Konferencijos dėl Europos ateities
DISKUSIJA
AR NUGALĖS DEMOKRATIJA ? – DISKUSIJA APIE DEMOKRATIJOS ATEITĮ
2022 m. gegužės 6 d. 12.00–13.30 val., Microsoft Teams platformoje
Diskusijos moderatorius: Rytų Europos studijų centro projektų vadovas Justinas Kulys
Europos kontinente daugelis požymių akivaizdžiai rodo, kad demokratija, kaip viena iš trijų
pamatinių Europos vertybių, susiduria su didžiausiais iššūkiais. Karo Ukrainoje kontekste mes
nerimaujame dėl ES demokratijos erozijos. Artėjančiuose rinkimuose Prancūzijoje stiprias pozicijas
išlaiko M. Le Pen, Didžioji Britanija ieško savo naujojo vaidmens ES po „Brexit“, Lenkija ir
Vengrija daugelio europiečių akyse atrodo, kaip šalys, kurios nebesilaiko demokratijos vertybių.
Karas Ukrainoje, didėjantis ekstremizmas, plintanti dezinformacija ir jaučiamas atotrūkis tarp
piliečių ir jų išrinktų atstovų skatina ieškoti būdų kaip sustiprinti ES demokratiją.
Diskusijos metu bus bandoma atsakyti į klausimus: Ar ta demokratinė ir politinė Vakarų sistema, prie
kurios ir mes spėjome priprasti per paskutiniuosius 30 metų, dar atlaiko pastarojo laikotarpio
iššūkius? Kokia turėtų būti ES užsienio politika besikeičiančioje geopolitinėje arenoje ? Kokios
priemonės padėtų valstybėse narėse puoselėti žiniasklaidos laisvę ir kovoti su dezinformacija? Kaip
užtikrinti aktyvesnį piliečių įsitraukimą į bendrą ES reikalų sprendimą?
Diskusijos pranešėjai:


Seimo Pirmininko pavaduotoja, Europos reikalų komiteto pirmininkė Radvilė MorkūnaitėMikulėnienė



Europos Parlamento narys Andrius Kubilius



Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Linas Antanas Linkevičius



Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Jean Monnet Chair
profesorius dr. Ramūnas Vilpišauskas



Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) politikos analitikas Justinas Mickus



Jaunimo politikos stebėsenos tinklo „Žinau, ką renku“ atstovė Rugilė Andrejevskytė



LRTK pirmininkas Rimantas Bagdzevičius

Transliacija ir auditorijos klausimai:


tiesioginė transliacija Lietuvos Respublikos Seimo Youtube paskyroje „Atviras Seimas“, nuo
12.00 val.



nuotoliniu būdu stebintys klausytojai klausimus galės užduoti per programėlę Sli.do
https://www.sli.do/ERK

Šis diskusijų ciklas – Konferencijos dėl Europos ateities dalis. Konferencija dėl Europos ateities –
tai bendras metus truksiantis Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos, kurie veikia
kaip lygiaverčiai partneriai su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, projektas. Svarbiausias
Konferencijos tikslas – suteikti galimybę žmonėms visoje Europoje dalytis idėjomis ir padėti formuoti
mūsų žemyno bendrą ateitį.
Norėtumėte sudalyvauti kituose renginiuose, surengti savo diskusiją ar pasidalinti idėjomis dėl
Europos ateities? Apsilankykite https://futureu.europa.eu/?locale=lt.

