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Konferencijos dėl Europos ateities vykdomosios valdybos 

trečiojo posėdžio apibendrinamoji ataskaita 

2021 m. balandžio 22 d., ketvirtadienis 

16.00–19.00 val., pastatas „Europa“ (salė S7, mišrus posėdis). 

Dalyviai: dalyvių sąrašas pateikiamas priede 

Santrauka ir išvados 
 

Konferencijos dėl Europos ateities vykdomosios valdybos trečiasis (mišrus) posėdis įvyko 
2021 m. balandžio 22 d. Tarybos pastate. 

 

Trečiajam posėdžiui bendrai pirmininkavo Europos Parlamento narys Guy VERHOFSTADTAS, 
Portugalijos ES reikalų valstybės sekretorė Ana Paula ZACARIAS ir Komisijos pirmininkės 
pavaduotoja, atsakinga už demokratiją ir demografiją, Dubravka ŠUICA. Posėdį pradėjo ir 
užbaigė Ana Paula ZACARIAS. 

 

Vykdomoji valdyba patvirtino gegužės 9 d. steigiamojo renginio programą ir tvarką. 
 

Remdamasi atstovų ir stebėtojų pateiktomis nuomonėmis ir posėdyje vykusiomis 
diskusijomis, Vykdomoji valdyba (padariusi kelis pakeitimus) patvirtino bendrapirmininkių 
pasiūlytą Darbo tvarkos taisyklių skyrių dėl Konferencijos bendrųjų principų, jos aprėpties ir 
piliečių dalyvavimo projektą. 

 

Vykdomoji valdyba aptarė Darbo tvarkos taisyklių skyriaus dėl Konferencijos plenarinės 
sesijos, visų pirma jos vaidmens ir sudėties, projektą. Atsižvelgdama į pasikeitimą 
nuomonėmis, Vykdomoji valdyba pavedė Bendram sekretoriatui parengti teksto projektą, 
kad ne vėliau kaip gegužės 9 d. būtų galima patvirtinti visą Darbo tvarkos taisyklių tekstą. 

 

Bendrapirmininkiai informavo Vykdomąją valdybą apie praktinę Europos piliečių forumų 
organizavimo tvarką, kuri bus dar atnaujinta ir išdėstyta kaip išsamus vadovas. 
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Išvada 

Vykdomoji valdyba patvirtino gegužės 9 d. renginio programą ir tvarką. 
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Posėdį pradėjo Ana Paula Zacarias (viena iš pirmininkų). 
 

1. Gegužės 9 d. renginio programos ir tvarkos patvirtinimas 

Svarstant šį darbotvarkės punktą pirmininkavo Guy Verhofstadtas (vienas iš pirmininkų). Jis 
nurodė, kad, kaip sutarta paskutiniame balandžio 7 d. įvykusiame Vykdomosios valdybos 
posėdyje, trijų institucijų komunikacijos tarnybos pateikė bendrapirmininkiams bendrą 
pasiūlymą dėl 2021 m. gegužės 9 d. steigiamojo renginio; pagrindiniai pasiūlymo elementai 
yra šie: 

- renginys vyks mišriu formatu Europos Parlamento patalpose Strasbūre; 
- renginio pradžioje, kaip priimančiosios šalies valstybės vadovas, kalbą pasakys 

Prancūzijos prezidentas; 
- Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkai kalbės apie Konferencijos tikslą 

ir su ja susijusius lūkesčius, idealiu atveju – palaikydami pokalbį su piliečiais; 
- bendrapirmininkiai duos trumpus interviu apie renginio tikslą ir lūkesčius, 

susijusius su Konferencija. 

Pirmininkas nurodė, kad į renginį pakviesti visi Vykdomosios valdybos nariai. Ana Paula 
Zacarias (viena iš pirmininkų) paminėjo, kad valstybių narių atstovai kviečiami dalyvauti 
nuotoliniu būdu. 

Pirmininkas padarė išvadą, kad Valdyba yra pasirengusi patvirtinti programą. 
 

 
2. Konferencijos darbo tvarkos taisyklių projektas 

– Piliečių dalyvavimas: patvirtinimas 
– Konferencijos plenarinė sesija: diskusija 

Svarstant šį darbotvarkės punktą pirmininkavo Ana Paula Zacarias (viena iš pirmininkų). Ji 
paragino skubiai susitarti dėl darbo tvarkos taisyklių: patvirtinti skyrius dėl bendrųjų 
principų, aprėpties ir piliečių dalyvavimo, ir pasikeisti nuomonėmis dėl skyriaus dėl 
Konferencijos plenarinės sesijos, kad visą darbo tvarkos taisyklių tekstą būtų galima 
patvirtinti ne vėliau kaip gegužės 9 d. 

Pirmininkė pristatė pagrindinius skyrių dėl Konferencijos bendrųjų principų, jos aprėpties ir 
piliečių dalyvavimo elementus (daugiakalbė skaitmeninė platforma, konferencijos renginiai, 
Europos piliečių forumai). 

3 punktas dėl praktinės tvarkos, susijusios su Europos piliečių forumais, buvo aptartas kartu 
su šiuo darbotvarkės punktu ir jį pristatė Komisijos pirmininkės pavaduotoja, viena iš 
pirmininkų D. Šuica. Su 3 punktu susiję klausimai ir komentarai pateikiami 3 dalyje. 
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Išvada 

Remdamasi atstovų ir stebėtojų pateiktomis nuomonėmis ir posėdyje vykusiomis 
diskusijomis, Vykdomoji valdyba (padariusi kelis pakeitimus) patvirtino bendrapirmininkių 
pasiūlytą Darbo tvarkos taisyklių skyrių dėl Konferencijos bendrųjų principų, jos aprėpties 
ir piliečių dalyvavimo projektą. 

Išvada 

Atsižvelgdama į šį pasikeitimą nuomonėmis, Vykdomoji valdyba pavedė Bendram 
sekretoriatui parengti Darbo tvarkos taisyklių skyriaus dėl Konferencijos plenarinės sesijos 
teksto projektą, kad ne vėliau kaip gegužės 9 d. būtų galima patvirtinti visą Darbo tvarkos 
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Per po to vykusias diskusijas dėl bendrųjų principų, aprėpties ir piliečių dalyvavimo susitarta 
įtraukti aiškias nuorodas į socialinius partnerius ir nurodyti, kad Vykdomosios valdybos 
bendrapirmininkiai iš anksto informuos Vykdomąją valdybą apie praktinę Konferencijos 
piliečių forumų organizavimo tvarką. 

 

 
Svarstant kitą šio darbotvarkės punkto dalį, susijusią su plenarinės sesijos darbo tvarkos 
taisyklėmis, pirmininkė Ana Paula Zacarias paaiškino, kad šiuo etapu Vykdomajai valdybai 
joks bendras pasiūlymas nebuvo pateiktas, nes bendrapirmininkiai nesusitarė dėl kai kurių 
svarbių klausimų. Ji priminė, kad reikia laikytis Bendros deklaracijos, ir pabrėžė du 
pagrindinius neišspręstus klausimus, 
t. y. dėl Konferencijos plenarinės sesijos vaidmens ir sudėties. 

Komentarus dalyviai buvo pakviesti pateikti po to vykusiose diskusijose. Per jas buvo 
pateikti, inter alia, šie klausimai ir komentarai: 

- buvo pareikšta įvairių nuomonių dėl Konferencijos plenarinės sesijos vaidmens, jos darbo 
tvarkos ir išvadų rengimo proceso. Kai kurie dalyviai taip pat pabrėžė būtinybę atsižvelgti 
į tarpinstitucinę pusiausvyrą ir atkreipė dėmesį į proceso skaidrumą; 

- dėl Konferencijos plenarinės sesijos dalyvių skaičiaus ir sudėties. Buvo praginta užtikrinti 
tinkamą atstovavimą visiems plenarinės sesijos dalyviams. Keli dalyviai taip pat priminė 
Bendrą deklaraciją, kurioje numatyta optimali valdymo struktūra. Daug dalyvių priminė 
tikslą pagrindinį vaidmenį Konferencijoje skirti piliečiams; 

- kai kurie stebėtojai paragino užtikrinti tinkamą atstovavimą ir visateisę narystę plenarinėje 
sesijoje. 

Atsakydama pirmininkė nurodė Bendrą deklaraciją kaip darbo tvarkos taisyklių pagrindą. Ji 
padarė išvadą, kad kai kuriais klausimais konvergencija beveik pasiekta, tačiau vis dar reikia 
toliau diskutuoti dėl plenarinės sesijos vaidmens ir sudėties. Ji taip pat paragino laikytis 
pragmatinio požiūrio, kad taisykles būtų galima patvirtinti ne vėliau kaip gegužės 9 d. 
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Išvada 

Pirmininkai informavo Vykdomąją valdybą apie praktinę Europos piliečių forumų 
organizavimo tvarką, kuri bus dar atnaujinta ir išdėstyta kaip išsamus vadovas. 

Kitas posėdis: 

Vykdomosios valdybos posėdis numatytas gegužės 9 d. 
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3. Praktinė Europos piliečių forumų organizavimo tvarka: bendrapirmininkių 
pateikiama informacija 

Svarstant šį darbotvarkės punktą pirmininkavo Dubravka Šuica (viena iš pirmininkų). Ji 
pabrėžė, kad Europos piliečių forumai yra vieni iš pagrindinių Konferencijos ramsčių. 
Vykdomajai valdybai pateiktas techninis pranešimas apima, inter alia, šiuos elementus: 

- bus laikomasi atsitiktinės piliečių atrankos pagal kelis kriterijus principo; 
- kiekviename forume bus 200 dalyvių, kurių trečdalį sudarys jaunimas; 
- bus surengti keturi daugiakalbiai forumai skirtingose Sąjungos vietose, ir kiekvienam 

forumui bus skirtos ne mažiau kaip trys svarstymų sesijos; 
- plenarinėje sesijoje dalyvaus kiekvieno piliečių forumo atstovai. 

Po to vykusiose diskusijose Vykdomoji valdyba iš esmės palankiai įvertino tokią tvarką. Buvo 
iškelti klausimai ir pastabos, inter alia, dėl atrankos proceso, jaunimo dalyvavimo, finansinio 
atlygio dalyvaujantiems piliečiams, forumų temų atrankos ir pilietinės visuomenės bei 
socialinių partnerių dalyvavimo teikiant ekspertines žinias. 

Atsakydama pirmininkė ir vienas iš Bendro sekretoriato narių pabrėžė, kad dalyviai bus 
atrenkami piliečius atrenkant atsitiktine tvarka, siekiant sudaryti forumus, kuriuose 
atsispindėtų ES sociologinė įvairovė, o tai turėtų paskatinti įvairių piliečių dalyvavimą. 

Techninis pranešimas apie praktinę tvarką bus atnaujintas ir parengtas kaip vadovas, kuriuo 
bus galima vadovautis rengiant forumus. Bendras sekretoriatas reguliariai informuos 
Vykdomąją valdybą. 

 

 

 
 

 
 

Posėdį užbaigė Ana Paula Zacarias (viena iš pirmininkų). 
 
 
 

Kontaktiniai asmenys: Bendro sekretoriato narės Rebecca 
Rhlalou, Marie-Charlotte van Lamsweerde 
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