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Konferencijos dėl Europos ateities  

Vykdomosios valdybos devintojo posėdžio apibendrinamoji ataskaita 

2022 m. balandžio 5 d., antradienis 

11.00–12.30 val., Europos Parlamento būstinė (R3.1 salė, mišrus posėdis) 

Dalyviai: dalyvių sąrašas pateikiamas priede. 

Santrauka ir išvados 
 
Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomosios valdybos devintasis posėdis (mišria sudėtimi) 
įvyko 2022 m. balandžio 5 d. Posėdžiui bendrai pirmininkavo Europos Parlamento narys Guy 
VERHOFSTADTAS, už Europos reikalus atsakingas Prancūzijos valstybės sekretorius Clément’as 
BEAUNE’AS ir už demokratiją ir demografiją atsakinga Komisijos pirmininkės pavaduotoja 
Dubravka ŠUICA. 
 
Vykdomoji valdyba patvirtino balandžio 8–9 d. Konferencijos plenarinės sesijos darbotvarkę.  
 
Vykdomoji valdyba patvirtino peržiūrėtą Konferencijos kalendorių, įskaitant papildomą, 
balandžio 29–30 d. įvyksiančią, Konferencijos plenarinę sesiją. Ji taip pat patvirtino, kad 
2022 m. rudenį piliečiams bus surengtas „grįžtamosios informacijos“ renginys kartu su 
Europos Parlamentu, ES Taryba ir Europos Komisija.   
 
Galiausiai bendrapirmininkiai pateikė Vykdomajai valdybai paaiškinimus dėl Konferencijos 
proceso iki gegužės 9 d. (dėl plenarinės sesijos pasiūlymų parengimo pagal piliečių forumų 
rekomendacijas, visų pirma dėl darbo grupių vaidmens ir dėl to, kaip bus vertinamas bendras 
sutarimas plenarinėje sesijoje) ir po gegužės 9 d. (dėl tolesnių veiksmų, kurių turi imtis ES 
institucijos, atsižvelgdamos į galutinius Konferencijos rezultatus pagal savo kompetencijos 
sritį ir laikydamosi Sutarčių). 
 

1. Siūlomos 2022 m. balandžio 8–9 d. plenarinės sesijos darbotvarkės patvirtinimas 

Svarstant šį darbotvarkės punktą pirmininkavo Dubravka Šuica (bendrapirmininkė). Ji 
pabrėžė, kad visiškai fizinėje plenarinėje sesijoje sprendimus priimantys asmenys turėtų 
parodyti aukšto lygio įsitraukimą, užtikrindami gausesnį dalyvavimą posėdžių salėje. Vieno iš 
darbo grupių pirmininkų prašymu buvo paaiškinta, kad išimtiniais atvejais galėtų įvykti 
daugiau darbo grupių posėdžių, jei tokį sprendimą priimtų jų pirmininkai ir atstovai, 
pasisakantys tų grupių vardu.  
 
Buvo paskelbta, kad plenarinės sesijos diskusijų seka bus išplatinta iš karto po Vykdomosios 
valdybos posėdžio. 
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Išvada: 

Vykdomoji valdyba patvirtino balandžio 8–9 d. konferencijos plenarinės sesijos 
darbotvarkę. 

 
2. Peržiūrėto Konferencijos kalendoriaus patvirtinimas 

Šiam darbotvarkės punktui pirmininkavo Guy Verhofstadtas (bendrapirmininkis) ir nurodė, 
kad į kalendorių dabar įtraukta papildoma, balandžio 29–30 d. įvyksianti, Konferencijos 
plenarinė sesija. Į šią plenarinę sesiją turėtų būti įtraukti dalyvių komponentų posėdžiai, skirti 
pasiūlymų projektams įvertinti, ir plenariniai posėdžiai, kuriuose vertinamas bendras 
sutarimas dėl pasiūlymų.  

Pirmininkas taip pat iškėlė klausimą dėl gegužės 9 d. baigiamojo politinio renginio, kurio metu 
bendrapirmininkiai trims institucijų pirmininkams pateiks galutinę Konferencijos ataskaitą. 
G. Verhofstadtas pareiškė tikisiantis, kad visi trys pirmininkai pateiks bendrą deklaraciją. 

Pirmininkas paaiškino, kad dar nenustatyta tiksli data, kad įvyks grįžtamosios informacijos 
renginys, per kurį visos trys institucijos piliečiams pateiks grįžtamąją informaciją apie tolesnius 
veiksmus, tačiau jį numatyta surengti 2022 m. rudenį.  

Dubravka Šuica (bendrapirmininkė) pasakė, kad šis grįžtamosios informacijos renginys 
įtrauktas į kalendorių nuo pat pradžių, ir pabrėžė jo svarbą bei tikslą, t. y. informuoti piliečius 
apie tolesnę veiklą, susijusią su Konferencija, ir apie institucijų įsipareigojimus šioje srityje. Be 
to, ji paaiškino, kad balandžio 29–30 d. vyksianti Konferencijos plenarinė sesija bus svarbi 
siekiant bendro sutarimo dėl pasiūlymų. 

Po to keičiantis nuomonėmis su Vykdomosios valdybos nariais ir stebėtojais:  

• keli nariai, kai kurie kalbėdami gana griežtai, atkreipė dėmesį į tai, kad nuo 2021 m. 
gruodžio mėn. nebuvo surengtas nė vienas Vykdomosios valdybos posėdis; 

• buvo aptarta gegužės 9 d. baigiamojo renginio galima programa ir išsamesnė 
informacija apie jį; 

• buvo iškeltas klausimas dėl to, kaip svarbu užtikrinti, kad Konferencijos plenarinės 
sesijos būtų patrauklios dalyvauti visiems nariams. Turėtų būti aišku, kad narių indėlis 
turi pridėtinę vertę, be kita ko, siekiant užtikrinti šį dalyvavimą; 

• buvo pabrėžta, kad tarp paskutinės Konferencijos plenarinės sesijos ir baigiamojo 
renginio reikia surengti dar vieną Vykdomosios valdybos posėdį; 

• patvirtinta, kad svarbu, jog metų pabaigoje visos trys institucijos pateiktų piliečiams 
grįžtamąją informaciją; 

• Vykdomosios valdybos nario prašymu buvo susitarta kalendoriuje patikslinti nuorodą 
į grįžtamosios informacijos renginį kaip visų trijų institucijų piliečiams teikiamą 
grįžtamąją informaciją apie Konferencijos rezultatus. 
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Pirmininkas taip pat patvirtino, kad bus surengti du papildomi Vykdomosios valdybos 
posėdžiai, t. y. prieš paskutinę Konferencijos plenarinę sesiją ir prieš gegužės 9 d. baigiamąjį 
renginį.  

Clément’as Beaune’as (bendrapirmininkis) pakartojo, kad gegužės 9 d. renginio detales šiuo 
metu svarsto Europos Parlamentas, Europos Komisija ir Taryba ir kad Vykdomoji valdyba apie 
tai bus informuota vėliau. Dar turi būti nuspręsta dėl šių trijų institucijų pirmininkų įnašo ir 
veiksmų šia proga. Jis sutiko prieš baigiamąjį renginį šį klausimą vėl aptarti Vykdomojoje 
valdyboje ir patvirtino, kad pritaria rudenį vyksiančiam institucijų rengiamam grįžtamosios 
informacijos renginiui. 

Išvada:  

Vykdomoji valdyba patvirtino peržiūrėtą Konferencijos kalendorių, įskaitant papildomą, 
balandžio 29–30 d. įvyksiančią, Konferencijos plenarinę sesiją. Ji taip pat patvirtino, kad 
2022 m. rudenį piliečiams bus surengtas „grįžtamosios informacijos“ renginys kartu su 
Europos Parlamentu, ES Taryba ir Europos Komisija.   

 

3. Nuo piliečių rekomendacijų iki pasiūlymų plenarinėse sesijose: dabartinė padėtis 

Svarstant šį darbotvarkės punktą pirmininkavo Clément’as Beaune’as (bendrapirmininkis). 
Atsižvelgiant į pagrindinius metodinius principus, dėl kurių susitarė Konferencijos 
bendrapirmininkiai, ir į susijusias Tarybos diskusijas, jis priminė, kad piliečių forumų 
rekomendacijos yra galutinių plenarinės sesijos pasiūlymų pagrindas ir kad darbo grupės, 
atlikdamos savo darbą, turėtų taikyti vienodą metodiką. Po to jis pabrėžė, kad visi plenarinės 
sesijos dalyvių komponentai galės laisvai nuspręsti, kaip nustatyti savo poziciją dėl pasiūlymų 
balandžio 29–30 d. plenarinėje sesijoje. Savo ruožtu Taryba neskirstys pasiūlymų pagal svarbą 
ir nepareikš nuomonės dėl pasiūlymų esmės, o dėmesį sutelks į pagrindines temas ir 
pasiūlymų įgyvendinamumą. Tačiau jis pabrėžė, kad piliečiai galės nustatyti 
prioritetus / reitingus, ir pareikš savo pritarimą arba nepritarimą pasiūlymams.  

Be to, pirmininkas pabrėžė, kad reikės aiškiai atskirti etapą iki gegužės 9 d. ir etapą po gegužės 
9 d. ES institucijos galės faktiškai įsitraukti ir imtis su pasiūlymais susijusių tolesnių veiksmų 
tik po gegužės 9 d., laikydamosi Sutarčių ir savo vidaus procedūrų. Galiausiai jis pabrėžė, kad 
reikės nuolat tęsti su Konferencija susijusią veiklą, siekiant informuoti piliečius apie tai, kas 
daroma jų pateiktų rekomendacijų klausimu.  

Tolesnėje diskusijoje:  

• išreikštos abejonės dėl darbo grupių vaidmens, susijusio su plenarinės sesijos 
pasiūlymų projektų parengimu pagal piliečių rekomendacijas, ir nuogąstavimai, 
kad jų veiksmų laisvė bus pernelyg ribota; 

• paprašyta pateikti paaiškinimų dėl to, kaip pasiekiamas bendras sutarimas dėl 
pasiūlymų, visų pirma dėl to, kaip dalyvių komponentai galėtų išreikšti savo 
pritarimą arba nepritarimą konkrečiam pasiūlymui. Kai kurie taip pat paragino 
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siekiant oficialaus bendro sutarimo įtraukti daugiau nei keturis Konferencijos 
darbo tvarkos taisyklėse nurodytus dalyvių komponentus; 

• išreikštas susirūpinimas dėl to, kad bet kokį sprendimą dėl pasiūlymų turinio turi 
priimti Vykdomoji valdyba, o plenarinėje sesijoje užtikrinamas didesnis viešumas 
ir skaidrumas; 

• iškeltas klausimas dėl piliečių lūkesčių, susijusių su jų įtaka ES institucinei struktūrai 
Konferencijos kontekste, kuri buvo apibūdinta kaip galutinis ES institucijų 
sprendimas. 

Po to bendrapirmininkiai, reaguodami į Vykdomosios valdybos narių pastabas, pateikė 
paaiškinimų dėl sutartos metodikos ir proceso.  

Dubravka Šuica (bendrapirmininkė) priminė, kad bendrapirmininkių pasiūlyta metodika 
atitinka Vykdomosios valdybos narių ir stebėtojų prašymą turėti aiškias galutinio 
Konferencijos etapo gaires ir standartinę plenarinės sesijos ir jos darbo grupių sistemą. Ji 
priminė, kad iš pradžių bendroje deklaracijoje darbo grupės numatytos nebuvo, tačiau jos 
buvo sudarytos siekiant palengvinti plenarinės sesijos darbą, nes jos sudėtis nebuvo tokia 
supaprastinta, kaip buvo numatyta iš pradžių. Ji paaiškino, kaip Bendras sekretoriatas sukūrė 
darbinį dokumentą „Grids“ kaip standartinę visoms darbo grupėms skirtą priemonę, kuri leido 
visoms darbo grupėms daryti pažangą ir rengti pasiūlymų projektus taip, kad būtų užtikrintas 
ryšio su piliečių rekomendacijomis tvirtumas. Ji priminė, kad iš pradžių kilo tam tikrų problemų 
dėl skirtingų požiūrių kai kuriose darbo grupėse, tačiau dabar yra daug daugiau vienodumo ir 
sistema iš tiesų veikia. Ji paragino nekeisti sistemos dabar ir leisti darbo grupių pirmininkams 
ir atstovams, pasisakantiems tų grupių vardu, užbaigti savo darbą.  

Bendrapirmininkė D. Šuica pabrėžė, kad darbo grupės, nors savo darbą grindžia piliečių 
forumų rekomendacijomis ir daugiakalbės skaitmeninės platformos indėliu, gali įtraukti 
papildomų elementų tiek, kiek darbo grupių pirmininkai ir atstovai, pasisakantys tų grupių 
vardu, jiems bendrai pritaria.   

Guy Verhofstadtas (bendrapirmininkis) pridūrė, kad visi pasiūlymai bus pateikti balandžio 8–
9 d. plenarinei sesijai, siekiant nustatyti, ar esama prieštaravimų dėl jų. Jei bet kuris iš keturių 
dalyvių komponentų dėl konkretaus pasiūlymo nepateiktų prieštaravimų, tai reikštų, kad dėl 
jo buvo pasiektas bendras sutarimas. Jei prieštaravimai būtų pareikšti, Vykdomoji valdyba 
šiuos klausimus vėliau aptartų ir užtikrindama visapusišką skaidrumą perduotų paskutinei, 
balandžio 29–30 d. vyksiančiai, plenarinei sesijai.  

Be to, jis pabrėžė, kad pasiūlymo parengimas pagal rekomendaciją nėra „perkopijavimo“ 
procesas ir kad Darbo tvarkos taisyklių 17 straipsnyje nustatyta, kad pasiūlymas turi būti 
grindžiamas „nacionalinių ir Europos piliečių forumų rekomendacijo[mi]s ir pagal temas 
sugrupuoto[mi]s daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje pateikto[mi]s idėjo[mi]s“. 

Clément’as Beaune’as (bendrapirmininkis) tai, kas išdėstyta pirmiau, papildė pabrėždamas, 
kad darbo grupės atlieka svarbų vaidmenį procese, kurį sudaro konkrečių ir įgyvendinamų 
pasiūlymų parengimas pagal piliečių rekomendacijas. Jis pažymėjo, kad kiekvienas plenarinės 
sesijos dalyvių komponentas pareikš savo poziciją dėl pasiūlymų tokiu būdu, koks, jo 
nuomone, būtų tinkamiausias. Kalbant apie Tarybą, ji neformuluotų jokios pozicijos dėl 
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pasiūlymų esmės, tačiau neprieštarautų nė vienam iš jų tiek, kiek jie grindžiami piliečių 
forumų rekomendacijomis. Apskritai, jei pasiūlymui neprieštarauja nė vienas iš keturių dalyvių 
komponentų, šis pasiūlymas būtų įtrauktas į galutinę ataskaitą. Galiausiai bendrapirmininkis 
priminė, kad Konferencija nėra sprendimus priimantis organas. Sprendimų priėmimas 
prasidės tik po gegužės 9 d., kiekvienai ES institucijai veikiant pagal savo kompetencijos sritį 
ir laikantis Sutarčių. 

 

Išvada:  

Galiausiai bendrapirmininkiai pateikė Vykdomajai valdybai paaiškinimus dėl Konferencijos 
proceso iki gegužės 9 d. (dėl plenarinės sesijos pasiūlymų parengimo pagal piliečių forumų 
rekomendacijas, visų pirma dėl darbo grupių vaidmens ir dėl to, kaip bus vertinamas 
bendras sutarimas plenarinėje sesijoje) ir po gegužės 9 d. (dėl tolesnių veiksmų, kurių turi 
imtis ES institucijos, atsižvelgdamos į galutinius Konferencijos rezultatus pagal savo 
kompetencijos sritį ir laikydamosi Sutarčių).   

 

Kitas posėdis:  

Vykdomoji valdyba susitarė vėl sušaukti posėdį prieš balandžio 29–30 d. vyksiančią 
Konferencijos plenarinę sesiją ir dar kartą prieš gegužės 9 d. renginį. 

 

Kontaktinis asmuo: Bendro sekretoriato nariai Jelmeras Hofkampas, Krzysztofas 
Nowaczekas ir Matteo Riceputi. 
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

5 Avril 2022, 11:00 – 12:30, seat of the European Parliament (room R3.1, hybrid 
meeting) 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

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

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

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

  
OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 

Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  
OBSERVER 
(COSAC) 

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

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General, ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 

MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 
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OBSERVER Judit VARGA (HU) 
Minister of Justice 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary for EU Affairs 

OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 
Director general for EU affairs 

OBSERVER 
COSAC 

David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK,  
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN,  
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 

 


