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ATNAUJINTOS Konferencijos dėl Europos ateities Europos piliečių forumų 
praktinės sąlygos 

 

 

Konferencija dėl Europos ateities bus grindžiama įvairiais Europos institucijų, nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų, pilietinės visuomenės organizacijų ir piliečių 
organizuojamais internetiniais ir neinternetiniais renginiais, kurių rezultatai bus renkami, 
analizuojami ir skelbiami skaitmeninėje platformoje. Vienas iš pagrindinių Konferencijos 
elementų bus Europos piliečių forumai, organizuojami pagrindinėms Konferencijos temoms 
svarstyti. Keli atsitiktinės atrankos būdu atrinkti forumai, atspindintys ES sociologinę įvairovę, 
surengti per keletą svarstymo sesijų, pasiūlys idėjų ir rekomendacijų, kurios bus įtrauktos į 
bendrus Konferencijos svarstymus, visų pirma plenarinėse sesijose, ir galiausiai į jos galutinių 
rezultatų ataskaitą. 

 
1. Atsitiktinės atrankos būdu atrinkti piliečiai, atspindintys ES sociologinę įvairovę 

 

 Kad būtų užtikrinta įvairovė taikant patikimą metodiką, o dabar ir remiantis įrodymais, 
gaunamais iš įvairių vietos, nacionaliniu ir europiniu lygmenimis rengiamų piliečių 
asamblėjų, dalyvių atranka bus vykdoma atsitiktiniu būdu atrenkant piliečius siekiant 
sudaryti forumus, kuriuose būtų atspindėta ES sociologinė įvairovė (skirtingoms grupėms 
atstovaujama remiantis 5 kriterijais: pilietybės, miesto / kaimo, socioekonominės padėties, 
lyties ir amžiaus).  
 

 Atranka bus vykdoma atsižvelgiant į visus gyventojus (tik ES piliečius). Su jais bus susisiekta 
telefonu (atsitiktinis telefono numerių – fiksuotojo ir mobiliojo ryšio – generavimas) per 
kelis etapus siekiant paaiškinti tikslą ir gauti jų sutikimą. Jei jie sutiks, gaus įgaliojimų raštą, 
kuriame bus tiksliai paaiškinta, ko iš jų tikimasi, o viso proceso metu jie gaus profesionalią 
paramą ir patarimų.   
 

 Kiekvieną Europos piliečių forumą sudarys 200 piliečių, kad būtų užtikrinta įvairovės (ją 
lengviau pasiekti, kai dalyvių skaičius didesnis) ir paprasto svarstymo proceso (optimalus 
darbas atliekamas derinant plenarinius posėdžius ir darbo grupes) pusiausvyra ir 
atsižvelgiama į EP sudėčiai taikomą proporcingą narių skaičiaus mažinimą.  
 

 Kadangi Konferencijos dėl Europos ateities tikslas – suteikti galimybę skirti daug dėmesio 
jaunimui, trečdalis piliečių forumą sudarančių piliečių bus 16–25 metų amžiaus asmenys. 
Be to, bus sukurtas specialus ryšys tarp šios jaunimo grupės ir Europos jaunimo renginio. 

 

 Atsitiktinė atranka turėtų užtikrinti įvairiausių piliečių, įskaitant tuos, kurie paprastai 
nedalyvauja sprendžiant Europos reikalus, dalyvavimą. Todėl atranka bus vykdoma pagal 
metodiką, kuria bus užtikrintas tinkamas piliečių, su kuriais susisiekta, įtraukimas, 
pasitelkiant gerai parengtų profesionalų grupes. Komisija pasirašė sutartį su išorės 
bendrove dėl šios atsitiktinės dalyvių atrankos. Jiems tai atlikti taip pat padės kontaktiniai 
asmenys metodikos klausimais (žr. toliau). 
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 2. Struktūra ir metodika  

 

 Bus surengti keturi Europos piliečių forumai. 
 

 Kiekvieno forumo diskusijų temos grindžiamos daugiakalbės skaitmeninės platformos 

temomis ir bus sugrupuotos taip:  
1) Europos demokratija / vertybės, teisės, teisinė valstybė, saugumas; 
2) klimato kaita, aplinka / sveikata;  
3) stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas, darbo vietos / švietimas, jaunimas, kultūra, 
sportas / skaitmeninė transformacija;  
4) ES pasaulyje / migracija.  
 

 Forumai atsižvelgia į Konferencijos veiklos kontekste per platformą surinktus pasiūlymus ir 
parengia Sąjungai rekomendacijų dėl tolesnės veiklos, kurios bus svarstomos Konferencijos 
plenarinėse sesijose. Kad būtų pasiektas šis tikslas, piliečių forumai turi būti suskirstyti pagal 
pagrindines temas, kurios bus svarstomos Konferencijos metu. Europos piliečių forumai 
taip pat bus informuojami apie visas nacionalinių piliečių forumų rekomendacijas. 
 

 Dalyviai, vadovaudamiesi griežta metodika ir aiškiu svarstymo protokolu, parengtu 
remiantis jau gausia piliečių asamblėjų patirtimi, dalyvaujant ekspertams, tarpininkams ir 
faktų tikrintojams, palaipsniui mažins klausimų skaičių ir kartu parengs bendrai priimtinas 
rekomendacijas. Forumams galėtų padėti nepriklausomos patariamosios grupės, sudarytos 
iš įvairių sričių ekspertų ir suinteresuotųjų subjektų. Forumams bus pateiktas ekspertų bei 
suinteresuotųjų subjektų sąrašas ir jie juos galės pasirinkti pagal savo temas ir konkrečius 
poreikius.   

 

 Siekiant įtikinti piliečius, ypač tuos, kurie nėra susipažinę su viešaisiais reikalais, įsitraukti, 
reikia parengti aiškų naratyvą, kad piliečiai suprastų, koks bus jų dalyvavimo tikslas ir kokio 
įsipareigojimo iš jų bus tikimasi. Tai bus nurodyta piliečiams skirtame „įgaliojimų rašte“, 
kuriame bus išsamiai aprašytas forumų tikslas ir įsipareigojimai, kurių reikia laikytis, 
remiantis bendra deklaracija. 
 

 Bendrapirmininkiai iš anksto informuos Vykdomąją valdybą apie Europos piliečių forumų 
organizavimo praktinių sąlygų pokyčius. 

 

 
3. Kalbos, laikas ir vieta 

 

 Forumai skiria laiko, reikalingo pasirengimui, dalijimuisi informacija ir grįžtamajai informacijai 
pateikti, ir susitinka ne mažiau kaip trims svarstymo sesijoms, trunkančioms ne trumpiau 
kaip dvi dienas, įskaitant ne mažiau kaip dvi sesijas, kuriose dalyvaujama fiziškai, jei tai 
leidžia su sveikata susijusios aplinkybės.   
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  Birželio mėn. planuojama surengti mišrų piliečių renginį. 2022 m. bus surengtas 
baigiamasis renginys, kuriame forumams bus suteikta grįžtamoji informacija apie tolesnius 
veiksmus. 
 

 Visų forumų susitikimai vyks tuo pačiu laikotarpiu – nuo 2021 m. rudens iki 2022 m. 
pavasario. Dėl logistinių priežasčių visų forumų sesijos nevyks tiksliai tuo pačiu metu. Todėl 
jie savo išvadas pristatys skirtinguose plenarinėse sesijose (2 forumai savo rekomendacijas 
plenarinei sesijai pateiks gruodžio mėn., o kiti 2 – sausio mėn.).  
 

 Forumai bus daugiakalbiai (24 oficialiosios ES kalbos forumų plenarinėse sesijose ir 
reikalingos kalbos darbo grupėse). 
 

 Sutartis su išorės paslaugų teikėju padės parengti šių forumų metodiką, moderuoti juos ir 
palengvinti jų veiklą, taip pat organizuoti jų logistiką, įskaitant galimybę teikti vertimo žodžiu 
paslaugas. Vis dėlto šiuos piliečių forumus visapusiškai koordinuotų ir prižiūrėtų 
Konferencijos bendras sekretoriatas ir vykdomoji valdyba. 
  

 Forumų posėdžiai, kuriuose dalyvaujama fiziškai, kiek įmanoma, vyks skirtingose vietose, 
pavyzdžiui, Strasbūre ir kitose vietose visoje Sąjungoje. Jei dabartinė COVID-19 padėtis 
tęstųsi, pirmenybė galėtų būti teikiama internetinėms sesijoms. 
 

 Forumų plenariniai posėdžiai galėtų būti transliuojami tiesiogiai, o jų diskusijų ir svarstymo 
dokumentai turėtų būti viešai skelbiami daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje. 
Platformoje taip pat bus skirta speciali dalis forumams ir ji, be kita ko, bus naudojama 
komunikacijos ir svarstymo tikslais. 

 
 

4. Forumų rezultatai ir jų indėlis į Konferencijos plenarinę sesiją 

 

 Forumų rekomendacijos bus aptariamos Konferencijos plenariniuose posėdžiuose, 
įtrauktos į galutinę Konferencijos ataskaitą ir bus viena iš Konferencijos rezultatų dalių, 
kurios pagrindu ES institucijos, vadovaudamosi bendra deklaracija, organizuos tolesnius 
veiksmus. 
 

 Turėtų būti numatyta tinkama piliečių forumų sąveika su Konferencijos plenarine sesija, 
taip pat su kitu aktualiu piliečių indėliu, visų pirma pateiktu Konferencijos daugiakalbėje 
skaitmeninėje platformoje, kuri yra pagrindinė visų Konferencijos dėl Europos ateities 
duomenų rinkimo ir analizės priemonė, kad būtų galima rengti reguliarias ataskaitas. 
 

 Plenariniuose posėdžiuose dalyvaus piliečių delegacijos iš kiekvieno forumo. 20 atstovų iš 
kiekvieno Europos piliečių forumo, užtikrinant lyčių pusiausvyrą, iš kurių bent trečdalis turi 
būti jaunesni nei 25 metų asmenys, dalyvaus plenarinėse sesijose, pristatys savo diskusijų 
rezultatus ir aptars juos su kitais dalyviais. Šie forumų atstovai dalyvaus Konferencijos 
plenarinėse sesijose. 
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 Forumų veiklos pagrindu bus parengta speciali analizė / ataskaita, remiantis forumuose 
pateiktomis autentiškomis piliečių idėjomis. Joje bus pateiktos galutinės rekomendacijos, 
taip pat išsamus forumų diskusijų turinio aprašymas. Tai apims argumentus ir debatus, taip 
pat įvairius su jais susijusius svarstymo etapus. Ataskaitas rengs paslaugų teikėjai, atsakingi 
už rengimą ir praktinę pagalbą, o jas patvirtins atitinkami forumai, prieš jas viešai 
paskelbiant daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje. 

 

 Proceso pradžioje ir pabaigoje taip pat bus pateiktas klausimynas, kad būtų galima įvertinti 
forumų įvairovę, pasitenkinimo procesu laipsnį ir mokymosi kreivę, kurią dalyviai galėjo 
pereiti dėl forumuose taikytų svarstymo metodų. 
 

 Forumo dalyviams ne tik bus surengtas grįžtamosios informacijos posėdis, bet ir jie bus 
nuolat informuojami apie procesą ir tolesnius veiksmus tiesiogiai ir per skaitmeninę 
platformą, reguliariais naujienlaiškiais ir ad hoc el. laiškais. 
 
 

 

 

 


