PROTOKOLO SANTRAUKA
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2022 m. sausio 21 d., 14.00–16.00 val.

1. Įžanginis pirmininko žodis
Posėdis buvo mišraus formato ir transliuojamas internetu (įrašą galima rasti čia). Pirmininkas
pasveikino narius ir paaiškino, kad posėdis prasidės Europos ir nacionalinių piliečių forumų atstovų
pranešimu, po kurio vyks diskusija. Tikslas – tęsti diskusijas pagal darbo grupei nustatytą darbo
struktūrą. Pirmininkas pabrėžė, kad po intensyvių diskusijų ir išklausius vienas kito nuomonę svarbu
pradėti rengti konkrečius pasiūlymus. Atsižvelgdamas į tai, jis priminė, kad pasiūlymai turėtų būti
grindžiami piliečių rekomendacijomis ir dėl jų turėtų bendrai sutarti bent Europos Parlamentas, Taryba,
Komisija ir nacionalinių parlamentų atstovai. Siekiant palengvinti procesą, geriausia bandyti pasiekti
sutarimą jau darbo grupėje. Pirmininkas taip pat atkreipė dėmesį į didelį politinį susidomėjimą darbo
grupės nagrinėjamomis temomis ir ypač atkreipė dėmesį į naujausią prezidento E. Macrono kalbą
Europos Parlamente1.
2. Diskusija
Diskusijos pradžioje du Europos piliečių forumo atstovai pristatė pranešimą „Europos demokratija,
vertybės, teisės, teisinė valstybė, saugumas“. Jie pagyrė pirmininko požiūrį į darbo grupės posėdžių
organizavimą ir pažymėjo, kad gruodžio mėn. nebuvo galima visapusiškai išnagrinėti keleto
rekomendacijų, susijusių su pirmaisiais dviem ramsčiais. Jie ypač atkreipė dėmesį į rekomendacijas dėl
tiesioginės demokratijos, dėl Europos Sąjungos konstitucinio proceso ir demokratinių vertybių
stiprinimo ES viduje. Piliečiai taip pat išsamiau paaiškino savo rekomendacijas dėl piliečių dalyvavimo,
švietimo bei informavimo apie ES ir jaunimo. Jie pabrėžė, kad svarbu, jog piliečiai turėtų daugiau
galimybių įvairiais būdais, įskaitant piliečių asamblėjas, dalyvauti sprendimų priėmimo procese, kartu
užtikrinant minimalų politinio švietimo lygį visose ES valstybėse narėse ir prieigą prie patikimos
informacijos.
Belgijos, Prancūzijos ir Nyderlandų piliečių atstovai apžvelgė pagrindinius savo atitinkamų forumų
rezultatus, atkreipdami dėmesį į tai, kad daugelis rekomendacijų aspektų sutampa su Europos lygmens
forumo rekomendacijomis. Jie visų pirma pabrėžė kai kurių valstybių narių piliečių pastebėtą
informacijos spragą, taip pat su tuo susijusius melagingų naujienų, institucinės komunikacijos
prieinamumo ir itin svarbaus švietimo ir žiniasklaidos vaidmens klausimus. Kai kuriuose forumuose taip
pat buvo aptartos Europos Parlamento rinkimų, institucijų vaidmens ir didesnio sprendimų priėmimo
skaidrumo ir veiksmingumo poreikio temos.
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2022 m. sausio 1 d. Prancūzijai pradėjus pirmininkauti ES Tarybai, prezidentas E. Macronas perėmė vieno iš
Konferencijos dėl Europos ateities bendrapirmininkių pareigas.
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2.1. Tolesnė diskusija dėl demokratijos, rinkimų ir sprendimų priėmimo proceso
Po to vykusioje diskusijoje keletas kalbėtojų pritarė arba prieštaravo idėjai balsuoti dėl Europos
Sąjungos masto partijų, į kurias būtų įtraukiami kandidatai iš keleto valstybių narių (tarpvalstybiniai
sąrašai), susiejant Europos Komisijos pirmininko skyrimą su Europos Parlamento rinkimų rezultatais
arba net svarstant galimybę Komisijos pirmininką rinkti tiesiogiai. Kai kurie kalbėtojai paminėjo
galimybę pereiti nuo vieningo sprendimų priėmimo prie kvalifikuotos balsų daugumos balsavimo
Taryboje, suteikti Europos Parlamentui teisėkūros iniciatyvos teisę arba pradėti Europos Sąjungos
konstitucinį procesą. Kai kurie nariai pareiškė, kad yra pasirengę persvarstyti sutartis, o kiti perspėjo,
kad dabartinėmis aplinkybėmis tai padaryti būtų sunku, atkreipdami dėmesį į keletą svarbių piliečių
rekomendacijų dėl Europos demokratijos gerinimo, kurias būtų galima įgyvendinti pagal dabartinę
sistemą. Kai kurie kalbėtojai klausė, kaip būtų galima konkretų daugiakalbės skaitmeninės platformos
indėlį įtraukti į tolesnį darbo grupės darbą. Vienas narys atkreipė dėmesį į demokratijos darbo vietoje,
kaip vieno iš pagrindinių socialinės rinkos ekonomikos bruožų, svarbą.

2.2. Piliečių dalyvavimas ir jaunimas
Daug dalyvių pritarė nuomonei, kad reikia geriau informuoti ir labiau įtraukti piliečius į ES politikos
formavimą. Kai kurie nariai pareiškė pritariantys idėjai piliečių asamblėjas rengti reguliariai siekiant
praturtinti ES lygmens diskusijas. Diskusijoje taip pat buvo priminta, kad reikia sukurti geresnes
konsultacijų erdves internete. Kai kurie nariai pažymėjo, kad keletas dalyvavimo priemonių ir
konsultavimosi mechanizmų jau naudojama. Buvo nurodyta, kad bet kuriuo atveju šios priemonės, taip
pat organizuotos pilietinės visuomenės ir socialinių partnerių, kurie visi atliko atitinkamą vaidmenį,
indėlis, turėtų būti laikomi papildančias atstovaujamąją demokratiją. Piliečiai pabrėžė, jog jiems svarbu
jaustis išklausytais, taip pat svarbu, kad visos jų rekomendacijos būtų rimtai svarstomos ir tinkamai į
jas atsižvelgiama, nesirenkant vien tų, kurios labiau patinka.
Buvo manoma, kad su pastangomis skatinti piliečių dalyvavimą glaudžiai susiję geresnis švietimas apie
Europos pilietiškumą ir informavimas apie ES. Pripažinta, kad demokratiniai procesai ES lygmeniu yra
sudėtingi, todėl svarbu ypatingą dėmesį skirti aiškiai ir paprastai komunikacijai. Buvo atkreiptas
dėmesys į dezinformacijos problemą ir aptartas žiniasklaidos vaidmuo teikiant informaciją apie ES. Kai
kurie nariai atkreipė dėmesį į tai, kokį vaidmenį galėtų atlikti nacionaliniai parlamentai, tikrindami savo
vyriausybes ir nacionaliniu lygmeniu skatindami diskusijas ES klausimais.
Kalbant apie minimalų rinkimų teisės amžių, narių nuomonės skyrėsi. Buvo išsakytos mintys apie
jaunimo pozityviąją diskriminaciją demokratiniuose procesuose ir apie teisės aktų poveikio jaunimui
vertinimą.
Viena iš Konferencijos vykdomosios valdybos pirmininkų, Komisijos pirmininko pavaduotoja D. Šuica
atkreipė dėmesį į tai, ką institucijos jau padarė piliečių rekomendacijose iškeltais klausimais, ir priminė
trijų ES institucijų pirmininkų įsipareigojimą išklausyti ir išnagrinėti, ką būtų galima dar padaryti siekiant
toliau spręsti iškeltus susirūpinimą keliančius klausimus.
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3. Baigiamasis pirmininko žodis
Pirmininkas baigė posėdį pareikšdamas savo pasitenkinimą, kad diskusijose daugiausia dėmesio skirta
piliečių pateiktoms ir jiems labai svarbioms rekomendacijoms, visų pirma susijusioms su jų įsitraukimu
į veiklą ir dalyvavimu. Jo nuomone, kitus du ramsčius (vykdomieji įgaliojimai, subsidiarumas ir
procedūros), kurie yra labiau techninio pobūdžio, bus galima aptarti per kitą darbo grupės posėdį.
Kalbėdamas apie tolesnius veiksmus, jis pakartojo, kad norėtų pradėti rengti konkrečius pasiūlymus.
Tai būtų galima padaryti parengiant rašytinį (neoficialų) dokumentą, kaip pagrindą tolesniems
veiksmams, į šį darbą tinkamai įtraukiant piliečius. Taip pat svarbu atsižvelgti į tai, kokios iniciatyvos
jau yra įgyvendintos, kas planuojama ir kokie darbai dar laukia. Jis pabrėžė, kad norint užbaigti darbą
visi nariai turi būti pasirengę šiame procese siekti kompromiso.
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II PRIEDAS. 2022 m. sausio 21 d. posėdžio darbotvarkė

TREČIOJO DARBO GRUPĖS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
EUROPOS DEMOKRATIJA
2022 m. sausio 21 d., penktadienis, 14.00–16.00 val.
(mišraus formato)
1. Pirmininko įžanginis žodis
2. Piliečiai pristato Europos piliečių forumo ir nacionalinių piliečių forumų
rekomendacijas dėl Europos demokratijos, po to – diskusija
3. Keitimasis nuomonėmis dėl Europos demokratijos
3.1 Vykdomieji įgaliojimai
3.2 Subsidiarumas ir procedūros
3.3 Piliečių dalyvavimas ir jaunimas
4. Pirmininko pranešimas apie daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje vykstančias
diskusijas
5. Kiti klausimai
6. Baigiamasis pirmininko žodis

4

II PRIEDAS. Darbo grupės Europos demokratijos klausimais narių sąrašas
Pirmininkas: Manfred WEBER
Kreipinys

Vardas
Chiara
Michalakis
Zoltán
Olga
Matouš
Brando
Mara
Damian
Ioannis
Nicolai
Martina
Gari
Vasco
Annemieke
Bruno
Gašper
Aleksandra
Pascal
Anna
Sandro
Eva Kjer
Pablo
Pat
Antonia
Wepke
Tomáš
Zdzisław
Reinhold
Esther
Evangelos
Aleksandar
Radvilė
Dorien
Jorge Luis
Anti
Arnoldas

(Europos Parlamentas)
Pavardė
ALICANDRO
ASIMAKIS
BALCZÓ
BAUM
BĚLOHLÁVEK
BENIFEI
BIZZOTTO
BOESELAGER
BOURNOUS
BOYSEN
BRAMBILLA
CAPPELLI
CORDEIRO
DE CLERCK
DIAS
DOVŽAN
DULKIEWICZ
DURAND
ECHTERHOFF
GOZI
HANSEN
HISPÁN
Kelly
KIEPER
KINGMA
KOZÁK
KRASNODĘBSKI
LOPATKA
LYNCH
MEIMARAKIS
MILISOV
MORKUNAITĖMIKULĖNIENĖ
NIJS
PAZOS LOPEZ
POOLAMETS
PRANCKEVIČIUS
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