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I. Ievads 
Konference par Eiropas nākotni rit pilnā sparā – debates ir sākušās! Kopīgo deklarāciju par 
konferenci par Eiropas nākotni 2021. gada 10. martā parakstīja Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs 
Dāvids Sasoli (David Sassoli), ES Padomes prezidentvalsts vārdā – Portugāles premjerministrs 
Antoniu Košta (António Costa) un Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena (Ursula von der 
Leyen), paverot ceļu šim vēl nepieredzētajām, atklātajam un iekļaujošajam Eiropas 
demokrātiskajam pasākumam, kura centrā ir pilsoņi. Jau pēc divām nedēļām pirmajā sanāksmē 
tikās valde, kuru veido triju ES iestāžu pārstāvji un novērotāji un kura pārrauga konferences 
organizēšanu. Savu darbu sāka arī kopīgais sekretariāts, kas palīdz valdei.  

 

No kreisās: Portugāles premjerministrs Košta, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Sasoli un Komisijas priekšsēdētāja fon 
der Leiena paraksta kopīgo deklarāciju 

Pirmais nozīmīgais atskaites punkts bija konferences daudzvalodu digitālās platformas darbības 
sākšana 2021. gada 19. aprīlī. Pilsoņiem no visas Eiropas tagad ir iespēja šajā platformā dalīties ar 
savām idejām par Eiropas nākotni, kā arī ar informāciju par konferences pasākumiem. 

Konferences atklāšanas pasākums hibrīdformātā notika 2021. gada 9. maijā Eiropas Parlamenta 
telpās Strasbūrā. Francijas prezidents Emanuels Makrons (Emmanuel Macron) sveica šā pasākuma 
dalībniekus, kuru vidū bija valdes locekļi, par Eiropas lietām atbildīgie ministri vai valsts sekretāri, 
Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu deputāti, "Erasmus" studenti no visas ES un vairāk nekā 
500 pilsoņi. Triju ES iestāžu priekšsēdētājiem bija iespēja izklāstīt savu redzējumu par Eiropu. 
Pilsoņi no visām ES dalībvalstīm varēja uzdot jautājumus trim valdes līdzpriekšsēdētājiem – Eiropas 
Parlamenta deputātam Gijam Verhofstatam (Guy Verhofstadt), valsts sekretārei Anai Paulai 
Zakariašai (Ana Paula Zacarias), kas pārstāvēja Padomes prezidentvalsti, un Komisijas 
priekšsēdētājas vietniecei Dubravkai Šuicai (Dubravka Šuica). 
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No kreisās: Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Sasoli, Portugāles 
premjerministrs Košta un Francijas prezidents Makrons konferences atklāšanas pasākumā 

Pirms šā pasākuma valde apstiprināja konferences reglamentu, kas nodrošina visaptverošu satvaru 
dažādu konferences struktūru darbam un to mijiedarbībai. 
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II. Darbības Eiropas līmenī  
II.1. Daudzvalodu digitālā platforma  

Kopš 2021. gada 19. aprīļa pilsoņiem no visas Eiropas ir iespēja paust savu viedokli par Eiropas 
nākotni konferences daudzvalodu digitālajā platformā (https://futureu.europa.eu/) 1. Šī platforma ir 
svarīgs konferences elements; tā ikvienam dod iespēju piedalīties. Pilsoņi var paust savas idejas, 
atbalstīt citu cilvēku idejas un tās komentēt. Tur ikviens var arī dalīties ar informāciju par 
konferences pasākumiem un ziņot par to rezultātiem.  

Platforma ir pilnībā daudzvalodīga – pateicoties mašīntulkošanai, visa informācija ir pieejama 24 ES 
oficiālajās valodās. 

Kopš platformas darbības sākuma tajā ir reģistrējušies gandrīz 19 000 dalībnieku. Viņi ir dalījušies 
ar vairāk nekā 5000 idejām un vairāk nekā 10 000 komentāriem, kā arī vairāk nekā 29 000 reižu 
atbalstījuši citu cilvēku idejas. Platformu jau ir apmeklējis gandrīz miljons cilvēku. 

 

Dalības situācija 5. jūlijā (avots: futureu.europa.eu) 

Platformā ir izziņoti gandrīz 1400 pasākumi visā Eiropā, lai tajos varētu piedalīties pēc iespējas 
lielāks cilvēku skaits. Organizatoriem platformā ir darīti pieejami ceļveži un kampaņas materiāli, kas 
palīdz nodrošināt, lai pasākumi būtu interaktīvi un iekļaujoši.  

Tas ir labs sākums, taču, lai Eiropas mērogā varētu notikt patiesas debates, ir jāsasniedz vēl vairāk 
iedzīvotāju. Tādēļ katram, kas ir ieinteresēts sniegt ieguldījumu sekmīgā konferences norisē, par 
galveno prioritāti būtu jāizvirza popularizēt platformu un veicināt plašu pilsoņu līdzdalību.. 

Platformai vajadzētu būt vietai, kurā pilsoņi no visiem sabiedrības slāņiem un no visiem Eiropas 
nostūriem justos ērti un gaidīti dalībai debatēs. Tāpēc ikvienam, kas izmanto platformu, ir 
jāapņemas ievērot Konferences hartu un dalības noteikumus. Lai to panāktu, ir izveidota 

                                                             
1 Sk. arī video, kurā tiek iepazīstināts ar daudzvalodu digitālo platformu  
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moderatoru komanda, kas valdes vārdā strādā kopīgā sekretariāta uzraudzībā.  

Platforma ir debašu sākumpunkts, bet ne beigas. Platformā sniegtais ieguldījums tiks ņemts vērā 
Eiropas un valstu pilsoņu paneļdiskusijās un tiks apspriests konferences plenārsēdē. Tiks 
sagatavoti ziņojumi, kuros komentārus analizēs, izmantojot digitālo rīku, datizrača un cilvēka veiktas 
analīzes apvienojumu. Šie ziņojumi būs pieejami arī pašā daudzvalodu digitālajā platformā. Pirmais 
starpposma ziņojums būs pieejams pēc vasaras. 

 

II.2. Eiropas pilsoņu pasākums 17. jūnijā  

Lisabonā 2021. gada 17. jūnijā, pirms 19. jūnija konferences atklāšanas plenārsēdes, hibrīdformātā 
notika pirmais Eiropas pilsoņu pasākums, lai pilsoņi sāktu piedalīties konferencē. Tajā piedalījās 
27 pārstāvji no katras dalībvalsts pilsoņu paneļdiskusijām vai pasākumiem, Eiropas Jaunatnes 
foruma priekšsēdētāja un vairāk nekā 50 pilsoņu, kuri tika izraudzīti dalībai konferencē rīkotajās 
Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās, kā arī "Erasmus" studentu grupa. Pasākums deva dalībniekiem 
iespēju ar trim valdes līdzpriekšsēdētājiem – Eiropas Parlamenta deputātu Giju Verhofstatu, valsts 
sekretāri Anu Paulu Zakariašu, kas pārstāvēja Padomes prezidentvalsti, un Komisijas 
priekšsēdētājas vietnieci Dubravku Šuicu – apspriest savas vēlmes saistībā ar konferenci.  

Pārējie valdes locekļi tika aicināti pievienoties attālināti. Pasākums tika publiski pārraidīts 
daudzvalodu digitālajā platformā un "Europe by Satellite".  

 

Eiropas pilsoņu pasākums, Lisabona 

Ievadrunā līdzpriekšsēdētāji uzsvēra, ka, tā kā konferences centrā ir pilsoņi, ir būtiski konferences 
darbību uzsākt ar pilsoņu pasākumu. Viņi arī uzsvēra nepieciešamību uzklausīt cilvēkus, aktīvi 
sadarboties ar tiem un mazināt plaisu starp pilsoņiem un politikas veidotājiem. Pēc tam pilsoņi tika 
aicināti interaktīvā aptaujas sistēmā ievadīt to vārdu, ar ko viņiem šodien asociējas ES. Visbiežāk 
minētie vārdi bija "solidaritāte", "vienotība" un "sadarbība".  
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Līdzpriekšsēdētāja Zakariaša izklāstīja dažādos veidus, kādos konferencē tiks organizēti valstu pasākumi , un 
uzsvēra nepieciešamību uzrunāt visus pilsoņus un iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Pēc tam līdzpriekšsēdētāja 
Šuica iepazīstināja ar daudzvalodu digitālo platformu un mudināja iedzīvotājus to izmantot, lai dalītos ar 
savām idejām. Līdzpriekšsēdētājs Verhofstats informēja dalībniekus par konferences plenārsēdes lomu un 
tās mijiedarbību ar Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām.  

Diskusijas laikā vairāki pilsoņi minēja, ka par prioritāti būtu jāizvirza izglītība un veselība, un uzsvēra 
nepieciešamību risināt klimata pārmaiņu un migrācijas radītās problēmas. Daži uzstāja, ka dialogam 
ar pilsoņiem būtu jānotiek uz vienlīdzīgiem pamatiem un ka būtiska nozīme ir patiesai sadarbībai ar 
pilsoņiem, tostarp tiem, kas ir skeptiskāk noskaņoti pret ES. Tika paustas zināmas bažas par 
konferences mērķi un rezultātiem, kā arī par ES iestāžu turpmāko rīcību. Vairāki iedzīvotāji aicināja 
nodrošināt plašāku un labāku komunikāciju par ES un jo īpaši par konferenci un tās daudzvalodu 
digitālo platformu.  

Noslēgumā iedzīvotāji tika aicināti norādīt vārdu, kas viņiem asociējas ar ES nākotni. Visbiežāk 
minētie vārdi bija "cerība" un "izaicinājums". 

 

Aptauja tiešraidē, Eiropas pilsoņu pasākums 
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II.3. Konferences atklāšanas plenārsēde 19. jūnijā 

Konferences par Eiropas nākotni atklāšanas plenārsēde notika hibrīdformātā (klātienē un tiešsaistē) 
2021. gada 19. jūnijā. Tajā piedalījās 337 konferences plenārsēdes locekļi. 

 

Konferences atklāšanas plenārsēde, Eiropas Parlamenta plenārsēžu zāle, Strasbūra 

Līdzpriekšsēdētājs Gijs Verhofstats līdzpriekšsēdētāju vārdā sveica konferences plenārsēdes 
locekļus atklāšanas sēdē un norādīja, ka pret darba kārtību nav izteikti iebildumi. Viņš uzsvēra, ka 
šī atklāšanas plenārsēde vēl joprojām nenotiek pilnā sastāvā, jo īpaši tāpēc, ka Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusiju pārstāvjus var iecelt tikai tad, kad ir izveidotas paneļdiskusijas. Viņš arī uzsvēra, cik 
unikāls ir šis process, kas apvieno līdzdalības un pārstāvības demokrātiju, paneļdiskusiju un 
plenārsēžu mijiedarbību un nepieciešamību reformēt ES, lai kopīgi risinātu dažas neatliekamas 
problēmas. 

Līdzpriekšsēdētāja Ana Paula Zakariaša savā ievadrunā atgādināja pirmo Eiropas pilsoņu 
pasākumu Lisabonā, ko konferences ietvaros pirms divām dienām bija organizējusi ES Padomes 
prezidentvalsts Portugāle. Viņa arī uzsvēra, cik svarīga ir mijiedarbība ne tikai starp pilsoņiem 
dalībvalstīs, bet tagad arī starp pilsoņiem visā Savienībā, lai nāktu klajā ar idejām un priekšlikumiem 
par Eiropas nākotni. Viņa norādīja, ka ES ir ne tikai savas stiprās puses, bet arī savi ierobežojumi, 
un atgādināja, kādu labumu tā pašreizējās krīzes laikā ir devusi Eiropas pilsoņiem attiecībā uz 
vakcīnām un ekonomikas atveseļošanu no "Next Generation EU" fonda. 

Šo nostāju atbalstīja līdzpriekšsēdētāja Dubravka Šuica, kura uzsvēra, ka pilsoņiem arī turpmāk ir 
jābūt procesa centrā un iesaistītiem visos līmeņos. Pirmo reizi pilsoņiem un pārstāvjiem ir vienlīdzīgi 
nosacījumi. Viņa norādīja, ka šāds demokrātijas diskursa pasākums ES līmenī līdz šim vēl nav 



9 
 

pieredzēts. Viņa uzsvēra, ka konference stiprina pārstāvības demokrātiju, Eiropas Savienības 
politikas veidošanas centrā izvirzot pilsoņus.  

Pēc tam līdzpriekšsēdētāji izklāstīja, kā darbosies trīs konferences pīlāri – daudzvalodu digitālā 
platforma, Eiropas un valstu pilsoņu paneļdiskusijas un plenārsēde. 

Līdzpriekšsēdētāja Dubravka Šuica paskaidroja, kā daudzvalodu digitālā platforma darbojas kā 
konferences centrālais punkts. Viņa aicināja plenārsēdes locekļus uzlabot informētību par šo 
platformu un nodrošināt, lai pilsoņi visā ES tiktu informēti par to, kādos dažādos veidos, tostarp 
izmantojot platformu, viņi var piedalīties konferencē. Bez tam viņa aprakstīja to četru Eiropas 
pilsoņu paneļdiskusiju sastāvu, kuras darbu uzsāks septembrī, un to, kāds būs to devums šajā 
procesā.  

Līdzpriekšsēdētāja Ana Paula Zakariaša uzsvēra, cik liela nozīme ir valsts pilsoņu paneļdiskusijām 
un pasākumiem kā informētības veicinātājiem un ka ir jāsasniedz visi pilsoņi, tostarp tie, kuri parasti 
neiesaistās. Viņa informēja konferences plenārsēdes locekļus, ka daudzās dalībvalstīs ir sākusies 
gatavošanās valsts pilsoņu paneļdiskusijām un pasākumiem, uzsvēra, ka dalībvalstis ir apņēmušās 
sniegt ieguldījumu konferencē, un mudināja šīs valstu paneļdiskusijas un pasākumus reģistrēt 
platformā. Viņa arī uzsvēra nepieciešamību labāk izplatīt informāciju par konferenci. Viņa arī 
atgādināja diskusijas ar pilsoņiem, kuri 17. jūnijā Lisabonā piedalījās Eiropas pilsoņu pasākumā. 

Turpmākajās debatēs, kurās uzstājās vairāk nekā 150 dalībnieku, tika apspriesti dažādi temati. Bija 
vairāki temati un nostājas, kas tika paustas atkārtoti, piemēram: 

• konference ir unikāla un vēl nepieredzēta iespēja izmantot augšupēju pieeju, kurā 
līdzdalības demokrātija papildina pārstāvības demokrātiju; 

• konferencei ir jābūt iekļaujošam pasākumam, lai uzrunātu pilsoņus no visiem sabiedrības 
slāņiem visos reģionos un rūpīgi uzklausītu viņu, jo īpaši jauniešu, bažas, idejas un 
priekšlikumus; 

• svarīgi ir nodrošināt konkrētus rezultātus un efektīvu turpmāko rīcību; 
• ir jāmācās no nesenajām krīzēm un jāgatavojas turpmākiem pārbaudījumiem. 

Citi jautājumi, kurus uzsvēra konferences plenārsēdes locekļi, bija šādi: 
• tika aicināts veidot vienotāku Eiropu, uzsverot, ka dalībvalstis kopā ir stiprākas, jo īpaši 

ņemot vērā globālās problēmas, kā arī starptautiskajā arēnā; 
• ir jāievēro subsidiaritātes princips un jāiesaista reģionālās un vietējās pašvaldības; 
• ir jānodrošina Rietumbalkānu valstu līdzdalību konferencē; 
• ir jāatzīst un jācildina panākumi, ko ES ir guvusi, un neviens no tiem nav jāuzskata par 

pašsaprotamu, vienlaikus ir arī jāatzīst, ka, lai risinātu turpmākās problēmas, ir 
nepieciešamas izmaiņas. 

Runātāji pauda atšķirīgus viedokļus par vairākiem tematiem: 
• daži apgalvoja, ka procesā galvenā uzmanība būtu jāpievērš Savienības politikas 

prioritātēm, savukārt citi runātāji ierosināja iekļaut arī jautājumus par Savienības spējām 
un darbību; 

• tāpat daži runātāji norādīja, ka būtu jāveic izmaiņas Līgumā, savukārt citi apgalvoja, ka 
izmaiņas ir iespējamas spēkā esošā regulējuma ietvaros; 

turklāt konferences plenārsēdes locekļu uzstāšanās ļāva noteikt plašu prioritāšu loku šādās politikas 
jomās: digitālā pārkārtošanās, ekonomika, sociālais taisnīgums, veselība, tiesiskums un 
demokrātija, vide un klimats, migrācija, enerģētika, pārtikas piegāde, vērtības, ārpolitika, drošība, 
izglītība un kultūra. 
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Somijas valsts pasākumu/paneļdiskusiju pārstāve konferences atklāšanas plenārsēdē 

 

Nīderlandes valsts pasākumu/paneļdiskusiju pārstāve konferences atklāšanas plenārsēdē 
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Līdzpriekšsēdētājs Gijs Verhofstats iepazīstināja ar līdzpriekšsēdētāju iesniegto priekšlikumu 
vispārējai deviņu tematisko darba grupu organizēšanai. To apstiprināja konferences plenārsēdē. 
Viņš atzīmēja, ka darba grupām tiks izstrādāta sīkāka kārtība.  

Līdzpriekšsēdētājs Gijs Verhofstats iepazīstināja arī ar provizorisko konferences grafiku, kuru 
pieņēma zināšanai konferences plenārsēdē.  

Līdzpriekšsēdētājas Dubravka Šuica un Ana Paula Zakariaša aicināja uz rīcību un drosmi, nevis 
tikai vārdiem, un turklāt uzsvēra, ka konferences panākumi ir atkarīgi no visu iesaistīto personu 
aktīvas līdzdalības.  

Trīs līdzpriekšsēdētāji pateicās visiem par piedalīšanos un par sniegto ieguldījumu un atgādināja 
nākamās konferences plenārsēdes datumus – 2021. gada 22. un 23. oktobri. Līdzpriekšsēdētāja 
Ana Paula Zakariaša noslēdza konferences plenārsēdi. 

 

II.4. Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas  

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas kopā ar daudzvalodu digitālo platformu un konferences plenārsēdi ir 
viens no galvenajiem konferences pīlāriem. Tās būs četras paneļdiskusijas, kurās piedalīsies 
200 pēc nejaušības principa atlasīti dalībnieki, kas reprezentē ES ģeogrāfisko daudzveidību un tās 
daudzveidīgo sabiedrību. Viņi tiksies trijās apspriežu sesijās, kas notiks vairākās valodās un kas ilgs 
vismaz 2 dienas, lai izstrādātu kolektīvus ieteikumus par Eiropas nākotni, ņemot vērā komentārus, 
kas apkopoti daudzvalodu digitālajā platformā.  

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās paustās idejas tiks iekļautas konferences plenārsēdēs un visbeidzot 
ziņojumā par konferences galīgo iznākumu, kuru iesniegs kopīgajai prezidentūrai, lai trīs iestādes 
veiktu turpmākus pasākumus. Konferences plenārsēdēs piedalīsies 80 pilsoņi, kuri pārstāvēs četras 
Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, lai iepazīstinātu ar paneļdiskusiju ieteikumiem un apspriestu tos ar 
pārējiem plenārsēdes locekļiem 2. 

2021. gada 26. maija atjauninātajā praktiskajā Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju kārtībā ir iekļauta 
sīkāka informācija par paneļdiskusiju organizēšanu. Turklāt valde apstiprināja Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusiju un plenārsēžu provizorisko grafiku. 

Pašlaik veiktie sagatavošanās pasākumi šo principu un šīs kārtības īstenošanai ir šādi: 

Dalībnieku atlase pēc nejaušības principa 

Pašlaik visās 27 dalībvalstīs tiek atlasīti 800 pilsoņi. Atlase sākās 2021. gada maijā, un viss 
paneļdiskusiju dalībnieku saraksts gaidāms augusta vidū. Eiropas Savienības pilsoņi tiek atlasīti 
pēc nejaušības principa (atlase pēc nejaušības principa ir galvenā metode, ko izmanto 27 valstu 
sabiedriskās domas izpētes institūti, kurus koordinē ārējo pakalpojumu sniedzējs), lai izveidotu 
“paneļdiskusijas”, kas reprezentē ES daudzveidību, pamatojoties uz 5 kritērijiem – dzimums, 
vecums, ģeogrāfiskā izcelsme (valstspiederība, pilsētas/lauku iedzīvotāji), sociālekonomiskā 
izcelsme un izglītības līmenis.  

Pilsoņu skaitu katrā dalībvalstī aprēķina saskaņā ar līdzsvarotās proporcionalitātes principu, pēc 
kura tiek veidots Eiropas Parlamenta sastāvs, ņemot vērā to, ka katrā paneļdiskusijā būtu jāiekļauj 
vismaz viena sieviete un viens vīrietis no katras dalībvalsts.  

 

                                                             
2 Sk. arī video, kurā tiek iepazīstināts ar Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām 
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Ņemot vērā, ka konferencē ir iecerēts īpaši pievērsties jaunatnei, trešā daļa no katras pilsoņu 
paneļdiskusijas būs 16–24 gadus veci pilsoņi. Katras 200 personu lielas grupas rezervei tiek atlasīti 
vēl 50 pilsoņi.  

Paneļdiskusiju temati un formāts 

Katrā paneļdiskusijā apspriežamo tematu pamatā būs daudzvalodu digitālās platformas tēmas, un 
tie ir sagrupēti šādi:   
1) spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums, darbvietas/izglītība, jaunatne, kultūra, sports/digitālā 
pārkārtošanās; 
2) Eiropas demokrātija/vērtības, tiesības, tiesiskums, drošība;  
3) klimata pārmaiņas, vide/veselība;  
4) Eiropas Savienība pasaulē/migrācija.  

Ar ekspertu palīdzību turpinās darbs tādas šiem jautājumiem atbilstošas pamatstruktūras un 
apspriežu metodikas izstrādē, kas ļaus izmantot pārredzamu, efektīvu un patiesi augšupēju pieeju. 

Paneļdiskusijas notiks secīgi Strasbūrā, tiešsaistē un pēc tam dalībvalstīs.  

 

II.5. Valde  

Laikā no 2021. gada marta līdz jūnijam konferences par Eiropas nākotni valde tikās piecas reizes, 
proti, 24. martā, 7. aprīlī, 22. aprīlī, 9. maijā un 26. maijā. Daudzvalodu digitālās platformas sadaļā 
"Valde" ir pieejams detalizēts ziņojums par katru sanāksmi visās valodās.  
Pirmajā sanāksmē, kas notika 24. martā, valde rīkoja viedokļu apmaiņu par daudzvalodu digitālo 
platformu, ņemot vērā iespējamu tās darbības sākšanu 2021. gada 19. aprīlī. Valde apsprieda 
oficiāla pasākuma iespējamību 9. maijā. Tā arī apmainījās viedokļiem par savām iekšējām darba 
metodēm un plenārsēdes darba metodēm.  
Otrajā sanāksmē, kas notika 7. aprīlī, valde apstiprināja daudzvalodu digitālo platformu, tostarp 
hartu un konferences vizuālo identitāti. Valde arī apstiprināja savu darba metožu projektu un uzdeva 
kopīgajam sekretariātam sagatavot konferences reglamenta teksta projektu. Triju iestāžu 
komunikācijas dienestiem tika uzdots sagatavot kopīgu priekšlikumu atklāšanas pasākumam 
9. maijā.  
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Savā trešajā sanāksmē 22. aprīlī valde apstiprināja konferences reglamentu attiecībā uz 
konferences kopējiem principiem, tās darbības jomu un pilsoņu līdzdalību. Tā arī apmainījās 
viedokļiem par reglamenta projektu attiecībā uz konferences plenārsēdi un jo īpaši tās lomu un 
sastāvu. Turklāt valde tika informēta par praktisko kārtību Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju 
organizēšanai. 

Ceturtajā sanāksmē 9. maijā valde apstiprināja reglamenta nodaļu, kas attiecas uz konferences 
plenārsēdi.  

Piektajā sanāksmē 26. maijā valde apstiprināja konferences plenārsēdes, Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusiju un Eiropas pilsoņu pasākuma provizorisko grafiku, kā arī konferences atklāšanas 
plenārsēdes darba kārtības projektu. Valde arī apmainījās viedokļiem par konferences plenārsēdes 
organizēšanu. Turklāt valde tika informēta par gatavošanos Eiropas pilsoņu pasākumam, kas 
2021. gada 17. jūnijā notiks Portugālē, un par atjaunināto praktisko Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju 
kārtību un norādījumiem valstu pilsoņu paneļdiskusiju organizēšanai. Visbeidzot, valde uzdeva triju 
iestāžu komunikācijas dienestiem sagatavot saskaņotu plānu konferences un jo īpaši daudzvalodu 
digitālās platformas popularizēšanai. 

 

II.6. Citas darbības  

Paralēli trīs priekšsēdētāju veiktajai kopīgās deklarācijas parakstīšanai 2021. gada 10. martā, 
daudzvalodu digitālās platformas atklāšanai 2021. gada 19. aprīlī, atklāšanas pasākumam Eiropas 
dienā un valsts mēroga atklāšanas pasākumiem daudzās dalībvalstīs tika veikti komunikācijas un 
informēšanas pasākumi. Pamatojoties uz to, trīs ES iestādes kopīgi strādāja, lai būtiski uzlabotu un 
saglabātu gan Eiropas pilsoņu informētību, gan viņu līdzdalību digitālajā platformā.  

Pēc valdes pieprasījuma trīs iestāžu komunikācijas dienesti ir izstrādājuši arī kopīgu komunikācijas 
plānu, kurā ieguldījumu sniegusi Reģionu komiteja un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. 
Pamatojoties uz provizoriskiem datiem par dalību platformā, ir ieviesti un plānoti vairāki pasākumi, 

Līdzpriekšsēdētāji valdes sanāksmē, Padomes telpas, Brisele 
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lai konferencē nodrošinātu lielāku un daudzveidīgāku pilsoņu līdzdalību no visām Eiropas malām.  

Ir pieliktas pastāvīgas pūles, lai mobilizētu dažādas ieinteresētās personas informētības 
palielināšanā un ar konferenci saistītu darbību veicināšanā. Ieinteresētajām personām, piemēram, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, reģionālajām un vietējām iestādēm, pilsoniskās līdzdalības 
un līdzdalības demokrātijas rīcības grupām un tīkliem, lauku attīstības, pārrobežu kopienām un 
jaunatnes organizācijām ir veltīti īpaši informatīvie un apmācības pasākumi.  

Reģionu komiteja ir arī aktivizējusi savus locekļus un tīklus, lai aktīvi piedalītos konferences debatēs 
un informēšanā par to. 2021. gada 9. maijā, pirms konferences atklāšanas pasākuma, tā Strasbūrā 
rīkoja ievadpasākumu. Komiteja arī strādā pie tā, lai pilsētu un reģionu viedoklis tiktu uzklausīts, 
izmantojot novatoriskus līdzdalības procesus un tiešsaistes rīkus vietējo iedzīvotāju paneļdiskusiju 
rīkošanai 2021. gada otrajā pusē. Turklāt vietējie dialogi tiek izmantoti kā līdzdalības forumi, lai 
kopīgi izstrādātu un paustu idejas par Eiropas nākotni.  

Arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir uzsākusi īpašu kampaņu.  Šajā sakarā 
2021. gada 10. jūnijā notika pilsoniskās sabiedrības ievadpasākums, ar kuru oficiāli tika uzsākta 
komitejas darbība konferences ietvaros. Lai uzrunātu pilsoņus, komiteja izmanto partnerības savā 
valstu un reģionu ekonomikas un sociālo lietu padomju tīklā, partnerības ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, valstu jaunatnes padomēm un līdzīgām organizācijām. Komiteja ir arī uzsākusi virkni 
"going local" misiju dalībvalstīs, kuras notiek no 2021. gada jūlija līdz septembrim.  

Arī sociālie partneri, daudzas pilsoniskās sabiedrības organizācijas un citas ieinteresētās personas 
aktīvi piedalās pasākumu organizēšanā un konferences popularizēšanā, un centienos nodrošināt 
konferences izdošanos tie ir pirmajās rindās. 

 

©Westend61/Getty Images Royalty-free 
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III. Pasākumi valsts, reģionālā un vietējā līmenī  
Saskaņā ar kopīgo deklarāciju Eiropas Savienības dalībvalstis iesaistās konferencē un kopā ar 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Komisiju piedalās šajā kopīgajā pasākumā.  

Dalībvalstis ir apņēmušās sniegt ieguldījumu konferencē, izmantojot dažādus pasākumus un 
struktūras valsts, reģionālā, vietējā un dažos gadījumos arī starpvalstu līmenī, visu pasākumu 
centrā izvirzot pilsoņus. 

Līdztekus Eiropas pasākumiem katra dalībvalsts var rīkot papildu pasākumus atbilstoši savai valsts 
vai iestādes specifikai un sniegt papildu ieguldījumu konferencē, piemēram, valsts pilsoņu 
paneļdiskusijas vai tematiskus pasākumus, kuros tiktu apkopots pienesums no citām 
paneļdiskusijām. 

Konferences plenārsēdē tiks apspriesti valstu pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumi kopā ar Eiropas 
pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumiem. Par konferences plenārsēdes locekļiem ir izvirzīti 27 valstu 
pasākumu vai valstu paneļdiskusiju pārstāvji (pa vienam no katras dalībvalsts). Šo pārstāvju vidū ir 
amatpersonas vai pilsoņi, kas atbild par valsts pasākumu koordinēšanu, pilsoniskās sabiedrības vai 
jaunatnes organizāciju pārstāvji, akadēmisko aprindu pārstāvji un studenti. 

Pēc atklāšanas pasākumiem, kas vairumā gadījumu notika ap 2021. gada 9. maiju, tagad katrā 
dalībvalstī notiek valsts līmeņa process. Kopumā tiek veicinātas augšupējas un uz politiku vērstas 
pieejas, un svarīga loma būs pilsoniskajai sabiedrībai. Mērķis ir īpašu uzmanību pievērst 
jauniešiem, cilvēkiem, kuri parasti neiesaistās, un tam, kas viņiem ir svarīgs. 

Valstu iestādes pasākumus bieži vien koordinē vai veicina augstā līmenī, sadarbojoties cita starpā 
ar parlamentiem, reģionālajām un vietējām iestādēm, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām 
organizācijām, akadēmiskajiem partneriem un pētniecības centriem. Tiek organizētas diskusijas un 
debates ar pilsoņiem, kuras notiek dažādā decentralizācijas pakāpē.  

Dažās dalībvalstīs pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Komisijas pārstāvniecībām un Eiropas 
Parlamenta birojiem.  
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Dažas dalībvalstis arī plāno valsts līmenī organizēt pilsoņu paneļdiskusijas, kurām pēc nejaušības 
principa tiks atlasīti pilsoņi, kas reprezentē sabiedrības daudzveidību to teritorijā un/vai reģionā. Lai 
gan izmantotā metodika ir pielāgota katrai dalībvalstij, tā atbilst atzītas metodikas principiem, kas 
garantē paneļdiskusiju neitralitāti un neatkarību. Lai palīdzētu dalībvalstīm, kuras plāno organizēt 
pilsoņu paneļdiskusijas, konferences kontekstā tika sagatavotas norādes 3, kas ir pieejamas 
daudzvalodu digitālajā platformā.  

Vairākas dalībvalstis ir organizējušas vai organizēs pasākumus un pilsoņu dialogus ar citām 
dalībvalstīm vai konkrētām trešām valstīm, jo īpaši iesaistot jaunus studentus un skolēnus.  

Dalībvalstis ir apņēmušās uzlabot informētību un informēt par konferences darbībām un jo īpaši par 
daudzvalodu digitālo platformu. Ir daži piemēri attiecībā uz konferences valstu tīmekļa vietnēm, 
kurās ir tieša atsauce uz daudzvalodu digitālo platformu.  

Dalībvalstu pasākumi un to rezultāti tiks augšupielādēti daudzvalodu digitālajā platformā, kur tos var 
izcelt kā "institucionālus pasākumus". 

Konkrētas norādes par pasākumu rīkošanu ir pieejamas rīku kopuma veidā daudzvalodu digitālajā 
platformā un īpaši "Pasākumu organizētājiem domātajā ceļvedī soli pa solim".  

  

                                                             
3 Šīs norādes ir izstrādātas saskaņā ar labas apspriešanas principiem, kas ir īpaši definēti EDSO ziņojumā, kurā ir izvērtēti 
simtiem apspriešanas procesa gadījumu, un ir paredzētas, lai palīdzētu tām dalībvalstīm, kuras ir iecerējušas valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī rīkot pilsoņu paneļdiskusijas. 
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IV. Turpmākie pasākumi 
Daudzvalodu digitālā platforma, kas ir galvenais interaktīvais iedzīvotāju ieguldījuma un informācijas 
centrs, turpinās saņemt idejas un informāciju par daudzajiem pasākumiem, kas notiek konferences 
ietvaros. Pēc tam, kad beigsies atlase pēc nejaušības principa, 2021. gada septembrī darbu uzsāks 
četras Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas. Nākamā konferences plenārsēde plānota 2021. gada 22. un 
23. oktobrī. Nākamajos mēnešos joprojām tiks organizēti pasākumi valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī.  

Plašāka informācija par pasākumu datumiem ir pieejama COFE provizoriskajā kalendārā: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf 

Plašāka informācija par konferenci ir pieejama šeit:  

https://futureu.europa.eu 

 

©Petri Oeschger/Getty Images 
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Pielikums: Konferences norise un hronoloģisks pārskats  

 
 

 


