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PROTOKOLO SANTRAUKOS PROJEKTAS 

 

Darbo grupė „ES pasaulyje“ 

 
Clémento Beaune kvietimu pirmininkavo Hans Dahlgren, dėl skubaus ministrų 

posėdžio jis galėjo dalyvauti tik pirmąsias 20 posėdžio minučių. 

 

2021 m. gruodžio 17 d. 11.00–13.00 val. 

 

 

1. Pirmininko įžanginės pastabos 

 

Posėdis vyko tik nuotoliniu būdu. C. Beaune paveikino dalyvius ir, prieš perduodamas 

pirmininkavimą H. Dahlgrenui, apžvelgė darbo grupės pagrindinius klausimus.  

 

Pirmiausia H. Dahlgren aptarė posėdžio eigą: pirmenybę jis suteikė piliečių forumų 

pranešėjams, taip pat jiems buvo leista užduoti mėlynosios kortelės klausimus kitiems 

pranešėjams, ir atvirkščiai. Po to H. Dahlgren suteikė žodį Europos piliečių forumo atstovui 

Mansefui Camposui ir jo grupės kolegoms ir paprašė pristatyti pagrindinius klausimus, be to, 

atkreipė dėmesį į tarpinę daugiakalbės skaitmeninės platformos turinio ataskaitą.  

 

2. Diskusijai 

 

Pagrindinės temos, kurias aptarė piliečių forumų atstovai: 

 

• Strateginis ES savarankiškumas. 

• ES poreikis patikimai įvertinti ir skleisti savo demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės 

valstybės principo vertybes.  

• ES prekybos politika ekonomikos (įskaitant būdų, kaip didinti asmenų, norinčių pirkti 

ES pagamintas prekes, perkamąją galią, paieškas), politikos (ES vertybių gynyba, 

sankcijų naudojimas) ir aplinkos (tvarumas, ES atliekų eksporto stabdymas) požiūriu. 

• ES energetinis savarankiškumas tarptautinėje tiekimo grandinėje mažinant 

priklausomybę nuo iškastinio kuro. 

• Stiprių ES sienų išsaugojimas; stipresnės ir skaidresnės FRONTEX intervencijos, 

kurios nėra pagrįstos tik valstybių narių kvietimu: FRONTEX turėtų užtikrinti vienodą 

ES sienų kontrolę prie visų ES sienų. 

• Santykiai su kaimyninėmis ir šalia esančiomis šalimis. Pagarba mažesnėms šalims. 

• ES vertybių stiprinimas tiek viduje, tiek už ES ribų. 

• Dėmesys – visų migrantų integracijai ir Europos vertybių sampratos ugdymui juose. 
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• Nuomonių dėl saugumo ir gynybos hibridinių konfliktų laiku skirtumai: karinis 

pajėgumas ir Europos kariuomenės idėja. Bendrai sutarta daugiau investuoti į 

gynybą, be kita ko, atsižvelgiant ir į tai, kad ne visos šalys yra NATO narės. 

• Kvalifikuota balsų dauguma vietoj vienbalsiškumo kai kuriais atvejais siekiant 

veiksmingesnio sprendimų priėmimo proceso. 

• Plėtra: poreikis užtikrinti, kad naujos narės gerbtų ES vertybes ir teisinės valstybės 

principą bei mažumas. Viešasis diskursas ir dalijimasis informacija apie plėtros 

politiką ir pastangas: ES piliečiai turi šiek tiek labiau suprasti, ką tai galėtų reikšti 

Europos Sąjungai, be to, pageidautina žinoti, ar kuri nors politika pakistų siekiant 

priversti dabartines ES nares laikytis standartų ir taisyklių, kurių jos sutiko laikytis 

įstojant į Sąjungą. 

• Reikėtų pasiūlyti tarpininkauti šalims, kurių nuomonės išsiskiria per procedūras, taip 

siekiant užtikrinti, kad mažumos ir daugumos grupės pasiektų bendrą sutarimą. 

Dėmesys operatyviam sprendimų priėmimo procesui, pastebimai sumažinant 

vieningo sutarimo būtinybę. 

 

Reaguodami į pastabas savo pastebėjimus išsakė kitų komponentų atstovai, jie, be kita ko, 

kalbėjo šiais klausimais: 

 

• ES privalo savo iniciatyva įsitvirtinti pasaulinėje arenoje, nevalia laikytis pasyvios 

pozicijos – būtina megzti strategines partnerystes ir kurti tokį pasaulį, kuriame 

norėtųsi gyventi; atkreiptas dėmesys į santykius su JAV; 

• Dėmesys ES vertybėms ir teisinės valstybės principo laikymuisi užsienio politikoje, 

įskaitant kovą su autokratija; 

• Skirtingi požiūriai į ES kariuomenę, iškeltas klausimas, kas galėtų tapti vyriausiuoju 

šios kariuomenės vadu; 

• ES santykiai su NATO: stipresni saitai ar daugiau savarankiškumo? 

• Alternatyvos vienbalsiškumui galėtų būti kvalifikuota balsų dauguma arba naujos 

konkrečios ribos, kai balsuojama vieningai, susilaikius vienam; 

• Prekybos politika: turėtume pradėti nuo sutarčių, kurias sudarėme, ratifikavimo; 

• Atkreiptas dėmesys į pagrindinius tarptautinius klausimus, pvz., derybos po „Brexit'o“ 

ir Rusijos veiksmai regione. 

 

 

Dar vienas diskusijos klausimas – darbo grupės struktūros keitimasis, taip pat medžiagos ir 

galutinio turinio parengimas. 

o Nariai prašė nustatyti aiškesnę svarbių klausimų ir siektinų rezultatų siekimo 

struktūrą. 

o Piliečiai taip pat paminėjo, kad būtina prieš šiuos posėdžius papildomai 

pasiruošti ir juos geriau planuoti. 

 

 

3. Pirmininko baigiamosios pastabos 

 

H. Dahlgren pabrėžė, jog aktyviai siekia produktyvaus ir reikšmingo darbo grupėse. Diskusija 

buvo naudinga, tačiau iki kito posėdžio konkrečios piliečių forumų rekomendacijos suteiks 

galimybių geriau struktūruoti diskusijas, taip siekiant parengti svarius rezultatus plenarinei 

sesijai. H. Dahlgren pažadėjo užtikrinti aiškią komunikaciją tarp darbo grupės narių ir deramą 

pasiruošimą piliečių komponentui.  
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Pasiūlyta galimybė sukurti darbo grupės nariams skirtą susirašinėjimo programos 

„WhatsApp“ grupę. H. Dahlren patikino, kad iki Kalėdų bus apsvarstyta galimybė sukurti 

tokią grupę. 

 

 

 
i Kalbos suskirstomos taip: 
 

Europos piliečių forumų nariai: 14  

Nacionalinis forumas/renginio atstovai: 2 

Pilietinė visuomenė (socialiniai partneriai, Regionų komitetas, Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas): 4 

Taryba: 5 

Nacionaliniai parlamentai: 8 

EP: 2  

Komisija: 0 

 
Lyčių pusiausvyra: 24 vyrų ir 12 moterų pranešimai. 

 


