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1. Pirmininko įžanginės pastabos 
 

Posėdis vyko mišria forma. G. Krichbaum pažymėjo, kad C. Beaune atsiprašo už tai, kad praleidžia 
pirmąjį posėdį, nes šią dieną turi skubių pareigų, susijusių su Europos Vadovų Tarybos susitikimu, 
kuriame jis privalo dalyvauti. Pirmiausia kalbėti G. Krichbaum pakvietė Europos piliečių forumo 
atstovus, paprašė juos prisistatyti ir išdėstyti tai, kas buvo aptarta, konkrečiame Piliečių forume. 
Atkreiptas dėmesys į naujovišką konferencijos ir šios plenarinės sesijos grupės pobūdį. 

 
2. Diskusija 

 
Piliečių forumo dalyviai buvo nepasirengę kalbėti posėdžio pradžioje, todėl kiti dalyviai pradėjo diskusiją 
ir forumo atstovai prie jos prisijungė vėliau. 

 
Pagrindinės nagrinėtos temos buvo: 

 
Europos kaimynystės politika ir Europos Sąjungos plėtra 

• Kelių darbo grupių nariai pabrėžė ypatingą Vakarų Balkanų priėmimo į Europos Sąjungą 

proceso svarbą ir mintį, kad ES plėtra turi vykti nesusilpninant ES sprendimų priėmimo 

procesų ir kad, be kita ko, reikėtų atlikti vieningo balsavimo peržiūrą. 

 
Europos vertybės ir vizija, turint mintyje būsimą ES vietą pasaulyje 

 Savarankiška Europa yra toji, kuri gali greitai įvertinti iškilusias grėsmes ir jas pašalinti. 

 Dauguma pabrėžė mintį, kad Europos vertybės turi būti aktyviai puoselėjamos visuose 

ES tarptautiniuose veiksmuose (tiek prekyboje, tiek santykiuose su kitomis šalimis). 

Šios vertybės išskiria Europą iš visų kitų. 

 Daug kartų paminėti santykiai su JAV, Rusija ir Kinija, taip pat paminėta Turkija. 

 Turi būti užtikrinama, kad ES pajėgtų veikti (priemonės ir sprendimų priėmimo 

procedūros). 

 
Europos saugumas ir gynyba 

• Kalbant apie ES santykius su NATO, kyla klausimas, ar yra galimybių ES būti aktyvesnei, tačiau 

vis tiek sutelkti dėmesį į taikią, bet saugią ES. 

• Reikia koordinuotai panaudoti visas turimas ES priemones tarptautiniu lygiu. 

 
Europos prekybos politika ir ekonomika 

• ES gali daryti poveikį ir paskatinti pokyčius per prekybą ir reglamentavimą, kartu 

užtikrindama, kad ES būtų trokštama vieta bendrovėms kurti verslą. 



 

 

• Ji turėtų siekti įsitvirtinti tarp didelių rinkos dalyvių, tokių kaip Kinija ir JAV. 

 
Darbo grupės nariai iš Piliečių forumo ir kitų grupių taip pat paminėjo kitus klausimus: keli kalbėtojai 
aptarė poreikį aktyvinti dalyvavimą Europos Parlamento rinkimuose ir labiau įtraukti piliečius per 
laikotarpį iki rinkimų. Pabrėžta geresnės komunikacijos ir švietimo apie demokratiją svarba, taip pat 
poreikis užtikrinti ES sprendimų priėmimo proceso skaidrumą. 

 
3. Pirmininko baigiamosios pastabos 

 
Pirmininkas patvirtino, kad visi darbo grupės nariai aktyviai ragina nustatyti aiškią diskusijų struktūrą. 
Būsimuose posėdžiuose bus ypač svarbu nustatyti pagrindines temines klausimų grupes ar temas, 
kurias galima būtų aptarti vieną po kitos, kiekvieną diskusiją pradedant piliečių atstovui iš piliečių 
forumo. Jis taip pat pritarė kitiems nariams, norintiems užtikrinti, kad ši darbo grupė pateiktų ką nors 
naudinga ir konkretaus plenarinei sesijai. Forumų ir platformų ataskaitos, taip pat šiame posėdyje 
minėtos idėjos galėtų iš tiesų pasitarnauti nustatant struktūrą. Pirmininkas paminėjo, jog jis paskutinę 
minutę pakeitė nuolatinį pirmininką C. Beaune ir kad C. Beaune bus informuotas apie šio posėdžio 
rezultatus, siekiant užtikrinti, kad būsimų posėdžių metu būtų padaryta tai, ko tikimasi. 

  



 

 

II priedas. Darbo grupės „ES pasaulyje“ narių sąrašas 
 
PIRMININKAS Clément BEAUNE (Hans DAHLGREN nuo 2021 m. sausio 1 d.) 
 

Dr. Francisco ALDECOA Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Concepción ANDREAU 

RODRIGUEZ 
Regionų komitetas 

 Olivier BALDAUFF Taryba 
 Clément BEAUNE Taryba 
 Simone BEISSEL Nacionaliniai parlamentai 
 Rozalia-Ibolya BIRO Nacionaliniai parlamentai 
 Séamus BOLAND Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 
 Josep BORRELL Europos Komisija, EIVT 
 Mansef CAMPOS Europos piliečių forumai 
 Fabio Massimo CASTALDO Europos Parlamentas 
 Włodzimierz CIMOSZEWICZ Europos Parlamentas 
 Deirdre CLUNE Europos Parlamentas 
 Péter CSAKAI-SZOKE Europos piliečių forumai 
 Hans DAHLGREN Taryba 
 Benedetto DELLA VEDOVA Taryba 
 Verena DUNST Vietos / regiono atstovė 
 Christian FEUSTEL Socialiniai partneriai 
 Carlo FIDANZA Europos Parlamentas 
 Domagoj HAJDUKOVIĆ Nacionaliniai parlamentai 
 Stephanie HARTUNG Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Danuta HÜBNER Europos Parlamentas 
 Gisèle JOURDA Nacionaliniai parlamentai 
 Eric JULIEN Europos piliečių forumai 
 Roelien KAMMINGA Nacionaliniai parlamentai 
 Bogdan KLICH Nacionaliniai parlamentai 
 Rihards KOLS Nacionaliniai parlamentai 
 Gunther KRICHBAUM Nacionaliniai parlamentai 
 Andrius KUBILIUS Europos Parlamentas 
 Ilhan KYUCHYUK Europos Parlamentas 
 Hélène LAPORTE Europos Parlamentas 
 Jaak MADISON Europos Parlamentas 
 Costas MAVRIDES Europos Parlamentas 
 Klaudia MAZUR Europos piliečių forumai 
 Dajana MILINKOVIC Europos piliečių forumai 
 Ruairí Ó Murchú Nacionaliniai parlamentai 
 Ali OUACH Europos piliečių forumai 
 Jouni OVASKA Nacionaliniai parlamentai 
Prof. George PAGOULATOS Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Georgia PARPOSZ Europos piliečių forumai 
 Inês PASCOAL DA SILVA Europos piliečių forumai 
 Tonino PICULA Europos Parlamentas 
 Nik PREBIL Nacionaliniai parlamentai 
 Kornelios S. KORNELIOU Taryba 
 Pavel SKULIL Europos piliečių forumai 

 Mark SPEICH Regionų komitetas 
 Klaudia SZEMEREYNE PATAKI Vietos / regiono atstovė 
 Kim VALENTIN Nacionaliniai parlamentai 
 Ymare VAN DER SLUIS Europos piliečių forumai 



 

 

 Viola VON CRAMON-
TAUABADEL 

Europos Parlamentas 

 Sophie WILMES Taryba 
 Janica YLIKARJULA Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 
 


