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PROTOKOLO SANTRAUKA 

Darbo grupė Europos demokratijos klausimais, pirmininkas – Manfred Weber, Europos 
Parlamentas 

2022 m. kovo 11 d., 14.00–16.00 val. 

 
 

1. Pirmininko įžanginės pastabos  
 

Posėdis vyko nuotoliniu būdu ir buvo transliuojamas internetu (įrašą galima rasti čia). Pirmininkas 
pabrėžė, kad Rusijos vykdoma karinė agresija prieš Ukrainą sukūrė naują situaciją ir kad Ukrainos 
žmonės kovoja už europinį gyvenimo būdą, įskaitant teisę išsirinkti savo prezidentą. Jo nuomone, tai 
yra lemiamas momentas Europai, paženklintas to, kas vyksta Kijeve, ir dėl to dar svarbiau permąstyti, 
ką reiškia Europa, ir siekti kad konferencija duotų rezultatų. Kalbėdamas apie neoficialaus dokumento 
projektą, kuris buvo išplatintas prieš posėdį, jis pabrėžė, kad jo struktūra, formatas ir turinys gali būti 
visapusiškai aptarti. Pagrindinis darbo grupės posėdžio tikslas buvo sutelkti dėmesį į konkrečius 
pateiktus pasiūlymus. Jis nurodė, kad tą patį rytą aptarė šį dokumentą su piliečių atstovais, kurie jau 
paprašė pakeisti ne tik formatą, bet ir tekstą, kad būtų labiau atsižvelgta į jų rekomendacijų idėjas. Jis 
pranešė, kad darbo grupėje C. Le Grip koordinuos nacionalinių parlamentų poziciją, o Komisijos 
pirmininko pavaduotoja D. Šuica tą patį darys Komisijos atžvilgiu, taip pat priminė Tarybai, kad ji 
nustatytų, kas koordinuos jos poziciją. Tuomet pirmininkas pasiūlė pirmiausia aptarti procedūrinius 
klausimus, o po to – neoficialaus dokumento turinį, kiekvieną punktą.  
  

2. Diskusijos 
 

Darbo grupės nariai tęsė procedūrinių klausimų aptarimą. Keli dalyviai pabrėžė, kad rengiant pasiūlymų 
projektus svarbu laikytis horizontaliojo požiūrio visose darbo grupėse. Piliečių atstovai pažymėjo, kad 
jie norėtų tokio varianto, jog būtų galima aiškiau nustatyti kiekvieno pasiūlymo autorių. Du nariai 
manė, kad metodika visų pirma turi būti objektyvi, skaidri ir taikoma visoms grupėms, kartu daugiausia 
dėmesio skiriant piliečių indėliui, ir paprašė pirmininko dar kartą apsvarstyti siūlomą neoficialų 
dokumentą. Kiti nariai iš esmės palankiai įvertino neoficialų dokumentą, teigdami, kad svarbu pradėti 
jo rengimo procesą. Daugelis narių pabrėžė, kad kiekvienas narys darbo grupėje turėtų galėti išreikšti 
savo idėjas ir dirbti su pasiūlymais vienodomis sąlygomis. Buvo keliamas klausimas, kaip bus 
integruotas platformos indėlis, kad būtų tinkamai įtrauktos piliečių idėjos. Vienas narys manė, kad dėl 
kai kurių pasiūlymų bus sunku susitarti bendru sutarimu arba juos ratifikuoti nacionaliniu lygmeniu 
visoje ES. Daugelis narių išreiškė susirūpinimą dėl viso Konferencijos proceso, kuris nebuvo pakankamai 
aiškus. 
 
Kai kurie nariai taip pat paprašė paaiškinti nacionalinių parlamentų koordinatoriaus paskyrimą ir 
vaidmenį, taip pat tai, kaip darbo grupė nustatys savo poziciją. Pirmininkas paaiškino, kad COSAC 
pateikė pasiūlymą dėl nacionalinių parlamentų pozicijos. Jis priminė, kad kiekviena sudedamoji dalis 
turės paskirti atstovą, kuris koordinuos jos poziciją darbo grupėje. Jis taip pat priminė, kad bendras 
keturių sudedamųjų dalių sutarimas tebėra pagrindinė taisyklė ir, vadovaujantis Konferencijos darbo 
tvarkos taisyklėmis, darbo grupėje nebus balsuojama. Jis patikino piliečius, kad visos jų rekomendacijos 
paminėtos projekte, tačiau esame pasirengę patobulinti formuluotes ir dar labiau padidinti jų aiškumą. 
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Kai kurie laikėsi nuomonės, kad darbo grupės rezultatai taip pat turėtų atspindėti kitų narių nuomonių 
skirtumus. 
 
Po to buvo aptartas pirmasis neoficialaus dokumento projekto skyrius, skirtas aktyvesniam piliečių 
dalyvavimui ir jaunimo dalyvavimui Europos demokratijoje, taip pat teisinei valstybei.  
 
Nariai pateikė šias pagrindines pastabas dėl nagrinėjamų klausimų: 
 

• Keli nariai paminėjo, kad jie skeptiškai vertina ES masto referendumus, manydami, kad tai opus 
klausimas, ir pasiteiravo dėl klausimų, kurie tokiuose referendumuose būtų sprendžiami. 
Piliečiai paaiškino, kad tokie referendumai bus rengiami išimtiniais atvejais ypatingos svarbos 
klausimais. 

• Kalbant apie piliečių asamblėjas, nariai pateikė įvairių pasiūlymų, kaip dažnai jos galėtų vykti 
(pvz., kasmet ir (arba) per vidurį tarp Europos Parlamento rinkimų; parengiant jas atsižvelgiant 
į ES politinę ir institucinę darbotvarkę). Vienas narys pasiteiravo, ką reiškia „riboti įgaliojimai“ 
šioms asamblėjoms, o kitas pasiūlė paminėti „teminius“ forumus, taip pat užtikrinti, kad būtų 
įtraukti dalyviai iš visų socialinių sluoksnių. Piliečiai pastebėjo, kad jie siūlė 12–18 mėnesių 
laikotarpį ir kad pagrindinis tikslas buvo užtikrinti piliečių rotaciją šiose asamblėjose. Taip pat 
svarbu, kad jei ES institucijos laikytųsi piliečių rekomendacijų, jos tai tinkamai pagrįstų. 

• Kalbant apie rekomendaciją sukurti daugiafunkcę skaitmeninę platformą, piliečiai nurodė, kad 
svarbi šios rekomendacijos idėja buvo sukurti balsavimo internetu infrastruktūrą, kurią reikėtų 
apsvarstyti. 

• Piliečiai taip pat paprašė geriau apsvarstyti jų rekomendacijų dėl dirbtinio intelekto ir vertimo 
technologijų naudojimo, taip pat dėl ES institucijų ir piliečių sąveikos internete ir realiame 
gyvenime pagrindimą, įskaitant idėją į sąveiką įtraukti asmenis, turinčius visų lygių išsilavinimą.  

• Kalbant apie mokyklose vykdomas ES skirtas programas, piliečiai paaiškino, kad tikslas – 
supažindinti vaikus su demokratiniais procesais prieš jiems tampant jaunais rinkėjais. Jie taip 
pat pabrėžė, kad daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama ne papildomoms valandoms, o 
pirmiausia turiniui, t. y. mokymuisi apie aktyvų pilietiškumą, etiką ir demokratines vertybes. 
Diskusijoje ši idėja sulaukė pritarimo, tačiau kai kurie kalbėtojai įspėjo apie mokyklų mokymo 
programų standartizavimo riziką. Viena iš minėtų galimybių – parengti bendrą mokymo 
programą, kurią valstybės narės galėtų savanoriškai ją priimti. Taip pat buvo iškeltas klausimas 
dėl neformaliojo mokymosi ir programos „Erasmus+“ svarbos. 

• Kai kurie nariai paprašė paaiškinimo dėl jaunimo teisės aktų tikrinimo klausimu. Diskusijose 
buvo paminėtas naujų teisės aktų poveikio vertinimas ir konsultacijų su jaunimu mechanizmas. 

• Pirmininkas pabrėžė, kad Teisinės valstybės klausimu vadovaujamas vaidmuo tenka Darbo 
grupei vertybių ir teisių, teisinės valstybės ir saugumo klausimais. Kalbėtojai iš esmės pritarė 
minčiai išplėsti sąlygų mechanizmo taikymą visiems teisinės valstybės principo pažeidimams. 
Be to, buvo paminėtos idėjos išplėsti teisinės valstybės ataskaitų taikymo sritį, kad jos apimtų 
asociacijų laisvę ir pilietinės erdvės apsaugą, ir peržiūrėti 7 straipsnyje numatytą procedūrą. 
Vienas narys iškėlė klausimą dėl valstybių narių konstitucinės tapatybės. 

 
Apskritai kai kurie nariai pasiūlė pertvarkyti neoficialaus dokumento temų tvarką arba plačiau 
paaiškinti atstovaujamosios ir dalyvaujamosios demokratijos vaidmenį ES. Kiti paprašė tekste aptarti 
svarbų organizuotos pilietinės visuomenės ir socialinių partnerių vaidmenį, kurį būtų galima plėtoti. 
Vienas narys pasiūlė remtis esamais konsultacijų su piliečiais mechanizmais, pavyzdžiui, Europos 
piliečių iniciatyvomis ir viešaisiais klausymais, kuriuos taip pat būtų galima patobulinti. 
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Be to, kai kurie nariai paminėjo savo paramą ar nepritarimą idėjoms, nurodytoms kitose neoficialaus 
dokumento dalyse. Svarbūs neapykantos kurstymo ir kovos su dezinformacija klausimai keliami ir 
Ukrainos karo kontekste. 
Svarbūs neapykantos kurstymo ir kovos su dezinformacija klausimai buvo iškelti ir karo Ukrainoje 
kontekste. 
 
Komisijos pirmininko pavaduotoja D. Šuica, kaip viena iš pirmininkų, pabrėžė Konferencijos svarbą 
Rusijos vyriausybės pradėto karo ir visų piliečių rekomendacijų aptarimo darbo grupėje kontekste. Ji 
taip pat priminė, kad svarbu laikytis Konferencijos darbo tvarkos taisyklių. Be to, ji pabrėžė, jog, jos 
nuomone, reikia, kad piliečiai galėtų visapusiškai pritarti plenarinės sesijos pasiūlymams ir juos 
patvirtinti.  
 

3. Pirmininko baigiamosios pastabos 
 
Baigiamosiose pastabose pirmininkas pabrėžė, kad jo tikslas buvo sutelkti dėmesį į piliečių indėlį, 
atsižvelgiant į pagrindinį piliečių dalyvavimo Konferencijoje vaidmenį. Jis paaiškino, kad kiti neoficialaus 
dokumento elementai bus aptarti būsimuose darbo grupės posėdžiuose. Jis paragino narius išsamiau 
išnagrinėti neoficialų dokumentą ir atsiųsti pastabas raštu. Po to šie pasiūlymai bus aptarti kitame 
darbo grupės posėdyje. Jis taip pat pažymėjo, kad kitame posėdyje darbo grupė išsamiau aptars darbą, 
susijusį su bendro teksto parengimu. Nariai nepareiškė prieštaravimų dėl šios procedūros, todėl dėl jos 
buvo susitarta. Jis taip pat paragino bendrą sekretoriatą sukurti bendrą internetinį aplanką, kuriame 
visi darbo grupės nariai galėtų susipažinti su kiekvieno indėliu rengiant neoficialų dokumentą. 
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I PRIEDAS. 2022 m. kovo 11 d. posėdžio darbotvarkė 
 

 

 
PENKTOJO DARBO GRUPĖS EUROPOS DEMOKRATIJOS KLAUSIMAIS 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ  
 
 

Kovo 11 d., penktadienis, 9.00–11.00 val. 
(WEISS pastato S.2.1 salė ir nuotolinis dalyvavimas) 

 
 

1. Pirmininko įžanginis žodis  

 
2. Darbo grupės Europos demokratijos klausimais pirmojo neoficialaus dokumento 

projekto pristatymas 
 
 

3. Darbo grupės Europos ir nacionalinių piliečių forumų atstovų reakcija į pirmąjį 
neoficialaus dokumento projektą 
 
 

4. Atvira darbo grupės narių diskusija 
 
 

5. Kiti klausimai 
 
 

6. Pirmininko baigiamasis žodis 
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II PRIEDAS. Darbo grupės Europos demokratijos klausimais narių sąrašas 
 
Pirmininkas:             Manfred WEBER (Europos Parlamentas) 
 

Titulas Vardas Pavardė Atstovauja 
        
 Chiara ALICANDRO Europos piliečių forumai 
 Borislav ANTONOV Nacionaliniai parlamentai 
 Michalakis ASIMAKIS Europos piliečių forumai 
 Zoltán  BALCZÓ Nacionaliniai parlamentai 
 Olga BAUM Europos piliečių forumai 
 Matouš BĚLOHLÁVEK Europos piliečių forumai 
 Brando BENIFEI Europos Parlamentas 
 Mara BIZZOTTO Europos Parlamentas 
 Damian BOESELAGER Europos Parlamentas 
 Ioannis  BOURNOUS Nacionaliniai parlamentai 
 Nicolai BOYSEN Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Martina BRAMBILLA Europos piliečių forumai 
 Gari  CAPPELLI Nacionaliniai parlamentai 
 Janez CIGLER KRALJ Taryba 
 Vasco CORDEIRO Regionų komitetas 
 Annemieke DE CLERCK Europos piliečių forumai 
 Bruno  DIAS Nacionaliniai parlamentai 
 Aleksandra   DULKIEWICZ Vietos / regiono atstovė 
 Pascal DURAND Europos Parlamentas 
 Anna ECHTERHOFF Pilietinė visuomenė 
 Sandro GOZI Europos Parlamentas 
 Eva Kjer  HANSEN Nacionaliniai parlamentai 
 Pablo  HISPÁN Nacionaliniai parlamentai 
 Pat KELLY Taryba 
 Antonia KIEPER Europos piliečių forumai 
 Wepke KINGMA Taryba 
 Tomáš KOZÁK Taryba 
 Zdzisław KRASNODĘBSKI Europos Parlamentas 
 Reinhold  LOPATKA Nacionaliniai parlamentai 
 Esther LYNCH Socialiniai partneriai 
 Evangelos MEIMARAKIS Europos Parlamentas 
 Aleksandar MILISOV Europos piliečių forumai 

 Radvilė  MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ Nacionaliniai parlamentai 

 Arnaud NGATCHA Vietos / regiono atstovas 
 Dorien NIJS Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Europos piliečių forumai 
 Anti  POOLAMETS Nacionaliniai parlamentai 
 Arnoldas PRANCKEVIČIUS Taryba 
 Paulo RANGEL Europos Parlamentas 
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 Ariane  RODERT Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

 Hans  ROTHENBERG Nacionaliniai parlamentai 
 Domènec Miquel RUIZ DEVESA Europos Parlamentas 
 Axel  SCHÄFER Nacionaliniai parlamentai 
 Kaspar SCHULTZ Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Pedro SILVA PEREIRA Europos Parlamentas 
 Sven SIMON Europos Parlamentas 

 Lucie  STUDNICNA Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

 Dubravka SUICA Europos Komisija 
 Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Europos piliečių forumai 
 Apostolos TZITZIKOSTAS Regionų komitetas 
 Bastiaan  VAN APELDOORN Nacionaliniai parlamentai 
 Andris VĪTOLS Taryba 

 


