Konferencijos dėl Europos ateities darbo tvarkos taisyklės
Bendrieji principai
1 straipsnis
Šios darbo tvarkos taisyklės nustatytos laikantis Bendros deklaracijos dėl Konferencijos dėl Europos ateities,
kurioje nustatyti Konferencijos pagrindai ir principai.
Konferencija yra į piliečius orientuota, principu „iš apačios į viršų“ grindžiama iniciatyva, skirta tam, kad
europiečiai galėtų pareikšti savo nuomonę dėl to, ko jie tikisi iš Europos Sąjungos.
Galės dalyvauti įvairios visuomeninės padėties Europos piliečiai iš visų Sąjungos šalių, o jauni europiečiai
atliks pagrindinį vaidmenį formuojant Europos projekto ateitį.
Vadovauti Konferencijai pavesta trims institucijoms, kurioms atstovauja Europos Parlamento pirmininkas,
Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas, drauge veiksiančioms kaip bendrapirmininkiai.
Aiški valdymo struktūra padės valdyti Konferencijos veiklą. Ji užtikrins vienodą atstovavimą visoms trims ES
institucijoms ir visose jos sudedamosiose dalyse bus užtikrinta lyčių pusiausvyra.
Konferencija, jos valdymas ir jos metu organizuojami renginiai grindžiami ES vertybėmis, įtvirtintomis ES
sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ir yra įtraukūs, atviri ir skaidrūs.
Konferencijos skiriamieji bruožai – bendras tapatumas ir Konferencijos chartija. Chartija yra bendrų principų
ir kriterijų rinkinys, atspindintis ES vertybes; renginių organizatoriai turi jai pritarti, o Konferencijos dalyviai –
jos laikytis.
Grįžtamojo ryšio mechanizmas užtikrins, kad Konferencijos renginiuose išsakytos mintys virstų konkrečiomis
rekomendacijomis dėl ES veiksmų.

Aprėptis
2 straipsnis
Konferencijos tikslas – suteikti piliečiams galimybę pareikšti nuomonę apie tai, kas jiems svarbu.
Konferencija turėtų apimti sritis, kuriose Europos Sąjunga turi kompetenciją veikti arba kuriose Europos
Sąjungos veiksmai būtų naudingi Europos piliečiams.
Atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos strateginę darbotvarkę, 2019–2024 m. Europos Komisijos politines
gaires ir COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius, diskusijose, be kita ko, bus aptarti šie klausimai:
sveiko žemyno kūrimas, kova su klimato kaita ir aplinkos iššūkiais, žmonėms tarnaujanti ekonomika,
socialinis sąžiningumas, lygybė ir kartų solidarumas, Europos skaitmeninė transformacija, europinės teisės ir
vertybės, įskaitant teisinės valstybės principą, migracijos iššūkiai, saugumas, ES vaidmuo pasaulyje, Sąjungos
demokratiniai pagrindai ir demokratinių procesų, kuriais grindžiama Europos Sąjunga, stiprinimo būdai.
Diskusijos taip pat gali apimti kompleksinius klausimus, susijusius su ES gebėjimu pasiekti rezultatų
įgyvendinant politikos prioritetus, pavyzdžiui, geresnio reglamentavimo, subsidiarumo ir proporcingumo
principų taikymo, acquis įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo ir skaidrumo srityse.
Piliečiai gali laisvai kelti jiems rūpimus papildomus klausimus.

Piliečių dalyvavimas
3 straipsnis
Daugiakalbė skaitmeninė platforma
Daugiakalbė skaitmeninė platforma yra pagrindinė piliečių indėlio ir informacijos apie įvairias Konferencijos
dalis priemonė, visų nuomonių ir dokumentų saugykla, interaktyvi priemonė, skirta dalytis mintimis ir jas
aptarti, taip pat joje kaupiamas daugelio Konferencijos kontekste vykstančių renginių indėlis. Piliečių
internetu pateiktos nuomonės ir indėlis iš visų su konferencija susijusių renginių renkami, analizuojami,
stebimi ir skelbiami skaitmeninėje platformoje, taip užtikrinant visišką skaidrumą.
Platforma yra atvira tiesiogiai piliečiams, pilietinei visuomenei, socialiniams partneriams ir kitiems
suinteresuotiesiems subjektams, taip pat Europos, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens valdžios
institucijoms, jei jie pritaria Konferencijos chartijai ir jos laikosi. Dalyvauti skatinami kuo įvairesni žmonės ir
kuo didesnis jų skaičius.
Platformos moderavimą prižiūrės Bendras sekretoriatas, veikiantis Vykdomosios valdybos vardu.

4 straipsnis
Konferencijos renginiai
ES institucijos ir įstaigos, valstybės narės ar kiti subjektai (pavyzdžiui, regioninės ir vietos valdžios
institucijos, organizuota pilietinė visuomenė, socialiniai partneriai, piliečiai) gali organizuoti įvairių formatų
renginius (įskaitant piliečių forumus nacionaliniu ir ES lygmenimis) Konferencijos veiklos kontekste,
laikantis Konferencijos chartijos ir siekiant užtikrinti kuo platesnę auditoriją.
Apie tokių renginių rezultatus pranešama platformoje.
Tokie Konferencijos renginiai (fiziniai susibūrimai, virtualūs renginiai arba mišrios formos renginiai) gali būti
organizuojami skirtingais lygmenimis, įskaitant Europos, nacionalinį, tarpvalstybinį, regioninį ir vietos
lygmenis, o jų veikloje dalyvaus pilietinė visuomenė, socialiniai partneriai ir suinteresuotieji subjektai 1.
Piliečių dalyvavimu šiuose renginiuose turėtų būti siekiama atspindėti Europos įvairovę.

5 straipsnis
Europos piliečių forumai
Bus organizuojami Europos piliečių forumai. Kiekvieną forumą sudarys tam tikras piliečių skaičius siekiant
užtikrinti, kad kiekvienai valstybei narei atstovautų bent viena moteris ir vienas vyras, atsižvelgiant į
proporcingo skaičiaus mažinimo principą, taikomą Europos Parlamento sudėčiai. Piliečiai atrenkami
atsitiktiniu būdu, o forumai turi būti reprezentatyvūs ES sociologinės įvairovės, t. y. piliečių geografinės
kilmės, lyties, amžiaus, socioekonominės padėties ir (arba) išsilavinimo lygio, atžvilgiu. Trečdalį kiekvieno
piliečių forumo turi sudaryti jaunesni nei 25 metų asmenys.
Be laiko, kurio reikia pasirengimui, dalijimuisi informacija ir atsiliepimams pateikti, šie forumai rengiami
svarstymų sesijų metu įvairiose vietose ir skiriami konkrečioms temoms, remiantis 2 straipsnyje aprašyta
aprėptimi ir piliečių indėliu skaitmeninėje platformoje.
Kiekvieno Europos piliečių forumo atstovai, kurių bent trečdalis turi būti jaunesni nei 25 metų asmenys,
dalyvauja plenarinėse sesijose, pristato savo diskusijų rezultatus ir aptaria juos su kitais dalyviais.
Forumuose atsižvelgiama į Konferencijos kontekste skaitmeninėje platformoje surinktas nuomones, kuriomis
prisidedama prie Konferencijos plenarinės sesijos, suformuluojant rekomendacijas Sąjungai dėl tolesnės
veiklos.
Vykdomosios valdybos bendrapirmininkiai bendrai nustatys praktinę Konferencijos piliečių forumų
organizavimo tvarką, laikydamiesi šių taisyklių ir Bendros deklaracijos, ir apie tai iš anksto informuos
Vykdomąją valdybą.
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Vykdomoji valdyba gali apsvarstyti galimyb

Konferencijos proces traukti vaikus.

Konferencijos valdymas

Vykdomoji valdyba

6 straipsnis
Sudėtis
Vykdomojoje valdyboje vienodai atstovaujama Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Komisijai –
kiekviena institucija Vykdomojoje valdyboje turi po tris atstovus ir ne daugiau kaip po keturis stebėtojus.
Nuolatinio stebėtojo teisėmis dalyvaus COSAC trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir
pirmininkausiančios) valstybių narių grupė.

Be to, dalyvauti stebėtojų teisėmis gali būti pakviesti Regionų komitetas ir Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetas, taip pat, kai tikslinga, kitos ES institucijos bei įstaigos ir socialiniai partneriai 2.

7 straipsnis
Užduotys ir darbo tvarka3
Vykdomoji valdyba visus jai pateiktus klausimus sprendžia devynių atstovų bendru sutarimu.
Vykdomoji valdyba atsakinga už sprendimų, susijusių su Konferencijos darbu (plenarinėmis sesijomis,
forumais ir daugiakalbe skaitmenine platforma), jos procesais bei renginiais, priėmimą, už Konferencijos
darbo eigos priežiūrą ir pasirengimą Konferencijos plenarinių sesijų posėdžiams, įskaitant piliečių indėlį ir
tolesnę veiklą.
Vykdomoji valdyba susitaria dėl ES vertybes atspindinčių bendrų principų ir būtiniausių kriterijų rinkinio –
Konferencijos chartijos, kurios turės būti laikomasi renginiuose, organizuojamuose Konferencijos kontekste,
ir dėl pranešimo apie Konferencijos kontekste vykdomos įvairios veiklos rezultatus tvarkos, taip pat dėl
atsiliepimų teikimo mechanizmų.
Vykdomoji valdyba reguliariai atsiskaito visiems bendrapirmininkiams (Europos Parlamento pirmininkui,
Tarybos pirmininkui ir Europos Komisijos pirmininkui).
Vykdomosios valdybos posėdis gali įvykti ir ji gali veikti tik tuomet, kai dalyvauja bent trečdalis kiekvienos
Vykdomosios valdybos dalies (Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos) narių.
Bendrapirmininkiai patikrina, ar susidarė kvorumas. Apskaičiuojant kvorumą nuolatiniai ir pakviesti
2
Europos socialiniai partneriai yra šie subjektai: Europos verslo konfederacija, Europos profesinių sąjungų
konfederacija (ETUC), Europos viešąsias ir visuotinės svarbos paslaugas teikiančių darbdavių ir įmonių centras ir MVĮ
asociacija.
Į Konferencijos plenarines sesijas bus kviečiamos pilietinės visuomenės organizacijos.
3
Vykdomoji valdyba gali pageidauti Konferencijos plenarinių sesijų darbo tvarkos taisyklėse numatyti
galimybę po kiekvieno Konferencijos plenarinio posėdžio parengti ir paskelbti ataskaitas.

stebėtojai neįskaičiuojami.
Vykdomoji valdyba parengia ir paskelbia Konferencijos plenarinės sesijos išvadas, o galutinius Konferencijos
rezultatus išdėsto bendrapirmininkiams ir jų trims institucijoms skirtoje ataskaitoje.

8 straipsnis
Bendras sekretoriatas
Bendras sekretoriatas, kurį sudaro vienodas atitinkamai Europos Parlamento, Tarybos generalinio sekretoriato
ir Europos Komisijos darbuotojų skaičius, vadovaujant Vykdomajai valdybai imasi visų būtinų priemonių,
kad būtų užtikrintas tinkamas Vykdomosios valdybos veikimas, ir padeda Vykdomosios valdybos atstovams
ir stebėtojams laikydamasis šių taisyklių.
Visi Bendro sekretoriato vadovai dalyvauja visuose Vykdomosios valdybos posėdžiuose.
Bendras sekretoriatas remia Konferencijos plenarinių sesijų ir Europos piliečių forumų veiklos organizavimą
ir procedūras.
Bendras sekretoriatas padeda Vykdomajai valdybai užtikrinti tinkamą Konferencijos plenarinės sesijos
organizavimą ir eigą.
Bendras sekretoriatas veikia nepriklausomai, laikydamasis šių taisyklių.

9 straipsnis
Ekspertai
Vykdomoji valdyba gali įtraukti ekspertus ir kviesti juos dalyvauti Konferencijos kontekste organizuojamuose
posėdžiuose ir renginiuose, ypač piliečių forumuose.

10 straipsnis
Pranešimas apie posėdžius
Vykdomosios valdybos posėdžius sušaukia bendrapirmininkiai.

11 straipsnis
Tvarkaraštis ir darbotvarkė
Bendrapirmininkiai parengia preliminarų posėdžių tvarkaraštį bei darbotvarkes ir pateikia juos Vykdomajai
valdybai patvirtinti kiekvieno posėdžio pradžioje.

12 straipsnis
Dokumentai
Pranešimą apie Vykdomosios valdybos posėdį ir jo preliminarią darbotvarkę, taip pat visus kitus su tuo
posėdžiu susijusius dokumentus Bendras sekretoriatas bendrapirmininkių vardu Vykdomosios valdybos
nariams ir stebėtojams nusiunčia ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki posėdžio, išskyrus ypatingos skubos
atvejus, kai reikia veikti kitaip.
Bet kuris Vykdomosios valdybos atstovas arba stebėtojas gali raštu tekti pasiūlymus Vykdomajai valdybai.
Tokius rašytinius pasiūlymus Bendras sekretoriatas išplatina kitiems Vykdomosios valdybos atstovams ir
stebėtojams.
Vykdomosios valdybos posėdžių apibendrinamąsias ataskaitas rengia Bendras sekretoriatas, o jas tvirtina
Vykdomosios valdybos bendrapirmininkiai, kai tinkama, rašytiniu susitarimu. Bendras sekretoriatas nusiunčia
apibendrinamąsias ataskaitas tame posėdyje dalyvavusiems atstovams bei stebėtojams ir
bendrapirmininkiams.
Kai, vykdydama veiklą, Vykdomoji valdybos parengia ataskaitas, pavadinime įrašomas žodis „ataskaitos“.
Bendras sekretoriatas visas ataskaitas registruoja suteikdamas joms eilės numerį ir nurodydamas jų
patvirtinimo datą, kad jas būtų galima paskelbti daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.

13 straipsnis
Posėdžių eiga
Vykdomosios valdybos posėdžiams kartu pirmininkauja bendrapirmininkiai. Bendrapirmininkiai prieš
kiekvieną posėdį susitaria dėl pirmininkavimo tvarkos pasidalijimo, kad būtų užtikrinta jų tarpusavio lygybė.
Posėdžio bendrapirmininkiai užtikrina tinkamą diskusijų eigą ir gali imtis priemonių, padedančių skatinti kuo
geriau išnaudoti turimą laiką, pavyzdžiui, organizuoti punktų svarstymo tvarką, riboti kalbėjimo laiką ir
nustatyti kalbėtojų eilės tvarką.
Bendrapirmininkių siūlymu Vykdomoji valdyba gali išimties tvarka nuspręsti pakviesti kitus asmenis
dalyvauti posėdyje svarstant tam tikrą darbotvarkės punktą. Bendrapirmininkiai nusprendžia, kurie
darbuotojai, išskyrus Bendro sekretoriato narius, gali dalyvauti posėdžiuose.

14 straipsnis
Skaidrumas
Preliminarios darbotvarkės viešai paskelbiamos prieš Vykdomosios valdybos posėdį. Santrauka arba kiti
dokumentai, kuriuos Vykdomoji valdyba gali laikyti reikalingais, po posėdžio viešai paskelbiami
daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.

15 straipsnis
Posėdžių vieta
Vykdomoji valdyba posėdžiauja Tarybos patalpose, nebent bendrapirmininkiai nuspręstų kitaip 4.
Dalyvaujama gali būti asmeniškai arba nuotoliniu būdu, laikantis vietoje taikytinų sveikatos apsaugos ir
saugos taisyklių. Vykdomosios valdybos bendrapirmininkiai nusprendžia, kokią elektroninę platformą
pasirinkti mišrių ir virtualių posėdžių atveju.

Konferencijos plenarinė sesija
16 straipsnis
Sudėtis
Konferencijos plenarinėje sesijoje dalyvauja 108 Europos Parlamento atstovai, 54 Tarybos atstovai ir 3
Europos Komisijos atstovai5, taip pat 108 visų nacionalinių parlamentų atstovai vienodomis teisėmis ir
piliečiai.
Dalyvauja 80 Europos piliečių forumų atstovų, iš kurių bent trečdalis turi būti jaunesni nei 25 metų asmenys,
Europos jaunimo forumo pirmininkas ir 27 nacionalinių renginių ir (arba) nacionalinių piliečių forumų
atstovai6. Tai iš viso sudaro 108 dalyvius.
Taip pat dalyvauja 18 Regionų komiteto atstovų, 18 Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovų, 6
išrinkti regioninių valdžios institucijų atstovai, 6 išrinkti vietos valdžios institucijų atstovai, 12 socialinių
partnerių atstovų ir 8 pilietinės visuomenės atstovai. Svarstant su tarptautiniu ES vaidmeniu susijusius
klausimus pakviečiamas dalyvauti Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.
Gali būti kviečiami dalyvauti ir pagrindinių suinteresuotųjų subjektų atstovai.
Nustatant Konferencijos plenarinės sesijos dalyvių sudėtį atsižvelgiama į lyčių pusiausvyrą.

17 straipsnis
Užduotys ir darbo tvarka
Konferencijos plenarinėje sesijoje nagrinėjamos ir aptariamos nacionalinių ir Europos piliečių forumų
rekomendacijos ir pagal temas sugrupuotos daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje pateiktos idėjos,
visapusiškai laikantis ES pagrindinių principų ir Konferencijos chartijos, be iš anksto nustatytų rezultatų ir
4Atsižvelgiant į tolesnių diskusijų rezultatus, Konferencijos plenarinės sesijos ir piliečių forumai gali vykti Europos
Parlamento patalpose. Bendras sekretoriatas bus įkurtas vienoje vietoje, kai tik tai bus įmanoma dėl sanitarinių sąlygų,
idealiu atveju Europos Komisijoje.
5Kiti Europos Komisijos nariai plenarinėje sesijoje dalyvaus visų pirma tais atvejais, kai bus svarstomi su jų
atsakomybės sritimi susiję klausimai.
6Po vieną iš valstybės narės.

neapribojant aprėpties iš anksto apibrėžtomis politikos sritimis. Piliečiams pristačius šias rekomendacijas ir
jas su jais aptarus, plenarinėje sesijoje bendru sutarimu pateikiami pasiūlymai 7 Vykdomajai valdybai.
Kad būtų galima surengti posėdį, turi dalyvauti ne mažiau kaip po trečdalį kiekvienos į Konferencijos
plenarinę sesiją pakviestos grupės. Vykdomosios valdybos bendrapirmininkiai tai patikrina.

18 straipsnis
Plenarinės sesijos išvados
Remdamasi Konferencijos plenarinės sesijos diskusijomis ir pasiūlymais, Vykdomoji valdyba, visapusiškai
bendradarbiaudama su Konferencijos plenarine sesija ir užtikrindama visišką skaidrumą, bendru sutarimu
parengia ataskaitą, kuri vėliau paskelbiama daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.

19 straipsnis
Pranešimas apie posėdžius, tvarkaraštis, darbotvarkė ir dokumentai
Bendrapirmininkiai Vykdomosios valdybos vardu sušaukia Konferencijos plenarines sesijas remdamiesi
tvarkaraščiu, dėl kurio susitarė Vykdomoji valdyba. Vykdomoji valdyba pasiūlo Konferencijos plenarinės
sesijos posėdžio darbotvarkę, o Bendras sekretoriatas išsiunčia ją kartu su atitinkamais dokumentais
(paprastai visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis) ne vėliau kaip prieš septynias darbo dienas iki
posėdžio, išskyrus ypatingos skubos atvejus, kai reikia veikti kitaip.

20 straipsnis
Posėdžių eiga
Konferencijos plenarinių sesijų posėdžiams kartu pirmininkauja Vykdomosios valdybos bendrapirmininkiai.
Bendrapirmininkiai prieš kiekvieną posėdį susitaria dėl pirmininkavimo tvarkos pasidalijimo, kad būtų
užtikrinta jų tarpusavio lygybė.
Bendrapirmininkiai užtikrina tinkamą ir tvarkingą diskusijų eigą ir gali imtis priemonių, padedančių skatinti
kuo geriau išnaudoti turimą laiką, pavyzdžiui, organizuoti punktų svarstymo tvarką, riboti kalbėjimo laiką ir
nustatyti kalbėtojų eilės tvarką.
Kai tinkama, bendrapirmininkiai plenarinėje sesijoje pasiūlo sudaryti temines darbo grupes, kuriose dalyvaus
atitinkamų piliečių forumų atstovai8.
7Sutarimas turi būti pasiektas bent tarp Europos Parlamento, Tarybos, Europos Komisijos ir nacionalinių parlamentų
atstovų, dalyvaujančių vienodomis sąlygomis. Jei pozicija aiškiai skiriasi nuo piliečių atstovų nuomonės, išreikštos
nacionaliniuose renginiuose ir (arba) Europos ar nacionaliniuose piliečių forumuose, tai turėtų būti nurodoma
Vykdomosios valdybos ataskaitoje.
8

Partijos gali formuoti frakcijas.

Bendrapirmininkiai bendrai nustato praktinę Konferencijos plenarinės sesijos posėdžių rengimo tvarką,
laikydamiesi šių taisyklių ir Bendros deklaracijos.
Posėdžiai rengiami visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.

21 straipsnis
Posėdžių vieta
Konferencijos plenarinės sesijos vyksta Europos Parlamento patalpose Strasbūre, nebent bendrapirmininkiai
nuspręstų kitaip.
Vykdomosios valdybos bendrapirmininkiai nusprendžia, ar dalyvavimas gali būti asmeninis, nuotolinis ar
mišrus, pagal vietoje taikytinas sveikatos apsaugos ir saugos taisykles.
Bendrapirmininkiai nusprendžia, kokią elektroninę platformą pasirinkti mišrių ir virtualių posėdžių atveju.

22 straipsnis
Skaidrumas
Konferencijos plenarinės sesijos posėdžiai transliuojami tiesiogiai, o visi Konferencijos plenarinės sesijos
dokumentai paskelbiami viešai daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.

Baigiamosios nuostatos
23 straipsnis
Galutiniai Konferencijos rezultatai pateikiami bendrapirmininkiams skirtoje ataskaitoje. Visos trys institucijos
sparčiai išnagrinėja, kaip pagal savo kompetencijos sritį ir laikantis Sutarčių veiksmingai vykdyti tolesnę
veiklą pagal šią ataskaitą.

24 straipsnis
Vykdomosios valdybos bendrapirmininkių siūlymu Vykdomoji valdyba gali iš dalies keisti arba papildyti
darbo tvarkos taisykles.

