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Konferencijos dėl Europos ateities vykdomosios valdybos pirmojo steigiamojo 

posėdžio apibendrinamoji ataskaita 

2021 m. kovo 24 d., trečiadienis 

17.00–19.00 val., pastatas „Europa“ (S7 posėdžių salė, mišrus posėdis). 

Dalyviai: dalyvių sąrašas pateikiamas priede 

Santrauka ir išvados 
 

Trijų ES institucijų pirmininkų kvietimu 2021 m. kovo 24 d. pastate „Europa“ įvyko 
Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomosios valdybos pirmasis steigiamasis (mišrus) 
posėdis. Vykdomoji valdyba prižiūrės Konferencijos darbą, procesą ir organizavimą. 

 

Pirmasis posėdis vyko konstruktyvioje ir pozityvioje aplinkoje, jam kartu pirmininkavo 
Portugalijos ES reikalų valstybės sekretorė Ana Paula ZACARIAS, Komisijos pirmininkės 
pavaduotoja Dubravka ŠUICA ir EP narys Guy VERHOFSTADTAS. Dalyviai patvirtino savo 
įsipareigojimą siekti įtraukaus ir skaidraus bendradarbiavimo, kad Konferencija būtų 
sėkminga, ir pabrėžė, kad Vykdomoji valdyba turi veikti kaip vienas subjektas. 

 

Vykdomoji valdyba ėmėsi pirmųjų veiksmų siekdama užtikrinti, kad piliečiai galėtų netrukus 
pradėti dalyvauti Konferencijoje, ypač per daugiakalbę skaitmeninę platformą. Dalyviai ypač 
palankiai įvertino platformą ir visi pritarė tam, kad turi būti sparčiai užtikrinta jos veikimo 
pradžia. Rengiantis kitam Vykdomosios valdybos posėdžiui dar bus pateikta pasiūlymų 
siekiant išspręsti klausimus dėl temų pristatymo, kad būtų patvirtinta platformos veikimo 
pradžios data – 2021 m. balandžio 19 d. Valdyba nusprendė, kad sprendimą dėl vaizdinės 
tapatybės turės priimti Bendras sekretoriatas, padedamas atitinkamų Komunikacijos 
tarnybų. 

 

Valdyba aptarė galimybę gegužės 9 d. Strasbūre surengti oficialų renginį, o gegužės 10 d. – 
galbūt pirmąją Konferencijos plenarinę sesiją (atsižvelgiant į apribojimus, nustatytus dėl 
COVID-19 pandemijos). Taip pat pasikeista nuomonėmis dėl Valdybos vidaus darbo metodų 
ir plenarinių sesijų darbo metodų. Bus parengti Konferencijos (Vykdomosios valdybos ir 
plenarinių sesijų) darbo metodų projektai, kad juos būtų galima apsvarstyti ir patvirtinti 
kitame Vykdomosios valdybos posėdyje. 

 

Kitą Vykdomosios valdybos posėdį planuojama surengti 2021 m. balandžio 7 d. 
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1. Įvadinės pastabos ir pasikeitimas nuomonėmis 

Šiame Vykdomosios valdybos steigiamajame posėdyje visi atstovai ir stebėtojai pateikė 

trumpų įvadinių pastabų. Visi patvirtino savo įsipareigojimą siekti įtraukaus bei skaidraus 

bendradarbiavimo ir užtikrinti, kad Konferencija būtų sėkminga. 

Svarstant šį darbotvarkės punktą pirmininkaujanti Portugalijos valstybės sekretorė 

A. P. ZACARIAS (viena iš pirmininkų) pabrėžė, kad reikia bendradarbiauti skaidriai ir įtraukiai. 

Ji akcentavo, kad darbas bus grindžiamas Bendra deklaracija. 

Visi trys pirmininkai pabrėžė unikalų Konferencijos pobūdį, nes ji suteikia neprilygstamą 

galimybę nustatyti bendrą kelią ateičiai, o visos trys ES institucijos pirmą kartą suteikia 

piliečiams galimybę tiesiogiai pareikšti nuomonę dėl Europos ateities. 

Jie pabrėžė, kad šiame procese reikia veikti novatoriškai, ir priminė tikslą – užtikrinti, kad 

diskusijose daugiausia dėmesio būtų skiriama piliečiams. Nurodyta, jog ypač svarbūs 

aspektai yra Vykdomosios valdybos vadovavimo Konferencijai vaidmuo ir tai, kad ji turi veikti 

kaip vienas subjektas. 

Valdybos atstovai pabrėžė, kad pagrindinis tikslas – į visą procesą įtraukti piliečius. 

Akcentuota, kad reikia interaktyvios komunikacijos: atviros, įtraukios ir naudotojams 

patogios sistemos. Valdyba palankiai įvertino Chartiją, kurios turės laikytis visi šioje veikloje 

dalyvaujantys subjektai. Pabrėžta, kad Konferencijoje taip pat turėtų būti išklausyti kritikų 

balsai. Ji taip pat turėtų būti budri neteisėto turinio ar neapykantos retorikos atžvilgiu. Taip 

pat buvo pabrėžta piliečių dalyvavimo Konferencijos plenarinėse sesijose svarba. 

Kai kurie dalyviai atkreipė dėmesį į įtemptą tvarkaraštį ir poreikį iki metų pabaigos surengti 

konsultacijas, kad ne vėliau kaip 2022 m. pavasarį, pirmininkaujant Prancūzijai, būtų 

parengta bendra ataskaita bendrapirmininkiams. 

Kai kurie kiti Valdybos atstovai palankiai įvertino įtraukų požiūrį įtraukiant visas Europos 

Parlamento frakcijas ir nacionalinius parlamentus. Taip pat pabrėžtas didelis valstybių narių 

suinteresuotumas Konferencija. 

Kiti atstovai palankiai įvertino tarpinstitucinį bendradarbiavimą šiame novatoriškame 

procese, kuris taip pat galėtų būti laikomas tam tikra decentralizuota strateginio 

prognozavimo veikla. Kai kurie nurodė, kad rezultatus reikia paversti konkrečiais veiksmais, 

be kita ko, įgyvendinant atitinkamas institucijų darbo programas. 

Kai kurie stebėtojai akcentavo, kad Konferencijoje negali būti tik klausomasi, ji turi tapti 

svarstymų ir dinamiškų Europinius debatų vieta, ir kad esama iš esmės skirtingų nuomonių 

dėl Sąjungos ir jos vertybių, kurios turi būti aptartos. Vis dėlto pabrėžta, kad nepaisant 

skirtingų nuomonių, Konferencijoje reikėtų laikytis atviros bei pozityvios pozicijos ir 

daugiausia dėmesio skirti tam, kad Sąjunga labiau priartėtų prie piliečių, kartu atsižvelgiant į 

subsidiarumo principą. Be to, pabrėžta, kad siekiant užtikrinti šio proceso sėkmę, jis turi būti 

plataus užmojo, skaidrus ir atviras visiems. 

Kiti stebėtojai taip pat atkreipė dėmesį į teigiamą Europos regionų patirtį, susijusią su 
piliečių dalyvavimu, ir pabrėžė svarbų nacionalinių parlamentų vaidmenį bei jų ypatingą ryšį 
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Išvada Atstovai ir stebėtojai patvirtino savo įsipareigojimą siekti įtraukaus ir skaidraus 

bendradarbiavimo ir užtikrinti, kad Konferencija būtų sėkminga. 

su piliečiais. Pabrėžta, kad reikia žvelgti ir už Europos ribų, o Konferencijos procesas turi būti 
atviras. Be to, akcentuota, kad procese itin aktyviai dalyvaus Tarybai pirmininkausiančios 
valstybės narės, todėl svarbu stiprinti nacionalinių vyriausybių ir nacionalinių parlamentų 
bendradarbiavimą. 

Akcentuota Europos regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

parama, taip pat jų pasirengimas patvirtinti Bendros deklaracijos principus ir aktyviai 

prisidėti prie šio proceso. Pažymėta, kad Konferencijai pridėtinės vertės suteiks Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto patirtis, įgyta tarpininkaujant darbdaviams, 

darbuotojams ir piliečiams. 

Be to, pabrėžtas poreikis į Konferencijos darbą įtraukti socialinius partnerius, kad Vykdomoji 

valdyba matytų ir neinstitucinę perspektyvą. Galiausiai akcentuota, kad svarbu aptarti su 

ekonomika, darbo rinka ir socialiniais klausimais susijusias temas. Pakviesti socialiniai 

partneriai paragino į Vykdomosios valdybos veiklą įtraukti visus pripažintus socialinius 

partnerius. 
 

 

2. Pasikeitimas nuomonėmis dėl daugiakalbės skaitmeninės platformos ir jos veikimo 
pradžios 

Svarstant darbotvarkės punktą dėl skaitmeninės platformos pirmininkaujanti Komisijos 

pirmininkės pavaduotoja Dubravka ŠUICA (viena iš pirmininkų) pabrėžė platformos, kaip 

Konferencijos skaitmeninio centro, svarbą ir poreikį ją patvirtinti, kartu su pagrindiniais 

dalyviams skirtais principais, kad netrukus būtų galima pradėti piliečių diskusijas. Ji 

informavo, kad platformoje bus pateikiamas vertimas į visas oficialiąsias ES kalbas, suteikiant 

piliečiams realią galimybę dalyvauti tarpvalstybinėse diskusijose. Piliečiai ir organizacijos 

galės organizuoti renginius ir teikti atsiliepimus tiesiogiai platformoje. Norėdami aktyviai 

prisidėti prie platformos ir ja aktyviai naudotis, piliečiai turi įsipareigoti laikytis Chartijos, 

įskaitant ES sutartyse ir Bendroje deklaracijoje įtvirtintus principus. Taip pat bus įdiegta 

turinio moderavimo sistema. Ji taip pat pabrėžė, kad temos atspindi Bendroje deklaracijoje 

nurodytas temas. Be to, kategorijoje „Kiti klausimai“ piliečiai turės galimybę pradėti bet 

kokią norimą diskusiją. 

Valdyba paprašė Europos Komisijos komunikacijos generalinės direktorės pristatyti 

pasiūlymą dėl daugiakalbės skaitmeninės platformos. Platforma kuo labiau padidins 

dalyvavimą, svarstymų mastą, prieinamumą ir skaidrumą. Ji suvokiama kaip Konferencijos 

daugiakalbė interaktyvi priemonė ir skaitmeninis centras, t. y. viena vieta, kurioje piliečiai 

galės rasti visą su Konferencija susijusią informaciją, pasidalyti idėjomis ir kurioje bus 

renkami visi įvairiausiuose renginiuose pateikti pasiūlymai. Ji sudarys sąlygas analizuoti, 

stebėti ir skelbti visus duomenis. Pristatyme taip pat buvo apibūdinta siūloma vaizdinė 

tapatybė. 

Po to vykusioje diskusijoje dalyviai labai palankiai įvertino platformą ir pritarė tam, kad ji turi 
kuo greičiau pradėti veikti; numatoma galima data – 2021 m. balandžio 19 d. Kai kurie 
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Išvada Vykdomoji valdyba aptarė daugiakalbę skaitmeninę platformą ir pritarė tam, kad ji 

turi pradėti veikti kuo greičiau. Valdyba susipažino su pasiūlymais dėl temų aprašymo, o visi 

trys pirmininkai kitame Valdybos posėdyje pateiks pasiūlymų, kad platforma pradėtų veikti 

balandžio 19 d. Valdyba nusprendė, kad sprendimą dėl vaizdinės tapatybės pasirinkimo 

turės priimti Bendras sekretoriatas ir atitinkamos Komunikacijos tarnybos, remdamosi iki šiol 

atlikto darbo rezultatais. 

Išvada Kitam posėdžiui pirmininkai parengs Vykdomosios valdybos darbo metodų projektą ir 

Konferencijos darbo tvarkos taisyklių projektą. 

dalyviai iškėlė tam tikrų klausimų, susijusių su temų sąrašu, ypač dėl to, ar temų, prie kurių 
svarstymo galės prisidėti piliečiai, sąraše pakankamai atspindimi migracijos, saugumo, 
socialiniai ir ekonominiai klausimai. Visi trys pirmininkai susitarė balandžio 7 d. 
įvyksiančiame kitame posėdyje pateikti pasiūlymą, kuriame būtų atsižvelgta į pasiūlymus 
šiuo klausimu. 

Taip pat iškelta klausimų dėl platformos analitinio pajėgumo ir galimybės be ES oficialiųjų 
kalbų vartoti ir kitas kalbas, taip pat dėl ES nepriklausančių šalių piliečių galimybės reaguoti. 

Patvirtinta, kad priemonės analitinis pajėgumas grindžiamas dirbtiniu intelektu ir turinio 
moderavimu ir kad įdiegtos visos būtinos saugumo ir duomenų apsaugos priemonės. 
Priemonė visapusiškai veikia 24 oficialiosiomis kalbomis, o prireikus Valdyba gali su 
atskiromis valstybėmis narėmis priimti sprendimus dėl praktinės tvarkos. Kalbant apie ES 
nepriklausančių šalių piliečius, pažymėta, kad Konferencija visų pirma skirta Sąjungos 
piliečiams, tačiau nebus jokio geografinio blokavimo. 

Kalbant apie vizualinę tapatybę, Valdyba nusprendė, kad sprendimą turės priimti Bendras 
sekretoriatas, padedamas atitinkamų Komunikacijos tarnybų, remiantis iki šiol atlikto darbo 
rezultatais, įskaitant konsultacijas su piliečiais dėl vaizdinės tapatybės elementų. 

 

 

3. Pasikeitimas nuomonėmis dėl plenarinių sesijų ir Vykdomosios valdybos darbo 
metodų 

Svarstant šį darbotvarkės punktą pirmininkavo EP narys Guy VERHOFSTADTAS (vienas iš 
pirmininkų). Jis apibūdino pagrindinius elementus, į kuriuos turėtų būti atsižvelgta 
Konferencijos darbo metoduose, visų pirma susijusius su Vykdomąja valdyba ir Konferencijos 
plenarinėmis sesijomis, kad būtų galima praktiškai ir laiku prieš Konferencijos oficialų 
atidarymą pradėti jos darbą, visapusiškai laikantis Bendroje deklaracijoje nustatytos 
sistemos. Jis visų pirma nurodė, kad vadovaujantis Bendra deklaracija Vykdomosios valdybos 
9 atstovai sprendimus turės priimti bendru sutarimu. Vykdomosios valdybos svarstytini 
klausimai apima pirmininkų bei stebėtojų vaidmenį ir Valdybos posėdžių praktinius aspektus. 
Jis taip pareiškė, kad jo nuomone, Bendras sekretoriatas turėtų fiziškai dirbti kartu vienoje 
vietoje. Kalbant apie plenarines sesijas, taip pat reikėtų aptarti plenarinių sesijų dalyvių 
skaičių, jų įgaliojimus ir sprendimų priėmimą, taip pat piliečių forumų struktūrą ir 
organizavimą. Įvyko pirmoji diskusija, kurioje Valdyba pabrėžė, kad reikia skubiai susitarti dėl 
Konferencijos, visų pirma Vykdomosios valdybos, darbo metodų. Taip pat akcentuota, kad 
reikia skubiai aptarti kitus ypač svarbius elementus kaip plenarinės sesijos ir piliečių forumai. 
Pirmininkas G. VERHOFSTADTAS pasiūlė rengiantis kitam Vykdomosios valdybos posėdžiui 
kitiems pirmininkams pateikti Konferencijos darbo tvarkos taisyklių teksto projektą. 
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Išvada Kitas Vykdomosios valdybos posėdis bus surengtas 2021 m. balandžio 7 d. 

4. Tolesni veiksmai ir kitas posėdis 

Valdybos atstovai susitarė, kad kitas Valdybos posėdis bus surengtas balandžio 7 d. ir jame 

daugiausia dėmesio bus skirta neišspręstiems klausimams, susijusiems su platformos 

veikimo pradžia, pasirengimu gegužės 9 d. platformos veikimo pradžios renginiui, galimai 

plenarinei sesijai ir Vykdomosios valdybos bei plenarinių sesijų, taip pat piliečių forumų 

darbo metodams. 
 

 

Kontaktinis asmuo: Bendro sekretoriato narė Susanne Höke 
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Priedas 

List of participants: 
 

  

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE), 

Member of the European Parliament 

  

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 

Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA, 

Vice-President of the European Commission 

  

Representative Mr Manfred WEBER, (remote participation) 

Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

Representative Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, (remote participation) 

Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

Representative Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation) 

Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation) 

Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation) 

Vice-President of the Commission 

  

Representative Ms Vĕra JOUROVÁ, 

Vice-President of the Commission 
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OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI, (remote participation) 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (remote participation) 
State Secretary for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr. Hans DAHLGREN (SE), (remote participation) 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

OBSERVER Ms Sofie WILMÈS (BE), (excused) 
Minister for Foreign Affairs and Deputy Prime Minister 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation) 
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da República 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Questions of the Bundesrat 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Affairs of the Bundestag 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI), (remote participation) 
Chairman of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation) 
Chairman of the Commission for International Relations and European Affairs of the 

Drzvni Svet 
  

OBSERVER 

(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation) 

President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, (remote participation) 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 

(BusinessEurope) Invited 

Mr Markus BEYRER, (remote participation) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 
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CO-HEAD 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 

CO-HEAD 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

CO-HEAD COMMON 

SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Patricia JIMINEZ 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 

 


