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Darbotvarkė

13.45–14.05 val. Įžanginės pastabos:
 Teisės reikalų (JURI) komiteto pirmininkas Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komiteto pirmininko 

pavaduotoja Maite PAGAZAURTUNDÚA
 Konstitucinių reikalų (AFCO) komiteto pirmininkas Antonio TAJANI
 Peticijų (PETI) komiteto pirmininkė Dolors MONTSERRAT

PIRMOJI DISKUSIJŲ GRUPĖ 

Sąjungos pilietybė – apčiuopiama vertė vietos piliečiams, be kita ko, per COVID-19 
pandemiją

14.05–15.45 val.

Tikslai:
– didinti informuotumą apie Sąjungos pilietybės suteikiamas teises, prievoles ir pareigas ir apie 
galimybes ginti savo teises, kai jų nesilaikoma;
– užtikrinti, kad ES piliečiai galėtų veiksmingai naudotis savo kaip ES piliečių teisėmis; 
sudaryti galimybes naudotis ES laisvo judėjimo teisėmis:

– stiprinant teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose ir gerinti galimybes kreiptis į 
teismą internetu;

– sprendžiant dabartines laisvo judėjimo valstybėse narėse ir tarp jų problemas;
– skatinti visų ES piliečių įtrauktį į ES kovojant su diskriminacija; 
– konsulinės apsaugos ateitis.

Moderatoriai: 
JURI komiteto pirmininkas Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
LIBE komiteto pirmininko pavaduotoja Maite PAGAZAURTUNDÚA 

Kalbėjo: 
 Europos piliečių veiksmų tarnybos vykdomoji direktorė Assya KAVRAKOVA (10 

min.)

 Europos jaunimo forumas (10 min.)

 Europos ombudsmeno tarnybos vyriausioji patarėja chartijos laikymosi 
klausimais Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA (10 min.)

 Organizacijos „Europeans Throughout the World“ atstovas Steen ILLEBORG (10 
min.)

14.45–15.30 val. Klausimų valanda su Parlamento nariais

15.30 – 15.40 val. Kalbėtojų komentarai

15.40 – 15.45 val. JURI komiteto pirmininko Vázquezo Lázaros ir 
LIBE komiteto pirmininko pavaduotojos Maite PAGAZAURTUNDÚA baigiamosios 
pastabos 

*****
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ANTROJI DISKUSIJŲ GRUPĖ 

Įtraukties į demokratinius procesus ir piliečių įgalėjimo skatinimas
16.45–18.45 val.

– Tikslai: 
– didinti galimybes dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą; 
– reformuoti Europos rinkimų įstatymą – indėlis į tvirtą ir tikrą Europos Sąjungos pilietybę;
– balsavimo teisės atėmimas atsižvelgiant į ES laisvo judėjimo teises;
– išnagrinėti nuotolinio balsavimo praktiką ir internetines priemones, kurios gali palengvinti 

elektroninį demokratinį dalyvavimą;
– COVID-19 pandemijos poveikis naudojimuisi rinkimų teisėmis ir laisvų bei sąžiningų 

rinkimų ir demokratinių diskusijų užtikrinimui;
– teisė teikti peticijas kaip indėlis į ES teisėkūros darbą. 

16.45–16.55 val. Pagrindinis pranešimas: už teisingumą atsakingas Komisijos narys Didier 
REYNDERS
16.55–17.35 val. Klausimų valanda su Parlamento nariais

17.35–17.40 val. Komisijos nario D. Reynderso komentarai

17.40-18.30 val. Įtraukties į demokratinius procesus ir piliečių įgalėjimo skatinimas

Moderatoriai: 
AFCO komiteto pirmininkas Antonio TAJANI
PETI komiteto pirmininkė Dolores MONTSERRAT

Kalbėjo:
 Įmonės „Open Evidence“ atstovas Francisco LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA (7 min.)
 ECIT fondas (Europos piliečių teisių, dalyvavimo ir pasitikėjimo fondas) (7 min.)

17.55–18.25 val. Klausimų valanda su Parlamento nariais

18.25 – 18.30 val. Kalbėtojų komentarai 

****

18.30 val. Baigiamosios pastabos
 laikinai einanti Europos Komisijos JUST GD generalinės direktorės pareigas Salla 

SAASTAMOINEN
 AFCO komiteto pirmininkas Antonio TAJANI
 PETI komiteto pirmininkė Dolores MONTSERRAT


