Darbo grupės
Statutas
[Koncepcijos dokumento dėl plenarinės sesijos darbo organizavimo priedas]

I.
A. Vadovaudamiesi Konferencijos dėl Europos ateities (toliau – Konferencija) darbo tvarkos
taisyklėmis, Konferencijos Vykdomosios valdybos pirmininkai pasiūlė Konferencijos
plenarinei sesijai sudaryti devynias temines darbo grupes (siūlomas darbo grupių sąrašas
pateikiamas šio koncepcijos dokumento priede). Pasiūlymą dėl teminių darbo grupių veiklos
organizavimo pirmininkai birželio 19 d. pateikė Konferencijos plenarinei sesijai, kuri jam
pritarė.

B. Konferencijos Vykdomosios valdybos pirmininkai skiria kiekvienos darbo grupės
pirmininką (Europos Parlamentas: 2, Taryba: 2, Komisija: 2, nacionaliniai parlamentai: 2,
Europos jaunimo forumas: 1). Darbo grupių, jų pirmininkų ir narių sąrašas paskelbiamas
daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.

II.
Galutinį sprendimą dėl darbo grupių sudėties priima Konferencijos Vykdomosios valdybos
pirmininkai, remdamiesi Konferencijos plenarinės sesijos sudedamųjų dalių 1 pasiūlymu,
kuriame atsižvelgiama į tris narių iškeltas prioritetines nuostatas, grindžiamas šiomis
sąlygomis:
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Kaip apibrėžta Konferencijos dėl Europos ateities darbo tvarkos taisyklėse.
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kiekvienas Konferencijos plenarinės sesijos narys gali dalyvauti tik vienos darbo grupės
veikloje2;



kiekvieną grupę sudaro bent 40 narių, o kiekvienos darbo grupės sudėtis turėtų
atspindėti skirtingų plenarinės sesijos komponentų proporcinę dalį3; Europos piliečių
forumų atstovai turėtų dalyvauti darbo grupių, nagrinėjančių tas pačias temas, kaip ir
atitinkami forumai, veikloje4.

III.
A. Darbo grupės, laikydamosi bendros deklaracijos ir darbo tvarkos taisyklių nuostatų,
prisideda prie Konferencijos plenarinės sesijos diskusijų ir pasiūlymų rengimo.

Tai jos daro aptardamos atitinkamų nacionalinių ir Europos piliečių forumų rekomendacijas bei
daugiakalbės skaitmeninės platformos teikinius, susijusius su darbo grupės temomis, kurie
kaupiami vykstant Konferencijos darbui.

B. Kaip nustatyta Konferencijos darbo tvarkos taisyklių 17 straipsnio 7 išnašoje, darbo grupės
veikla grindžiama bendru sutarimu.

C. Darbo grupės rezultatus plenarinėje sesijoje pristato pirmininkas ir atstovas, išrenkami iš
Europos piliečių forumų atstovų darbo grupėje tarpo.
D. Darbo grupės pirmininkui talkina bendras sekretoriatas.
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Europos Komisijos nariai dalyvauja darbo grupių veikloje, kai, jų nuomone, ketinama aptarti su jų atsakomybės
sritimis susijusius klausimus, kaip numatyta Konferencijos darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnyje.
3
Pavyzdžiui, 12 Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų atstovų, 6 Tarybos atstovai, 3 nacionalinių
piliečių forumų ar renginių atstovai, po 2 Regionų komiteto ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovus,
1–2 socialinių partnerių atstovai, 1 pilietinės visuomenės atstovas ir 1 išrinktų vietos ar regionų valdžios institucijų
narių atstovas bei Europos piliečių forumų atstovai (žr. tolesnę išnašą).
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Praktiškai tai reiškia, kad, pavyzdžiui, darbo grupėse, kurios nagrinėja temas „Ekonomikos, socialinio
teisingumo ir darbo vietų kūrimo stiprinimas“, „Švietimas, jaunimas, kultūra, sportas“ ir „Skaitmeninė
transformacija“, turėtų būti 6–7 Europos piliečių forumų atstovai, o visose kitose – 10.
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IV.
A. Darbo grupės pirmininkas sušaukia posėdžius Konferencijos plenarinės sesijos
darbotvarkėje numatytu laiku5.
Kai tai neįmanoma dėl to, kad neprieinami būtini logistiniai ir lingvistiniai ištekliai, pirmininkai
pasiūlo alternatyvų laiką. Pirmininkui paprašius ir pritarus Vykdomosios valdybos
pirmininkams bei visiems darbo grupės komponentams, gali būti šaukiami papildomi
posėdžiai.
B. Pirmininkas užtikrina, kad kalbėjimo laikas būtų teisingai paskirstytas visiems darbo grupės
nariams, įskaitant piliečius.

V

A. Bendras sekretoriatas, padedamas pirmininko ir pasikonsultavęs su darbo grupės nariais,
parengia kiekvienos darbo grupės posėdžio santrauką. Ji deramu metu paskelbiama
daugiakalbės skaitmeninės platformos skiltyje, skirtoje plenarinei sesijai.

B. Dalyvavimas darbo grupių posėdžiuose ribojamas. Dalyvauti juose gali tik atitinkami jų
Konferencijos plenarinės sesijos nariai, po vieną kiekvieno darbo grupės nario bendradarbį ir
Konferencijos bendro sekretoriato personalas.

C. Bet kokiam tolesniam šio statuto pakeitimui ir naujų taisyklių įtraukimui turi pritarti trys
Konferencijos pirmininkai.
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Darbo grupei skirtas laikas nesutampa su plenarinės sesijos diskusijų ar pertraukų tarp jų laiku.
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