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1. Įžanginės pirmininko pastabos 
 
Pirmininkas H. Dahlgren pradėjo šį mišrų posėdį nuotoliniu būdu iš Stokholmo ir paprašė Richard‘o 
Corbett‘o iš konferencijos bendro sekretoriato padėti jam kviesti kalbėtojus salėje. Jis priminė, kad 
rengdamasis šiam posėdžiui jis paragino piliečius pateikti temas ir klausimus diskusijai. Šias temas ir 
klausimus po to jis išplatino kartu su darbotvarke. Remdamasis šiais pasiūlymais, jis pasiūlė 
diskusijas (kurios rengiamos prieš gaunant konkrečias rekomendacijas iš piliečių forumų) padalyti į 
tris kryptis, dėl kiekvienos iš jų surengiant pusvalandžio diskusiją, kurioje pirmenybė būtų teikiama 
darbo grupės nariams piliečiams: 
 
1 kryptis. Savarankiškumas ir stabilumas 
2 kryptis. ES kaip tarptautinė partnerė 
3 kryptis. Stipri ES taikiame pasaulyje 
 
 
2. Trumpas ES priemonių ir institucijų pasaulinėje arenoje pristatymas. 
 
Kadangi nebuvo ES vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo Josepo Borrellio, kuris 
negalėjo prisijungti prie šio darbo grupės posėdžio, pirmininkas pats padarė šį pranešimą ir apžvelgė 
pagrindinius ES išorės santykių aspektus, tai, kaip jie veikia ir kaip priimami sprendimai. 
 
 
3. Diskusijosi 
 
1 kryptis. Savarankiškumas ir stabilumas 
(Gauti 4 piliečių klausimai)  
 
Piliečiai iškėlė ES, kaip stiprios tarptautinės partnerės prekybos ir politinių santykių srityje, 
besinaudojančios savo kolektyvine galia propaguojant Europos vertybes užsienyje ir savo prekybos 
politikoje daugiausiai dėmesio skiriančios žmogaus teisių, socialinėms ir aplinkos vertybėms, 
koncepciją. Taip pat buvo klausimų dėl klestinčios prekyba su kitais dideliais veikėjais, pvz., Kinija ir 
JAV. Buvo paminėtas poreikis stiprinti saugumo ir gynybos politiką, atsižvelgiant į galimybę sukurti 
bendrą kariuomenę, ir bendras pastangas kibernetinio saugumo srityje.  
 
 Atsižvelgiant į tai, diskusijose daugiausia dėmesio skirta: 

• poreikiui daryti įtaką prekybos susitarimams, 
• poreikiui užtikrinti žaliavų tiekimą ir energetinę nepriklausomybę, 
• maisto produktų tiekimui, 
• Europos Sąjungos užsienio diplomatijai, EIVT ir vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko 

pavaduotojo darbui. 
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Pirmininkas H. Dahlgren apibendrino diskusiją primindamas, kad jos rezultatai turėtų būti pateikti 
ataskaitoje, kurioje turi būti atspindėtas piliečių įdėtas indėlis. Ji turėtų būti aktuali ir grindžiama 
piliečių iškeltais klausimais.  
 
2 kryptis. ES kaip tarptautinė partnerė 
(Gauti 2 piliečių klausimai, kuriuose didžiausias dėmesys skiriamas vertybėms ir standartams) 
 
Piliečiai atkreipė dėmesį į tai, kad reikia stebėti ir užtikrinti, kad būtų geriau laikomasi galiojančių 
taisyklių. Jie taip pat svarstė, ar reikėtų daugiau ekspertų nuomonių, kad piliečiai būtų geriau 
informuojami tam tikrais klausimais. 
 
Per diskusijas buvo pabrėžti keli tikslai: 

• ES, kaip pasaulinio masto veikėja, gali paskatinti tarptautinius pokyčius (Paryžiaus klimato 
kaitos susitarimo yra pavyzdys, kad ES gali pasinaudoti savo kolektyvine galia ir paveikti JAV 
ir Kiniją). Prekybos susitarimai taip pat gali būti naudojami siekiant skatinti pokyčius ir geriau 
užtikrinti pagrindinių žmogaus teisių apsaugą, 

• rodyti pavyzdį rimtai įgyvendinant žaliąjį kursą ir vykdyti visus įsipareigojimus, 
• ES tikslai turi būti grindžiami taisyklėmis grindžiama tarptautine tvarka, 
• ES turėtų naudotis savo, kaip pasaulinių standartų nustatymo institucijos, reguliavimo galiomis, 
• ES turi veikti ne tik pasauliniu, bet ir regioniniu bei kaimyniniu lygmenimis.  

 
Pirmininkas užbaigė 2 krypties diskusijas tokia išvada: Yra daug būdų propaguoti ES vertybes 
pasaulinėje arenoje, tačiau vienas iš iššūkių yra tai, kad apie juos visus žino tik nedaug žmonių.  
 
3 kryptis. Stipri ES taikiame pasaulyje 
 
Piliečiai toliau domėjosi FRONTEX veikla – jos funkcijomis ir tuo, kaip ją galima būtų panaudoti 
daugiau. Per diskusijas darbo grupės nariai visų pirma pabrėžė: 

• poreikį priimti bendras pozicijas įvairiose srityse, pvz., mokesčių ir verslo reguliavimo srityse, 
• Vakarų Balkanų šalių dalyvavimo svarbą,  
• poreikį priimti naujas nares ir toliau plėsti Šengeno erdvę,  
• Poreikis sukurti ES gynybos pajėgas ir (arba) stiprinti bendradarbiavimą su NATO, arba 

paprasčiausiai sukurti ES gynybos fondą ir greitojo dislokavimo pajėgumus, 
• poreikį balsuoti kvalifikuota balsų dauguma, kad būtų paspartintas sprendimų priėmimas ir 

neleisti ES tapti paralyžiuotai dėl to, kad turi būti balsuojama vienbalsiai. 
 
 
4. Baigiamosios pirmininko pastabos 
 
Pirmininkas H. Dahlgren padėkojo darbo grupės nariams, ypač piliečiams, už jų indėlį. 
 
reaguodamas į pasiūlymą, kad rekomendacijos turėtų būti klasifikuojamos (taikant „šviesoforo“ 
sistemą) pagal tai, kaip lengva jas būtų įgyvendinti, jis pasakė, kad su perduos šią idėją vykdomajai 
valdybai, kurioje tai bus aptarta, tačiau jis taip pat pabrėžė, kad dėl tokių klasifikacijų susitarti būna 
sunku. Jis dar kartą pabrėžė, kad piliečių atstovai turi būti labiau įtraukti į šias diskusijas.  
 
Jis pranešė, kad vasario 11, 12 ir 13 d. Mastrichte vyks galutinis Europos piliečių forumas šia tema. 
Po to forumas parengs savo rekomendacijas ir pateiks jas kitoje plenarinėje sesijoje. Kitas šios darbo 
grupės posėdis vyks kovo 11 d., penktadienį. To posėdžio struktūra bus paremta Europos piliečių 
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forumo rezultatais. Iki kito posėdžio, įvyksiančio kovo 11 d., diskusijas toliau palengvins „WhatsApp“ 
grupė. 
 

 
i Kalbos suskirstomos taip: 
 
Europos piliečių forumų nariai: 9 
Nacionalinis forumas/renginio atstovai: 4 
Pilietinė visuomenė (socialiniai partneriai, Regionų komitetas, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas): 6 
Taryba: 4 
Nacionaliniai parlamentai: 11 
EP: 7 
Komisija: 0 
 
Lyčių pusiausvyra: 30 vyrų ir 11 moterų pranešimai. 
 


