spalio 23 d. 
Konferencijos plenarinei sesijai pristatė jauni Europos piliečių forumų 
dalyviai, kurie taip pat dalyvavo EYE2021 renginyje. Visas surinktas idėjas 
galima rasti adresu search.youthideas.eu. 

 

http://www.eye2021.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
http://search.youthideas.eu/
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D. Antroji plenarinė sesija (spalio 22–23 d.)  

Antroji Konferencijos plenarinė sesija įvyko 2021 m. spalio 22–23 d. Daugiau 
kaip 400 Konferencijos plenarinės sesijos narių dalyvavo vietoje arba 
nuotoliniu būdu. 

 

Bendrapirmininkių vardu Guy Verhofstadt pasveikino Konferencijos narius 
pradėjus antrąją plenarinę sesiją ir pažymėjo, kad prieštaravimų dėl 
darbotvarkės nėra. Jis atskirai pasveikino 80 piliečių, atstovaujančių 
keturiems Europos piliečių forumams, kurie pirmą kartą prisijungė prie 
Konferencijos plenarinės sesijos, ir pasidžiaugė, kad plenarinės sesijos 
sudėtis jau yra galutinė. Bendrapirmininkė Dubravka Šuica taip pat 
pasveikino forumo atstovus ir pabrėžė, kad Konferencija turi būti orientuota į 
piliečius ir ypač šiltai pasveikino Vakarų Balkanų atstovus. Bendrapirmininkis 
Gašper Dovžan pabrėžė, kad Konferencija yra piliečių iniciatyva grindžiamas 
projektas ir kad antrojoje plenarinėje sesijoje bus aptariami atsiliepimai, 
gaunami iš Europos piliečių forumų, nacionalinių forumų ir renginių, Europos 
jaunimo renginio ir daugiakalbės skaitmeninės platformos.  

Bendrapirmininkė Dubravka Šuica pristatė Europos piliečių forumus. Ji 
pažymėjo, kad pati matė įspūdingą labai įvairių piliečių grupių įsipareigojimą 
dalyvauti forumų veikloje. 800 keturių forumų dalyvių susirinko į pirmąsias 
sesijas ir pradėjo svarstyti atitinkamas temas. Artimiausiais mėnesiais jie tęs 
diskusijas ir pateiks savo rekomendacijas plenarinei sesijai.  Tada ji pakvietė 
kalbėti po du atstovus iš visų keturių Europos piliečių forumų. Pristatymuose 
atstovai pabrėžė, kad forumai sutelkė dėmesį į ateities vizijos formavimą 
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savo atitinkamose srityse, nustatė darbo kryptis1 ir susijusias potemes ir juos 
išsamiau aptars per kitas savo sesijas.  

Po to buvo pradėtos diskusijos. Kalbėtojai, be kitų klausimų, aptarė ir šias 
temas:  

 teigiamai įvertino tai, kad po piliečių forumų pirmųjų sesijų gauta 
atsiliepimų, pabrėžė, kad juose jau nustatytos labai aktualios temos, ir 
jog svarbu išklausyti piliečių idėjas ir didžiausią dėmesį Konferencijoje 
skirti būtent joms; 

 pabrėžė, kad Konferencijos darbas turėtų duoti konkrečių ir 
apčiuopiamų rezultatų; 

 paragino struktūriškai imtis veiksmingų tolesnių veiksmų, susijusių su 
galutiniais rezultatais; 

 pabrėžė, kad ES institucijoms ir valstybėms narėms tenka labai 
svarbus vaidmuo užtikrinant, kad Konferencijos rezultatai būtų 
įgyvendinti; 

 atkreipė dėmesį į svarbų vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį 
visame procese; 

 mano, kad piliečių forumai yra novatoriška dalyvaujamosios 
demokratijos forma, kuri galėtų būti tęsiama kaip pastovesnis ir labiau 
struktūruotas piliečių dalyvavimo būdas ateityje. 

 

                                                
1. Dėl forumų darbo krypčių, potemių ir ataskaitų žr.: Europos piliečių forumai. Konferencija 
dėl Europos ateities. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=lt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=lt
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Kai kurie dalyviai pabrėžė, jog reikia išklausyti piliečius iš visų visuomenės 
grupių ir su jais bendrauti; taip pat, kad Konferencija turi būti įvairi ir įtrauki. 
Kiti laikėsi nuomonės, kad plenarinei sesijai reikės daugiau laiko aptarti 
įvairioms temoms, pasiūlytoms forumų diskusijų metu ir per daugiakalbę 
skaitmeninę platformą. 

Kai kurie kalbėtojai teigė, kad Konferencijoje daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama su politika susijusiems klausimams, o ne institucinėms reformoms ir 
kompetencijos iššūkiams, o kiti pabrėžė, kad ES turi gebėti pasiekti rezultatų 
pageidaujamos politikos srityje. 

Konferencijos dalyviai pateikė įvairių klausimų, susijusių su aštuonių 
Europos piliečių forumų atstovų pristatytoms temoms ir kryptimis, įskaitant 
šias temas: 

 parama geresnės ir stipresnės ekonomikos kūrimui, kartu užtikrinant 
socialinę sanglaudą ir teisingumą, įskaitant galimybę visiems gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas, išsilavinimą, minimalias pajamas ir 
būstą; 

 kovos su klimato kaita veiksmai vykdant teisingą pertvarką; 
 teisingas ir bendras požiūris į migraciją;  
 demografinių pokyčių problemų sprendimas;  
 skaitmeninių technologijų plėtra ir skaitmeninių teisių apsauga (saugi ir 

skaidri skaitmeninė visuomenė); 
 strateginio savarankiškumo poreikis; 
 bendra užsienio politika. 

Keletas narių taip pat iškėlė klausimus, susijusius su: 

 pagarba teisinės valstybės principui ir žiniasklaidos laisvei, kaip 
pagrindiniams ES principams; 

 poreikiu gerbti visų valstybių narių konstitucinį identitetą; 
 bendrų vertybių ir pagrindinių teisių svarba;  
 poreikiu toliau plėtoti dalyvaujamąją demokratiją, tiesioginį dalyvavimą 

ir skaidrumą ES sprendimų priėmimo procese.  

Bendrapirmininkis Gašper Dovžan pakvietė nacionalinių forumų ir 
renginių atstovus pristatyti savo darbą. Pristatymuose atstovai apžvelgė 
savo vykdomą ir planuojamą veiklą įvairiais lygmenimis ir darbą su įvairiais 
subjektais. Kai kurie iš jų nurodė preliminarias temas tolesnėms diskusijoms 
ir apie jas pranešė.  

Daugelis kalbėtojų atkreipė dėmesį į jaunimo dalyvavimo svarbą ir išskyrė 
renginius, kuriuose dalyvauja jaunimas, įskaitant studentus. Jie pabrėžė tam 
tikrus iššūkius, su kuriais susiduria jaunimas, ir išdėstė kai kuriuos šių 
renginių rezultatus. 

Keletas atstovų taip pat pabrėžė pilietinės visuomenės svarbą organizuojant 
daugelį renginių nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, taip pat 
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užtikrinant, kad Konferencija pasiektų visų Europos Sąjungos vietovių 
piliečius, įskaitant marginalizuotas grupes. 

Keletas nacionalinių forumų ir renginių atstovų išreiškė susirūpinimą dėl to, 
kad svarstant šį darbotvarkės punktą diskusijose dalyvavo mažiau žmonių, ir 
pabrėžė, jog labai svarbu, kad visi plenarinės sesijos nariai išklausytų, ką 
piliečiai turi pasakyti, ir veiksmingai imtųsi tolesnių su jų rekomendacijomis 
susijusių veiksmų.    

Po pietų bendrapirmininkis Guy Verhofstadt pratęsė sesiją ir pakvietė kalbėti 
tris Europos jaunimo renginio (EYE) dalyvius, kurie taip pat yra Europos 
piliečių forumų nariai. Jie pristatė Konferencijos nariams 20 geriausių idėjų, 
kurias atrinko EYE dalyvaujantys jaunieji piliečiai ir kurias galite rasti 
Jaunimo idėjų ataskaitoje. Jie pabrėžė, kad jaunimas turi apčiuopiamą 
bendros Europos viziją. Bendrapirmininkis Guy Verhofstadt pažymėjo, kad 
pasiūlymai yra labai plataus užmojo ir norint įgyvendinti kai kuriuos iš jų, 
reikės vykdyti nuodugnias reformas. Jis pasiūlė juos aptarti kartu su 
tarpinėmis daugiakalbės skaitmeninės platformos ataskaitomis. 

Tada, bendrapirmininkis Verhofstadt pradėjo diskusijas dėl daugiakalbės 
skaitmeninės platformos, atkreipdamas dėmesį į kai kuriuos pagrindinius 
statistinius duomenis. Jis atkreipė dėmesį į padidėjusį dalyvavimą, tačiau 
manė, kad reikia ir toliau skatinti dalyvavimą. Bendrapirmininkis atkreipė 
dėmesį į labiausiai remiamas ir aktyviausiai aptartas platformos idėjas 
įvairiomis temomis, kurios paskelbtos antrojoje tarpinėje ataskaitoje, ir 
padarė išvadą, kad piliečiai yra ne tik kritiški, bet ir labai konstruktyvūs bei 
norintys patobulinti ES.  

Po to vykusiose diskusijose keletas kalbėtojų pabrėžė platformos unikalumą 
ir novatoriškumą, kuri suteikia piliečiams galimybę išsakyti savo nuomonę ir 
diskutuoti visomis oficialiosiomis ES kalbomis, ir atkreipė dėmesį į jau ir taip 
didelį atsiliepimų ir lankytojų skaičių. Buvo pažymėta, kad, nepaisant 
pirminio susirūpinimo dėl cenzūros, reikėjo blokuoti tik kelis naudotojus. Kiti 
manė, kad dalyvių skaičius turėtų būti didesnis ir kad platforma dar nėra 
pakankamai gerai žinoma bei nepasiekė pakankamai piliečių (ypač jaunimo 
ir moterų), todėl reikia dėti daugiau pastangų platformai populiarinti. Kai 
kurie ragino užtikrinti, kad platforma būtų prieinama ir patogi naudoti visiems, 
įskaitant neįgaliuosius. Kai kurie pasiūlė tęsti platformos veiklą ir po 
Konferencijos, galbūt ateityje organizuojant labiau struktūruotą piliečių 
dalyvavimą.  

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=lt
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Buvo pabrėžta, kad daugelis platformoje pateiktų idėjų jau buvo įtrauktos į 
diskusijas forumuose, o vėliau vykusiuose debatuose keliuose 
pasisakymuose buvo tiesiogiai remiamasi platformoje pateiktomis idėjomis. 
Pranešėjai išdėstė daugybę prioritetų, susijusių su šiomis politikos sritimis: 
skaitmeninė transformacija, ekonomika ir konkurencingumas, regionų 
vaidmuo, finansinės paslaugos, socialinis teisingumas, sveikata, teisinė 
valstybė, demokratija, piliečių dalyvavimas, aplinka ir klimatas, migracija, 
energetika, pagrindinės teisės, vertybės, užsienio politika, bendra gynyba, 
saugumas, švietimas ir kultūra. 

Kai kurie komentavo pačios Konferencijos eigą ir darbą. Ne kartą buvo 
iškeltas poreikis imtis konkrečių tolesnių veiksmų, susijusių su konferencijos 
rezultatais ir taip pat pabrėžta, kad svarbu įtraukti Vakarų Balkanų 
partnerius. Kai kurie dalyviai paprašė piliečiams suteikti daugiau galimybių 
bendrauti su kitais plenarinės sesijos nariais, ypač su išrinktais atstovais. 
Bendrapirmininkis Guy Verhofstadt atkreipė dėmesį į susirūpinimą dėl 
piliečių dalyvavimo ir pabrėžė, kad kitų plenarinių sesijų formatas bus kitoks, 
nes jose daugiausia dėmesio bus skiriama Europos piliečių forumų 
rezultatams, taigi bus koncentruojamasi į piliečių indėlį.  

Trys bendrapirmininkiai padėkojo visiems už dalyvavimą ir indėlį ir užbaigė 
antrąją Konferencijos plenarinę sesiją. 

Spalio 22 d., penktadienį, pirmą kartą susitiko devynios plenarinės sesijos 
darbo grupės, iš kurių kiekvieną sudaro apie 50 plenarinės sesijos narių ir 
kurios apima visas platformos ir Europos piliečių forumų temas. Kiekvienos 
institucijos – Europos Parlamento, Europos Komisijos, ES Tarybos ir 
nacionalinių parlamentų atstovai pirmininkauja dviem skirtingoms darbo 
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grupėms, o Europos jaunimo forumo pirmininkas – vienai darbo grupei. Per 
pirmąjį posėdį, darbo grupės pradėjo svarstyti pirmuosius įvairių nacionalinių 
ir Europos piliečių forumų įspūdžius, taip pat daugiakalbėje skaitmeninėje 
platformoje pateiktas nuomones, susijusias su jų atitinkamomis temomis.  

E. Vykdomoji valdyba  

Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomoji valdyba 2021 m. liepos–spalio 
mėn. posėdžiavo du kartus – liepos 19 d. ir rugsėjo 20 d. Išsamios visų 
posėdžių ataskaitos visomis kalbomis pateikiamos daugiakalbėje 
skaitmeninėje platformoje Vykdomajai valdybai skirtame skyriuje.  

 

Vykdomoji valdyba patvirtino Konferencijos darbo tvarkos taisyklių 16 
straipsnio pakeitimą dėl aktyvesnio atstovavimo vietos ir regioninės valdžios 
institucijoms ir socialiniams partneriams Konferencijos plenarinėse sesijose. 
Vykdomoji valdyba taip pat buvo informuota apie atnaujintus praktinius 
Europos piliečių forumų organizavimo aspektus, visų pirma susijusius su 
forumų tvarka ir vieta, taip pat apie temų nustatymo metodiką, pasirengimo 
Konferencijos plenarinėms darbo grupėms padėtį ir bendrą komunikacijos 
planą dėl Konferencijos dėl Europos ateities.  

Rugsėjo 20 d. posėdyje Vykdomoji valdyba buvo informuota apie Europos 
piliečių forumus, ypač apie teigiamą patirtį, įgytą pirmojoje 1 forumo sesijoje, 
ir surengė keitimąsi nuomonėmis. Vykdomoji valdyba taip pat buvo 
informuota apie daugiakalbę skaitmeninę platformą, įskaitant tarpines 
ataskaitas ir platformos moderavimą, ir surengė keitimąsi nuomonėmis. Be 
to, ji patvirtino spalio 22–23 d. Konferencijos plenarinės sesijos darbotvarkės 

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=lt
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projektą, kuriame temos sugrupuotos rytiniuose ir popietiniuose 
posėdžiuose, ir surengė keitimąsi nuomonėmis dėl inauguracinės 
Konferencijos plenarinės sesijos. Galiausiai Vykdomoji valdyba buvo 
informuota apie pasirengimo Konferencijos plenarinėms darbo grupėms 
dabartinę padėtį ir aptarė neišspręstus klausimus.  

F. Kita veikla  

Komunikacija apie Konferenciją dėl Europos ateities yra bendra ES 
institucijų – Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos ir valstybių 
narių – atsakomybė. Konferencijos viešinimas visų pirma reiškia 
daugiakalbės skaitmeninės platformos, kuri yra pagrindinis Konferencijos 
centras, populiarinimą. ES institucijos toliau koordinavo pastangas plačiai 
informuoti apie Konferenciją dėl Europos ateities ir jos atskirus ramsčius bei 
renginius. Jos tai darė vykdydamos tikslines socialinės žiniasklaidos 
kampanijas, įskaitant mokamą reklamą, organizuodamos informavimo 
renginius ir juose dalyvaudamos (įvyko keletas šimtų tokių renginių, dar 
daugiau bus rengiama ateityje), taip pat remdamos kokybišką informavimą 
tradicinėje žiniasklaidoje.  

Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. imtasi plataus masto komunikacijos veiksmų, 
kuriais populiarinami Europos piliečių forumai ir informuojama apie juos. Be 
kitų, numatyti tokie veiksmai: 

 informacija spaudai ir žiniasklaidai skirti paketai (pranešimai spaudai, 
patarimai žiniasklaidai, informaciniai dokumentai, tiesioginė transliacija 
internetu ir t. t.); 

 kvietimai žurnalistams stebėti pirmąsias Strasbūre vykstančias sesijas 
(iš viso dalyvavo daugiau nei 100 žurnalistų); 

 keturi techniniai informaciniai pranešimai žiniasklaidai (trys Strasbūre ir 
vienas Briuselyje); 

 įgalinti forumų veikloje dalyvaujančius piliečius tapti Konferencijos 
„ambasadoriais“ ir aktyviai veikti tradicinėje žiniasklaidoje ir 
socialiniuose tinkluose; 

 piliečių vaizdo pasisakymai, skirti naudoti komunikacijos tikslais.   

https://futureu.europa.eu/?locale=lt
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Dėl šių veiksmų informacija apie Konferenciją plačiai pasklido visoje ES ir 
socialiniuose tinkluose. Daugelis forumo narių pateikė savo asmenines 
istorijas ir idėjas apie Europos ateitį. 
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Europos regionų komitetas vykdė tvarią komunikacijos ir informavimo veiklą, 
be kita ko, organizavo daugiau kaip 120 renginių vietos lygmeniu, įskaitant 
tarpvalstybinius ir tarpnacionalinius piliečių forumus ir kelis aukšto lygio 
renginius. Šių metų Europos regionų ir miestų savaitė – svarbus ES 
renginys, skirtas regionų ir vietos suinteresuotiesiems subjektams, kuriame 
dalyvavo 17 600 dalyvių, prisidėjusių prie Konferencijos dėl Europos ateities 
demokratinių diskusijų.  

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas taip pat ėmėsi veiksmų 
siekdamas užtikrinti, kad jo nariai ir jų atstovai galėtų visapusiškai dalyvauti 
pirmose tiesioginėse piliečių diskusijose apie būsimus ES iššūkius ir 
prioritetus visoje Europoje. EESRK grupės arba skyriai rėmė keletą vietos 
renginių, įskaitant nacionalines konsultacijas ir centriniu lygmeniu 
organizuojamus renginius, taip pat informavimo ir mokymo sesijas 
atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant socialinius 
partnerius ir organizuotą pilietinę visuomenę, siekiant pakviesti juos prisidėti 
ir paaiškinti jiems įvairius aspektus.  

Europa Merų paktu taip pat paragino visas pasirašiusiąsias šalis aktyviai 
dalyvauti ir skleisti šią žinią savo piliečiams. Su Konferencija dėl Europos 
ateities buvo susieti keli vykstančios kampanijos renginiai, skirti atnaujintam 
užmojui sukurti teisingesnę ir neutralaus poveikio klimatui Europą. Pilietinės 
visuomenės konvencija dėl Europos ateities ir kitos pilietinės visuomenės 
organizacijos bei platformos ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
parėmė bendras pastangas ir bendrą tikslą.  

 

  

http://cor.europa.eu/lt/
https://cor.europa.eu/lt/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx#Renginiai
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/lt
https://www.eesc.europa.eu/lt/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.eesc.europa.eu/lt/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.merupaktas.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Pagal bendrą deklaraciją, Konferencija yra Europos Parlamento, Tarybos ir 
Europos Komisijos bendra iniciatyva. Šios institucijos veikia kaip lygiaverčiai 
partneriai kartu su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į savo nacionalinius ypatumus, prisideda prie Konferencijos 
rengdamos papildomus renginius. 

Valstybėse narėse vykdoma veikla apima įvairius renginius ir iniciatyvas 
nacionaliniu, regionų, vietos ir, kai kuriais atvejais, tarpvalstybiniu lygmeniu, 
kuriuose dalyvauja tūkstančiai dalyvių.  Pagrindinis šių renginių ir iniciatyvų 
tikslas – išklausyti piliečius ir kuo labiau juos įtraukti į diskusijas apie 
Europos Sąjungą. Įtraukumas ir bendravimas su piliečiais taip pat yra šių 
renginių ir iniciatyvų prioritetas, siekiant įtraukti tuos, kurie paprastai 
neaktyvūs ar nedalyvauja sprendžiant ES klausimus.  

Siekiant informuoti kuo daugiau piliečių, buvo parengtos įvairios kampanijos 
ir iniciatyvos, skirtos informuotumui apie Konferenciją ir jos skaitmeninę 
platformą valstybėse narėse didinti ir piliečių dalyvavimui skatinti. Kelios 
valstybės narės taip pat sukūrė Konferencijai skirtas specialias interneto 
svetaines, kad būtų sukuti informacijos centrai nacionaliniu lygmeniu. 

Vyko arba yra organizuojami įvairių rūšių renginiai, derinant centralizuotus ir 
decentralizuotus metodus, įskaitant įvairių formų paramą pagal principą „iš 
apačios į viršų“ įgyvendinamoms iniciatyvoms.  

Veiklą ir renginius valstybėse narėse organizavo arba organizuoja įvairios 
institucijos ir suinteresuotieji subjektai, įskaitant nacionalines, regionų ir 
vietos valdžios institucijas, pilietinės visuomenės organizacijas, socialinius 
partnerius, asociacijas ir piliečius. Kai kuriais atvejais nevyriausybinės 
organizacijos, kultūros institucijos, ekspertų grupės, universitetai ir mokslinių 
tyrimų institutai taip pat aktyviai dalyvauja organizuojant su Konferencija 
susijusius renginius. Komisijos atstovybės valstybėse narėse ir Europos 
Parlamento ryšių biurai glaudžiai bendradarbiauja organizuojant daugelį 
Konferencijos veiklų ir renginių. 

Tam tikra Konferencijos metu organizuojama veikla apima konsultacijas 
internetu, debatus, diskusijų serijas, praktinius seminarus, seminarus, 
apklausas ir tikslines grupes.  

Daugelyje šių veiklų ir renginių ypatingas dėmesys skiriamas jaunosios 
kartos dalyvavimui, pavyzdžiui, vykdant veiklą su studentais ar moksleiviais, 
glaudžiai bendradarbiaujant su mokyklomis, švietimo institutais ir 
universitetais. 

III. VEIKLA NACIONALINIU, 
REGIONINIU IR VIETOS 
LYGMENIMIS 
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Renginiai turi būti registruojami skaitmeninėje platformoje, o organizatoriai 
raginami įkelti renginių ataskaitas, kad jų rezultatai, kaip ir visa platformoje 
pateikta informacija, galėtų būti įtraukti į Konferencijos procesą rengiant 
platformos ataskaitas.  

Be to, kelios valstybės narės rengia nacionalinius piliečių forumus, kuriuose 
piliečiai, atstovaujantys plačiajai visuomenei, aptaria savo Europos ateities 
prioritetus. Kaip numatyta bendroje deklaracijoje, Konferencijos plenarinėje 
sesijoje bus svarstomos nacionalinių ir Europos piliečių forumų 
rekomendacijos, sugrupuotos pagal temas be iš anksto nustatytų rezultatų ir 
neapribojant taikymo srities iš anksto apibrėžtomis politikos sritimis.  

Siekiant padėti valstybėms narėms, norinčioms organizuoti nacionalinius 
piliečių forumus, 2021 m. gegužės 26 d. paskelbti vadovai, kuriose nurodyti 
tinkamo svarstymo principai.2 

 

  

                                                
2. Vadovus galima rasti daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje: 
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=lt  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=lt
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=lt
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Europos piliečių forumai surengs trečiąsias sesijas ir pateiks savo 
rekomendacijas. Įnašai į daugiakalbę skaitmeninę platformą ir diskusijos 
tęsiasi, o galutinė ataskaita bus parengta 2022 m. pradžioje. Kitą 
Konferencijos plenarinę sesiją numatyta surengti 2022 m. sausio 21–22 d. 
Joje bus pradėtos diskusijos ir aptartos nacionalinių ir Europos piliečių 
forumų rekomendacijos.  

Daugiau informacijos apie Konferenciją galima rasti adresu 
https://futureu.europa.eu/?locale=lt 

 

 

 

 

IV. TOLESNI VEIKSMAI 

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