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Kas tai yra?
• Pagrindinis centras, kuriame piliečiai gali dalytis idėjomis ir teikti pasiūlymus
• Piliečių pasiūlymų ir dokumentų saugykla
• Konferencijos metu vykstančių renginių informacija
• Konferencijos išvadų skelbimas

Konferencijos chartija
Piliečiai ir renginių organizatoriai privalo laikytis Konferencijos chartijos.
• Gerbti ES vertybes: žmogaus orumą, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir 

pagarbą žmogaus teisėms
• Skatinti įvairovę diskusijose ir gerbti žodžio laisvę
• Nevartoti neapykantą kurstančios kalbos ar turinio, kuris būtų neteisėtas arba tyčia 

melagingas ar klaidinantis
• Skatinti dalyvauti įvairių valstybių atstovus ir vartoti įvairias kalbas

Konferencijos plenarinė 
sesija
449 atstovai

Atstovai

Debatai ir diskusijos
Piliečių forumų rekomendacijos
Per daugiakalbę platformą gauti pasiūlymai

Parengti darbai
9-nių teminių darbo grupių

Pateikti pasiūlymai
Pasiūlymai Vykdomajai valdybai (remiantis bendru 
sutarimu)

Bendras sutarimas
Bent Europos Parlamento, Tarybos, Europos Komisijos ir 
nacionalinių parlamentų

Europos piliečių forumai
Forumai, kuriuose piliečiai aptaria konkrečias temas ir teikia rekomendacijas konferencijos 
plenarinei sesijai, kad ES institucijos galėtų imtis tolesnių veiksmų

Sudaromi keturi piliečių forumai, kuriuose tarpusavyje aptariamos pirmiau nurodytos devynios temos

Po 200 atsitiktinai atrinktų kiekvieno forumo piliečių
Bent po 1 vyrą ir 1 moterį iš kiekvienos valstybės narės, kaip Parlamente taikant proporcingą narių skaičiaus 
mažinimą | 1/3 turėtų būti 16–25 metų jaunuoliai

Platus atstovavimas piliečiams
Geografinė kilmė | Lytis | Amžius | Socialinė ir ekonominė padėtis | Išsilavinimas

Plenarinėje sesijoje dalyvauja kiekvieno forumo atstovai
Bent 1/3 16–25 metų jaunuoliai | Rekomendacijoms pristatyti

Bendrapirmininkiai
Europos Parlamentas David Maria Sassoli
ES Taryba Janez Janša*
Europos Komisija Ursula von der Leyen

Vykdomoji valdyba
9 atstovai

3 iš Europos Parlamento
3 iš ES Tarybos
3 iš Europos Komisijos

Europos Parlamento, Tarybos, nacionalinių parlamentų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų 
komiteto, kitų ES institucijų ir Europos socialinių partnerių stebėtojai

Priima sprendimus dėl konferencijos darbo
Rengia plenarinės sesijos posėdžius
Teikia ataskaitas bendrapirmininkiams dėl plenarinio posėdžio išvadųaruande

Bendrapirmininkiai
Guy Verhofstadt (Parlamentas)
Gašper Dovžan* (Taryba)
Dubravka Šuica (Komisija)

Bendras sutarimas
Devynių atstovų

Bendras sekretoriatas
Vienodas Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos atstovų skaičius

Užtikrinti Konferencijos veikimą, padėti Vykdomajai valdybai ir per plenarinę sesijąNodrošināt

Daugiakalbė skaitmeninė platforma
Daugiakalbis piliečių dalijimosi idėjomis ir diskusijų centras

• Užtikrinti visišką skaidrumą, skaitmeninėje platformoje paskelbiant išanalizuotus 
piliečių pasiūlymus

• Kai įmanoma, renginius transliuoti internetu arba per televiziją
• Laikytis duomenų apsaugos taisyklių ir užtikrinti vaizdinę konferencijos tapatybę

Vykdomosios valdybos prižiūrimos platformos moderavimas

Valstybė narė
Europos Parlamentas 108
Nacionaliniai parlamentai 108 (4)
Europos piliečių forumai 80
Taryba 54 (2)
Nacionaliniai renginiai ir (arba) forumai 27 (1)
Regionų komitetas 18
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 18
Socialiniai partneriai 12
Pilietinės visuomenės organizacijos 8
Išrinktieji vietos atstovai 6
Išrinktieji regionų atstovai 6
Europos Komisija 3
Europos jaunimo forumo pirmininkas 1

Konferencija dėl Europos ateities grindžiama principu „iš apačios į viršų“, ji suteikia galimybę Europos piliečiams pareikšti savo nuomonę apie būsimą Sąjungos politiką ir 
veikimą. Tokios priemonės kaip skaitmeninė platforma ir piliečių forumai sudaro sąlygas diskutuoti aktualiomis temomis.

*Tarybos atstovai keisis rotacijos tvarka pasikeitus pirmininkaujančiai valstybei narei.

Temos

Migracija

ES pasaulyje

Švietimas, kultūra, 
jaunimas ir sportas

Skaitmeninė transformacija

Stipresnė ekonomika, socialinis 
teisingumas ir darbo vietos

Europos demokratija
Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, 
saugumas

Klimato kaita ir aplinka

Sveikata

Kitos piliečių pasiūlytos temos

2021 m. birželio mėn. paskelbto inforgrafiko atnaujinta versija.

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj


Daugiau informacijos

Daugiakalbė platforma
Konferencijos daugiakalbė platforma – tai centras, suteikiantis Europos piliečiams ir Europos pilietinės visuomenės 
organizacijoms galimybę pasidalyti idėjomis apie Europos ateitį, organizuoti renginius ir juose dalyvauti. Ji veiks kaip pasiūlymų 
ir dokumentų saugykla ir interaktyvioji piliečių dalijimosi idėjomis ir diskusijų priemonė. Platforma yra atvira piliečiams, 
pilietinei visuomenei, socialiniams partneriams, kitiems suinteresuotiesiems subjektams, ES ir nacionalinio, regioninio bei 
vietos lygmens valdžios institucijoms.

Europos piliečių forumai
Tai gyvybiškai svarbūs konferencijos organai, kuriems pavesta užduotis  diskutuoti piliečiams svarbiais klausimais. Europos 
piliečių forumų sudėtis (± 200 atsitiktinai atrinktų piliečių) bus tarpvalstybinė ir reprezentatyvi ES gyventojų požiūriu ne tik 
pagal lytį, bet ir pagal amžių, socialinę ir ekonominę padėtį, geografinę kilmę ir išsilavinimą. 1/3 jų dalyvių bus 16–25 metų 
jaunuoliai. Europos piliečių forumai rengs diskusijas, be kita ko, remdamiesi per skaitmeninę platformą pateiktais pasiūlymais, ir 
prisidės prie konferencijos plenarinės sesijos diskusijų, per kurias bus pateiktos rekomendacijos ES institucijoms imtis tolesnių 
veiksmų. Planuojami keturi teminiai piliečių forumai: i) Europos demokratija / vertybės, teisės, teisinė valstybė, saugumas; ii) 
klimato kaita, aplinka / sveikata; iii) stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas, darbo vietos / švietimas, jaunimas, kultūra, 
sportas / skaitmeninė transformacija ir iv) ES pasaulyje / migracija.
Europos piliečių forumai susitiks įvairiose vietose vykstančiose svarstymų sesijose ir bus skirti konkrečioms temoms. Valstybės 
narės (nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu) ir kiti suinteresuotieji subjektai (pilietinė visuomenė, socialiniai partneriai 
arba piliečiai) konferencijos metu gali organizuoti papildomus piliečių forumus, jei visapusiškai laikomasi Konferencijos 
chartijos.

Bendrapirmininkiai
Konferencijai trišaliu pagrindu vadovauja Europos Parlamento, ES Tarybos ir Komisijos pirmininkai, atitinkamai David Sassoli, 
Janez Janša, iki 2021 m. gruodžio 31 d. atstovaujantis Tarybai pirmininkaujančiai Slovėnijai, ir Ursula von der Leyen. Remiantis 
Tarybos sprendimu nustatyta rotacijos tvarka, Tarybai prieš tai pirmininkavo Portugalija (2021 m. sausio 1 d.–birželio 30 d.), 
o po to pirmininkaus Prancūzija (2022 m. sausio 1 d.–birželio 30 d.). Trišalis pirmininkavimas Konferencijai yra pagrindinis 
organas, kuriam bus pranešama apie galutinius Konferencijos rezultatus, kad kiekviena institucija, atsižvelgdama į savo 
kompetenciją, galėtų imtis atitinkamų tolesnių veiksmų. 

Konferencijos plenarinė sesija
Plenarinėje sesijoje dalyvauja iš viso 449 trijų institucijų (Komisijos, ES Tarybos ir Parlamento), nacionalinių parlamentų, piliečių 
forumų, Europos regionų komiteto (RK), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK), nacionalinių renginių 
ar forumų, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės atstovai bei (nuo liepos mėn.) išrinktieji vietos ir regionų atstovai. 
Svarstant su tarptautiniu ES vaidmeniu susijusius klausimus dalyvauti bus pakviestas Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio 
reikalams ir saugumo politikai. Taip pat gali būti kviečiami kiti suinteresuotieji subjektai ir ekspertai.
Plenarinėje sesijoje bus aptariami nacionalinių ir Europos piliečių forumų pasiūlymai ir rekomendacijos, taip pat per skaitmeninę 
platformą gauti pasiūlymai. Visa tai bus suskirstyta pagal temas. Diskusijos bus atviros, be iš anksto nustatytų rezultatų ir 
neapsiribojant tik iš anksto apibrėžtomis politikos sritimis. Plenarinėje sesijoje bendru sutarimu (bent Parlamento, Tarybos, 
Komisijos ir nacionalinių parlamentų) priimamas sprendimas dėl pasiūlymų, kurie turi būti pateikti Vykdomajai valdybai. 
Pastaroji yra atsakinga už galutinės konferencijos ataskaitos parengimą, visapusiškai ir visiškai skaidriai bendradarbiaujant 
su plenarine sesija. Ataskaita bus paskelbta skaitmeninėje platformoje ir perduota bendrapirmininkiams, kad šie imtųsi 
konkrečių tolesnių veiksmų. 

Vykdomoji valdyba
Vykdomoji valdyba vadovauja Konferencijos darbui (plenarinėms sesijoms, Europos piliečių forumams ir skaitmeninei 
platformai), prižiūri visą veiklą ir rengia plenarinių sesijų posėdžius, įskaitant piliečių pasiūlymus, ir susijusiai tolesnei veiklai. 
Vykdomojoje valdyboje vienodai atstovaujama visoms trims institucijoms (Parlamentui, Komisijai ir Tarybai), kiekviena 
iš jų skiria tris narius ir ne daugiau kaip keturis stebėtojus. Vykdomajai valdybai bendrai pirmininkauja po vieną atstovą iš 
kiekvienos institucijos. Tarybos atstovai keisis rotacijos tvarka. COSAC (Europos Sąjungos parlamentų Sąjungos reikalų 
komitetų konferencija) trys paeiliui pirmininkaujančios valstybės narės turi nuolatinio stebėtojo statusą. EESRK ir RK taip pat 
turi stebėtojo statusą. Atsižvelgus į bendrapirmininkių pasiūlymą plenarinėje sesijoje pritarta devynių teminių darbo grupių 
įsteigimui. Vykdomoji valdyba gali kviesti ekspertus dalyvauti Konferencijos renginiuose.

Sekretoriatas
Bendras sekretoriatas, sudarytas iš vienodo skaičiaus Europos Parlamento, Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos 
darbuotojų, padeda Vykdomajai valdybai organizuoti Konferencijos plenarines sesijas ir Europos piliečių forumus.

Šis dokumentas yra parengtas ir skirtas Europos Parlamento nariams ir darbuotojams kaip informacinė ir pagalbinė darbo Parlamente medžiaga. Už šio 
dokumento turinį atsako tik jo autorius (-iai) ir jame išreikštos nuomonės neturėtų būti laikomos oficialia Europos Parlamento pozicija. Leidžiama atgaminti ir 
versti nekomerciniais tikslais tik nurodžius šaltinį, iš anksto apie tai informavus Europos Parlamentą ir jam nusiuntus kopiją. © Europos Sąjunga, 2021.

eprs@ep.europa.eu (adresas kreiptis)  http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranetas)  http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internetas)  http://epthinktank.eu (tinklaraštis)  http://epthinktank.eu

Šaltiniai: Bendra deklaracija dėl Konferencijos dėl Europos ateities, Konferencijos darbo tvarkos taisyklės, Vykdomosios valdybos ataskaitos.
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https://futureu.europa.eu/?locale=lt
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=lt
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1316
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf
http://www.cosac.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210304IPR99242/future-of-europe-engaging-with-citizens-to-build-a-more-resilient-europe
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/9340/sn02700.en21.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board

