
KONFERENCIJA DĖL EUROPOS
ATEITIES: piliečių dialogai Lietuvoje

 

Gegužės 9 d. prasidėjo Konferencija dėl Europos ateities. Tai bendra Europos

Sąjungos (ES) institucijų ir valstybių narių iniciatyva, kuria siekiama suteikti

daugiau galimybių ES piliečiams, institucijoms ir valstybėms narėms aptarti

Europos ateitį ir būdus, kaip padaryti ES efektyvesnę. Per Konferenciją ketinama

dar plačiau atverti kelią Europos piliečiams formuoti ES politiką. Nesvarbu, iš kur

esate ar kuo užsiimate, būtent čia galite pamąstyti apie tai, kokios ES ateities

norite, ir prisidėti prie jos kūrimo. Diskusijos vyks ne trumpiau, kaip iki 2022 m.

antrojo pusmečio, kuomet planuojama apibendrinti rezultatus ir susitarti dėl

išvadų.

Konferenciją sudarys nacionaliniai, tarpvalstybiniai ir ES lygmens renginiai, kurie

grindžiami principu „iš apačios į viršų“. Kitaip tariant, visų būsimų diskusijų šerdis

– tai piliečiai ir jų idėjos dėl ES ateities. Atliepdami šį principą Konferencijos

Lietuvoje koordinatoriai LR URM, glaudžiai bendradarbiaudami su Rytų Europos

studijų centru, kviečia nevyriausybines organizacijas ir socialinius partnerius

inicijuoti ir aktyviai dalyvauti piliečių dialoguose dėl ES ateities.

Siauresnių potemių piliečių dialogams,

kurios atlieptų prioritetines temas;

Kitų temų diskusijoms;

Diskusijose dalyvauti suinteresuotų
partnerių/ekspertų; 

Galimybių organizuoti diskusijas patiems ar

tapti LR URM ir RESC partneriu;

Kitų idėjų ir iniciatyvų dėl Konferencijos ir

piliečių dialogų Lietuvoje.

Pasirinkti Jums
aktualiausią diskusijų
temą:

Tvarumas ir įsipareigojimas neutralizuoti poveikį
klimatui iki 2050 m.;

Socialiniai iššūkiai (visuomenės sveikata,

demografiniai iššūkiai, nelygybė, migracija,

žmonėms tarnaujanti ekonomika);

Inovacijos, skaitmeninė transformacija

(sąžininga konkurencija; gebėjimai ir darbo

ateitis; moksliniai tyrimai ir plėtra);

Vertybės (demokratija; lygybė; pliuralizmas;

saviraiškos laisvė; kova su dezinformacija,

švietimo ir kultūros vaidmuo);

ES tarptautinis vaidmuo (geopolitiniai iššūkiai,

strateginė autonomija; daugiašališkumas,

prekyba, sienų apsauga);

Kita Jums svarbi ir aktuali tema.

Teikti pasiūlymus el. paštu
info@eesc.lt dėl:

Dalyvauti virtualiose ir (leidžiant
epidemiologinėms sąlygoms)
gyvose diskusijose Lietuvos
regionuose su piliečiais, ekspertais,
sprendimų priėmėjais, akademine
bendruomene.

D A U G I A U  I N F O R M A C I J O S  R A S I T E

K O N F E R E N C I J O S  I N T E R N E T O  S V E T A I N E J E

Kaip įsitraukti?

Kad jūsų balsas būtų išgirstas,
jau dabar prisijunkite prie
Konferencijos skaitmeninės
platformos. Dalinkitės savo
mintimis, susipažinkite su kitų
europiečių idėjomis, sekite ir
organizuokite renginius. 
 https://futureu.europa.eu/. 
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