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PROTOKOLO SANTRAUKA 

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

2022 m. vasario 18 d. 14.00–16.00 val. 

 
1. Įžanginis pirmininko žodis  

 
Posėdis vyko nuotoliniu būdu ir buvo transliuojamas internetu (įrašą galima rasti čia). Pirmininkas 
paaiškino, kad tikslas – užbaigti diskusijas apie darbo grupės darbo struktūros likusius du ramsčius, t. y. 
vykdomąją Sąjungos valdžią ir subsidiarumą. Jis taip pat išdėstė numatomus darbo planus, 
pranešdamas, kad kiti darbo grupės susitikimai vyks kovo 11 d., kovo 25 d. ir (jei bus būtina) 
balandžio 8 d. Jis priminė apie savo ketinimą parengti neoficialų pasiūlymų projektą, kurį, prieš 
pristatydamas kitiems darbo grupės nariams, pirmiausia aptartų su piliečiais. Kalbėdamas apie 
pasiūlymų patvirtinimą, jis atkreipė dėmesį, kad dėl jų turi būti pasiektas bendras sutarimas bent tarp 
Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos ir nacionalinių parlamentų atstovų, kiek būtina, vedant 
derybas skirtingais Konferencijos darbo struktūros lygmenimis.  
  

2. Diskusija 
 

2.1. Vykdomieji įgaliojimai 

Vėliau darbo grupės nariai diskutavo įvairiais ES politikos ir teisės aktų įgyvendinimo klausimais. Nariai 
minėjo atskaitomybės, skaidrumo ir patikimumo principus, taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad tikimasi 
vienodo ES taisyklių įgyvendinimo ir vykdymo. Dalyviai pastebėjo, kad, tikintis sėkmingai įgyvendinti šį 
procesą, ES institucijos, nacionalinės vyriausybės ir regioninės bei vietos valdžios institucijos turi dirbti 
išvien. Pažymėjo ypatingai svarbų valstybių narių vaidmenį, tuo tarpu pagrindinis Komisijos vaidmuo – 
pagalbos, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo priemonės, įskaitant bylų perdavimą Teisingumo Teismui. 
Galimybės gauti informaciją ir veiksmingo dialogo tarp piliečių ir sprendimus ES lygmeniu priimančių 
asmenų užtikrinimą ES piliečiai savo rekomendacijose nurodė kaip esminius veiksnius įgyvendinant ES 
sprendimus.  
 
Nariai sutiko, kad svarbu užtikrinti ES gebėjimą veikti atsižvelgiant į piliečių rekomendacijas. Kai kurie 
kalbėtojai manė, kad būtina eiti toliau, t. y. pereiti nuo vieningo sprendimų priėmimo prie kvalifikuotos 
balsų daugumos balsavimo Europos Sąjungos Taryboje. Du nariai manė, kad galima daug pasiekti 
lanksčiau ir ryžtingiau taikant jau esamus mechanizmus ES darbotvarkės klausimams spręsti, kaip tai 
buvo daroma įsigyjant vakcinas Covid-19 pandemijos metu ar valdant hibridinės migracijos krizę prie 
rytinės ES sienos. Neatsisakant Sutarties peržiūros, atkreipiamas dėmesys, kad Lisabonos sutartyje jau 
numatytas mechanizmas, kurį būtų galima panaudoti, t. y. kad Komisijos narių skaičius atitiktų 2/3 
valstybių narių skaičiaus.  
 
Daugelis kalbėtojų kaip tipišką pavyzdį nurodė teisinės valstybės apsaugą, kai reikia užtikrinti ES teisės 
nuostatų laikymąsi, išreikšdami palaikymą piliečių norui sustiprinti ES atsaką šiuo klausimu. Buvo 
raginimų Komisijai taikyti esamą su ES biudžetu susijusį Sąlygų reglamentą, taip pat ir pasiūlymų išplėsti 
dabartinio reguliavimo ribas ir pereiti prie sankcijų taikymo. Kiti siūlė tobulinti stebėsenos 
mechanizmus ir peržiūrėti ES sutarties 7 straipsnyje įtvirtintas sprendimų priėmimo procedūras, taip 
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pat ragino gerbti valstybių narių įvairovę. Buvo iškeltas ir ES veiksmų patikimumo klausimas – piliečiai 
savo rekomendacijose pabrėžė, kad užtikrindama teisės normų laikymąsi Sąjungos viduje, ES galėtų 
tapti pavyzdžiu pasaulyje. 
 
Keli nariai taip pat iškėlė kitų klausimų, susijusių su Sutarties nuostatų vykdymu, kviesdami ES neatidėti 
prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos ir garantuoti iniciatyvos teisę dėl socialinės 
partnerystės sutarčių. Atskiri nariai papildomai siūlė, kad būtų sumažintas Komisijos narių skaičius ir 
kad Komisija taptų labiau atskaitinga Europos Parlamentui.  
 

2.2. Subsidiarumas ir procedūros 

Taip pat buvo diskutuojama apie regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmenį mažinant atotrūkį 
tarp piliečių ir ES institucijų ir kaip ES procedūros bei subsidiarumo ir proporcingumo principai galėtų 
būti toliau tobulinami siekiant užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami kuo arčiau piliečių ir tinkamai 
atsižvelgiant į jų poveikį tiek regionų, tiek vietos lygmeniu. 
 
Buvo išsakyta daug konkrečių pasiūlymų skatinti subsidiarumo, proporcingumo ir daugiapakopio 
valdymo ES principus, pavyzdžiui didinant Regionų komitetų vaidmenį ES teisės aktų rengimo procese, 
įtraukiant teritorinį aspektą į poveikio vertinimus ir atspindint daugiapakopio valdymo principą 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros. Nariai taip pat aptarė kaip geriau įtraukti 
nacionalinius ir regionų parlamentus, ypač įstatymų leidžiamąją galią turinčius regionų parlamentus, 
taikant žalios ir raudonos kortelių procedūras, kurios leistų tam tikram parlamentų skaičiui siūlyti ar 
blokuoti ES teisės aktus. Taip pat buvo siūlyta ieškoti naujų bendradarbiavimo tarp Europos 
Parlamento ir nacionalinių parlamentų formų, pavyzdžiui, organizuoti bendras plenarinių posėdžių 
diskusijas, svarstant ES biudžetą.  
 
Papildomai buvo atkreiptas dėmesys į svarbų regionų ir vietos valdžios atstovų vaidmenį informuojant 
ir įtraukiant piliečius į diskusiją dėl ES klausimų, buvo siūlyta skatinti mainų galimybes. Keli nariai 
nurodė, kad laikantis subsidiarumo principo tam tikrose srityse tinkamiausi būtų ES lygmens veiksmai 
ir siūlė taip pat apsvarstyti, atsižvelgiant į piliečių rekomendacijas, kurių sričių kompetencijas galima 
būtų iš valstybių narių perkelti į ES lygmenį.  
 
Komisijos pirmininko pavaduotoja D. Šuica, kaip viena iš komiteto pirmininkų, pakvietė darbo grupės 
narius atidžiai peržiūrėti visas piliečių rekomendacijas ir jas apsvarstyti pagal tematines grupes. Ji 
pabrėžė, kad piliečiai privalo turėti galimybę prisiimti visišką atsakomybę patvirtindami visus 
pasiūlymus, ir, kad svarbu darbo grupėse laikytis bendrų darbo principų, nustatytų Konferencijos darbo 
struktūrų metodologijoje. Kiti nariai pritarė, kad svarbiausia šiame procese išlaikyti piliečių 
rekomendacijas ir horizontalųjį požiūrį darbo grupėse. 
 

3. Baigiamasis pirmininko žodis 
 
Pirmininkas priminė 5 ramsčius, dėl kurių buvo susitarta rudenį ir kurių aptarimas turi būti baigtas 
šiame posėdyje. Jis patvirtino, kad parengs neoficialų projektą, remdamasis Europos ir nacionalinių 
piliečių forumų rekomendacijomis, ir, atsižvelgdamas į platformoje išsakytas idėjas bei diskusijas darbo 
grupėje, paruoš konkrečius projekto pasiūlymus. Jis informavo, kad pirmiausia šiuos pasiūlymus aptars 
su piliečiais, o vėliau pristatys svarstyti visiems darbo grupės nariams. Jis taip pat išreiškė pageidavimą, 
kad dirbant su skirtingomis projekto pasiūlymų rekomendacijomis būtų nustatyti sąlyčio taškai ir 
įsipareigojo visiškai skaidriai imtis tolesnių veiksmų. Baigdamas jis pažymėjo, kad darbas, susijęs su 
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projekto pasiūlymais, tęsis Konferencijos plenarinėje sesijoje, o Konferencijos plenarinės sesijos 
išvadas parengs Vykdomoji valdyba. 
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I PRIEDAS. 2022 m. vasario 18 d. posėdžio darbotvarkė 
 

 

 

KETVIRTOJO DARBO GRUPĖS EUROPOS DEMOKRATIJOS KLAUSIMAIS 
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ  

 
 

Vasario 18 d., penktadienis, 14.00–16.00 val. 
(nuotoliniu būdu) 

 

 
1. Įžanginis pirmininko žodis  

 

2. Piliečių rengiamas Europos piliečių forumo dėl Europos demokratijos rekomendacijų 

pristatymas, po jo – diskusija  

 

3. Diskusija dėl Daugiakalbės skaitmeninės platformos trečiosios tarpinės ataskaitos 

 

4. Keitimasis nuomonėmis dėl Europos demokratijos 

4.1 Vykdomieji įgaliojimai 

4.2 Subsidiarumas ir procedūros 

 

5. Kiti klausimai 

 

 

6. Baigiamasis pirmininko žodis 
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II PRIEDAS. Darbo grupės Europos demokratijos klausimais narių sąrašas 
 

Pirmininkas –  Manfred WEBER (Europos Parlamentas)  

    

Pavadinimas Vardas Pavardė  Sudėtinė grupė 

        

 Chiara ALICANDRO Europos piliečių forumai 

 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 

 Vasco CORDEIRO Regionų komitetas 

 Annemieke DE CLERCK Europos piliečių forumai 

 Bruno  DIAS Nacionaliniai parlamentai 

 Gašper  DOVŽAN Taryba 

 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 

 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 

 Hermano  SANCHES RUIVO Vietos / regiono atstovas 

 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 

 


