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2022 m. kovo 11 d., penktadienis, 9.00–11.00 val., Strasbūras (mišrus formatas) 
 

 

1. Įžanginės pirmininkės pastabos 

 

Pirmininkė Věra JOUROVÁ pradėdama priminė tragišką tarptautinę padėtį ir į kaip Europos vienybės ir 
atsparumo įrodymą atkreipė dėmesį į ES pastangas susilpninti agresorę Rusiją ir priimti Ukrainos 
pabėgėlius.  
 

Po to pirmininkė paaiškino procedūrą ir tolesnius veiksmus ir pabrėžė, kad šis posėdis bus paskutinis 
diskusijų ir informacijos apie piliečių rekomendacijas rinkimo raundas. Diskusijose daugiausia dėmesio būtų 
skiriama penkioms rekomendacijų grupėms, susijusioms su vertybėmis ir teisėmis, teisine valstybe ir 
saugumu, t. y.: i) gyvūnų teisėms ir žemės ūkiui, ii) kovai su diskriminacija, lygybei ir gyvenimo kokybei, iii) 
žiniasklaidai, melagingoms naujienoms, dezinformacijai, faktų tikrinimui, kibernetiniam saugumui, iv) 
duomenų apsaugai ir v) teisinei valstybei, demokratinėms vertybėms ir europinei tapatybei.  
 

Galiausiai pirmininkė V. JOUROVÁ nurodė, kad posėdžio diskusijos, kartu su visa iki šiol gauta informacija, 
pagal Konferencijos taisykles bus įtrauktos į pasiūlymų projektus, kuriuos prieš kitą kovo 25 d. vyksiantį 
posėdį parengs ji pati ir du frakcijos atstovai, padedant Bendram sekretoriatui. Vėliau šie pasiūlymų 
projektai bus aptarti kituose būsimų Konferencijos plenarinių sesijų posėdžiuose, numatant galutinės 
ataskaitos pateikimo datą – gegužės 9 d.  

 

2. Diskusija 

 

Po to pirmininkė pradėjo pagal grupes suskirstytas diskusijas, kiekvieną kartą suteikdamas žodį piliečiams, 
kad jie galėtų pradėti diskutuoti.  
 

 2.1. Gyvūnų teisės, žemės ūkis 
 

Piliečiai paragino imtis konkrečių ir skubių veiksmų siekiant užtikrinti teises ir orumą gyvūnams.  
 

Jie taip pat pasisakė už tai, kad reikėtų toliau plėtoti tvarų ūkininkavimą ir žemės ūkį ES, taip siekiant 
tinkamai apsaugoti aplinką, visų pirma, teikiant paskatas įmonėms, kurios laikosi aplinkosaugos standartų, ir 
atgrasant tas įmones, kurios tokių standartų nesilaiko.   
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Taip pat buvo paminėti prekybos santykiai su trečiosiomis šalimis; piliečių nuomone, šie santykiai turėtų 
atitikti ES taikomas priemones ir standartus. Todėl pirmenybę reikėtų teikti produktų iš trečiųjų šalių, 
besilaikančių mūsų aplinkos politikos, importui.  
 

 2.2. Kova su diskriminacija, lygybė ir gyvenimo kokybė 

 

Pirmininkė pastebėjo, kad kai kurios šios grupės temos dubliuojasi su Socialinių reikalų darbo grupės 
temomis ir kad vėliau jas reikėtų patikslinti.  
 

Diskutuojant grupės tema buvo rekomenduota ES parengti kovos su diskriminacija darbo rinkoje politiką, 
ypač skirtą jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonėms, taip pat rekomenduota šios politikos besilaikančioms 
įmonėms teikti subsidijas ir mokesčių lengvatas. Taip pat buvo nurodyta, jog profesinės sąjungos turėtų 
dalyvauti užtikrinant, kad įmonės laikytųsi šių taisyklių darbo vietoje, ir jog šiuo klausimu turėtų būti 
teikiamos kvalifikacijos ir rengiami mokymai.  

 

Kai kurie dalyviai taip pat paragino priimti ES teisės aktus, pagal kuriuos būtų teikiamos subsidijos jaunimui, 
kad jie taptų nepriklausomi ir emancipuoti, taip pat užtikrinti darbo laiko garantiją. Jie taip pat paragino 
teikti lengvatas įmonėms, kurios užtikrina gerą profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.  
 

Kai kurie dalyviai pageidavo, kad būtų išplėsta teisinės valstybės sąvoka, į ją įtraukiant socialinių teisių 
aspektus, taip siekiant užtikrinti, kad socialinės teisės būtų viršesnės už ekonomines teises. Pažeidžiamų 
piliečių apsaugos klausimas turėtų būti teisinės valstybės ir Europos vertybių pagrindas.  
 

Taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kad nepakankamai įgyvendinamos galiojančios kovos su diskriminacija 
taisyklės, o kai kurie dalyviai pabrėžė, kad tokios taisyklės jau nustatytos Sutartyje, ypač Pagrindinių teisių 
chartijoje. Buvo raginančiųjų užkirsti kelią atskirų valstybių narių prašymui taikyti išimtis, susijusias su 
Chartijos nuostatomis.  

 

Galiausiai, keli pranešėjai iškėlė klausimą dėl būtinybės visapusiškai įgyvendinti Stambulo konvenciją.  
 

 2.3. Žiniasklaida, melagingos naujienos, dezinformacija, faktų tikrinimas, kibernetinis saugumas 

 

Pirmininkė V. JOUROVÁ atkreipė dėmesį į kai kurių šios grupės temų dubliavimąsi su Skaitmeninės 
transformacijos darbo grupės temomis.  
 

Daugelio dalyvių teigimu, siekiant kovoti su dezinformacija, piliečiams reikia nepriklausomos, objektyvios ir 
subalansuotos žiniasklaidos, ypač atsižvelgiant į karą Ukrainoje, kuris taip pat yra informacinis karas. Kad šie 
tikslai būtų pasiekti, keli dalyviai pasisakė už minimalius visos ES standartus dėl žiniasklaidos 
nepriklausomumo, taip pat už žiniasklaidos pliuralizmo skatinimą ir monopolijų žiniasklaidos sektoriuje 
prevenciją.  
 

Daugelis kalbėtojų taip pat paragino sukurti faktų tikrinimo ir informacijos tikrinimo sistemą, kuri turėtų 
būti įdiegta visiems prieinamoje interneto platformoje. Tokią platformą galėtų valdyti ES institucija arba 
tam paskirta privati bendrovė. Be to, buvo pripažintas pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo 
demaskuojant manipuliavimą informacija, reikėtų stiprinti šį vaidmenį; taip pat būtina skubiai spręsti 
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dezinformacijos monetarizavimo klausimą. Kitas plačiai aptartas klausimas buvo poreikis mokyklose plėtoti 
švietimą žiniasklaidos, pilietinio ugdymo ir ES istorijos temomis.  

 

Be to, per diskusijas taip pat buvo paliesti kibernetinio saugumo aspektai – tai sritis, kurioje reikėtų nuolat 
stengtis sustiprinti ES ir valstybių narių gynybos pajėgumus, be kita ko, užtikrinant geresnį įgyvendinimą ir 
naujas priemones šioje srityje.  

 

 2.4. Duomenų apsauga 

 

Nors dalyviai pripažino, kad ES jau yra esminių šios srities nuostatų, jie pažymėjo, kad vis dar reikėtų siekti 
pažangos, visų pirma, nepilnamečių apsaugos internete klausimais. Taip pat buvo pasiūlyta nustatyti 
papildomas priemones, pavyzdžiui, skirti griežtesnes sankcijas taisykles pažeidžiantiems asmenims.  
 

Apskritai, daugelis dalyvių nurodė, kad BDAR reikia vienodai taikyti visose valstybėse narėse, buvo 
atkreiptas dėmesys į asmens duomenų ir dezinformacijos tikslų sąsają.  
 

 

 2.5. Teisinė valstybė, demokratinės vertybės ir Europos tapatybė 

 

Keli dalyviai pasisakė už tai, kad, taikant sąlygų mechanizmą, reikėtų stebėti kitas sritis, susijusias su bet 
kokiais teisinės valstybės principo pažeidimais, pavyzdžiui, žodžio laisvės pažeidimu, LGBTI asmenų teisių 
paisymu arba galimybe naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.  
 

Paminėdami galimą metinę konferenciją, susijusią su Europos Komisijos teisinės valstybės principo taikymo 
ataskaita, kai kurie dalyviai pabrėžė, kad svarbu į procesą įtraukti ES piliečius ir pilietinę visuomenę, taip pat 
įvairius valdymo lygmenis, įskaitant regionų ir vietos lygmenis, taip pat nacionalinius parlamentus. 
Pavyzdžiui, Europos Komisija savo metinę ataskaitą kiekvienoje valstybėje narėje galėtų pateikti 
nacionaliniam parlamentui.  

 

Kai kurie dalyviai iškėlė klausimą dėl vieningo balsavimo principo, kuris atitinkamai daro poveikį šios srities 
sprendimų priėmimo procesui.  
 

Galiausiai, keli dalyviai primygtinai teigė, kad reikia papildyti Europos pilietybę kitais svarbiais elementais, 
pavyzdžiui, iš ES antrinės teisės.  
 

 

3. Baigiamasis pirmininkės žodis 

 

Pirmininkė Věra JOUROVÁ baigė posėdį ir padėkojo visiems dalyviams už jų vertingą indėlį. Ji pažymėjo, kad 
į narių indėlį bus tinkamai atsižvelgta, ir nurodė laukianti kovo 25 d. posėdžio, per kurį nariai gaus 
pirmuosius pasiūlymų diskusijoms projektus.  

 


