
 
Europos ateitis: balandžio 19 d. startuoja
interaktyvi piliečių platforma
 

Netrukus pradės veikti daugiakalbė platforma, kurioje kiekvienas galės pasiūlyti idėjas
apie Europos ateitį. Jos bus pateiktos Europos ateities konferencijai, kuri prasidės
gegužės 9 d.
 
Trečiadienį posėdžiavusi Konferencijos dėl Europos ateities vykdomoji valdyba nusprendė, kad
balandžio  19  d.  pradės veikti  interaktyvi  daugiakalbė  skaitmeninė  platforma,  leisianti  ES
piliečiams aktyviai dalyvauti konferencijoje ir internetu siūlyti idėjas jiems rūpimais Europos
ateities klausimais. Kartu jie galės komentuoti  kitų pasiūlytas idėjas, taip pat viešinti  savo
renginius Europos ateities tema bei sužinoti apie jau organizuojamus renginius. Šis tinklalapis
taps  centrine  Konferencijos  dėl  Europos  ateities  platforma,  kurioje  bus  skelbiamos  jos
plenarinėse sesijose, Europos piliečių forumuose ir atskirų piliečių pasiūlymuose pateiktos
idėjos.
 
Specialus  platformos  mechanizmas  leis  apdoroti  ir  apibendrinti  pagrindines  idėjas  bei
pasiūlymus, kad juos būtų galima aptarti konferencijos plenarinėse sesijose ir Europos piliečių
forumuose. Savo ruožtu platformoje bus galima rasti informaciją apie konferencijos struktūrą ir
veiklą, reikalingą medžiagą renginių organizavimui, taip pat sąrašą pagrindinių renginių, kurie
galėtų padėti skleisti Europos ateities idėjas vietiniu, regioniniu, valstybės ar ES lygiu. Renginių
žemėlapis suteiks galimybę piliečiams pasirinkti  renginius juos dominančiomis temomis ir
aktyviai  juose dalyvauti.
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Vykdomoji valdyba taip pat patvirtino savo veiklos nuostatus ir aptarė konferencijos plenarinės
sesijos veiklos gaires bei pasirengimą konferencijos atidarymui, kuris numatytas gegužės 9 d. –
Europos dieną (galutinis jo formatas priklausys nuo epidemiologinės padėties).
 
Vykdomosios valdybos pirmininkų pareiškimai
 
Europos Parlamento narys Guy Verhofstadt (Atnaujinkime Europą, Belgija) teigė: „Turime kuo
labiau  pagyvinti  šią  diskusiją,  o  COVID-19  kontekste  tai  reiškia  –  aktyviau  naudotis
skaitmeninėmis  platformomis.  Suteiksime  visiems  galimybę  aktyviai  įsijungti  į  diskusiją.
Užtikrinsime, kad piliečių idėjos prisidėtų prie konferencijos veiklos ir išvadų. Tai jų ateitis, todėl
tai yra jų konferencija.“
 
ES Tarybai  pirmininkaujančios  Portugalijos  valstybės  sekretorė  ES reikalams Ana Paula
Zacarias pažymėjo: „Skaitmeninė platforma suteiks europiečiams viešą erdvę, leis jiems išsakyti
savo rūpesčius, pasidalinti idėjomis ir lūkesčiais bei diskutuoti su savo atstovais. Stipresnei
Europos Sąjungai reikia didesnės piliečių galios.“
 
Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja demokratijai ir demografijai Dubravka Šuica pridūrė:
„Po dešimties dienų startuosianti skaitmeninė platforma suteiks piliečiams unikalią erdvę keistis
idėjomis, rūpesčiais, lūkesčiais ir diskutuoti visomis ES kalbomis. Nekantrauju sulaukti būsimų
rezultatų.“
 
Konferencijos raktažodis #AteitisPriklausoNuoTavęs, o šūkis – „Ateitis tavo rankose“.
 
 
Kitas vykdomosios valdybos posėdis vyks po dviejų savaičių.
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