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PROTOKOLO SANTRAUKA 

Darbo grupė Europos demokratijos klausimais, kurios pirmininkas – Manfred Weber (Europos 
Parlamentas) 

2022 m. kovo 25 d. 9.00–11.30 val. ir 14.00–16.00 val. 

 
1. Įžanginis pirmininko žodis  

 
Posėdis vyko mišria forma ir buvo transliuojamas internetu (įrašus galima rasti čia ir čia). Pirmininkas 
padėkojo nariams už jų gausų indėlį rengiant neoficialų dokumentą pagal praeito posėdžio susitarimą 
ir išreiškė viltį, kad naujasis projektas, kuriame aiškiai parodomas įvairių rengėjų indėlis, užtikrins 
didesnį skaidrumą. Jis pažymėjo, kad turėjo galimybę anksčiau ryte susitikti su dviem piliečių forumo 
atstovais, kad įvertintų procedūrą, kurios bus laikomasi tą dieną. Jis taip pat tikėjosi, kad iki dienos 
pabaigos bus galima susitarti dėl kai kurių projekto elementų. Kalbėdamas apie procedūrą, jis 
pažymėjo, kad Darbo grupė Europos demokratijos klausimais, panašiai kaip dauguma kitų darbo 
grupių, pasistūmėjo į priekį taikydama pasiūlytą punktų struktūrą, grindžiamą piliečių 
rekomendacijomis ir kitais piliečių dalyvavimo šaltiniais. Jis pakartojo, kad svarbu, jog neoficialiame 
dokumente atsispindėtų visos piliečių rekomendacijos, ir paprašė piliečių užtikrinti, kad taip būtų. Jis 
pabrėžė, kad buvo parengta dar viena neoficialaus dokumento versija, kurioje piliečių rekomendacijos 
pateiktos pažodžiui, tačiau įspėjo, kad dokumentas taptų labai ilgas, jei bus įtrauktas visas visų 
rekomendacijų tekstas. Todėl jis paragino piliečių atstovus užtikrinti, kad pagrindinės jų idėjos 
atsispindėtų dokumente, nors ir sutrumpintai. Jis pažymėjo, kad vyko diskusijos, ir pabrėžė, kad nuo 
pat pradžių daug darbo grupės narių pritarė požiūriui, kad kiekvienas narys turi teisę toliau plėtoti ir 
praturtinti piliečių idėjas.   
 

2. Diskusija 
 

2.1. Rytinis posėdis 
 
Diskusijų pradžioje piliečių atstovai išreiškė bendrą nusivylimą darbo grupės darbo metodais ir 
pareiškė, kad persvarstytame neoficialiame dokumente nepakankamai atsižvelgta į piliečių 
rekomendaciją. Jų nuomone, nors piliečių atstovai galėtų sutikti sutrumpinti savo rekomendacijas, kai 
kurių rekomendacijų visiškai nebuvo, o kai kurių kitų atžvilgiu tekstas ne visapusiškai atspindėjo piliečių 
idėjas. Be to, jie pažymėjo, kad atrodo, jog didelė šio dokumento dalis nėra susijusi su visomis piliečių 
rekomendacijomis. Jie pasiūlė nuo šiol pasiūlymų projektams naudoti panašią formą, kaip ir kitose 
darbo grupėse. Jų nuomone, kitų darbo grupės dalyvių vaidmuo – tik plėtoti piliečių idėjas ir užtikrinti 
jų veiksmingumą. 
 
Kai kurie nariai pritarė piliečių nuomonei. Jie priminė, kad procese daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama atsitiktiniu būdu atrinktiems piliečiams ir kad nė viena iš jų rekomendacijų neturėtų būti 
praleista. Vienas narys pabrėžė, kad grupė daugiausia dėmesio turėtų skirti tam, kad šios 
rekomendacijos taptų pasiūlymais, naudojant bendro sekretoriato parengtą lentelę. Kiti nariai pritarė 
neoficialaus dokumento metodikai ir pabrėžė, kad svarbu įtraukti kitas idėjas, kurios papildytų piliečių 
rekomendacijas ir kitus piliečių dalyvavimo Konferencijos procese šaltinius. Įvyko diskusija dėl galimo 
kitų darbo grupės narių indėlio, kai kurie pasiūlė, kad kitų darbo grupės narių pareikštos idėjos galėtų 
būti susietos su piliečių rekomendacijomis, įskaitant pilietinės visuomenės ir socialinių partnerių 
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pateiktas idėjas. Nariai taip pat paprašė paaiškinti tolesnius veiksmus, įskaitant tai, kaip pasiekti bendrą 
sutarimą dėl pasiūlymų projektų. 
 
Pirmininkas užbaigė šią sesiją pabrėždamas, kad svarbu dokumentą grįsti piliečių nuomonėmis, ir 
paprašė jų atstovų pasiūlyti naujas formuluotes toms dalims, kuriose į jų nuomonę nebuvo pakankamai 
atsižvelgta. Jis pažymėjo, kad visiškai pritaria piliečių rekomendacijoms, nesvarbu, ar jos būtų pateiktos 
Europos piliečių forumuose, nacionaliniuose piliečių forumuose ar daugiakalbėje skaitmeninėje 
platformoje (visos šios platformos pagal Konferencijos taisykles traktuojamos vienodai), taip pat 
stengėsi kuo labiau jų laikytis dokumente, kartu paaiškindamas, kad viena iš problemų buvo tai, kad jo 
komandai nebuvo leista tiesiogiai bendrauti su piliečiais. Jis taip pat pabrėžė, kad nereikėtų pamiršti 
Europos jaunimo renginio. Jis įsipareigojo pritarti bet kokiam pasiūlymui dėl formuluočių pakeitimo, 
kurį pateiks piliečiai, ir paprašė dalyvių pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip patobulinti tekstą, ir pasiūlyti 
tinkamiausią struktūrą. Po to pirmininkas piliečiams pateikė vieną svarbų klausimą: ar kiti dalyviai, 
kurie nėra piliečių atstovai, turėtų turėti galimybę pateikti savo idėjas. 
 
Po 10 minučių pertraukos, skirtos piliečių tarpusavio diskusijoms, piliečių atstovas informavo kitus 
narius, kad piliečiai būtų dėkingi, jei galėtų dirbti su kitu dokumentu ir jei kiti darbo grupės nariai galėtų 
remtis jų rekomendacijomis, jas išplėsti ir patobulinti. Pirmininkas pasidžiaugė šiuo bendru sutarimu ir 
paragino piliečių atstovus dirbti su nauju dokumentu, kuris būtų pateiktas po pietų ir atitiktų piliečių 
pageidavimus.  Jis taip pat atkreipė dėmesį į susitarimą, kad visos narių rekomendacijos bus priimtinos, 
jei jos bus pagrįstos piliečių rekomendacijomis ir jomis bus siekiama tas rekomendacijas patobulinti ir 
paversti konkrečiomis išvadomis. 
 

2.2. Popietinis posėdis  
 
Posėdis prasidėjo vadovaujantis nauju dokumentu, pagrįstu piliečių pageidavimais, ir jis buvo pateiktas 
svarstyti. Nariai pasiteiravo apie galimybę reikšti skirtingas nuomones ir nepritarimą tam tikroms 
idėjoms bei apie teisę siūlyti pakeitimus.  
Po to diskutuota apie pirmųjų trijų pasiūlymų projektų, kuriuos sudaro objektyvios ir konkrečios 
priemonės jiems pasiekti, esmę.  
 
1 tikslas: užtikrinti didesnį piliečių dalyvavimą ir jaunimo įsitraukimą į demokratinius procesus Europos 
Sąjungos lygmeniu, kad būtų pasiekta visapusiška pilietinė europiečių patirtis, taip pat užtikrinti, kad jų 
nuomonė būtų išklausyta ir laikotarpiu tarp rinkimų ir kad jų dalyvavimas būtų veiksmingas  
 
Šio tikslo klausimu nariai paprašė piliečių paaiškinti, ką reiškia „išskirtiniai atvejai“ ES masto 
referendumų naudojimui ir kokias esamas dalyvaujamosios demokratijos priemones jie turėjo 
omenyje. Pirmuoju klausimu piliečiai nurodė tokius klausimus kaip būtinybė keisti sutartis arba sukurti 
Europos armiją ir tokius politikos klausimus kaip tai, ar branduolinė energija ar dujos turėtų būti 
laikomos ekologiškomis. Kai kurie nariai pažymėjo, kad jie negali pritarti Europos referendumų idėjai. 
Vienas narys paminėjo galimybę laikytis Šveicarijos modelio, pavyzdžiui, du trečdaliai valstybių narių 
turėtų balsuoti už. Buvo pabrėžta, kad svarbu naudoti internetines priemones ir nurodyti, kas galėtų 
inicijuoti ES referendumus. Buvo pažymėta, kad norint pradėti rengti referendumus ES lygmeniu, kaip 
ir kai kurių kitų piliečių idėjų atžvilgiu, reikėtų keisti sutartis, ir buvo pasiūlyta tai aiškiai išdėstyti tekste. 
Kiti nariai pasiūlė tobulinti formuluotę dėl ryšių su organizuota pilietine visuomene, kuri jau atlieka 
oficialų vaidmenį Europos sprendimų priėmimo procese ir yra tiltas tarp ES institucijų ir piliečių. 
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Kalbant apie piliečių susirinkimus, viena idėja buvo susieti jas su pranešimu apie Sąjungos padėtį, kad 
jie būtų pastebimi ir matomi. Buvo pabrėžtas poreikis užtikrinti įtraukumą atrenkant dalyvius, taip pat 
galimybė rengti temines konferencijas ir konsultuotis su pilietine visuomene ir socialiniais partneriais. 
Piliečiai priminė, kad pirminė Europos piliečių forumo rekomendacija buvo platesnio užmojo. Jie 
pabrėžė ES teisės akto dėl piliečių susirinkimų svarbą ir ES institucijų pareigą pasiaiškinti, jei jos nesiima 
tolesnių veiksmų, taip pat paminėjo galimybę pasinaudoti teisminėmis teisių gynimo priemonėmis. Jie 
taip pat pabrėžė, kad šiame etape Konferencija turėtų būti skirta surinkti visas idėjas, kaip „pagerinti 
Europą“, o įgyvendinimo galimybes reikėtų aptarti antrame etape.  Dėl kitų punktų nariai paprašė 
paaiškinti, kad dirbtinis intelektas šiomis aplinkybėmis turėtų būti naudojamas tik kalbos barjerams 
mažinti, ir į pasiūlymus įtraukti idėją, kad jaunimas turi įvertinti Europos teisės aktus, bei struktūrinę 
paramą pilietinės visuomenės organizacijoms. Vienas narys pabrėžė vietos, regionų ir nacionalinio 
lygmens politikų, kurie atlieka svarbų vaidmenį priartinant ES lygmenį, svarbą ir manė, kad svarbu 
vienodai atsižvelgti į visus darbo grupės narius.  
 
2 tikslas: užtikrinti, kad Europos Sąjungą būtų lengviau suprasti ir ji būtų prieinamesnė, taip pat sukurti 
bendrą europinę tapatybę 
 
Kalbant apie šį tikslą, nariai palankiai įvertino punktus, susijusius su pilietiniu ugdymu ES ir informacijos 
bei žinių trūkumo, su kuriuo susiduria piliečiai, šalinimu. Kai kurie nariai palankiai įvertino programėlės 
idėją ir Europos istorijos namų tinklo sukūrimą valstybėse narėse.  Nariai taip pat paminėjo Europos 
istorijos mokymo bei ES kultūrų ir kalbų įvairovės puoselėjimo svarbą. Buvo pabrėžta Europos dieną 
paversti valstybine švente visoje ES idėja, pateikiant pasiūlymų užtikrinti, kad ja galėtų pasinaudoti visi 
ES darbuotojai, o tos dienos savaitę su visais nacionaliniais parlamentais visoje ES būtų galima surengti 
Europos savaitę. Kiti nariai atkreipė dėmesį į elektroninio balsavimo, sprendimų priėmimo skaidrumo 
ir paprastumo, socialinio dialogo ir organizuotos pilietinės visuomenės bei socialinių partnerių 
dalyvavimo siekiant stiprinti demokratiją darbo vietoje temas.  
 
3 tikslas: sustiprinti Europos demokratiją įtvirtinant jos pagrindą, padidinant dalyvavimą Europos 
Parlamento rinkimuose, skatinant tarpvalstybines diskusijas Europos klausimais ir užtikrinant stiprų ryšį 
tarp piliečių ir jų išrinktų atstovų 
 
Kalbant apie šį tikslą, narių nuomone, svarbu pasiekti, kad piliečiai suprastų, kas atsakingas ir kaip ES 
priimami sprendimai. Buvo paminėtas Europos Parlamento pranešimas dėl rinkimų teisės ir 
tarpvalstybinių sąrašų ir būtinybė užtikrinti sąžiningus ir laisvus rinkimus Europoje. Pasak kai kurių 
narių, tarpvalstybiniai sąrašai suteiktų piliečiams daugiau galių ir padėtų kurti daugiau Europos 
pilietinės erdvės, diskutuojant dėl Europos politinės krypties ir priartinant Europos politines partijas 
prie rinkėjų.  Kiti nariai pabrėžė, kad negali pritarti tarpvalstybiniams sąrašams, ir įspėjo, kad padidėtų 
atstumas tarp piliečių ir Europos Parlamento narių ir būtų pažeista pusiausvyra tarp valstybių narių. 
Taip pat buvo pažymėta, kad viena nacionalinė platforma nepritarė šiai idėjai. Diskusijoje taip pat 
aptarta galima pagrindinių kandidatų sistema, susieta su tarpvalstybiniais sąrašais. Vienas narys 
pasisakė už tai, kad tai būtų politinio proceso rezultatas, o ne nustatyta teisės aktuose, ir pasiūlė 
apversti dabartinį mechanizmą – Komisijos pirmininką turėtų atrinkti ir pasiūlyti Europos Parlamentas, 
o Europos Vadovų Taryba galėtų priimti arba atmesti kandidatą. Taip pat buvo paminėta galimybė 
Europos Parlamentui įgyti teisę imtis teisėkūros iniciatyvos ir sustiprinti tyrimo teises. Nariai taip pat 
paminėjo teisės viršenybės svarbą ir pasiūlė, kad biudžeto sąlygos būtų taikomos visiems teisinės 
valstybės principo pažeidimams, būtų panaikinta veto teisė, o stebėsena turėtų apimti platesnę 
taikymo sritį, įskaitant pilietinės erdvės ir susirinkimų laisvės vertinimą. Be kita ko, taip pat paminėtas 
Europos Parlamento vaidmens stiprinimas, pavyzdžiui, iniciatyvos teisės suteikimas, didesnės tyrimo 
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teisės, vienodos sąlygos su Taryba skolinimosi ir apmokestinimo srityje bei balsavimo teisės 
paankstinimas pradedant 16 metų, pažymint, pastarajam pasiūlymui Europos piliečių forumai 
nepritarė.  
 

3. Baigiamasis pirmininko žodis 
 
Baigdamas posėdį pirmininkas palankiai įvertino susitarimą dėl darbo proceso ir tai, kad dauguma 
pasisakiusių turinio klausimais pritarė svarstomiems pasiūlymų projektams. Po to jis nustatė 
preliminarų tolesnių veiksmų tvarkaraštį, kad darbo grupės diskusijos būtų baigtos kitos plenarinės 
sesijos metu. Tuo tikslu jis paprašė visų narių pateikti savo indėlį rengiant neoficialų dokumentą. 
Balandžio mėnesio pirmojoje sesijoje bus aptartas naujas projektas, į kurį bus įtrauktos ir kitų darbo 
grupės narių pateiktos idėjos. Jis paragino visus piliečius atidžiai išnagrinėti neoficialų dokumentą, o 
visas sudedamąsias grupės dalis aktyviai ir atvirai pareikšti galimus prieštaravimus dėl konkrečių 
pasiūlymų projektų aspektų kitame posėdyje, nes tai galėtų padėti pasiekti bendrą sutarimą. 
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I PRIEDAS. 2022 m. kovo 25 d. posėdžio darbotvarkė 
 

 

 
 
 

ŠEŠTOJO DARBO GRUPĖS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ  
EUROPOS DEMOKRATIJA  

 
2022 m. kovo 25 d., penktadienis, 9.00–11.30 val. ir 14.00–16.00 val. 

(S2.1 salė – mišrus posėdis) 
 

1. Pirmininko įžanginis žodis  
 
2. Piliečių forumų atstovo pasisakymas 
 
3. Naujo priede pateikto neoficialaus dokumento projekto pristatymas ir aptarimas 
siekiant kovo 26 d. plenariniame posėdyje pristatyti dabartinę darbo grupės padėtį 
 
4. Pirmininko baigiamasis žodis 

 
 

Priedas: 
- neoficialus dokumentas 
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II PRIEDAS. Darbo grupės Europos demokratijos klausimais narių sąrašas 
 
Pirmininkas –             Manfred WEBER (Europos Parlamentas) 
 

Titulas Vardas Pavardė Sudedamoji dalis 
        
 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 atstovas 
 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 

 
 

    
 


