
 

1 

  

Konferencija dėl 
Europos ateities 
 
 
Ataskaita. 2-ojo forumo 1-oji sesija 

2-asis ES piliečių forumas: „Europos 
demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, 
saugumas“ 

Nuotrauka © Union européenne, 2021 – EP/Kenton Thatcher 



 

2 

Konferencija dėl Europos ateities 

Ataskaita. 2-asis forumas: „Europos demokratija / vertybės ir teisės, 

teisinė valstybė, saugumas“. 1-oji sesija 

2-asis ES piliečių forumas: „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, 

saugumas“ 
 

1-oji sesija: 2021 m. rugsėjo 24–26 d., Strasbūras 

ES piliečių forumus Konferencijos dėl Europos ateities kontekste organizuoja Europos 

Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija. 

Šį dokumentą1 parengė svarstymų grupė, kurią sudaro agentūros „Missions Publiques“, Danijos 

technologijų valdybos, tinklo „Deliberativa“, instituto „Ifok“ ir bendrovės „Kantar“, atsakingų už 

metodiką ir forumų veiklos plėtojimą, atstovai. 2-ojo forumo „Europos demokratija / vertybės ir 

teisės, teisinė valstybė, saugumas“ 1-ajai sesijai bendrai vadovavo tinklo „Deliberativa“ ir 

instituto „Ifok“ bei agentūros „Missions Publiques“ atstovai. 
 

Turinys 

1. Metodika 

2. ES piliečių forumo 1-osios sesijos kontekstas 

3. 2-asis forumas: „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“. 

1-oji sesija: ekspertų indėlis 

4. Pagrindiniai sesijos rezultatai 

 

Pirmoji Konferencijos dėl Europos ateities antrojo ES piliečių forumo sesija įvyko 2021 m. 

rugsėjo 24–26 d. Europos Parlamente (Strasbūre). Forumo dalyvius pasveikino bendrapirmininkis 

Slovėnijos valstybės sekretorius Gašperas Dovžanas, kuris Slovėnijai pirmininkaujant ES Tarybai 

yra atsakingas už ES reikalus. Forumas buvo skirtas bendrai temai „Europos demokratija / 

vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“. Jis nagrinėja su demokratija susijusias temas, 

 
1 Atsakomybės ribojimo pareiškimas: už šią ataskaitą atsakingi tik jos autoriai. Joje neatspindima ES institucijų 

nuomonė. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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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. 

1. Metodika 

Per 1-ąją sesiją diskusijos ir bendras darbas vyko dviem formatais: 

● pogrupiuose, kuriuos sudarė dvylika–keturiolika piliečių. Kiekviename pogrupyje buvo 

kalbama nuo keturių iki penkių kalbų 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 moderatoriai. 

Šio forumo darbotvarkėje buvo padaryti keli pakeitimai siekiant atsižvelgti į pirmosios 1-ojo 

forumo sesijos metu įgytą patirtį. Visų pirma šeštadienio plenarinę sesiją buvo nuspręsta padalyti 

į du blokus: vieną – šeštadienio rytą, kitą – šeštadienio popietę. Taip siekta suteikti forumo 

dalyviams galimybę visapusiškai pasinaudoti ekspertų indėliu ir po pietų skirti daugiau laiko 

teminėms sritims ir prioritetų nustatymo procesui. 

Išsami 1-osios sesijos etapų ir svarbiausių įvykių apžvalga pateikta šio dokumento I priede. 

 

2. ES piliečių forumo 1-osios sesijos kontekstas 

ES piliečių forumai yra itin svarbus Konferencijos dėl Europos ateities elementas. Keturi ES piliečių 

forumai organizuojami tam, kad piliečiai galėtų kartu apmąstyti, kokios ateities jie nori Europos 

Sąjungai. 

● kiekviename iš 4 forumų, dalyvauja po 200 atsitiktiniu būdu atrinktų ES piliečių iš 

27 valstybių narių; 

● juose atspindima ES įvairovė: geografinė kilmė (šalis, miesto / kaimo vietovės), lytis, 

amžius, socioekonominės aplinkybės ir išsilavinimo lygis; 

● kiekviename forume dalyvauja bent po vieną pilietį ir vieną pilietę iš kiekvienos valstybės 

narės; 
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● trečdalį kiekvieno forumo sudaro jaunimas (16–25 m. amžiaus asmenys). Sukurta speciali 

sąsaja tarp šios jaunimo grupės ir Europos jaunimo renginio. 

1-asis forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų 

kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija“ 

2-asis forumas: „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ 

3-asis forumas: „Klimato kaita ir aplinka / sveikata“ 

4-asis forumas: „ES pasaulyje / migracija“ 

Po 20 atstovų iš kiekvieno Europos piliečių forumo, iš kurių bent trečdalis turi būti jaunesni 

nei 25 metų asmenys, dalyvauja Konferencijos plenarinėse sesijose, pristato savo diskusijų 

rezultatus ir aptaria jose parengtas rekomendacijas su kitais dalyviais. Forumuose atsižvelgiama 

į Konferencijos metu daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje surinktus teikinius – jie suteikia 

medžiagos Konferencijos plenarinei sesijai, nes juose parengiamos rekomendacijos, kurias 

Sąjunga turėtų įgyvendinti. 

 

3. 2-asis forumas: „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“. 

1-oji sesija: ekspertų indėlis 

Norėdamas paremti diskusijas ir bendrą darbą, Bendras Konferencijos sekretoriatas Vykdomosios 

valdybos bendrapirmininkių vardu pakvietė į pirmąją šio forumo sesiją šešis pripažintus 

ekspertus. Ekspertai apžvelgė svarbiausius su bendra tema susijusius aspektus, taip pat 

pagrindinius dabartinius ir ateities iššūkius ES, susijusius su dviem forumo teminiais blokais: 

Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas. Forumo dalyviai taip pat 

gavo atitinkamas daugiakalbės skaitmeninės platformos pirmosios tarpinės ataskaitos dalis ir joje 

pateiktus idėjų žemėlapius.  

 

1-ojo teminio bloko „Europos demokratija“ ekspertai: 

● Miguel Poiares Maduro: Europos universitetinio instituto Tarpvalstybinio valdymo 

mokyklos profesorius ir buvęs direktorius, buvęs Portugalijos ministro pirmininko 

pavaduotojas ir regioninės plėtros ministras; 

● Jim Cloos: Transeuropinės politinių studijų asociacijos (TEPSA) generalinis sekretorius, 

EGMONT (Karališkojo tarptautinių santykių instituto) vyresnysis asocijuotasis mokslinės 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ds113b37gmcsspn1ms264s6llcfl?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.lt21.title_5_fixed.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.lt21.title_5_fixed.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211028%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211028T143749Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=943406aafcac8d8339a2c7f063c6ff6b07c324c5dae0d34e9f82d80eacfe9564
https://www.eui.eu/people?id=luis-poiares-pessoa-maduro
https://www.tepsa.eu/about/tepsa-board/
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draugijos narys ir buvęs Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato Bendrosios ir 

institucinės politikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas; 

● Alicja Gescinska: Lenkijos ir Belgijos filosofė, rašytoja ir poetė, Bakingamo universiteto 

filosofijos mokslinių tyrimų programos direktorė. 

2-ojo teminio bloko „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ ekspertai: 

● Johanna Kantola: Tamperės universiteto (Suomija) Socialinių mokslų fakulteto lyčių 

studijų profesorė; 

● Jan Wouters: programos „Jean Monnet“ katedros vedėjas ad personam ir Leveno 

katalikiškojo universiteto tarptautinės teisės ir tarptautinių organizacijų profesorius; 

● Daniela Pisoiu: Austrijos tarptautinių reikalų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Jos 

mokslinių tyrimų sritys apima terorizmą, radikalizaciją, ekstremizmą ir užsienio bei 

saugumo politiką. 

 

Plenarinių sesijų vaizdo įrašus galima rasti čia: 

 

● 2021 m. rugsėjo 24 d. plenarinė sesija ir bendrapirmininkio – už ES reikalus atsakingo 
Slovėnijos valstybės sekretoriaus Gašpero Dovžano – sveikinimo kalba; 

● 2021 m. rugsėjo 25 d. plenarinė sesija ir ekspertų ES demokratijos klausimais nuomonės; 
● 2021 m. rugsėjo 25 d. plenarinė sesija ir ekspertų vertybių ir teisių, teisinės valstybės bei 

saugumo klausimais nuomonės; 
● 2021 m. rugsėjo 26 d. plenarinė sesija ir pirmas pranešimas apie kryptis; 
● 2021 m. rugsėjo 26 d. plenarinė sesija, galutinai patvirtinamos kryptys ir atrenkama 

20 atstovų. 
 
 

4. Pagrindiniai sesijos rezultatai 

1-osios sesijos pabaigoje šiame forume dalyvaujantys piliečiai patvirtino penkias darbo kryptis, 

remdamiesi savo pasiūlytomis ir aptartomis temomis, susijusiomis su bendra forumo temine 

sritimi „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“, kurias jie išdėstė 

prioriteto tvarka. Toliau pateiktoje lentelėje matomos šios penkios kryptys ir atitinkamos teminės 

grupės, įtrauktos į kiekvieną kryptį: 

https://gescinska.com/
https://research.tuni.fi/johannakantola/
https://www.law.kuleuven.be/iir/eng/staff/Jan_Wouters.html
https://www.oiip.ac.at/en/person/daniela-pisoiu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899?lg=LT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899?lg=LT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900?lg=LT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901?lg=LT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901?lg=LT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210902?lg=LT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903?lg=LT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903?lg=LT
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Rengiantis antrajai forumo sesijai piliečiai išsakys savo nuomonę forumo plenarinėje sesijoje iškeltu 

klausimu, ar nediskriminavimas ir lyčių lygybė turėtų išlikti dvi atskiros potemės. 

 

 

  



 

7 

Priedai 

 

I priedas 

1-osios sesijos apžvalga 

1-oji sesija: atskirų etapų logika 

Visų keturių ES piliečių forumų 1-ąją sesiją sudaro šie etapai: 

· 1 etapas. Dalijimasis mintimis apie tai, ką Europos Sąjunga reiškia piliečiams, ir ES ateities 

vizijų kūrimas 

Prieš kurdami asmenines ES ateities iki 2050 m. vizijas, piliečiai pirmiausia aptarė, ką Europos 

Sąjunga šiuo metu jiems reiškia kasdieniame gyvenime ir kaip jie yra susiję su ES. 

· 2 etapas. Temų, susijusių su bendra forumo temine sritimi, siūlymas ir išdėstymas 

prioriteto tvarka 

Pasinaudodami savo pačių patirtimi ir žiniomis, taip pat ekspertų nuomonėmis, piliečiai nustatė 

temas, susijusias su bendra forumo temine sritimi, ir išdėstė jas prioriteto tvarka. 

2-ojo forumo darbotvarkėje buvo padaryti keli pakeitimai siekiant atsižvelgti į pirmosios 1-ojo 

forumo sesijos metu įgytą patirtį. Visų pirma šeštadienio plenarinę sesiją buvo nuspręsta padalyti 

į du blokus: vieną – šeštadienio rytą, kitą – šeštadienio popietę. Taip siekta suteikti forumo 

dalyviams galimybę visapusiškai pasinaudoti ekspertų indėliu ir po pietų skirti daugiau laiko 

teminėms sritims ir prioritetų nustatymo procesui.  
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2021 m. rugsėjo 24 d., penktadienis 

Plenarinė sesija 

Tikslas: pasveikinti piliečius prisijungus; paaiškinti, kokie klausimai keliami konferencijoje, ir ką 

reiškia trys „P“ (angl. platform, panel, plenary – platforma, forumas, plenarinė sesija); pristatyti 

savaitgalio darbotvarkę. 

Bendrapirmininkio Gašpero Dovžano kalba. 

Pogrupio darbas 

Tikslas: piliečiai susipažįsta vieni su kitais ir dalijasi mintimis apie tai, ką ES šiuo metu jiems 

reiškia ir kaip jie su ja yra susiję kasdieniame gyvenime. 

 

2021 m. rugsėjo 25 d., šeštadienis 

1-ojo pogrupio darbas 

Tikslas: piliečiai kalbėjosi apie savo ateitį ir kūrė ES ateities vizijas. 

1-oji plenarinė sesija 

Tikslas: ekspertai dalijosi nuomonėmis dėl 1-ojo teminio bloko „Europos demokratija“. Buvo 

apibūdinta pagrindinė informacija iš daugiakalbės skaitmeninės platformos ir ekspertai pateikė 

pastabų dėl atitinkamų idėjų žemėlapių, pateiktų pirmojoje tarpinėje daugiakalbės 

skaitmeninės platformos ataskaitoje. 

2-oji plenarinė sesija 

Tikslas: ekspertai dalijosi nuomonėmis dėl 2-ojo teminio bloko „Vertybės ir teisės, teisinė 

valstybė, saugumas“. Buvo apibūdinta pagrindinė informacija iš daugiakalbės skaitmeninės 

platformos ir ekspertai pateikė pastabų dėl atitinkamų idėjų žemėlapių, pateiktų pirmojoje 

tarpinėje daugiakalbės skaitmeninės platformos ataskaitoje. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
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2-ojo pogrupio darbas 

Tikslas: piliečiai siūlė temas, kurios jiems atėjo į galvą mąstant apie didesnį teminį bloką, 

svarstomą jų pogrupyje. Kiekvienas pogrupis prioriteto tvarka išdėstė penkias temas ir aptarė 

iššūkius bei klausimus, kurių gali kilti išsamiau nagrinėjant šias penkias temas 2-ojoje sesijoje. 

 

2021 m. spalio 3 d., sekmadienis 

1-oji plenarinė sesija 

Tikslas: moderatorių grupė paaiškino krypčių grupavimo procesą ir pristatė 5 siūlomas kryptis. 

Pogrupio darbas 

Tikslas: moderatorių grupė surinko piliečių atsiliepimus apie kryptis; piliečiai ėmėsi jas svarstyti 

ir pateikė pasiūlymų dėl pakeitimų. 

2-oji plenarinė sesija 

1 tikslas: moderatorių grupė pasidalijo informacija apie siūlomus krypčių pakeitimus; piliečiai 

bendrai patvirtino pakeitimus ir galutines penkias kryptis; moderatorių grupė paaiškino 

tolesnius veiksmus. 

2 tikslas: forumo atstovai buvo atrinkti iš tų, kurie pasisiūlė atstovauti forumui Konferencijos 

plenarinėje sesijoje. Buvo 100 kandidatų, iš jų atrinkta 20. 
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II priedas 

Kaip rengiamos kryptys? 

Rengiant kryptis siekiama nustatyti darbo kryptis pagal įvairias forumų dalyvių pasiūlytas temas, 

kad kitose forumų sesijose būtų galima racionalizuoti ir paskirstyti darbą tarp forumų pogrupių. 

Tai kartotinis procesas: jo pradžioje iškeliamos įvairios temos, o pabaigoje patvirtinamos 

galutinės darbo kryptys. Jį šešiais etapais vykdė redakcinė grupė, o piliečiai patvirtino galutines 

darbo kryptis. Redakcinę grupę sudaro išorės paslaugų teikėjų konsorciumo, su kurio Komisija 

sudarė sutartį dėl forumų organizavimo, nariai. Bendras Konferencijos sekretoriatas prižiūrėjo 

proceso struktūrą ir organizavimą. 

 

1. Forumų dalyviai siūlė konkrečias temas aptariant temas pogrupiuose, o moderatoriai jas 

pasižymėjo. Kiekvienas pilietis galėjo siūlyti jam svarbias temas (priskiriamas bendriems 

forumo teminiams blokams). Visos temos buvo automatiškai verčiamos į anglų kalbą, o 

moderatorius tikrino, ar vertimas atitinka piliečio pasiūlytos temos prasmę. 

2. Po to, kai temos buvo konsoliduotos, kitoje pogrupio sesijoje jos buvo išdėstytos 

prioriteto tvarka. Kiekvienas pilietis turėjo ne daugiau kaip 15 balų, kuriuos galėjo 

paskirstyti pirmumo tvarka. Temai, kuriai buvo teikiama didžiausia pirmenybė, buvo 

skiriami penki balai, antrai pagal svarbą temai – keturi balai ir t. t. Šiuo tikslu piliečiai 

naudojo išdėstymo prioriteto tvarka lenteles (kaip anoniminius balsavimo biuletenius). 

3. Moderatorius kartu su piliečiais suskaičiavo visų temų balus ir pagal juos sureitingavo 

temas. Galutinis reitingas buvo rodomas ekrane ir perduotas redakcinei grupei. 
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4. Tada grupavimui buvo naudojamos penkios geriausiai įvertintos kiekvieno pogrupio 

temos (arba daugiau temų, jei 5 balai buvo skirti kelioms temoms). Visuose pogrupiuose 

redakcinė grupė peržvelgė temas ir nustatė, kurios iš jų yra panašios arba tarpusavyje 

susijusios. Panašios ir susijusios temos buvo suskirstytos į temines grupes, kurios buvo 

pažymėtos spalva ir (arba) kurioms buvo duotas laikinas pavadinimas. 

5. Kitame etape visos šios grupės buvo suskirstytos į skirtingas, tačiau nuoseklias (ne daugiau 

kaip penkias) darbo kryptis. Kiekviena kryptis buvo pavadinta atsižvelgiant į pagrindines 

jai priskirtas grupes ir temas. Buvo siekiama vartoti piliečių jau pasiūlytus žodžius ir taip 

siūlyti ne techninio pobūdžio pavadinimus, kurie forumų dalyviams skambėtų 

prasmingiau. 

6. Tada redakcinė grupė plenarinėje sesijoje ir pogrupiuose pristatė siūlomas kryptis. 

Piliečiai galėjo patikrinti, ar į jų pogrupio temas buvo tinkamai atsižvelgta, ir galėjo 

paprašyti padaryti pakeitimų, susijusių su ženklinimu, grupavimu ir galimais papildymais. 

Jei pogrupiuose tie pakeitimai buvo patvirtinti, jie buvo įtraukti į siūlomas kryptis. 

Galutiniame etape suskirstymas pagal kryptis buvo dar kartą pristatytas plenarinėje 

sesijoje ir vieningai patvirtintas. Prieš šį galutinį patvirtinimą piliečiai plenarinėje sesijoje 

vis dar turėjo galimybę padaryti nedidelių pakeitimų (jie taip pat turėjo būti patvirtinti 

plenarinėje sesijoje). 



 

12 

 

  



 

13 

III priedas 

Išsamus krypčių, potemių ir teikinių sąrašas remiantis pogrupiuose 

piliečių sudarytu reitingu 

1 kryptis. Teisių ir nediskriminavimo užtikrinimas 

Nediskriminavimas 

- Lygybė. Be lygybės nėra nei demokratijos, nei pažangos (15 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- lygybė. Kad ES būtų pripažinta pasauline lydere ir ja taptų, privalome užtikrinti, kad visi 

piliečiai turėtų vienodas teises ir pareigas (15 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- lyčių lygybė, LGBT asmenų teisės, rasizmas, diskriminacija (9 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- LGBTI asmenų teisių apsauga ir tos pačios lyties asmenų santuokų pripažinimas 

(8 pogrupis, 5 reitingo vieta); 

- įvairovė ES institucijose (lytis, funkcinė įvairovė, neįgaliųjų įtrauktis, amžius ir kt.). 

Panaikinti lyčių nelygybę dalyvavimo požiūriu ir politiniame gyvenime (3 pogrupis, 4 

reitingo vieta); 

- nepriklausomo ES departamento įsteigimas, kad būtų daroma pažanga kovojant su 

diskriminacija, skatinant lyčių lygybę ir kovojant su rasizmu (4 pogrupis, 5 reitingo vieta); 

- jaunimo nedarbas net turint aukštąjį išsilavinimą, pvz., jis yra labai didelis Italijoje. Šias 

problemas nelengva spręsti nacionaliniu lygmeniu. Jaunuoliai neretai išvyksta dirbti į 

užsienį, o ten susiduria su nevienodu požiūriu į užsienio darbuotojus (8 pogrupis, 

1 reitingo vieta); 

- kaip ES gali užtikrinti lygias teises dirbti visose valstybėse narėse? (12 pogrupis, 4 reitingo 

vieta); 

- pažeidžiamų arba nepalankioje padėtyje esančių grupių apsauga. 

Lyčių lygybė 

- Moterų ir vyrų lygios galimybės. Kaip galime tai užtikrinti? (15 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- lyčių lygybė: galimas moterų žinių praradimas daugelyje sričių nacionaliniu ir ES 

lygmenimis. Tėvų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra (8 pogrupis, 2 reitingo 

vieta); 

- lyčių lygybės užtikrinimas visose ES šalyse, taip pat moterų ir nebinarinio lytiškumo 

asmenų dalyvavimo ES politikoje skatinimas (13 pogrupis, 1 reitingo vieta). 

 

Žmogaus teisių ir gamtos bei gyvūnų teisių apsauga 

- Klimato apsauga ir ES demokratija (1 pogrupis, 3 reitingo vieta); 



 

14 

- Europos Sąjungos gebėjimas apsaugoti asmenis, kurių teisės valstybėse narėse yra 

pažeidžiamos (ypač pažeidžiamas grupes – moteris ir vaikus) (13 pogrupis, 4 reitingo 

vieta); 

- kaip ES gali užtikrinti laisves, lygybę ir žmogaus teises visose valstybėse narėse? 

(12 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- kokį vaidmenį atlieka Europos Sąjunga apsaugant valstybėse narėse mažumų atstovus ir 

piliečius nuo smurto, grasinimų ir teisių pažeidimų? Kaip galima sustiprinti Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių agentūros įgaliojimus pasitelkiant priemones, skirtas 

pažeidžiamiems asmenims ir mažumų atstovams, nukentėjusiems valstybėse narėse nuo 

neteisybės ar teisių pažeidimų, apsaugoti? (10 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- gyvūnų teisės (9 pogrupis, 5 reitingo vieta). 

Teisė į privatų gyvenimą 

- Duomenų ir privataus gyvenimo apsauga (9 pogrupis, 5 reitingo vieta); 

- kaip apsaugoti mūsų asmens duomenis Europoje (pvz., nuo „Facebook“ ir kitų socialinių 

tinklų keliamos grėsmės)? (10 pogrupis, 5 reitingo vieta); 

- kibernetinio saugumo politika ir duomenų saugumas (9 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- rasti privataus gyvenimo ir privačios informacijos naudojimo teisingumo tikslais 

pusiausvyrą (14 pogrupis, 3 reitingo vieta). 

NB. Rengiantis antrajai forumo sesijai bus aptartas forumo plenarinėje sesijoje iškeltas klausimas, ar 

nediskriminavimas ir lyčių lygybė turėtų išlikti dvi atskiros potemės. 
 

2 kryptis. Demokratijos ir teisinės valstybės apsauga 

Teisinės valstybės apsauga 

- Užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi demokratinės teisinės valstybės principo 

(14 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- ES privalo apsaugoti teisinę valstybę, žiniasklaidos laisves ir asmens teises visose 

valstybėse narėse (12 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- piliečiams turi būti naudinga bendra Europos jurisdikcija ir teismai (12 pogrupis, 4 reitingo 

vieta); 

- užtikrinti stabilią demokratiją visose valstybėse narėse ir tada sudaryti sąlygas valstybių 

dialogui (6 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- kaip užtikrinti Europos valstybių narių teismų sistemos nepriklausomumą? (10 pogrupis, 

4 reitingo vieta); 

- vienodos jurisprudencijos formavimas kiekvienoje valstybėje narėje remiantis bendrais 

interesais (11 pogrupis, 5 reitingo vieta); 
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- pilietinės visuomenės organizacijos. Pilietinės visuomenės organizacijų rėmimas (labiau 

suvienodinta sistema, panašūs įvairių šalių teisės aktai). Apsaugoti piliečius. Užkirsti kelią 

vyriausybėms daryti spaudimą savo piliečiams (3 pogrupis, 3 reitingo vieta). 

Demokratijos apsauga ir stiprinimas 

- Ekonominis ir finansinis saugumas ES: minimalios pajamos siekiant užtikrinti gerovę, kad 

ES visiems savo piliečiams garantuotų geram ir oriam gyvenimui būtiną minimumą 

(švietimas, sveikatos priežiūra, psichikos sveikata ir kt.) (11 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- pilietinės teisės: kova su korupcija, pinigų plovimu ir prekyba narkotikais, vaikų 

pornografija ir prekyba žmonėmis (11 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- COVID-19: kiek sveikatos apsaugos priemonėmis panaikinamos tokios laisvės, kaip teisė 

dirbti, laisvai judėti ir kt. (11 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- lobistinės veiklos reguliavimas (5 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- korupcijos problemos sprendimas (5 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- griežtesnės sankcijos valstybėms narėms, kad ES būtų demokratiškesnė (4 pogrupis, 

2 reitingo vieta). 

Saugumas 

- Užtikrinti visų Europos piliečių saugumą, ypač kiek tai susiję su gynyba ir ekonomika 

(14 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- parengti ES kriterijus, kuriais būtų atsižvelgiama į kilmės valstybių įvairovę ir įvairią riziką, 

kuri dėl to galėtų kilti, kad sukurtume priemonę, kuri padėtų saugiai priimti imigrantus 

kontroliuojant priėmimo procesą (11 pogrupis, 5 reitingo vieta); 

- saugumo ir teisių, pvz., saviraiškos laisvės, kolizija. Daugiausia dėmesio – saugumui 

(9 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- Nerimą keliantis klausimas: terorizmas, trečiųjų asmenų prieiga prie informacijos 

(1 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- patyčios kibernetinėje erdvėje; 

- užtikrinti pažeidžiamiausių grupių (moterų ir vaikų) apsaugą nuo jų kenčiamo smurto 

namuose ir seksualinės prievartos. 

Žiniasklaida ir dezinformacija 

- Parama mokymo programoms, kurių tikslas – nustatyti melagingas naujienas ir užkirsti 

kelią jų plitimui, taip pat skatinti kritiškus ir konstruktyvius santykius su socialiniais tinklais 

(7 pogrupis, 5 reitingo vieta); 

- kova su melagingų naujienų reiškiniu ir klaidinga informacija (15 pogrupis, 5 reitingo 

vieta); 

- demokratija dezinformacijos atveju (1 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- žiniasklaida – ketvirtoji valdžia (žiniasklaidos įtaka politikai) (13 pogrupis, 5 reitingo vieta); 
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- siekiant kovoti su klaidinga informacija, sukurti ES lygmens žiniasklaidos platformą 

(pagrįstą dirbtiniu intelektu), kurioje būtų tikrinamas informacijos teisingumas; socialinių 

tinklų reguliavimas kovojant su dezinformacija (8 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- profesionalios Europos žiniasklaidos priemonės (2 pogrupis, 1 reitingo vieta). 

3 kryptis. ES reformavimas 

Institucinė reforma 

- Stojimo į ES protokolo peržiūra (13 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- didinti Europos Parlamento ir EP rinkimų svarbą (2 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- stiprinti Parlamentą – suteikti jam iniciatyvos teisę ir perduoti Komisijos ir Tarybos 

kompetencijas (1 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- restruktūrizuoti Europos Komisiją (tiesioginiai rinkimai šalyse, pareigų paskirstymas ir kt.) 

(1 pogrupis, 5 reitingo vieta); 

- daugiau galių Europos Parlamentui (ir atitinkamai piliečiams) (7 pogrupis, 4 reitingo vieta). 

Sprendimų priėmimas 

- Balsavimo proceso pakeitimas Europos Sąjungoje, kad sprendimai būtų priimami ne 

vienbalsiai, o balsų dauguma (14 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- panaikinti vieningo balsavimo reikalavimą, nes to nepadarę negalėsime spręsti kitų 

klausimų (domino efektas) (10 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- klausimo paaiškinimas: vieningas balsavimas ir daugumos sprendimas (1 pogrupis, 

2 reitingo vieta); 

- ES institucijų reforma, kad sprendimai būtų priimami balsų dauguma (4 pogrupis, 

5 reitingo vieta); 

- politinių sprendimų priėmimo proceso skaidrumas (6 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- paspartinti sprendimų priėmimo procesą (5 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- sprendimų priėmimo procesų reforma ir institucijų modernizavimas: demokratiniai 

procesai visose ES institucijose, Europos Parlamento rinkimų reforma ir šios reformos 

būtinybė (galimybė Parlamentui teikti kandidatūras) (5 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- sprendimų priėmimo proceso reformos: lankstumas taikant vieningo balsavimo principą 

(6 pogrupis, 5 reitingo vieta). 

Glaudesnė integracija 

- Bendra apmokestinimo sistema visoje ES su bendrais ekonominiais tikslais (4 pogrupis, 

4 reitingo vieta); 

- Europos konstitucijos parengimas (procesai ir vertybės) (6 pogrupis, 5 reitingo vieta); 

- ES konstitucijos reforma: konstitucijoje turėtų būti aiškiai apibūdintos ES vertybės ir jos 

veikimas. Nustatyti bendrų vertybių kriterijus ir mechanizmą, kad jų laikymąsi būtų galima 

kontroliuoti ES lygmeniu, ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi nacionaliniu lygmeniu, pvz., 

panaikinti vieningo balsavimo principą (8 pogrupis, 4 reitingo vieta). 
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4 kryptis. Europinės tapatybės kūrimas 

Švietimas demokratijos klausimais 

- Švietimas demokratijos klausimais (pradedant nuo vaikystės) (2 pogrupis, 2 reitingo 

vieta); 

- sukurti mechanizmą, kuris tikruoju laiku su visais piliečiais dalytųsi objektyviais bei 

nešališkais (nepolitizuotais) duomenimis svarbiais saugumo ir nusikalstamumo klausimais 

(11 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- ES privalo užtikrinti teisę į mokymąsi visą gyvenimą, be kita ko, skiriant ypatingą dėmesį 

demokratijai ir vertybėms, taip pat Europos lygmeniu pagal programą „Erasmus“ 

(12 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- švietimas siekiant demokratijos. Ugdyti pilietiškumą siekiant demokratinio dalyvavimo, 

vengti skaitmeninio atotrūkio, demokratija paprasta kalba. Lygios galimybės švietimo 

srityje skatina sveikesnę demokratiją (3 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- aktyvesnis švietimas ES klausimais (privalomas dalykas pradinėse ir vidurinėse mokyklose, 

kaip pilietinis ugdymas, visose valstybėse narėse) (7 pogrupis, 2 reitingo vieta). 

Europinės vertybės ir tapatybė 

- Kokios šiandien yra bendros europiečių vertybės? Ką pasiimti su savimi į 2050 m.? Kokių 

esama galimybių įsteigti Europos komitetą ar kitą struktūrą, kuri svarstytų Europos 

gyventojus jungiančias pagrindines vertybes? (10 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- užtikrinti, kad politika būtų grindžiama Europos Sąjungos vertybių sistema (kaip 

rekomenduojama) (14 pogrupis, 5 reitingo vieta); 

- bendrų europinių vertybių apibrėžtis, nepriklausanti nuo religijų (9 pogrupis, 3 reitingo 

vieta); 

- bendros priemonės (renginiai, pvz., šventės), kurios stiprins piliečių bendrą Europos 

Sąjungos tapatybę (2 pogrupis, 5 reitingo vieta). 

Informacija apie ES 

- Europos Sąjungos veiklos (reglamentų, subsidijų ir kt.) matomumas kasdieniame piliečių 

gyvenime (13 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- pristatyti ES vertę, apie ją informuoti ir ją perteikti; skelbti informaciją apie tai, ką daro 

ES! (6 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- komunikacija žiniasklaidoje apie europinius klausimus, pateikiant informaciją jaunimui ir 

piliečiams apskritai labiausiai tinkančiomis priemonėmis (7 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- apie ES procesus reikėtų mokyti visose mokyklose ir visoje ES bendra kalba, naudojant 

visas turimas žiniasklaidos priemones (4 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- sukurti tikrai nepriklausomą žiniasklaidos įstaigą, kurį praneštų apie ES ir kitus reikalus 

(4 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- kad žmonės, kurie gyvena Europoje, bet gimė kitur, dalyvautų ES gyvenime, kad būtų 

daugiau informacijos ir geresnis organizavimas, siekiant užtikrinti, kad tarp įvairių 
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asmenų / grupių nebūtų informacijos atotrūkio. Padaryti Europą patrauklesnę mažai žinių 

turintiems / nepakankamai įtrauktiems / silpną europinę tapatybę turintiems asmenims, 

kad jie būtų labiau įtraukti. Vengti getų / marginalizacijos (3 pogrupis, 1 reitingo vieta). 

 

5 kryptis. Piliečių dalyvavimo stiprinimas 

 

- Daugiau tiesioginės demokratijos (daugiau balsavimo konkrečiomis temomis (6 pogrupis, 

2 reitingo vieta); 

- piliečių poveikis sprendimų priėmimui (galimybė keisti sprendimus Europos Sąjungoje) 

(2 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- sprendimų priėmimo procesų skaidrumas ir galimybė kreiptis į ES institucijas. Galimybė tiesiogiai 

bendrauti su Europos Sąjunga ir didesnis sprendimų priėmimo skaidrumas. Informacijos apie ES 

kanalas (3 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- piliečių dalyvavimas. Turime didinti piliečių dalyvavimo Europos Parlamento sprendimų priėmimo 

procese lygį (15 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- nuolatinis atstovavimas piliečių grupei Europos Parlamente (7 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- suartinti institucijas su piliečiais ir įtraukti piliečius į sprendimų priėmimą: naujos priemonės, 

referendumai, pilietiniai forumai, Europos reprezentatyvumo užtikrinimas (5 pogrupis, 5 reitingo 

vieta); 

- politinis artumas su piliečiais ir piliečiai politinio gyvenimo centre (3 pogrupis, 5 reitingo vieta). 

 

 

 

 



 

 

2-ojo forumo 1-oji sesija:19 

2-asis ES piliečių forumas: „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ 

IV priedas 

Išsamus pogrupiuose pateiktų teikinių sąrašas originalo kalba 

NB. Moderatorių užrašai apie temas. Kiekvienas moderatorius rašė savo kalba. 

1 teminis blokas: „Demokratija“ 

Originalo kalba 

1 grupė 
(vokiečių k.) 

1. Stärkung des Parlaments durch ein Initiativrecht und Übernahme von Kompetenzen von Kommission und Rat 
2. Klärung der Frage: Einstimmigkeit vs. Mehrheitsentscheid 
3. Klimaschutz und EU-Demokratie 
4. Demokratie im Falle von Desinformation 
5. Umstrukturierung der EU-Kommission (Direkte Wahl in den Ländern, Aufteilung der Zuständigkeiten etc.) 
6. Wie schützen wir unsere europäische Demokratie? 
7. Europäischer Pluralismus und Stärkung der Diversität 
8. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch durch mehr eigene Medienkanäle 
9. Direkte Demokratie und Referenden 
10. Sinnvolle Aufteilung von Zuständigkeiten, die auf Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen (Beispiel: Gemeinsame Positionierung im 

Tech-Wettbewerb) 
11. Rolle von Religion bei der Gestaltung der EU-Demokratie 

2 grupė 
(latvių k.) 

1. Profesionāli Eiropas mediji 
2. Demokrātijas izglītība (sākot no bērnības) 
3. Iedzīvotāju ietekme uz lēmumu pieņemšanu (spēja mainīt lēmumus Eiropas Savienībā) 
4. Eiropas Parlamenta un Eiropas vēlēšanu nozīmes spēcināšana 
5. Kopēji pasākumi (notikumi, piemēram, svētki), kas spēcinās pilsoņu kopējo Eiropas Savienības identitāti 
6. Eiropas Savienības rīcība, ja kāda valsts pārkāpj kopējās vērtības 
7. Efektīvāka, saprotamāka lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 
8. Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritāte 
9. Uzticēšanās (paļaušanās) veicināšana Eiropas Savienībai 
10. Veiksmīgu Eiropas Savienības projektu popularizēšana 



 

 

2-ojo forumo 1-oji sesija:20 

2-asis ES piliečių forumas: „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ 

3 grupė 
(ispanų k.) 

1. Que las decisiones y el presupuesto de las instituciones de la Unión Europea sean más transparentes, claras y accesibles para los y las 
ciudadanas. Podernos comunicar directamente con las instituciones de la Unión Europea. CANAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE: Que 
haya más información y más ágil sobre la Unión Europea, para evitar guetos y brechas informativas e identitarias (que la Unión 
Europea se haga más atractiva para las personas que viven en Europa pero que no han nacido, o que no se identifican con la Unión 
Europea o que no participan en ella. PREOCUPACIÓN por el acceso a la información por parte de personas no miembros o 
potencialmente peligrosas 

2. Educar a la ciudadanía para la participación democrática, evitar la brecha digital, tener acceso a la información sobre la democracia 
europea con mecanismos de lectura fácil. La igualdad de oportunidades en la educación promueve una democracia más sana. 

3. Más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (sistema más uniforme, legislación similar en diferentes 
países). Evitar que los gobiernos opriman a los y las ciudadanas y de la sociedad civil de su propio país. 

4. LA DIVERSIDAD EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (género, diversidad funcional, edad, etc.). Erradicar la BRECHA DE GÉNERO en la 
participación y en la vida política. 

5. PROXIMIDAD Y CERCANÍA ENTRE LOS POLÍTICOS Y LA CIUDADANÍA, y que los y las ciudadanas estén en el centro de la vida política. 
6. DEMOCRACIA DIRECTA.Cómo hacer para que no sea ganar todo vs perder todo? (NOTA DE LA FACILITADORA: este comentario es una 

reacción a la intervención del experto en el pequeño grupo). 
7. DAR MÁS VISIBILIDAD/ IMPORTANCIA A LAS ELECCIONES EUROPEAS. Votamos sin saber bien el programa, votando al partido que 

votamos normalmente. Tener más información de las instituciones europeas y de las elecciones europeas (espacio en prensa, etc.) 
8. ATRACTIVO E IMPLICACIÓN. Que la UE se haga atractiva para las personas. 
9. CAMBIO DE LA MANERA DE TOMAR LAS DECISIONES (por consentimiento: "¿con qué puedo vivir?" más que "¿cuál es mi primera 

opción?" 

4 grupė 
(anglų k.) 

1. Eu processes should be taught in all schools and across the EU through a common language using all available media outlets 
2. There should be stronger sanctions against member states in order to have a more democratic eu. 
3. To create a truly independent media body to report eu affairs and beyond 
4. Common taxation system across the eu with common economic targets 
5. Reform of eu institutions through majority decision 
6. The creation of an independent eu department to progress anti discrimination, promote gender equality and fight racism 
7. To have the most important values contained in the eu constitution 
8. Citizen representation in policy making 
9. A National Holiday for the EU marking the creation of the EU 
10. The creation of a one country united states of europe 
11. A common foreign policy 
12. To Simplify the structures of the eu as it is too bureaucratic 
13. to allow voting for mobile or non eu citizens 

5 grupė 
(čekų k.) 

1. reforma rozhodovacích procesů a modernizace institucí: demokratické procesy ve všech institucích EU, reforma evropských voleb a 
potřeba jejich reformy (možnost pro parlament nominovat kandidáty) 



 

 

2-ojo forumo 1-oji sesija:21 

2-asis ES piliečių forumas: „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ 

2. urychlit proces rozhodování 
3. regulace lobbování 
4. vyřešení korupce 
5. přiblížit instituce občanům a začlenit občany do rozhodování: nové instrumenty, referenda, občanská fóra, zajistit reprezentativnost 

Evropanů 
6. Vzdělávání o EU 
7. komunikační strategie pro evropské instituce (konkrétnější, blíže občanům) 
8. mladí lidé do institucí EU 
9. konkrétnější představa, koho lidé volí (personalizování EU) 
10. diskuze o právu veto 
11. zodpovědnost parlamentu za rozhodnutí 
12. Společný jazyk (nad rámec národních jazyků) 

6 grupė 
(vokiečių k.) 

1. Den Wert der EU besser zeigen/ präsentieren und vermitteln; Informationen darüber geben, was die EU tut! 
2. mehr direkte Demokratie (mehr Abstimmungen zu konkreten Themen) 
3. Transparenz im politischen Entscheidungsprozess 
4. Eine stabile Demokratie in allen Mitgliedsstaaten erreichen.Den Dialog zwischen den Staaten erreichen. 
5. Reformen innerhalb des Entscheidungsprozesses: Felixibilität beim Einstimmigkeitsprinzip 
6. Entwicklung einer europäischen Verfassung (Prozesse und Werte) 
7. Kampf gegen Falschinformation! Schutz von Journalisten 
8. Souveränität der Mitgliedsstaaten: Was passiert mit der Souveränität der Mitgliedstaaten, wenn Europäische Institutionen deren 

Entscheidungen aufheben können? (Subsidiaritätsprinzip: Europa bestimmt nur über die Entscheidungen, die nicht effizient t von 
Nationalstaaten getroffen werden können) 

9. Entscheiden: Wer bestimmt über die Prozesseduren der Entscheidungsfindung? 
10. Bürger sollen Möglichkeit haben, sich zu Themen direkt zu äußern! (Plattformen und Kommunikationswege; mit pädagigischem 

Aspekt, Wissen über diese Dinge) 
11. Einbezug behinderter, auch geistig behinderter Menschen in die Demokratie (Einbezug, gleiche Rechte, aber auch wirtschaftliche 

Gleichstellung/ Unterstützung) 
12. Zu G/ 33: Bei den Kindern anfangen! Schon den Kindern beibringen, dass es die EU gibt. 
13. Zu G/ 33: Angebote machen, Informationsmaterial stellen. 
14. Zu G/ 33: Auch über Tagespresse die Wertigkeit weitervermitteln. 

7 grupė 
(italų k.) 

1. Rappresentanza permanente di un gruppo di cittadini al Parlamento Europeo 
2. Maggiori informazioni concrete sull'UE (Materia obbligatoria nelle scuole elementari e superiori come educazione civica in tutti gli 

stati membri) 
3. Comunicazione mediatica sulle questioni europee più' adatta ai giovani e ai cittadini in generale (migliore uso dei social media) 
4. Più' potere al Parlamento Europeo (e quindi ai cittadini) 
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5. Sostegno a programmi di formazione per difendersi dalle fake news, promuovendo un rapporto critico e costruttivo con i social media 
6. Imparare almeno un'altra lingua straniera bene sin dalla giovane età' (non per forza l'inglese, l'importante e' il multilinguismo) 
7. Usare l'inglese come lingua di comunicazione comune nell'UE 
8. Parità di genere garantita in tutta Europa grazie a norme e regolamentazioni 
9. Seconda lingua di comunicazione comune: italiano 
10. Seconda lingua di comunicazione comune: francese 

15 grupė 
(rumunų k.) 

1. Egalitate. Nu există democrație sau progres fără egalitate. 
2. Participarea cetățenilor. Trebuie să creștem nivelul de participare al cetățenilor în cadrul procesului de luare de decizii în Parlamentul 

European. 
3. Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cum putem să facem acest lucru? 
4. Egalitate. Pentru a deveni un lider global UE trebuie să asigure că toți cetățenii au drepturi și resposabilități egale. 
5. Combaterea fenomenului Fake News și a dezinformării. 
6. Stabilirea unei politici externe UE. Work with and for democratic movements din țările vecine, cum ar fi Rusia, Belarus și Turcia. 
7. Educarea și informarea despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. 
8. Implementarea unui salariu minim pe economie, comun tuturor statelor UE. 
9. Sprijinirea tuturor tinerilor care au dizabilități, tulburări comportamentale, astfel încât să ne asigurăm că acești tineri vor avea, grație 

accesului la servicii de sănătate dedicate lor, un viitor decent. 
10. Ajutarea țărilor mai puțin dezvoltate, unde accesul la educație nu se întâmplă ca în cazul țărilor dezvoltate. 
11. Înființarea unei forțe armate unice. În felul acesta putem să ne garantăm pacea. Din punct de vedere strategic, nu văd democrația fără 

o forță armată comună. 
12. Egalitatea tuturor în fața legii. Ne asigurăm că toate guvernele europene interpretează legea în același fel. 
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2 teminis blokas: „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ 

Originalo kalba 

8 grupė 
(slovakų k.) 

1. Nezamestnanosť mladých, dokonca aj s vysokoškolským vzdelaním - veľmi vysoká napr. v Taliansku. Tieto problémy nie je jednoduché 
riešiť na národnej úrovni. Mladí často odchádzajú do zahraničia za prácou, kde je ale častonerovnaký postoj k zahraničným 
zamestnancom. 

2. Rodová rovnosť - možná strata znalostí ženskej časti populácie v mnohých oblastiach na úrovni štátov aj EÚ. Rovnováha pracovného 
života a pracovných povinností pre rodičov. 

3. Vytvorenie mediálnej platformy (na báze umelej inteligencie) na úrovni EÚ pre boj proti dezinformáciám, ktorá by vedela overiť 
pravdivosť informácií - regulácia sociálnych sieti v súvislosti s dezinformáciami. 

4. Reforma Ústavy EÚ, ktorá by mala jednoznačne popísať hodnoty EÚ a popísať jej fungovanie zrozumiteľným spôsobom. Nastaviť 
kritéria a mechanizmus pre spoločné hodnoty, ktoré možno kontrolovať na úrovni EÚ a zaručiť ich dodržiavanie na národnej úrovní - 
napr. zrušiť princíp jednomyseľnosti. 

5. Ochrana práv LGBTI a uznanie manželstva ľudí rovnakého pohlavia. 
6. Kódex správania sa pre volených zástupcov (pozn. často sú do Európskeho parlamentu odložení nepotrební politici). Definovať 

jednotné zásady transparentnosti a etickej integrity (vo vzťahu k lobingu a korupcii, napr. transparentnosť poskytovania finančných 
prostriedkov). Viď francúzsky zákon SAPIN-II. 

7. Boj proti diskriminácii zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí. 
8. Venovať rovnakú pozornosť pravicovému aj ľavicovému extrémizmu. 

9 grupė 
(portugalų 
k.) 

1. Igualidade de género, direitos LGBT, racismo, Discriminação 
2. Cibersegurança e políticas de segurança de dados 
3. Definição dos valores europeus de modo comum a todos independentemente das religiões. 
4. Conflito entre segurança e direitos (e.g liberdade de expressão e segurança). Com ênfase na segurança. 
5. Proteção de dados e privacidade. 
6. Direitos de Animais 
7. Sistema de decisão a nível Europeu (votos) 
8. Política comum militar com melhor articulação entre países. Sim ou não e como? 
9. Polícia como instituição que garante a segurança 
10. Bens de consumo com respeito pelos direitos 

10 grupė 
(italų k.) 

1. Eliminare il requisito di unanimità, perché se non ci occupiamo di questo non possiamo occuparci degli altri problemi (effetto domino) 
2. Quali i valori comuni degli Europei oggi? Quali portare nel 2050? Quali possibilità di creare un Comitato Europeo o altra struttura per 

riflettere sui valori di base che uniscono gli abitanti dell'Europa? 
3. Quale ruolo dell'Unione Europea nel tutelare cittadini e minoranze contro violenza, minacce e violazioni di diritti nei paesi membri? 
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Come rafforzare il mandato dell'Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali con strumenti per proteggere persone 
vulnerabili o appartenenti a minoranze vittime di ingiustizia o di violazioni di diritti nei paesi membri? 

4. Come garantire l'indipendenza del sistema giudiziario dei paesi membri in Europa? 
5. Come proteggere i nostri dati personali in Europa (es. minaccia di facebook e degli altri social network?) 
6. Cosa fare quando i partiti al governo negli stati membri violano il principio dello stato di diritto dell'Unione Europea? 
7. Quale ruolo dell'Unione Europea sul tema dei requisiti per l'estradizione? 
8. Quali modalità per impedire il lobbismo e lavorare insieme come stati membri per combattere la corruzione? 
9. Parità di diritti e partecipazione per tutti (genere , età, nazionalità, ma anche animali e ambiente) 
10. Come garantire più consultazioni dei cittadini in Europa (non bastano le elezioni) e rispondere al problema di una mancanza di 

democrazia autentica in Europa? 
11. Come rafforzare la collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi membri? 
12. Parità di genere (incluse quote e altre soluzioni) 

11 grupė 
(ispanų k.) 

1. La seguridad económica y financiera en la UE: un ingreso mínimo para asegurar el bienestar de forma que la UE garantice a toda la 
ciudadanía unos mínimos imprescindibles para una vida buena y digna (educación, sanidad, salud mental, etc). 

2. Derechos civiles: lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la pornografía infantil y la trata de 
personas. 

3. Crear un mecanismo que comparta con todos los ciudadanos en tiempo real datos objetivos e imparciales (no politizados) sobre temas 
relevantes de seguridad y crimen. 

4. COVID-19: ¿hasta qué punto las medidas de protección sanitaria nos quitan libertades como el derecho a trabajar, a moverse 
libremente, etc? 

5. Desarrollo de una jurisprudencia igualitaria para cada Estado miembro basada en intereses comunes. 
6. Construcción de criterios en la UE que tengan en cuenta la diversidad de países de procedencia y los diferentes riesgos que estos 

puede implicar, de manera que se construya una herramienta que ayude a acoger inmigrantes de manera controlada y segura. 
7. Un sistema de alerta europeo, rápido, coordinado y eficiente para todos los países que ayude a luchar contra el crimen. 
8. Creación de una agencia digital europea como respuesta a las grandes empresas extranjeras, especialmente en lo relativo a datos. 
9. Una Europa que luche por la hegemonía económica, militar y cultural en el mundo. 
10. Que la UE garantice la protección de todos los datos personales de todos los ciudadanos para que nadie los pueda usar o aprovechar. 

12 grupė 
(anglų k.) 

1. EU must ensure Right to lifelong education including a focus on democracy and values and at a European level through Erasmus 
2. EU must ensure freedoms, equality and human rights in all member states 
3. EU must Protect rule of law media freedoms and individual rights in all member states 
4. EU must ensure equal Rights to work in all member states 
5. How can citizens benefit from unified European jurisdiction and courts 
6. EU must ensure Citizens Rights to freely choose between using cash and home banking etc 
7. EU should support and strengthen European democratic values that are not based on religion 
8. EU must help preventing unfair lobbying and corruption in member states and in Europe 
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9. EU must ensure better Animal rights for all sorts of animals 

13 grupė 
(lenkų k.) 

1. Osiągnięcie równości płci we wszystkich krajach UE, a także promowanie udziału kobiet i osób nie binarnych w polityce unijnej 
2. Rewizja procedury przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej 
3. Widoczność działań Unii Europejskiej (regulacji, dotacji etc.) w codziennym życiu obywateli 
4. Zdolność Unii Europejskiej do ochrony osób, których prawa łamane są wewnątrz państw członkowskich (szczególnie grup wrażliwych: 

kobiet i dzieci) 
5. Media jako czwarta władza (wpływ mediów na politykę) 
6. Eksploracja cienkiej granicy między bezpieczeństwem a prawami człowieka 
7. Utworzenie wspólnej armii Europejskiej 
8. Programy wymian międzynarodowych i programy mobilności promujące podróże wewnątrz Europy i dzielenie się wartościami 
9. Legalizacja niektórych narkotyków 
10. Demokratyzacja systemu sprawiedliwości w Unii Europejskiej 

14 grupė 
(anglų k.) 

1. Changing the voting process within the European Union from one of unanimous voting to one of majority voting 
2. Ensure that the democratic rule of law is upheld by the Member States 
3. Find a balance between privacy and the use of private information for justice 
4. To guarantee the security of all European citizens especially with regard to defence and economy 
5. Let the European Union value system guide policies (as recommended) 
6. There should be greater opportunity for gender equality in positions of power 
7. Lift Covid-19 measures once the effects of the pandemic allow for a return to normality 
8. Freedom to make choices about one's own life free from discrimination 
9. To improve cyber security and safety 
10. We cannot forget our history 
11. Cooperation and getting to know people from other European States should be a value of the European Union 
12. Legalise cannabis 

 

 


