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Konference par Eiropas nākotni 

Ziņojums 

Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusija: "Eiropas demokrātija / vērtības 
un tiesības, tiesiskums, drošība" 

3. sesija: 2021. gada 10.–12. decembrī Florencē, Itālijā 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas rīko Eiropas Parlaments, ES Padome un Eiropas Komisija saistībā ar 
konferenci par Eiropas nākotni. 

Šo dokumentu1 sagatavoja apspriežu grupa, kuras sastāvā ir Missions Publiques, Dānijas Tehnoloģiju 
padome, Deliberativa, Ifok, kā arī Kantar Public, kas atbild par paneļdiskusiju izstrādi un īstenošanu. 
2. paneļdiskusijas "Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība" 3. sesiju vadīja 
Deliberativa, kā arī Missions Publiques un Ifok. 

Saturs 

1. 3. sesijas kopsavilkums 

2. 3. sesijas konteksts Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju procesā 

3. Sesijas galvenie rezultāti: paneļdiskusijā pieņemtie ieteikumi  

 

 

⚫ I pielikums. Kā ieteikumi tika sagatavoti? 

⚫ II pielikums. Ekspertu ieguldījums / faktu pārbaudītāji, kuru uzdevums ir atbalstīt faktu 

pārbaudes procesu 

⚫ III pielikums. Citi ieteikumi, kas paneļdiskusijā tika izskatīti, bet netika pieņemti 

⚫ IV pielikums. Grupēti darba virzieni 

 

1. 3. sesijas kopsavilkums 

10.–12. decembrī 162 pēc nejaušības principa izvēlēti dažāda vecuma un izcelsmes Eiropas pilsoņi, kas 

dzīvo dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tikās trešo reizi, lai apspriestu tēmu "Eiropas 

demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība", turpinot 1. un 2. sesijā notikušās apspriedes. 

2. paneļdiskusijas pēdējās sesijas dalībnieki tika uzņemti Eiropas Universitātes institūtā (EUI) Florencē, 

un tika nodrošināta arī iespēja piedalīties tiešsaistē. Kā pamatu izmantojot darba virzienus, ko viņi 

izstrādāja 2. sesijas laikā, pilsoņi sagatavoja un apstiprināja 39 galīgos ieteikumus, kuri tiks iesniegti un 

apspriesti konferences plenārsēdē. 26 no 162 dalībniekiem sesiju apmeklēja un tajā piedalījās 

attālināti. 

Diskusijas un kopīgais darbs notika divos veidos: 

⚫ apakšgrupās. Katrā no 15 apakšgrupām darbojās desmit līdz trīspadsmit pilsoņi. Katras 

apakšgrupas dalībnieki runāja četrās līdz piecās valodās, un katrs pilsonis varēja runāt savā 

dzimtajā valodā vai valodā, kurā viņam ir ērti runāt. Katru apakšgrupu vadīja specializējies 

 
1Atruna: par šo ziņojumu atbild vienīgi tā autori, un tas neatspoguļo ES iestāžu viedokli. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=lv
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=lv
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=lv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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profesionāls moderators no apspriežu grupas vai no citiem ārpakalpojumu sniedzējiem. Lai 

atvieglotu moderatoru darbu, EUI katrai apakšgrupai nodrošināja vienu piezīmju veicēju; 

⚫ plenārsēdē, kurā piedalījās visi dalībnieki. Plenārsēdes vadīja divi galvenie moderatori no 

apspriežu grupas, un tika nodrošināts mutiskais tulkojums 24 oficiālajās ES valodās. 

Izmantojot ekspertu un faktu pārbaudītāju atbalstu, zināšanas un pieredzi un apspriežoties, pilsoņi 

vispirms atklātā forumā izskatīja visus darba virzienus, kas tika sagatavoti paneļdiskusijas 2. sesijas2 

laikā. Papildus sniegtajām zināšanām viņi saņēma arī apakšgrupu moderatoru atbalstu. Katram 

pilsonim tika piešķirtas piecdesmit uzlīmes (desmit zaļas uzlīmes — 1. tēmai, desmit sarkanas — 

2. tēmai, desmit zilas — 3. tēmai, desmit dzeltenas — 4. tēmai, desmit violetas — 5. tēmai), lai katrā 

tēmā noteiktu līdz desmit prioritārajiem darba virzieniem. Katram pilsonim tika piešķirtas piecas 

melnas uzlīmes, lai noteiktu prioritāros savas apakšgrupas izstrādātos darba virzienus. Kad šī prioritāšu 

noteikšana paneļdiskusijas līmenī bija pabeigta, pilsoņi tika iedalīti tajās pašās apakšgrupās, kurās viņi 

strādāja 2. sesijas laikā, un kopīgi aplūkoja, kurus no viņu grupas darba virzieniem ir prioritizējuši 

pārējie paneļdiskusijas dalībnieki un pašu apakšgrupas locekļi.  

Attiecībā uz ieteikumu izstrādi katrai apakšgrupai tika dots indikatīvs ieteikumu skaita diapazons — no 

viena līdz trim, bet ne vairāk kā pieci. Lai apakšgrupas līmenī noteiktu prioritāros darba virzienus, 

pilsoņi izmantoja klasificēšanas sistēmu, ar kuras palīdzību viņi sāka strādāt pie savas apakštēmas 

darba virziena, kas bija saņēmis paneļdiskusijas dalībnieku lielāko atbalstu. Pēc tam viņi strādāja pie 

tā darba virziena, kas bija saņēmis lielāko atbalstu no pašu apakšgrupas, un tā tālāk. 

Tad apakšgrupu darbs tika veltīts tam, lai darba virzienus pārstrādātu ieteikumos. Lai to izdarītu, 

dalībnieki izmantoja tālāk redzamo ieteikuma veidni.  

 Apraksts Zīmju ierobežojums 
LV 

Galīgais ieteikums Iesakām... 1000 

Galīgais pamatojums To iesakām tāpēc, ka...  300 

Elementi / jautājumi, kas grupai bija jāizskata (tas nebija noteikts kā stingrs pienākums, bet kā 
stingrs ieteikums), formulējot ieteikumu pamatojumu, ir norādīti tālāk.   
 

1. Kāpēc šis ieteikums ir svarīgs un atbilstīgs paneļdiskusijas tēmām? 
2. Kāpēc ir svarīgi rīkoties ES līmenī? 
3. Kādas ir šī ieteikuma nevēlamās sekas un kompromisi, un kāpēc mēs tomēr uzskatām, ka ir 

svarīgi to īstenot? 
 

Strādājot apakšgrupās, notika arī četras starpgrupu atgriezeniskās saites sesijas — katra ilga aptuveni 

30 minūtes —, lai palīdzētu dalībniekiem izprast citās apakšgrupās paveikto un pilnveidotu viņu 

ieteikumus. Katrā atgriezeniskās saites sesijā viens dalībnieks no katras apakšgrupas pārcēlās uz citu 

telpu. Šis dalībnieks izklāstīja savas apakšgrupas līdz šim sagatavoto ieteikumu projektu un ņēma vērā 

pārējo dalībnieku komentārus. Piezīmju veicējs ievadīja šos komentārus tiešsaistes izklājlapā, lai 

 
2 Ziņojums no 2. paneļdiskusijas 2. sesijas ir pieejams šeit: ziņojums par 2. paneļdiskusijas 2. sesiju. 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf


 

 2. paneļdiskusijas 3. sesija 4 
 

Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusija "Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība" 

apakšgrupa, kas izstrādāja ieteikumu projektu, papildus sava pārstāvja mutiskajam atstāstam varētu 

ar tiem iepazīties arī rakstveidā. 

Svētdien, 12. decembrī, paneļdiskusijas dalībnieki nobalsoja par katras apakšgrupas ieteikumiem. 

Pirms balsošanas visi dalībnieki saņēma dokumentu ar visiem iepriekšējā dienā izstrādātajiem 

ieteikumu projektiem, lai viņi varētu tos izlasīt savā valodā (dokuments tika automātiski tulkots no 

angļu valodas). Balsošana notika, izmantojot tiešsaistes veidlapu. Balsošanas process tika sadalīts 

piecās daļās, kas atbilst piecām paneļdiskusijas tēmām. Ieteikumi tika izklāstīti par katru tēmu 

atsevišķi. Katra daļa ilga 30 minūtes. Tā sākās ar to, ka viens pilsonis no katras apakšgrupas 

iepazīstināja dalībniekus ar savas apakšgrupas darbu. Galvenais moderators angļu valodā nolasīja 

ieteikumus par katru tēmu, lai pilsoņi vienlaikus varētu klausīties mutisko tulkojumu. Visi dalībnieki 

balsoja par katru ieteikumu atsevišķi. Visi tulki iepriekš bija saņēmuši ieteikumu projektus angļu 

valodā, lai balsošanas laikā varētu nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku tulkojumu. 

Ņemot vērā galīgos balsošanas rezultātus, ieteikumi tika klasificēti šādi:  

- ieteikumi, kas sasniedz 70 % nodoto balsu robežu, ir uzskatāmi par paneļdiskusijā 
pieņemtiem;  

- ieteikumi, kas nesasniedz šo robežu, ir uzskatāmi par paneļdiskusijā nepieņemtiem, un tie ir 
iekļauti šā ziņojuma III pielikumā. 

Paneļdiskusijas plenārsēžu videoieraksti ir pieejami šeit: 

⚫ paneļdiskusijas 10. decembra plenārsēde; 

⚫ paneļdiskusijas 12. decembra plenārsēde. 

 

2. 3. sesijas konteksts Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas procesā 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas ir būtiska konferences par Eiropas nākotni daļa. Tiek rīkotas četras 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, lai pilsoņiem būtu iespēja kopīgi apsvērt, kādu Eiropas Savienības 

nākotni viņi vēlas. 

⚫ Četras paneļdiskusijas, kurās piedalās 200 Eiropas pilsoņu, kas no 27 dalībvalstīm tiek atlasīti 

pēc nejaušības principa. 

⚫ Tiek atspoguļota ES daudzveidība: ģeogrāfiskā izcelsme (valstspiederība un pilsēta/lauki), 

dzimums, vecums, sociālekonomiskā izcelsme un izglītības līmenis. 

⚫ Katrā paneļdiskusijā piedalās vismaz viena sieviete un viens vīrietis no katras dalībvalsts. 

⚫ Trešdaļu no katras paneļdiskusijas dalībniekiem veido jaunieši (vecumā no 16 līdz 25 gadiem). 

Ir izveidota īpaša saikne starp šo jauniešu grupu un Eiropas Jaunatnes dienām. 

Katras paneļdiskusijas dalībnieki tiekas trīs reizes laikā no 2021. gada septembra līdz 2022. gada 

februārim. 1. sesija notika Strasbūrā — Eiropas Parlamentā. 2. sesija tika rīkota tiešsaistē, izmantojot 

Interactio — tiešsaistes rīku, kas ļauj rīkot daudzvalodu sanāksmes ar sinhrono tulkošanu 24 valodās. 

3. sesija notiks četrās dažādās dalībvalstīs: 1. paneļdiskusija notiks Dublinā, Starptautisko un Eiropas 

lietu institūtā un Dublinas pilī, 2. paneļdiskusija — Florencē, Eiropas Universitātes institūtā, 

3. paneļdiskusija — Natolinā, Eiropas Koledžā, bet 4. paneļdiskusija — Māstrihtā, Eiropas Publiskās 

pārvaldes institūtā, Māstrihtas Ekonomikas universitātē un Māstrihtas Izstāžu un konferenču centrā. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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1. sesija bija ievadsesija, kuras mērķis bija veidot redzējumu un noteikt darba kārtību un prioritāros 

tematus, kuriem pilsoņi vēlas pievērsties, savukārt 2. sesijas mērķis bija iedziļināties šajos tematos un 

izstrādāt darba virzienus, un 3. sesijas mērķis bija sniegt ieguldījumu konferences plenārsēdē, 

formulējot ieteikumus ES iestāžu turpmākai rīcībai. 

 

3. Sesijas galvenie rezultāti: paneļdiskusijā pieņemtie ieteikumi (tiks nodoti plenārsēdei) 

 
1. tēma. Tiesību ievērošana un nediskriminēšana  
 
1.1. apakštēma. Nediskriminēšana / 1.2. apakštēma. Dzimumu līdztiesība  
 
1. "Iesakām ES noteikt diskriminācijas novēršanas kritērijus darba tirgū (kvotas jauniešiem, vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, sievietēm, minoritātēm). Ja uzņēmumi izpildīs kritērijus, tie saņems 
subsīdijas vai nodokļu atlaides. 
Iesakām uzlabot darbinieku informētību šādos jautājumos: 

• pārvalstiskas un valsts iestādes (piemēram, arodbiedrības); 

• mehānismi, kas nodrošina, ka uzņēmumi ievēro spēkā esošos noteikumus par 
nediskriminēšanu darba vietā; 

• kvalifikācijas programmas sociālajām grupām, kas cieš no diskriminācijas darba tirgū 
(jaunieši, vecāka gadagājuma cilvēki, sievietes, minoritātes).  

 
Iesakām pieņemt divpakāpju ES tiesību aktu. Pirmkārt, piešķirt subsīdijas, lai pieņemtu darbā 
darbiniekus no konkrētām kategorijām, kas ir pakļautas diskriminācijai. Otrkārt, tiesību aktā būtu 
jānosaka, ka darba devējiem ir pienākums šādas grupas nodarbināt uz minimālo laikposmu." 
 
Tas ir tāpēc, ka ES ir jāsaglabā līdzsvars starp brīvā tirgus interesēm un neaizsargātu kategoriju 
aizsardzību, kuras būtu likumīgi jāaizsargā. Neviendabīgas grupas uzņēmumiem ir vēlamas, jo tās 
sniedz dažādas kvalifikācijas. Ir jānodrošina subsīdijas kā papildu stimuls uzņēmumiem. 
 
2. "Iesakām ES izveidot stimulu programmu, kas veicinātu cenas ziņā pieņemamu bērnudārzu un 
rotaļu laukumu izveidi lielos un mazos uzņēmumos. Kopīgas iekārtas ir arī laba iespēja mazākiem 
uzņēmumiem, lai saņemtu subsīdiju.  
Iesakām ES likt uzņēmumiem veidot bērnudārzus proporcionāli darbinieku skaitam."  
 
To iesakām tāpēc, ka ģimenes un profesionālās dzīves apvienošana uzlabo darba rezultātus, samazina 
bezdarbu un ļauj vecākiem, jo īpaši sievietēm, turpināt karjeru. Uzsverot sociālo dimensiju, ierosinātais 
risinājums garantē bērnu drošību un mazina vecāku satraukumu. 
 
1.3. apakštēma. Cilvēktiesību un dabas un dzīvnieku tiesību aizsardzība  
 
3. "Iesakām aizsargāt dzīvnieku labturību un ilgtspēju lauksaimniecībā, grozot Direktīvu 98/58/EK 
par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību. Ir jānosaka sīkāk izklāstīti minimālie 
kritēriji. Tiem jābūt konkrētiem, izmērāmiem un noteiktiem laikā. Minimālie kritēriji jānosaka tā, lai 
paaugstinātu dzīvnieku labturības standartus un vienlaikus veicinātu pārkārtošanos uz klimata un 
vides ilgtspēju un ekoloģisku lauksaimniecību." 
 
Mēs kā iedzīvotāji uzskatām, ka ir svarīgi, lai Eiropas Savienībā tiktu saskaņoti stingrāki minimālie 
standarti attiecībā uz dzīvnieku audzēšanu. Apzināmies, ka pārkārtošanās varētu radīt problēmas 
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dažās lauksaimniecības nozarēs, kas gūst labumu no subsīdijām, un tajās, kas pāriet uz ekoloģisku un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību. Tomēr uzskatām, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka šī pārkārtošanās notiek. 
 
4. "Iesakām veicināt videi un klimatam nekaitīgāku lauksaimniecību Eiropā un visā pasaulē, 
piemērojot nodokļus visām negatīvajām emisijām, pesticīdiem, pārmērīgai ūdens izmantošanai 
utt., pamatojoties uz to radīto slogu videi. Muitas nodokļiem visām lauksaimniecības precēm, ko 
importē ES, ir jālikvidē to trešo valstu konkurences priekšrocības, kurās ir atšķirīgi standarti nekā 
ES. Lai veicinātu dzīvniekiem labvēlīgu lauksaimniecību, iesakām piemērot nodokli emisijām, kas 
rodas, pārvadājot dzīvniekus lielos attālumos." 
 
Uzskatām, ka ar šādas sistēmas izveidi ir iespējams atbalstīt pārkārtošanos uz klimatam un videi 
nekaitīgu lauksaimniecību. 
 
5. "Pašreizējā daudzo viltus ziņu kontekstā iesakām veicināt neatkarīgāku, objektīvāku un 
līdzsvarotāku atspoguļojumu medijos: 1. ES līmenī izstrādājot direktīvu par minimālajiem 
standartiem attiecībā uz mediju neatkarību; 2. ES līmenī veicinot visu iedzīvotāju mediju 
kompetences veidošanu." 
 
ES ir jāizstrādā direktīva, lai nodrošinātu mediju neatkarību un vārda brīvību. 
 
6. "Iesakām pārtraukt subsidēt lauksaimniecības produktu masveida ražošanu, ja tā neveicina 
pārkārtošanos uz klimata un vides ziņā ilgtspējīgu un ekoloģisku lauksaimniecību. To aizstājot, 
iesakām novirzīt subsīdijas, lai atbalstītu ilgtspējīgu pārkārtošanos." 
 
Tiecoties nodrošināt atbilstību jaunajiem minimālajiem dzīvnieku labturības standartiem, subsīdijas 
būtu jānovirza saimniecībām, kas ir pārkārtošanās posmā, nevis jāveic masveida lauksaimniecības 
subsidēšana. 
 
1.4. apakštēma. Tiesības uz privātumu  
 
7. "Iesakām persondatus apstrādājošo vienību licencēšanu ES līmenī. Šādām vienībām būtu arī 
jāpiemēro neatkarīga un ārēja ikgadēja datu aizsardzības revīzija. Tās ir jāsoda par datu aizsardzības 
pārkāpumiem proporcionāli to gada apgrozījumam un stingrāk nekā saskaņā ar pašreizējo 
regulējumu.  Licence ir jāanulē pēc diviem secīgiem pārkāpumiem un uzreiz pēc nopietna 
pārkāpuma." 
  
 
To visu iesakām, jo pašreizējie noteikumi (Vispārīgā datu aizsardzības regula) nav pietiekami, kā arī 
vienības ir labāk jāuzrauga un jāsoda, lai nodrošinātu, ka tās nepārkāpj datu aizsardzības un privātuma 
tiesības. 
 
8. "Iesakām stiprināt ES kompetenci šādās jomās: 1) datu aizsardzība, izglītība; 2) datu aizsardzība 
un izpratnes veicināšana un 3) nepilngadīgu personu persondatu aizsardzība. Iesakām Vispārīgajā 
datu aizsardzības regulā paredzēt skaidrākus un stingrākus noteikumus par nepilngadīgu personu 
persondatu apstrādi, tostarp piekrišanas noteikumus, vecuma pārbaudi un likumisko aizbildņu 
kontroli. Iesakām arī ieviest Vispārīgajā datu aizsardzības regulā īpašu kategoriju attiecībā uz 
sensitīviem nepilngadīgo datiem (piemēram, sodāmība, veselības informācija, kailums), lai 
nepilngadīgie būtu aizsargāti pret jebkāda veida ļaunprātīgu izmantošanu un diskrimināciju."  
 
Šis ieteikums ir vajadzīgs, jo nepilngadīgie ir īpaši neaizsargāti pret datu aizsardzības un privātuma 
pārkāpumiem, un pašreiz sabiedrība kopumā, jo īpaši nepilngadīgie, skolotāji un likumiskie aizbildņi, 
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nav pietiekami informēti par datu aizsardzību. Viņiem visiem ir jāiemācās, kā izmantot ar datiem 
saistītus tiešsaistes un bezsaistes pakalpojumus un kā aizsargāt bērnu tiesības uz privātumu. Turklāt 
likumiskie aizbildņi bieži vien var piekrist bērnu datu apstrādei bez pilnīgas izpratnes vai informētības, 
un bērni var viltot vecāku piekrišanu. Visbeidzot, šis ieteikums ir vajadzīgs, jo, neraugoties uz tā būtisko 
nozīmi, ES mērogā nav pienācīgas kampaņas, lai informētu par datu aizsardzību, kas būtu īpaši vērsta 
uz nepilngadīgajiem, likumiskajiem aizbildņiem un skolotājiem.  
 
9. "Iesakām ieviest standartizētu privātuma politiku un viegli saprotamas, īsas un lietotājam ērtas 
piekrišanas veidlapas, kurās būtu skaidri norādīts, kāda datu apstrāde noteikti ir nepieciešama un 
kāda nav obligāta. Iesakām padarīt piekrišanas atcelšanu vienkāršu, ātru un pastāvīgu. Iesakām 
aizliegt struktūrām ierobežot savus pakalpojumus vairāk nekā nepieciešams, ja nav sniegta 
piekrišana neobligātu datu apstrādei."  
 
To iesakām tāpēc, ka pašreizējie ES noteikumi nav pietiekami precīzi, piekrišanas atsaukšana ir 
ilgstoša, īslaicīga un sarežģīta, un struktūras nav ieinteresētas piedāvāt savus pakalpojumus 
iedzīvotājiem, kuri vēlas izmantot savas datu aizsardzības tiesības. 
 

2. tēma. Demokrātijas un tiesiskuma aizsardzība  

 
2.1. apakštēma. Tiesiskuma aizsardzība  
 
10. "Iesakām grozīt Nosacītības regulu ((ES, Euratom) 2020/2092, pieņemta 2020. gada 
16. decembrī), lai tā attiektos uz visiem tiesiskuma pārkāpumiem, nevis tikai uz pārkāpumiem, kas 
ietekmē ES budžetu." 
 Nosacītības regula ļauj apturēt ES līdzekļu piešķiršanu dalībvalstīm, kas neievēro tiesiskuma principu. 
Tomēr saskaņā ar pašreizējo redakciju tā attiecas tikai uz pārkāpumiem, kas ietekmē vai var ietekmēt 
ES budžetu. Turklāt pašreizējā Nosacītības regulas redakcija vairāk aizsargā ES budžetu un ES iestādes, 
nevis attiecīgo dalībvalstu iedzīvotājus. Tāpēc iesakām mainīt spēkā esošo regulas tekstu, lai tas 
attiektos uz visiem tiesiskuma pārkāpumiem.  
 
11. "Iesakām ES pēc ikgadējā ziņojuma par tiesiskumu publicēšanas (Komisijas mehānisms, lai 
uzraudzītu, kā dalībvalstis ievēro tiesiskumu) organizēt ikgadējas konferences par tiesiskumu. 
Dalībvalstīm būtu jābūt pienākumam uz konferenci nosūtīt sociāli daudzveidīgas valstu delegācijas, 
kurās būtu gan iedzīvotāji, gan ierēdņi."  
 
Konference veicinātu ES iedzīvotāju dialogu par tiesiskuma jautājumiem, kā arī dialogu starp 
iedzīvotājiem un ekspertiem, kuri izstrādā ikgadējos ziņojumus par tiesiskumu. Mēs ticam, ka 
savstarpējas atzinības un dalīšanās gaisotnē dalībnieki var pārņemt paraugprakses un idejas, lai tās 
izmantotu savā mītnes zemē. Turklāt konference informētu un sniegtu izpratni par tiesiskuma 
principu, kā arī par secinājumiem un procesu, kas ir pamatā ikgadējam ziņojumam par tiesiskumu. Tā 
arī piesaistītu mediju uzmanību un ļautu iedzīvotājiem dalīties pieredzē un to salīdzināt ar ziņojumā 
izklāstītajiem secinājumiem.  
 
2.2. apakštēma. Demokrātijas aizsardzība un stiprināšana / 2.4. apakštēma. Mediji un dezinformācija  
 
12. "Iesakām ES stingrāk piemērot konkurences noteikumus mediju nozarē, lai nodrošinātu mediju 
plurālisma aizsardzību visās dalībvalstīs. ES būtu jānovērš lieli mediju monopoli un politiski 
iecelšanas procesi mediju elementu valdēs. Arī iesakām gaidāmajā ES tiesību aktā par mediju 
brīvību ietver noteikumus par to, kā novērst to, ka politiķiem pieder mediju elementi vai ka viņiem 
ir spēcīga ietekme uz to saturu."  
 



 

 2. paneļdiskusijas 3. sesija 8 
 

Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusija "Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība" 

To iesakām, jo ES konkurences noteikumu izpilde veicina plurālistisku mediju vidi, kurā iedzīvotājiem 
ir izvēle. Tā kā Komisija pašreiz izstrādā tiesību aktu (Mediju brīvības akts) par ES mediju tirgus 
integritāti, šim tiesību aktam būtu jāatspoguļo arī tas, ka mediju elementi nedrīkst būt politiķu 
īpašumā vai pakļauti politiķu ietekmei. 
 
2.3. apakštēma. Drošība 
 
13. "Iesakām ES iestādēm uzņemties lielāku lomu, izmantojot visus to rīcībā esošos instrumentus, 
tostarp valstu kiberdrošības centrus un Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūru (ENISA), lai 
aizsargātu indivīdus, organizācijas un iestādes pret jauniem apdraudējumiem, ko rada kiberdrošības 
pārkāpumi un mākslīgā intelekta izmantošana noziedzīgos nolūkos. Mēs arī iesakām ES un tās 
aģentūru direktīvas pareizi īstenot un izplatīt visās dalībvalstīs."  
 
To iesakām, jo iedzīvotāji jūtas bezpalīdzīgi un nav informēti par to, ko Eiropas Savienība dara, lai šādu 
apdraudējumu novērstu. To iesakām, jo šis apdraudējums rada ievērojamus riskus valstu un Eiropas 
drošībai. To iesakām, jo Eiropai ir jābūt patiesi inovatīvai šajā jomā. 
 
14. "Iesakām Eiropas Savienībai attiecībās ar ārvalstīm vispirms stiprināt kopējas demokrātiskās 
vērtības savā teritorijā. To iesakām, jo tikai tad Eiropas Savienība var būt mūsu demokrātiskā 
modeļa vēstniece valstīs, kuras ir gatavas un vēlas to īstenot, izmantojot diplomātiju un dialogu." 
 
To iesakām, jo mums ir jāparaugās uz sevi, pirms skatāmies uz citiem. Jo Eiropa var un tai vajadzētu 
atbalstīt dalībvalstis to demokrātijas stiprināšanā. Tāpēc, ka mēs aizsargājam paši sevi, arī rādot 
piemēru un atbalstot ārvalstu centienus virzībā uz demokrātiju. 
 
 

3. tēma. ES reformēšana  
 
3.1. apakštēma. Iestāžu reforma  
 
15. "Iesakām mainīt ES iestāžu nosaukumus, lai precizētu to funkcijas. Piemēram, Eiropas Savienības 
Padomi varētu saukt par Eiropas Savienības Senātu. Eiropas Komisiju varētu saukt par Eiropas 
Savienības Izpildkomiteju."  
 
To iesakām, jo iedzīvotājiem pašreiz ir grūti saprast katras Eiropas Savienības iestādes uzdevumus un 
funkcijas. To nosaukumi neatspoguļo veiktos uzdevumus. Nevar gaidīt, ka iedzīvotāji atšķirs Eiropas 
Savienības Padomi no Eiropadomes un Eiropas Padomes. Ir svarīgi nepieļaut pārklāšanos.  
 
16. "Iesakām pieņemt Eiropas Parlamenta vēlēšanu tiesību aktu, kurā būtu saskaņoti vēlēšanu 
nosacījumi (balsošanas vecums, vēlēšanu datums, prasības vēlēšanu iecirkņiem, kandidāti, 
politiskās partijas un to finansējums). Eiropas pilsoņiem vajadzētu būt tiesībām balsot par dažādām 
Eiropas Savienības līmeņa partijām, no kurām katrā ir kandidāti no vairākām dalībvalstīm. 
Pietiekamā pārejas periodā pilsoņi joprojām varētu balsot gan par nacionālajām, gan 
transnacionālajām partijām."  
 
To iesakām, jo Eiropas Savienībai ir jāveido vienotības sajūta, ko varētu panākt ar patiesi vienotām 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Šādas kopējas vēlēšanas liks Eiropas Parlamenta deputātiem 
uzņemties atbildību un koncentrēs vēlēšanu kampaņu uz kopīgiem Eiropas tematiem.  
 
3.2. apakštēma. Lēmumu pieņemšana  
 
17. "Iesakām izveidot tiešsaistes platformu, kurā iedzīvotāji varētu atrast un pieprasīt informāciju 
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ar pārbaudītiem faktiem. Platforma būtu skaidri jāsaista ar ES iestādēm, tai jābūt strukturētai pēc 
tematiem un jābūt viegli pieejamai (piemēram, pa tālruņa palīdzības līniju). Iedzīvotājiem vajadzētu 
būt iespējai uzdot svarīgus jautājumus ekspertiem (piemēram, akadēmiķiem, žurnālistiem) un 
saņemt ar faktiem pamatotas atbildes un informāciju par avotiem." 
 
Brīva piekļuve faktiskai informācijai ir ārkārtīgi svarīga mūsu sabiedrībai, lai iedzīvotāji būtu labi 
informēti un aizsargāti pret viltus ziņām un dezinformāciju. Mums ir vajadzīgs uzticams un neatkarīgs 
informācijas avots, kuru neietekmē politiskās, ekonomiskās un valstu intereses. Turklāt platforma var 
veidot tiltu (t. i., tiešas attiecības) starp iedzīvotājiem un ES. 
 
18. "Iesakām izņēmuma gadījumos rīkot ES mēroga referendumu par jautājumiem, kas ir ārkārtīgi 
svarīgi visiem Eiropas iedzīvotājiem. Referendums būtu jāierosina Eiropas Parlamentam, un tam 
vajadzētu būt juridiski saistošam."  
 
ES iedzīvotājiem būtu jāspēj tiešāk ietekmēt svarīgus lēmumus ES mēroga jautājumos. Tomēr 
referendumi būtu jārīko tikai izņēmuma gadījumos, jo to izmaksas ir pārāk augstas, lai tos rīkotu 
regulāri. Apzināmies, ka saistībā ar šo ieteikumu varētu būt nepieciešamas izmaiņas Līgumā un valstu 
konstitūciju pielāgošana. 
 
19. "Iesakām izveidot daudzfunkcionālu digitālo platformu, kurā pilsoņi var balsot tiešsaistes 
vēlēšanās un aptaujās. Pilsoņiem vajadzētu būt iespējai pamatot savu balsojumu par svarīgiem 
jautājumiem un tiesību aktu priekšlikumiem, ko iesniegušas ES iestādes. Platformai jābūt drošai, 
plaši pieejamai un labi pamanāmai ikvienam pilsonim." 
 
Platformas mērķis ir palielināt līdzdalību Eiropas politikā un atvieglot pilsoņu piekļuvi konsultāciju un 
balsošanas procesiem. Pašreizējie instrumenti un procesi nav pietiekami pamanāmi, tāpēc mums ir 
vajadzīgs jauns integrēts instruments šīm dažādajām funkcijām. Lielāka līdzdalība ļauj pieņemt labākus 
lēmumus, vairot Eiropas iedzīvotāju uzticību un kopumā uzlabot Eiropas Savienības darbību. 
 
20. "Iesakām atkārtoti izvērtēt balsošanas sistēmas ES iestādēs, koncentrējoties uz jautājumu par 
vienbalsīgu balsošanu. Balsošanas "svars" ir jāaprēķina taisnīgi, lai tiktu aizsargātas mazo valstu 
intereses."  
 
Vienbalsīgs balsojums rada ievērojamu izaicinājumu lēmumu pieņemšanai ES. Lielais dalībvalstu skaits 
ļoti apgrūtina vienošanās panākšanu. Vajadzības gadījumā būtu jāmaina Eiropas Līgumi, lai risinātu 
jautājumu par vienprātību. 
 
3.3. apakštēma. Ciešāka integrācija  
 
21. "Iesakām ES veikt publiskus ieguldījumus, lai radītu piemērotas darbvietas un uzlabotu un 
saskaņotu dzīves kvalitāti visā ES, starp dalībvalstīm un dalībvalstīs (t. i., reģionālā līmenī). Īstenojot 
publiskos ieguldījumus, ir jānodrošina uzraudzība, pārredzamība un efektīva saziņa ar 
iedzīvotājiem, kā arī jāļauj iedzīvotājiem izsekot visam ieguldījumu procesam. Ieguldījumi dzīves 
kvalitātē ietver izglītību, veselības aprūpi, mājokļus, fizisko infrastruktūru, vecu cilvēku un cilvēku 
ar invaliditāti aprūpi, ņemot vērā katras dalībvalsts vajadzības. Ar papildu ieguldījumiem būtu 
jācenšas radīt labu līdzsvaru starp atbilstošu darba un personīgo dzīvi, lai nodrošinātu veselīgu 
dzīvesveidu."  
 
To iesakām, jo dzīves līmeņa saskaņošana visā ES uzlabos ekonomisko progresu ES un veicinās vienotu 
ES. Tas ir viens no pamatrādītājiem turpmākai ES integrācijai. Lai gan daži no šiem mehānismiem jau 
ir ieviesti, mēs uzskatām, ka vēl ir daudz darāmā. 
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22. "Iesakām izveidot kopēju pamatu visām dalībvalstīm, ņemot vērā ekonomiskos rādītājus un 
dzīves kvalitātes rādītājus, ar vienādām iespējām un visiem esot vienā un tajā pašā līmenī, lai radītu 
kopēju ekonomikas struktūru. Ir svarīgi, lai kopēja pamata izveidē tiktu ievērots skaidrs un reāls 
grafiks, ko pēc ekspertu ieteikuma nosaka iestādes. Būtu arī jākonsultējas ar ekspertiem par to, 
kādai jābūt šādai kopējai ekonomikas struktūrai. Svarīgi ir arī panākt, ka rādītāji, kas nosaka kopējo 
pamatu, ar ekspertu palīdzību tiek noteikti detalizētāk." 
 
To iesakām, jo taisnīga ES ļaus veidot vienotāku Eiropu. Lai nodrošinātu taisnīgumu, mums ir jāpiedāvā 
vienlīdzīgas iespējas un kopējs pamats visai ES. Kopēju ekonomikas struktūru var izveidot tikai tad, ja 
ir izveidots kopējs pamats. 
 
23. "Iesakām aplikt ar nodokli lielos uzņēmumus un lielo uzņēmumu ienākumus, lai veicinātu 
publiskos ieguldījumus, un izmantot šo nodokli, lai ieguldītu katras valsts izglītībā un attīstībā 
(pētniecībā un izstrādē, stipendijās — Erasmus u. c.). Būtiski ir arī koncentrēties uz nodokļu oāžu 
likvidēšanu ES."  
 
To iesakām, lai palīdzētu novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāžu izveidi, kā arī 
veicinātu tiesību aktu ievērošanu. 
 
 

4. tēma. Eiropas identitātes veidošana  
 
4.1. apakštēma. Izglītošana par demokrātiju  
 
24. "Iesakām izglītošanā par demokrātiju Eiropas Savienībā tiekties uzlabot un sasniegt zināšanu 
minimumu visās dalībvalstīs. Šādai izglītošanai cita starpā būtu jāietver demokrātiski procesi un 
vispārīga informācija par ES, kas būtu jāmāca visās ES dalībvalstīs. Šī izglītošana būtu jāpapildina ar 
dažādu jēdzienu kopumu, mācot demokrātisko procesu, kam būtu jābūt saistošam un vecumam 
atbilstošam."  
 
Šis ieteikums un to pamatojošie iemesli ir svarīgi, jo tā īstenošana veicinātu saskaņotāku un 
demokrātiskāku dzīvi Eiropas Savienībā. Pamatojums ir šāds: jaunieši tiktu izglītoti par 
demokrātiskajiem procesiem; šāda izglītošana varētu ierobežot populismu un dezinformāciju 
sabiedriskajās debatēs; tiktu samazināta diskriminācija un beidzot iedzīvotāji tiktu izglītoti un iesaistīti 
demokrātijā vairāk par vienkāršu pienākumu balsot. 
 
25. "Iesakām turpināt attīstīt, uzlabot un padarīt pieejamākas pašreizējās un jaunās tulkošanas 
tehnoloģijas, piemēram, mākslīgo intelektu, lai mazinātu valodas barjeras un stiprinātu kopējo 
identitāti un demokrātiju Eiropas Savienībā."  
 
Šis ieteikums un to pamatojošie iemesli ir svarīgi, jo tā īstenošana palīdzēs veidot kopēju Eiropas 
identitāti, uzlabojot saziņu starp visu dalībvalstu iedzīvotājiem. 
 
26. "Iesakām pārbaudāmu informāciju padarīt viegli pieejamu iedzīvotājiem saprotamā veidā, 
izmantojot mobilo ierīču lietotni, lai uzlabotu pārredzamību, sabiedrisko apspriešanu un 
demokrātiju. Šī lietotne varētu izplatīt informāciju, piemēram, par tiesību aktiem, apspriedēm ES, 
izmaiņām Līgumos u. tml."  
 
Šis ieteikums un to pamatojošie iemesli ir svarīgi, jo tā īstenošana veicinās saziņu starp attiecīgo 
dalībvalstu iedzīvotājiem, izmantojot lietotni, kurai varētu būt daudz dažādu funkciju. Lietotne būtu 
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jāveido tā, lai tā būtu piemērota visiem, kā arī lai veicinātu turpmāku zinātkāri un padarītu tehnisko 
informāciju pieejamāku un saistošāku. Lietotne būtu jāuztver kā papildu avots, kas izplata informāciju, 
kuru ES ir oficiāli pārbaudījusi, lai uzlabotu uzticēšanos, pārredzamību publiskās debatēs un palīdzētu 
veidot kopēju Eiropas identitāti.  
 
4.2. apakštēma. Eiropas vērtības un identitāte  
 
27. "Lai stiprinātu Eiropas identitāti, iesakām ES izveidot īpašu fondu gan īslaicīgai, gan ilgstošai 
saziņai starp ES iedzīvotājiem tiešsaistē un bezsaistē (t. i., apmaiņas programmas, paneļdiskusijas, 
sanāksmes). Dalībniekiem vajadzētu pārstāvēt visas ES sabiedrību, kas ietvertu mērķgrupas, 
pamatojoties uz dažādiem kritērijiem, t. i., demogrāfiskajiem, sociālekonomiskajiem un 
nodarbošanās kritērijiem. Fonda mērķi ir skaidri jānosaka, lai stimulētu Eiropas identitāti, un fonds 
ir regulāri jānovērtē."  
 
To iesakām, jo šāda veida mijiedarbība ļauj iedzīvotājiem dalīties ar idejām, un ilgāka apmaiņa ļauj 
viņiem izprast dažādas kultūras un dalīties pieredzē, tostarp profesionālajā praksē. ES fonds ir 
vajadzīgs, jo ir svarīgi, lai tajā varētu piedalīties ikviens, tostarp tie, kuri parasti nepiedalās. 
 
28. "Iesakām ES veikt ieguldījumus, lai ātri apkarotu dezinformāciju, atbalstot pašreizējās 
organizācijas un iniciatīvas, piemēram, ES prakses kodeksu dezinformācijas jomā un Eiropas Digitālo 
mediju observatoriju, kā arī līdzīgas iniciatīvas dalībvalstīs. Pretpasākumi varētu ietvert faktu 
pārbaudi, izpratnes veidošanu par dezinformāciju, viegli pieejamas statistikas nodrošināšanu, 
atbilstīgu sankciju piemērošanu dezinformācijas izplatītājiem, pamatojoties uz tiesisko regulējumu, 
un dezinformācijas avotu apkarošanu."  
 
Šis ieteikums ir svarīgs, jo maldinoša informācija un dezinformācija, kas tiek izplatīta ES un ārpus tās, 
rada konfliktus starp ES iedzīvotājiem, polarizē sabiedrību, apdraud demokrātiju un kaitē ekonomikai. 
Ņemot vērā temata sarežģītību, ir nepieciešami ievērojami cilvēkresursi un finanšu resursi. 
 
29. "Iesakām 1) palielināt tiešsaistes un bezsaistes saziņas biežumu starp ES un tās iedzīvotājiem 
(t. i., uzdodot iedzīvotājiem tiešus jautājumus par ES jautājumiem un izveidojot ērti lietojamu 
platformu, lai nodrošinātu, ka ikviens iedzīvotājs var sazināties ar ES iestādēm un ES 
amatpersonām) un 2), lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji var piedalīties ES politikas veidošanas procesā, 
paust savu viedokli un saņemt atsauksmes, iesakām izstrādāt hartu, rīcības kodeksu vai 
pamatnostādnes ES amatpersonām. Jābūt dažādiem saziņas veidiem, lai varētu piedalīties ikviens 
iedzīvotājs."  
 
To iesakām, jo pastāv vairāki veidi, kā vērsties ES iestādēs (tiešsaistes platformas, pārstāvniecības 
struktūras), taču tie nav zināmi, nav efektīvi un nav pārredzami. Piekļūstamība dažādās valstīs 
ievērojami atšķiras. Biežāka un kvalitatīvāka saziņa radīs ES pilsoniskuma izjūtu. 
 
30. "Iesakām īpašu lomu migrantu integrācijas procesā piešķirt Eiropas identitātei un vērtībām (t. i., 
tiesiskumam, demokrātijai un solidaritātei). Iespējamie pasākumi varētu ietvert programmu izveidi 
vai pašreizējo (vietējo) programmu atbalstīšanu, lai veicinātu sociālo mijiedarbību starp migrantiem 
un ES iedzīvotājiem vai uzņēmumu iesaistīšanu migrantu integrācijas atbalsta programmās. 
Vienlaikus būtu jāuzsāk līdzīgas programmas, lai veicinātu ES iedzīvotāju izpratni par jautājumiem, 
kas saistīti ar migrāciju."  
 
Šis ieteikums ir svarīgs, jo sociālās mijiedarbības programmas var atbalstīt migrantus viņu jaunajā 
dzīvē un ļaut pārējiem iedzīvotājiem gūt ieskatu migrantu ikdienas dzīvē. Ja migranti dzīvo noslēgtās 
teritorijās, nav iespējams viņus integrēt valsts un ES sabiedrībā. Ir vajadzīga kopēja politika, jo, tiklīdz 
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migranti ieceļo ES teritorijā, viņi var doties uz visām ES valstīm. Ir jāatbalsta vietējās iniciatīvas, jo 
pašvaldības līdzekļus var izmantot efektīvāk nekā tas notiek valsts līmenī. 
 
4.3. apakštēma. Informācija par ES  
 
31. "Iesakām ES sniegt vairāk informācijas un ziņu Eiropas iedzīvotājiem. Tai būtu jāizmanto jebkādi 
līdzekļi, kas ir nepieciešami, vienlaikus ievērojot mediju brīvību un neatkarību. Tai būtu jānodrošina 
mediju elementiem resursi, kā arī plaša un uzticama informācija par ES darbībām un politiku. ES 
būtu jāgarantē, ka valstu un Eiropas mediji vienmērīgi izplata informāciju visās dalībvalstīs, un būtu 
jānodrošina, ka dalībvalstis mudina sabiedriskās raidorganizācijas un sabiedrisko ziņu aģentūras 
aptvert Eiropas jautājumus." 
 
To iesakām, jo, pamatojoties uz mūsu personīgo pieredzi un Eirobarometra datiem, lielākā daļa 
Eiropas iedzīvotāju tiek informēti, izmantojot tradicionālos medijus (presi, radio un televīziju), un šajos 
kanālos pieejamās informācijas par ES pašreiz ir ļoti maz. Medijiem, jo īpaši sabiedriskajiem, ir 
sabiedriskā pakalpojuma funkcija, tāpēc ziņošana par ES jautājumiem, kas skar Eiropas iedzīvotājus, ir 
būtiska un neaizstājama šīs funkcijas izpildei. Iesakām nodrošināt, ka dažādās dalībvalstīs sniegtā 
informācija par ES ir vienāda, lai veicinātu integrāciju un novērstu to, ka informācija par dažādiem 
jautājumiem katrā valstī atšķiras. Izmantot pašreizējos mediju kanālus ir praktiskāk un lētāk nekā 
izveidot jaunu, un rezultāts ir tāds pats. Pašreizējiem kanāliem ir arī tāda priekšrocība, ka tie jau ir 
zināmi iedzīvotājiem. Nevienam nebūtu jāizvēlas starp dažādiem kanāliem, lai varētu piekļūt 
atšķirīgam (valsts vai Eiropas) saturam. 
 
32. "Iesakām ES izveidot un reklamēt daudzvalodu tiešsaistes forumus un bezsaistes sanāksmes, 
kurās iedzīvotāji var uzsākt apspriedes ar ES pārstāvjiem neatkarīgi no tēmas un no izvirzītā 
jautājuma ģeogrāfiskās darbības jomas. Šiem tiešsaistes forumiem un bezsaistes sanāksmēm 
vajadzētu būt noteiktam īsam termiņam, kurā saņemt atbildes uz jautājumiem. Visai informācijai 
par šīm telpām būtu jābūt centralizētai integrētā oficiālā tīmekļa vietnē ar atšķirīgām funkcijām, 
piemēram, bieži uzdoto jautājumu telpa, iespēja dalīties idejās, priekšlikumos vai bažās ar citiem 
iedzīvotājiem un mehānisms, lai noteiktu atbalstītākos jautājumus. Jebkurā gadījumā piekļuvei 
būtu jābūt vienkāršai un izklāstītai iedzīvotājiem saprotamā veidā." 
 
To iesakām, jo tas radīs tiešu kanālu starp Eiropas iedzīvotājiem un Eiropas pārstāvjiem, lai kopīgi 
runātu un iesaistītos, sniedzot iedzīvotājiem vienkāršu piekļuvi informācijai par ES un uzlabojot viņu 
informētību par pašreizējo informāciju. Tā ES kļūs pārredzamāka un atvērtāka un iedzīvotāji varēs 
dalīties ar savām problēmām un domām, saņemt atbildes un politiskus risinājumus, kā arī iesaistīties 
un dalīties perspektīvās un pieredzē ar citiem iedzīvotājiem. 
 
33. "Iesakām ES iestādēm un pārstāvjiem izmantot saprotamāku valodu un novērst birokrātisku 
terminu lietošanu savā saziņā, vienlaikus saglabājot sniegtās informācijas kvalitāti un saturu. ES 
būtu arī jāpielāgo informācija, ko tā iedzīvotājiem sniedz dažādos saziņas kanālos un auditorijas 
profilos (piemēram, laikrakstos, televīzijā, sociālajos medijos). ES būtu jāpieliek īpašas pūles, lai 
pielāgotu saziņu digitālajiem medijiem, palielinot savas spējas uzrunāt jauniešus." 
 
To iesakām, jo saprotama informācija ļaus ES uzrunāt vairāk Eiropas iedzīvotāju, nevis tikai aktīvākos. 
Ar īpašiem jauniem un mūsdienīgiem instrumentiem, kas paredzēti konkrētām mērķauditorijām, 
iedzīvotāji, jo īpaši jaunieši, kuri nejūtas tuvi vai piesaistīti ES, labāk izpratīs ES darbības un politiku.  

 
5. tēma. Pilsoņu līdzdalības stiprināšana 

 
5.1. apakštēma. Pilsoņu līdzdalība  
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34. "Iesakām nodrošināt, ka visos ES lēmumu pieņemšanas procesos piedalās neatkarīgi novērotāji 
no iedzīvotāju vidus. Būtu jāizveido pilsoņu pārstāvju forums vai pastāvīga struktūra, lai visiem ES 
iedzīvotājiem kā ES pilsoņiem pēc definīcijas sniegtu būtisku un svarīgu informāciju. Šie iedzīvotāji 
sadarbotos ar visiem pārējiem Eiropas iedzīvotājiem, veidojot lejupēju / augšupēju saikni, kas tālāk 
attīstītu dialogu starp iedzīvotājiem un ES iestādēm." 
 
Jo ir acīmredzams, ka iedzīvotāji ir pelnījuši saņemt informāciju par visiem jautājumiem un 
pārliecināties, ka politiķi nevar slēpt no iedzīvotājiem kaut ko tādu, ko viņi negribētu atklāt. Tas 
mazinātu plaisu starp iedzīvotājiem un ievēlētajiem pārstāvjiem, radot jaunus uzticības ceļus. 
 
35. "Iesakām ES atsākt apspriedi par Eiropas konstitūciju, lai izstrādātu konstitūciju, kurā 
ieguldījumu būtu devuši ES iedzīvotāji. Pilsoņiem vajadzētu būt iespējai balsot par šādas 
konstitūcijas izstrādi.  Konstitūcijā, lai novērstu konfliktu ar dalībvalstīm, par prioritāti būtu jāizvirza 
cilvēktiesību un demokrātijas vērtību iekļaušana. Konstitūcijas izstrādē būtu jāņem vērā iepriekš 
veiktais darbs, kas tā arī nenoslēdzās ar konstitūcijas izstrādi."     
 
Jo konstitūcija iesaistītu jauniešus politikā ES līmenī un neitralizētu augošos nacionālisma spēkus. Jo 
tas sniegtu vienotu definīciju tam, ko nozīmē demokrātija Eiropā, un nodrošinātu, ka tā tiek vienlīdzīgi 
īstenota visās dalībvalstīs. Jo ES ir kopīgas vērtības attiecībā uz demokrātiju un cilvēktiesībām. Tāpēc 
tas ļautu iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā un ļautu iedzīvotājiem justies vairāk 
piederīgiem ES, jo viņi ir piedalījušies šajā procesā.  
 
36. "Iesakām politiķiem būt atbildīgākiem, pārstāvot iedzīvotājus, kurus viņi ir ievēlēti pārstāvēt. 
Jaunieši ir īpaši atsvešināti no politikas un netiek uztverti nopietni arī tad, ja tiek iekļauti. Taču 
atsvešinātība ir universāls jautājums, un visu vecumu cilvēkiem būtu jāiesaistās vairāk nekā 
pašreiz."  
 
Jo ir jāatjauno demokrātijas definīcija. Mums sev jāatgādina, kas patiesībā ir demokrātija. 
Demokrātijas mērķis ir pārstāvēt iedzīvotājus (ES pilsoņus). Jo jauniešiem ir apnikuši politiķi, kurus viņi 
uzskata par eliti, kas nepiekrīt viņu uzskatiem, un viņi tiem vairs netic. Tieši tāpēc cilvēki ir jāiekļauj 
procesos vairāk nekā pašreiz, un tas ir jādara jaunos un saistošos veidos. Izglītības sistēma, sociālie 
mediji un visi pārējie mediju veidi šo funkciju varētu veikt visā darbības ciklā un visās valodās. 
 
5.2. apakštēma. Pilsoņu līdzdalība  
 
37. "Iesakām ES pārliecinošāk tuvoties iedzīvotājiem — tas nozīmē dalībvalstu iesaistīšanu 
iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā ES. ES būtu jāveicina iedzīvotāju līdzdalības mehānismu 
izmantošana, izstrādājot mārketinga un reklāmas kampaņas. Valsts un pašvaldību pienākums ir 
iesaistīties šajā procesā. ES būtu jāgarantē līdzdalības demokrātijas platformu efektivitāte."  
 
To iesakām, jo pašreizējā platforma ir jāpadara spēcīgāka un efektīvāka: ir jāuzlabo iedzīvotāju 
atgriezeniskā saite ar ES un otrādi. ES nav pietiekami daudz debašu ne starp iedzīvotājiem, ne 
valdībām.  Jo iedzīvotāji neiesaistās lūgumrakstu iesniegšanā vai nu tāpēc, ka viņi nezina par šādu 
procesu, vai arī tāpēc, ka netic lūgumrakstu spējai ko mainīt. 
 
38. "Iesakām ES izstrādāt un īstenot programmas skolām par to, kas ES tiek darīts pašreizējo 
līdzdalības mehānismu ziņā. Šīs programmas būtu jāiekļauj Eiropas pilsoniskuma un ētikas mācību 
programmās, kuru saturs ir atbilstošs vecumam. Jābūt arī programmām pieaugušajiem. 
Iedzīvotājiem vajadzētu būt pieejamām mūžizglītības programmām, lai uzlabotu zināšanas par ES 
iedzīvotāju līdzdalības iespējām."  
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To iesakām, jo tas ir svarīgi mūsu bērnu nākotnei. Iedzīvotāji vēlas zināt, kā paust savu viedokli. Ir 
svarīgi, lai viņi zinātu konkrētos mehānismus un to, kā tos var izmantot, lai ES sadzirdētu viņu balsi. 
Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu visu Eiropas iedzīvotāju vienlīdzīgu iekļaušanu. Mums kā Eiropas 
iedzīvotājiem ir jāzina, kā izmantot savas tiesības. Kā Eiropas iedzīvotājiem mums ir tiesības uz šādām 
zināšanām. 
 
5.3. apakštēma. Pilsoņu līdzdalība  
 
39. "Iesakām Eiropas Savienībai rīkot pilsoņu asamblejas. Stingri iesakām tās veidot, izmantojot 
juridiski saistošu un obligātu tiesību aktu vai regulu. Pilsoņu asamblejas būtu jārīko ik pēc 12–
18 mēnešiem. Iedzīvotāju līdzdalībai nevajadzētu būt obligātai, taču tā būtu jāstimulē, vienlaikus to 
organizējot, pamatojoties uz ierobežotām pilnvarām. Dalībnieki jāizvēlas pēc nejaušības principa, 
ievērojot pārstāvības kritērijus un nepārstāvot nevienu organizāciju, viņi arī nedrīkst tikt aicināti 
piedalīties sava amata dēļ, būdami asamblejas locekļi. Vajadzības gadījumā eksperti sniegs atbalstu, 
lai asamblejas locekļiem būtu pietiekami daudz informācijas apspriešanai. Lēmumu pieņemšana 
būs iedzīvotāju rokās. ES ir jānodrošina politiķu apņemšanās attiecībā uz pilsoņu asamblejās 
pieņemtajiem iedzīvotāju lēmumiem. Ja iedzīvotāju priekšlikumi netiek ievēroti vai nepārprotami 
noraidīti, ES iestādēm tas ir jāpaskaidro, pamatojot šāda lēmuma pieņemšanas iemeslus." 
 
Iesakām īstenot pilsoņu asamblejas, jo vēlamies, lai iedzīvotāji justos tuvāk ES iestādēm un lai viņi dotu 
tiešu ieguldījumu lēmumu pieņemšanā kopīgi ar politiķiem, palielinot viņu piederības izjūtu un tiešo 
ietekmi. Turklāt mēs vēlamies, lai politiskās partijas ar savām vēlēšanu programmām uzņemtos 
atbildību pilsoņu priekšā. 
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I pielikums. Kā ieteikumi tika sagatavoti? 

A. 3. sesijas pārskats  

· Atklāšana un darba kārtība
· Platformas devums

· Mērķu un procesa skaidrojums

Darba virzienu pārveide par 
ieteikumiem

· Darbs pie konferences
plenārsēdes galvenajiem

vēstījumiem

· Pilsoņi lasa un prioritizē darba 
virzienus

· Jautājumu un atbilžu kontekstā 
pieejami eksperti un faktu 

pārbaudītāji

Citu grupu atsauksmes un 
ieteikumu pabeigšana

· Balsošana par ieteikumiem
· Noslēguma vārdi

· Galveno vēstījumu pabeigšana

Pilsoņi sāk darba virzienus 
pārveidot par ieteikumiem

PLENĀRSĒDE

ATKLĀTS
FORUMS

APAKŠGRUPAS

SESIJA

- Atkalsatikšanās un sagatavošanās
- Darba virzienu prioritāšu noteikšana
- Sākums darba virzienu pārveidei par 
ieteikumiem

- Darba virzienu pārveide par ieteikumiem
- Ieteikumu pabeigšana

- Darbs pie konferences plenārsēdes 
galvenajiem vēstījumiem
- Balsošana par ieteikumiem

3. SESIJA

1. DIENA 2. DIENA 3. DIENA
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B. Ieteikumu sagatavošanas shēma  
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C. Detalizēts ieteikumu sagatavošanas process 

1. plenārsēde 

Mērķis: paneļdiskusijas dalībnieku atkalsatikšanās un sagatavošanās 3. sesijai 

Atklāšanas uzruna; vārds pilsoņiem; platformas jaunumi; nedēļas nogales darba kārtība; 
iepazīstināšana ar sesijas metodiku 

1. atklātais forums 

Mērķis: noteikt prioritāros darba virzienus 

Darba virzienu izlasīšana un neformālas diskusijas telpās (nav nodrošināta tulkošana); prioritāro darba 
virzienu noteikšana ar uzlīmēm: katram dalībniekam tika piešķirtas piecdesmit uzlīmes (desmit zaļas 
uzlīmes — 1. tēmai, desmit sarkanas — 2. tēmai, desmit zilas — 3. tēmai, desmit dzeltenas — 
4. tēmai, desmit violetas — 5. tēmai), lai katrā tēmā noteiktu līdz desmit prioritārajiem virzieniem. 
Katram dalībniekam tika piešķirtas piecas melnas uzlīmes, lai noteiktu prioritāros savas apakšgrupas 
izstrādātos virzienus.  

1. tēma
Tiesību 

ievērošana un 
nediskriminēšan

a

1.1. apakštēma
Nediskrimēšana

 

2. tēma
Demokrātijas un 

tiesiskuma 
aizsardzība

2.2. apakštēma
Demokrātijas
aizsardzība un 
stiprināšana

 

3. tēma
ES reformēšana

3.1. apakštēma
Iestāžu reforma

 

4. tēma
Eiropas 

identitātes 
veidošana

4.3. apakštēma
Informācija par ES

 

5. tēma
Pilsoņu 

līdzdalības 
stiprināšana

5.1. apakštēma
Pilsoņu līdzdalība

 

1.1.1.1
Visās ES valstīs vienoti jāpiemēro vienādi

noteikumi, un ES tie ir jāuzrauga. Tieši
neaizsargātas personas ir tās, kurām

vajadzīga lielāka aizsardzība.

001

 

2.3.4.1
ES ir jāstiprina apņemšanās eksportēt savu 
demokrātijas modeli un vērtības ārpus ES 

robežām. Tas nav jādara ar ieročiem, bet ar 
diplomātiju, daloties ar labāko praksi 

starptautiskā mērogā un vairojot 
informētību.

044

 

3.1.1.2
Attiecībā uz ES pievienošanās kritērijiem 
prioritāte būtu jāpiešķir kritērijam, kas 

attiecas uz vērtībām un demokrātiju (nevis 
ekonomikas attīstību).

054

 

4.2.4.1
Uzlabot procesu, kā tiek iekasēti nodokļi no 
lielākajiem starptautiskajiem uzņēmumiem. 

Risināt arī nodokļu oāžu problēmu.

095

 

5.2.3.1
Iesaistīt pašvaldības, vietējās un reģionālās 

struktūras, lai aicinātu pilsoņus piedalīties un 
veicinātu viņu līdzdalību ES lēmumu 

pieņemšanas mehānismos. Panākt skolu un 
jauniešu īpašu iesaisti. Neaizmirst arī par 

pieaugušajiem.

116
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1. apakšgrupas darbs 

Mērķis: sākt darba virzienus pārstrādāt ieteikumos 

Sestdiena, 2021. gada 11. decembris 

2. apakšgrupas darbs 

1. mērķis: pārveidot darba virzienus par ieteikumiem 

Tika izmantota tā pati metodika, kas tika izmantota 1. apakšgrupas darbā. 

2. mērķis: sniegt/saņemt komentārus no citām apakšgrupām, kas strādā ar to pašu tēmu 

3. mērķis: sniegt/saņemt komentārus no citām apakšgrupām, kas strādā ar citām tēmām 

Tika izmantota tā pati metodika, kas tika izmantota iepriekš. 

4. mērķis: pabeigt ieteikumus 

Šajā pēdējā posmā tika mēģināts integrēt citu apakšgrupu izteiktos komentārus un faktu pārbaudes 
rezultātus. Apakšgrupas pabeidza savus ieteikumus. 

Svētdiena, 2021. gada 12. decembris 

2. atklātais forums 

Mērķis: strādāt pie konferences plenārsesijas galvenā vēstījuma 

Lai sagatavotu galveno vēstījumu, 20 paneļdiskusijas pārstāvju grupa strādāja arī starp sesijām. Šajā 
nolūkā viņi intervēja citus dalībniekus, lai mēģinātu noformulēt šo vēstījumu un spētu vienkāršā veidā 
paziņot paneļdiskusijas secinājumus. Galvenajam vēstījumam ir jāatspoguļo ieteikumi un to 
pamatojums. 

2. plenārsēde 

Mērķis: balsot par ieteikumiem 

Dalībniekiem sniegtie norādījumi ir redzami tālāk. 

 

1. Planšetdatorā nospiediet šo pogu. 

 

2. Noskenējiet QR kodu, lai 

piekļūtu veidlapas saitei, kurā 

ir pieejami tēmas ieteikumi. 

 

3. Apskatiet savu personīgo 

identifikācijas numuru (PIN), 

kas atrodas aiz planšetdatora. 
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PIN: personīgais identifikācijas numurs

Jūsu atbilde

1. TĒMA. Tiesību ievērošana un nediskriminēšana
Konference par Eiropas nākotni
Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusija: “Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība”

1.1. Nediskriminēšana / 1.2. Dzimumu līdztiesība
1.3. Cilvēktiesību un dabas un dzīvnieku tiesību aizsardzība
1.4. Tiesības uz privātumu

 

4. Ievadiet šo PIN veidlapā. 

 

 

5. Katrā tēmā balsojiet ar 

īkšķi uz augšu vai īkšķi uz leju 

par katru ieteikumu un 

iesniedziet savu balsojumu. 

 
 
 
 
 
 
6. Ieteikumi, par kuriem 70 % 
balsotāju ir nobalsojuši ar īkšķi 
uz augšu, tiek pieņemti. 
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II pielikums. Ekspertu un faktu pārbaudītāju ieguldījums faktu pārbaudes procesā 

Ekspertu un faktu pārbaudītāju ieguldījumu koordinēja t. s. zināšanu un informācijas centrs (KICK), 
kura sastāvā ir kopīgā sekretariāta un apspriežu grupas locekļi, un atbalstu sniedza arī EUI 
pēcdoktoranti. Ja dalībnieki, moderatori, novērotāji vai apmeklējošie eksperti konstatēja 
nepieciešamību precizēt faktus, par to tika paziņots KICK, kas šo jautājumu nodeva attiecīgajam 
ekspertam un/vai faktu pārbaudītājam. 

Apakšgrupu apspriedēm sekoja vairāki eksperti uz vietas un tiešsaistē, lai varētu ātri sākt faktu 
pārbaudi. Turklāt nepieciešamības gadījumā bija pieejami eksperti no visām trim iestādēm, lai 
atbildētu uz faktu pārbaudes jautājumiem savās attiecīgajās kompetences jomās, jo īpaši attiecībā uz 
jau esošajiem regulatīvajiem un citiem politikas instrumentiem.  

Eksperti un faktu pārbaudītāji tika aicināti atbildēt ļoti īsā laikā, nosūtot atpakaļ pēc iespējas skaidrāku 
tekstu, ko moderators varētu nosūtīt dalībniekiem pēc tam, kad saņemts KICK apstiprinājums. 

Ekspertu saraksts uz vietas un tiešsaistē 

1. tēmas eksperti. Tiesību ievērošana un nediskriminēšana 

 

• Costanza Hermanin, Eiropas Universitātes institūta Florencē stipendiāte politikas vadības 

programmā 

• Hielke Hijmans, Beļģijas Datu aizsardzības iestādes Tiesvedības palātas priekšsēdētāja / valdes 

locekle  

 

2. tēmas eksperti. Demokrātijas un tiesiskuma aizsardzība 

 

• Carlos Closa Montero, profesors EUI starpvalstu pārvaldības skolā / IPP-CSIC, Spānija 

• Paul Blokker, socioloģijas asociētais profesors Boloņas Universitātē 
• Raphael Bossong, Vācijas Starptautisko un drošības lietu institūts 

• Elda Brogi, EUI Mediju politikas un mediju brīvības centra profesore, Eiropas Digitālo mediju 

observatorijas (EDMO) valdes locekle 

 

3. tēmas eksperti. ES reformēšana 

 

• Katrin Auel, Vīnes Padziļinātās pētniecības institūta Eiropas pārvaldības, publisko finanšu un 

darba tirgu pētniecības grupas vadītāja 

• Corinna Stratulat, Eiropas Politikas centra Eiropas politikas un iestāžu programmas vadītāja un 

vecākā politikas analītiķe 

• Ariadna Ripoll Servent, Eiropas Savienības politikas profesore Zalcburgas Eiropas Savienības 

studiju centrā (SCEUS) un Zalcburgas Universitātes politikas zinātnes un socioloģijas katedrā 

• Diane Fromage, Sciences Po juridiskās skolas Parīzē pētniece, kas ieguvusi Marijas 

Sklodovskas-Kirī individuālo stipendiju  

• Kalypso Nicolaïdis, profesors starpvalstu pārvaldības skolā un starptautisko attiecību profesors 

Oksfordas Universitātē 

• Ulrike Liebert, Brēmenes Universitātes Žana Monē Eiropas studiju programmas vadītāja 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
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4. tēmas eksperti. Eiropas identitātes veidošana 

 

• Hans-Jörg Trenz, kultūras un komunikācijas socioloģijas profesors Scuola Normale Superiore 

Pizā / Florencē, Itālijā 

• Antoine Godbert, bijušais Erasmus aģentūras vadītājs Bordo, Cercle Erasmus loceklis 

 

5. tēmas eksperti. Pilsoņu līdzdalības stiprināšana 

 

• Alberto Alemanno, HEC Paris profesors Eiropas Savienības tiesībās un politikā 

• Dominik Hierlemann, Bertelsmana fonds  

 

 

III pielikums. Citi ieteikumi, kas paneļdiskusijā tika izskatīti, bet netika pieņemti 

1. tēma. Tiesību ievērošana un nediskriminēšana  
 

1.1. apakštēma. Nediskriminēšana / 1.2. apakštēma. Dzimumu līdztiesība  
 
"Iesakām ES aktīvi iesaistīt minoritātes politikas veidošanā attiecībā uz galvenajiem valsts iestāžu 
aspektiem (piemēram, policiju un NVO). Iesakām ES izveidot konsultatīvo padomi, ko tieši ievēlētu 
minoritātes. Tās sastāvā pārsvarā būtu jābūt minoritāšu pārstāvjiem, piedaloties arī nevalstiskajām 
organizācijām.  Tai vajadzētu būt formējošai lomai, apmācot ierēdņus gādāt par minoritāšu 
vajadzībām. Šai struktūrai vajadzētu būt veto tiesībām mazākumtautību jautājumos." 
 
To iesakām, jo minoritāšu balsis netiek pietiekami sadzirdētas. Viņiem ir jārunā savā vārdā, pašnoteikti 
un profesionālā līmenī, tāpēc mēs pārstāvībā apvienojām balsošanu un īpašās zināšanas. 
 
2. tēma. Demokrātijas un tiesiskuma aizsardzība  
 
2.2. apakštēma. Demokrātijas aizsardzība un stiprināšana / 2.4. apakštēma. Mediji un dezinformācija  
 
"Iesakām izveidot aģentūru audiovizuālo mediju, drukāto un digitālo mediju uzraudzībai Eiropas 
līmenī. Šai aģentūrai būtu jāuzrauga, lai valsts mediju elementi satura veidošanā ievērotu objektīvu 
procesu. Lai novērstu dezinformāciju, aģentūrai būtu jānodrošina rezultātu pārskata sistēma 
attiecībā uz valstu mediju elementu uzticamību. Šai rezultātu pārskata sistēmai jābūt viegli 
saprotamai iedzīvotājiem."  
 
To iesakām, jo ir nepieciešams mediju un to uzticamības novērtējums, kā arī mediju daudzveidība ES 
valstīs. ES aģentūra to varētu nodrošināt visobjektīvāk. Turklāt rezultātu pārskata sistēma ļauj 
iedzīvotājiem izdarīt apzinātu izvēli un stimulē mediju elementus sniegt uzticamas ziņas. Ja rezultātu 
pārskata sistēma izrādās nepietiekama, lai nodrošinātu mediju elementu uzticamību, aģentūrai būtu 
jāiegūst arī kompetence piemērot sankcijas. 
 
5. tēma. Pilsoņu līdzdalības stiprināšana 
 
5.1. apakštēma. Pilsoņu līdzdalība  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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"Iesakām izveidot iedzīvotāju pārstāvības struktūru, kas nozīmīgā veidā apspriestu lēmumu 
pieņemšanas procesu un sniegtu tam informāciju, ja ES līmenī tiek lemts par kādu Eiropas 
iedzīvotājiem būtiski svarīgu jautājumu (to nosaka iedzīvotāji, iespējams, izmantojot aptauju). Tai 
vajadzētu būt daudzveidīgai grupai, kuru veidotu aptuveni 100 iedzīvotāju no visām ES valstīm un 
kurai būtu vienāda pārstāvība katrā valstī. Tai vajadzētu būt atjaunojamai grupai, kuras locekļi 
periodiski mainās."  
 
Jo ir svarīgi nepieļaut tādas problēmas kā korupcija, kas var rasties pastāvīgā pārstāvības struktūrā, 
un, lai nepieļautu netaisnīgu lēmumu pieņemšanu, ir būtiski, lai šādā struktūrā būtu vienlīdzīgi 
pārstāvētas visas valstis. Jo šādi darbojoties, tiktu novērstas problēmas, kas saistītas ar pastāvīgu 
pulcēšanos vai tehnoloģiju izmantošanu attālināti. 
 
 
 
 

IV pielikums. Grupēti darba virzieni3 

1. tēma. Tiesību ievērošana un nediskriminēšana 

1.1. apakštēma. Nediskriminēšana 

1. 1.1.1.1. darba virziens: visās ES valstīs vienoti jāpiemēro vienādi noteikumi, un ES tie ir jāuzrauga. Tieši 
neaizsargātas personas ir tās, kurām vajadzīga lielāka aizsardzība. 

 
2. 1.1.1.2. darba virziens: minoritātēm ir jābūt vairāk iesaistītām un labāk pārstāvētām. Minoritātēm ir 

jāiesaistās tiesību aktu izstrādē, un sabiedrībai tās ir rūpīgāk jāuzklausa.  
1.1.1.3. darba virziens: minoritāšu pārstāvjiem jābūt stabilai, pašnoteiktai pārstāvībai ES iestādēs. 
1.1.2.4. darba virziens: ir vajadzīgas labākas struktūras, lai minoritātes varētu aktīvi piedalīties. 
2.3.2.3. darba virziens: ES ir jāuzlabo iekļautība un daudzveidība un jāpalielina minoritāšu redzamība 
un tām pieejamās iespējas, jo minoritātes nav pietiekami pārstāvētas publiskās un privātās iestādēs, kā 
arī valsts un Eiropas līmeņa pasākumos. Mūsdienās publiskās un privātās organizācijas joprojām ir pārāk 
viendabīgas, un tajās joprojām ir pārāk zems daudzveidības un iekļautības līmenis.  
 

3. 1.1.1.4. darba virziens: skolās ir jārāda reālistisks priekšstats par minoritātēm, jākliedē bailes no tām, 
jāsniedz uz faktiem balstīta informācija un jāveido dialogs ar minoritātēm. Tas attiecas arī uz 
darbvietām. Tā pamatā jābūt tiesību aktam.   
2.3.2.2. darba virziens: ES būtu jāmudina valstu valdības skolās ieviest izglītību, kas ir vērsta pret 
vardarbību, piemēram, mācību stundas par cieņu pret etniskajām un reliģiskajām minoritātēm, kā arī 
seksuālo un dzimtisko izglītību, jo tā ir tieši saistīta ar seksuālās vardarbības, vardarbības un homofobijas 
problēmu.   
2.3.2.4. darba virziens: ES būtu jāiegulda resursi, lai atbalstītu dalībvalstīs pastāvošo labo praksi 
vardarbības apkarošanas jomā, piemēram, atbalstot publiskā un privātā sektora atbalsta centrus, kas 
darbojas dažādās valstīs. 
2.3.2.1. darba virziens:  ES ir jāuzņemas lielāka loma LGBTI + iedzīvotāju aizsardzības pret vardarbību 
un diskrimināciju nodrošināšanā.  
2.3.2.5. darba virziens: attiecībā uz izglītību un izpratni par vardarbību ir jākoncentrējas ne tikai uz 
bērniem, bet uz iedzīvotājiem kopumā. 

 
4. 1.1.2.3. darba virziens: dalībvalstīs ir jāvāc vairāk datu par diskrimināciju. Šajā saistībā ir nepieciešama 

 
3  Grupēšanas procesā trīs darba virzieni netika iekļauti sarakstā kļūdas dēļ. 5.3.1.1. darba virziens: veicināt 
līdzdalību izglītībā (ES līmenī). 1.2.2.4. darba virziens: ES ir jāpalīdz pārvērtēt vīrišķības un sievišķības jēdzienus. 1.2.2.1. 
darba virziens: kultūras cīņa; atzīt un saprast, ka būt vīrietim ir privilēģija, lai tādējādi palielinātu izpratni par to, kā ir būt 
sievietei. Pilsoņi par to tika attiecīgi informēti.  
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arī efektīva ziņošanas sistēma, kas valstīm uzliek pienākumu vākt un nosūtīt datus par diskrimināciju. 
Šie dati ir jāanonimizē un jāpublisko. Turklāt ir jānodrošina piekļuve palīdzībai. Šajā platformā ir skaidri 
jānosaka arī multipla diskriminācija. (Jāievieš kontroles pasākumi, lai novērstu pārkāpumus.)  
1.2.3.3. darba virziens: diskriminācijas gadījumos būtu jāpiemēro sankcijas.  
 

5. 1.1.3.1. darba virziens: ES ir jāuzlabo gados jaunāku un vecāku cilvēku piekļuve darba tirgum un 
jāsamazina diskriminācija. 
 

6. 1.1.3.2. darba virziens: balsošanas vecums jāsamazina līdz 16 gadiem. 
 

1.2. apakštēma. Dzimumu līdztiesība 

7. 1.2.1.1. darba virziens: kad sievietes atgriežas no vecāku atvaļinājuma, jānodrošina apmācība.  
 

8. 1.2.1.2. darba virziens: tāldarbs ļauj sievietēm vieglāk veidot karjeru, jo īpaši gadījumos, kad viņām ir 
jārūpējas par saviem bērniem.  
 

9. 1.2.1.3. darba virziens: vientuļajiem vecākiem vajadzētu būt iespējai strādāt mazāk stundu, lai varētu 
sevi veltīt ģimenei.  
 

10. 1.2.1.4. darba virziens: uzņēmumiem vajag vairāk bērnudārzu, lai veicinātu darbinieku darba un 
privātās dzīves līdzsvaru. 1.2.1.5. darba virziens: vecāku atvaļinājums būtu jāpadara tēviem pievilcīgāks.  
1.2.5.2. darba virziens: arī vīriešiem vajadzētu uzņemties pienākumus, kas tradicionāli vienmēr ir bijuši 
uzticēti sievietēm.  
 

11. 1.2.3.1. darba virziens: jāatzīst arī citas grūtības, ar ko cilvēki saskaras, piemēram, invaliditāti.  
 

12. 1.2.3.2. darba virziens: jāizveido ES platforma, kas ļauj cilvēkiem vieglāk piekļūt tiesai un saņemt 
konsultācijas, piemēram, no ombuda. 
 

13. 1.2.4.1. darba virziens: iepriekš minētajai kultūras cīņai ir arī jānovērš vardarbība un draudi, ko sievietes 
izjūt no tuva radinieka vai partnera.  
 

14. 1.2.5.1. darba virziens: anonīmas darba intervijas, lai atlases gaitā dzimuma faktors netiktu ņemts vērā. 
Intervijas varētu arī ierakstīt, lai būtu iespējams pārbaudīt, vai tās ir efektīvas.  
1.2.5.4. darba virziens: Lai izvairītos no diskriminācijas, nodarbinātības aģentūrām vajadzētu būt 
atbildīgām par darbinieku pieņemšanu darbā. 
 

15. 1.2.5.3. darba virziens: Eiropas tiesiskais regulējums cīņai pret darba tiesību pārkāpumiem. ES ir 
jānodrošina, ka dalībvalstis īsteno noteikumus pret diskrimināciju, lai varētu panākt dzimumu 
līdztiesību. ES nodrošinātas juridiskās konsultācijas, tādējādi palīdzot cīnīties pret diskrimināciju. 
 

16. 1.2.5.5. darba virziens: nodrošināt elastīgāku darba laiku.  
 

1.3. apakštēma. Cilvēktiesību un dabas un dzīvnieku tiesību aizsardzība 

17. 1.3.1.2. darba virziens: izglītība un komunikācija varētu būt vēl viens ilgtspējīgāks virziens, kas palīdzētu 
apmainīties ar viedokļiem par tiesībām un brīvībām un saglabāt vienotu ES.  
2.1.2.4. darba virziens: visu izglītības līmeņu skolu mācību programmās pastāvīgi un konsekventi iekļaut 
informāciju par ES vērtībām, pilsonību, struktūru utt. Ieguldīšana Eiropas pilsoniskajā izglītībā.  
 

18. 1.3.2.1. darba virziens: nostiprināt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras pilnvaras ar 
instrumentiem neaizsargātu personu un minoritāšu aizsardzībai visās dalībvalstīs. 
 

19. 1.3.2.2. darba virziens: mediju un žurnālistu neatkarība un spēju veidošana varētu palīdzēt nodrošināt 
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līdzsvarotu ziņošanu, piemēram, par minoritātēm un migrantiem, atspoguļot pozitīvās puses un 
mazināt pārspīlēto stereotipu veidošanos par migrantiem un bēgļiem.  
 

20. 1.3.3.1. darba virziens: ES ir jāizveido kopēji noteikumi attiecībā uz dzīvnieku labturības aizsardzību 
lauksaimniecībā. 
1.3.3.3. darba virziens: ES līmenī varētu pārtraukt subsidēt lielu daļu lauksaimniecības tirgus, kur 
saskaņā ar masveida ražošanas principiem audzē un selekcionē dzīvniekus sliktos dzīvnieku labturības 
apstākļos.  
 

21. 1.3.3.2. darba virziens: dzīvnieku tiesības ir sekundārs jautājums attiecībā pret cilvēktiesībām un vides 
aizsardzību. 
 

22. 1.3.3.4. darba virziens: nodokļu uzlikšana tādiem negatīviem klimata faktoriem kā metānam un CO2 
emisijām no lauksaimniecības un nodokļu saskaņošana, lai veicinātu vietējo gaļas ražošanu kā citu 
virzienu, palīdzētu klimatam un samazinātu dzīvnieku pārvadāšanu lielos attālumos. 

 

1.4. apakštēma. Tiesības uz privātumu 

23. 1.4.1.1. darba virziens: regulāra tiešsaistes pakalpojumu revīzija, lai novērstu un pārbaudītu tiesību uz 
privātumu un datu aizsardzības pārkāpumus un/vai ļaunprātīgu izmantošanu.  
1.4.1.2. darba virziens: uzlikt naudas sodu uzņēmumiem, kas pārkāpj un ļaunprātīgi izmanto tiesības uz 
privātumu vai datu aizsardzību; naudas sodam jābūt samērīgam ar uzņēmuma tirgus vērtību.  
 

24. 1.4.2.1. darba virziens: regulēt pakalpojumu sniedzējus, lai tie lietotājiem nodrošinātu ērti lietojamu 
un viegli saprotamu dokumentāciju un piekrišanas pieprasījumus par datu aizsardzību. 
1.4.2.2. darba virziens: palielināt informētību par valstu un ES struktūrām, kas atbild par datu 
aizsardzību. 
2.3.3.4. darba virziens: ES ir jāpiedāvā mehānismi personas datu aizsardzībai, kas būtu viegli pieejami 
visiem iedzīvotājiem.  
 

25. 1.4.3.1. darba virziens: neļaut vietnēm kopīgot sīkfailu informāciju ar trešām pusēm.  
 

26. 1.4.3.2. darba virziens: pārskatīt un atjaunināt spēkā esošos tiesību aktus, lai datu izmantošana būtu 
samērīga ar faktiskajām vajadzībām. 
1.4.3.3. darba virziens: izveidot īpašu ES mēroga lēmumu pieņemšanas procesu, lai panāktu skaidrību 
par kompromisu starp datu apmaiņu un to ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu (attiecīgi nodalot 
katru konkrēto jomu, piemēram, veselību, drošību utt.).  

 
27. 1.4.4.1. darba virziens: ļaut ES pievienoties Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, lai garantētu, ka visas ES 

dalībvalstis vienlīdzīgi ievēro tiesības uz privātumu un datu aizsardzību. 
 

28. 1.4.5.1. darba virziens: nodrošināt skaidrākus un stingrākus noteikumus par to, kā nepilngadīgie 
izmanto sociālos medijus, lai novērstu viņu privātuma riskus. 
1.4.5.2. darba virziens: specializētās skolu programmas. 
2.3.3.2. darba virziens: izglītība un profilakse ir prioritātes. ES būtu jāiegulda resursi dalībvalstīs, lai 
skolās izglītotu bērnus un vairotu viņu informētību par personas datu aizsardzību. 
2.3.3.3. darba virziens: ES ir jāveicina iedzīvotāju informētība un jāizmanto informatīvas kampaņas par 
personas datu aizsardzību. 
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2. tēma. Demokrātijas un tiesiskuma aizsardzība 

2.1. apakštēma. Tiesiskuma aizsardzība 

29. 2.1.1.1. darba virziens: ES būtu jāmudina dalībvalstis aktīvi pievērsties šim jautājumam savas valsts 
jurisdikcijā. 
 

30. 2.1.1.2. darba virziens: ES ir jāveic pasākumi, lai cīnītos pret ļaunprātīgu anonimitāti (anonimitāti, ko 
izmanto, lai veicinātu neētisku publicēšanas praksi). 
 

31. 2.1.2.1. darba virziens: ES ir jāiegulda iedzīvotāju centienos stiprināt demokrātiskās vērtības 
dalībvalstīs. 
 

32. 2.1.2.2. darba virziens: ES ir jāiegulda pasākumos (projektos), kas veicina sadarbību un apmaiņu starp 
dažādām grupām, reģioniem un valstīm. 
 

33. 2.1.2.3. darba virziens: izveidot iespējas, kas valstīm ļauj bez nosodījuma mācīties citai no citas, lai 
uzlabotu savu demokrātijas praksi. 
 

34. 2.1.3.1. darba virziens: izveidot Eiropas starpvalstu politiskās partijas, kurām varētu pievienoties visi 
Eiropas politiķi.  
 

35. 1.1.2.1. darba virziens: ir vajadzīgas skaidras pret dalībvalstīm vērstas ES sankcijas, kas tiek efektīvi 
īstenotas un darbojas kā atturošs līdzeklis. Viena iespēja ir ES līdzekļu atcelšana. 
1.3.1.1. darba virziens: apvienot sankcijas un stimulu sistēmas un definēt dalībvalstu grupas atbilstoši 
to īstenotajam cilvēktiesību, brīvību un vienlīdzības līmenim.  
2.1.4.1. darba virziens: ES vispirms būtu jāveido draudzīgs dialogs ar valstīm, kas neievēro noteikumus. 
Pēc tam būtu jāizmanto Līguma par Eiropas Savienību 7. pants. Visbeidzot, valstīm, kas neievēro 
noteikumus, būtu jāatņem ES līdzekļi. 
2.2.2.2. darba virziens: ir nepieciešams kopējs tiesiskais regulējums. Ja šis tiesiskais regulējums netiek 
ievērots, mēs varam piemērot sankcijas.  
4.2.1.4. darba virziens: sankciju piemērošana ir tikai galējais līdzeklis, ja visi pārējie līdzekļi, tostarp 
dialogs, izrādās neefektīvi. Jāizveido sankciju piemērošanas sistēma un secība. 

 

2.2. apakštēma. Demokrātijas aizsardzība un stiprināšana 

36. 2.2.1.1. darba virziens: ir vajadzīgs kopējs pamats korupcijas gadījumu izprašanai un identificēšanai. 
Kad lobēšana ir atbilstoša un kad tā kļūst par korupciju?  
2.2.1.2. darba virziens: jāaizsargā tie, kas cīnās pret korupciju. Viņi ir jāaizsargā, un pēc tam ir jāaizsargā 
process, kas ļauj to darīt. Ir jānosaka, kā to var izdarīt. 
4.2.4.3. darba virziens: labāki lobēšanas noteikumi ES, lai samazinātu korupcijas radītos naudas 
zaudējumus. 
 

37. 2.2.3.1. darba virziens: lai nodrošinātu cilvēka cienīgu dzīvi, visām ES valstīm ir jāievieš ne tikai Eiropas 
minimālais ienākums, bet arī Eiropas minimālā alga. Atbalsts cilvēkiem, kuriem no jauna jāintegrējas 
darba tirgū.  
2.3.5.2. darba virziens: ES ir jāievieš Eiropas līmeņa minimālā alga.  

 

2.3. apakštēma. Drošība 

38. 2.3.1.1. darba virziens: jautājums par līdzsvaru starp drošību un tiesībām, jo īpaši vārda brīvību, ir ne 
tikai būtiska drošības problēma, bet arī ļoti sarežģīta vispārēja problēma, kas jārisina. Mums kā 
iedzīvotājiem ir grūti atrast risinājumu. 
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39. 2.3.1.2. darba virziens: mēs zinām, ka draudi drošībai ir nopietni, bet mēs uzskatām, ka Eiropai jāizvairās 
no autoritāriem pasākumiem un tā vietā vairāk jāstrādā preventīvā un atturošā līmenī. 
 

40. 2.3.1.3. darba virziens: ES ir jāsadarbojas ar lielajām korporācijām tīmekļa un sociālo tīklu (Facebook, 
Google un Twitter) nozarē un dažādu dalībvalstu policijas spēkiem, lai atturētu tos, kas publicē bīstamu 
saturu, un lai veiktu policijas izmeklēšanu par šāda bīstama satura izcelsmi un apdraudējuma līmeni.  
 

41. 2.3.2.6. darba virziens: ES ir jāmudina dalībvalstu izglītības ministrijas garantēt psiholoģisko palīdzību 
skolās visiem bērniem un ģimenēm, ne tikai tiem, kuriem tā ir nepieciešama vai kurus uzrunā sociālie 
darbinieki. 
 

42. 2.3.3.1. darba virziens: datu aizsardzības jomā piemērot un ievērot Vispārīgo datu aizsardzības regulu.  

 
43. 2.3.3.5. darba virziens: ES iestādēm un dalībvalstīm ir labāk jāsaskaņo sava rīcība, lai aizsargātu 

iedzīvotājus, demokrātiju un vērtības pret jauniem ārējiem draudiem, piemēram, kiberdrošības 
apdraudējumiem un mākslīgā intelekta noziedzīgu izmantošanu.  
 

44. 2.3.4.1. darba virziens:  ES ir jāstiprina apņemšanās eksportēt savu demokrātijas modeli un vērtības 
ārpus ES robežām. Tas nav jādara ar ieročiem, bet ar diplomātiju, daloties ar labāko praksi starptautiskā 
mērogā un vairojot informētību. 
 

45. 2.3.4.3. darba virziens: ES ir jāstiprina koordinācija, lai dialogs, starpniecība un sarunas ar kaimiņvalstīm 
kļūtu efektīvākas jautājumos, kas saistīti ar robežām. 
 

46. 2.3.5.1. darba virziens: aizsargāt Eiropas iedzīvotājus no nelaimes gadījumiem darbā un novērst 
neveselīgu vai bīstamu darba vidi.  
 

47. 2.3.6.1. darba virziens: ES ir jādara vairāk, lai panāktu banku un finanšu darījumu pārredzamību. 
 

48. 2.3.7.1. darba virziens: ES iestādēm ir jādara vairāk, lai kontrolētu un ierobežotu tādas strukturālas 
parādības kā terorisms un organizētā noziedzība.  
 

49. 2.3.7.2. darba virziens: mēs ierosinām izveidot Eiropas aģentūru cīņai pret terorismu un organizēto 
noziedzību (tostarp mafijām un jauniem organizētās noziedzības veidiem, piemēram, starptautiskām 
bandām). 
 

50. 2.3.7.3. darba virziens: izveidot īstu Eiropas policiju. 
 

2.4. apakštēma. Mediji un dezinformācija 

51. 2.4.1.1. darba virziens: politiķiem nevajadzētu būt iespējai turēt īpašumā akcijas mediju uzņēmumos.  
2.4.1.2. darba virziens: ir nepieciešams Eiropas līmeņa verifikācijas process, lai pierādītu politiķu 
finansēto mediju uzņēmumu objektivitāti.  
2.4.1.3. darba virziens: ir jāizveido neitrālu ziņu telpa. Ziņas, kurām vairs nav emocionālas piesaistes.  
2.4.2.1. darba virziens: ir nepieciešams Eiropas līmeņa verifikācijas process, lai pierādītu ziņu 
objektivitāti. Ir jāizveido neitrālu ziņu telpa.  
3.2.2.1. darba virziens: varētu ieviest vērtēšanas sistēmu vai rādītājus, ar ko novērtē ziņu sniedzēju un 
ES publicētās informācijas uzticamību (raksti, kas ir izrādījušies nepatiesi utt. — izteikti skaitliski). 
5.1.2.6. darba virziens: politikas un mediju nodalīšana un šīs nodalīšanas kontrole. Cita starpā: partijām 
nevajadzētu būt mediju platformu īpašniecēm. 
 

52. 2.4.2.2. darba virziens: ir nepieciešams, lai jaunie lietotāji būtu labāk izglītoti un varētu labāk izprast šo 
informatīvo telpu. Mums ir jāizglīto skolēni un jāvairo viņu izpratne par to, kā tiek veidotas ziņas. Pastāv 
informatīvais analfabētisms, un mums ir jāstrādā pie šīs problēmas risināšanas. Ir nepieciešama 
izglītošana par medijiem.  
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2.4.3.1. darba virziens: skolās ir vajadzīgas apmācības par šo tēmu — jaunieši ir jāizglīto, lai viņi būtu 
pienācīgi informēti. 
2.4.3.2. darba virziens: ir nepieciešams vairāk apmācību pasākumu. Pasākumi, kas īpaši paredzēti lauku 
apvidu iedzīvotājiem un kas viņiem palīdz izprast informācijas plūsmu.  

 
 

3. tēma. ES reformēšana 

3.1. apakštēma. Iestāžu reforma 

 
53. 3.1.1.1. darba virziens: palielināt to iemeslu pārredzamību, kuru dēļ dažas kandidātvalstis tiek 

pieņemtas ES, bet citas — ne. 
 

54. 3.1.1.2. darba virziens: attiecībā uz ES pievienošanās kritērijiem prioritāte būtu jāpiešķir kritērijam, kas 
attiecas uz vērtībām un demokrātiju (nevis ekonomikas attīstību). 
 

55. 3.1.2.1. darba virziens: palielināt ES atbalstu kandidātvalstīm, lai tās varētu stiprināt savas iestādes un 
ekonomiku (Eiropas Savienības rūpīgā uzraudzībā). 
 

56. 3.1.3.1. darba virziens: Eiropas Savienības pilsoņiem jābūt tiesībām Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
balsot par starpvalstu partiju sarakstiem (vai nu par vienu starpvalstu vēlēšanu sarakstu, vai par diviem 
sarakstiem — vienu nacionālu un vienu starpvalstu sarakstu). 
 

57. 3.1.5.1. darba virziens: jāveic plaša Eiropas Savienības un Eiropas Savienības iestāžu kompetenču 
pārskatīšana. 
 

58. 3.1.5.2. darba virziens: jāpiešķir lielākas pilnvaras tām ES iestādēm, kuru sastāvu tieši ievēl ES pilsoņi. 
 

59. 3.1.6.1. darba virziens: ES iestādes būtu jāpārdēvē tā, lai to nosaukumi iedzīvotājiem būtu mazāk 
mulsinoši.  
3.1.6.2. darba virziens: Eiropas Savienībai būtu vajadzīgi atšķirīgāki simboli (piemēram, logotips), kas 
nebūtu tik līdzīgi citu starptautisku organizāciju (piemēram, Eiropas Padomes) simboliem.  
3.1.6.3. darba virziens: Eiropas Savienībai savos paziņojumos vajadzētu būt precīzai — tai būtu 
jāizmanto vārdu savienojums "Eiropas Savienība", nevis "Eiropa", jo Eiropa nav tikai Eiropas Savienība, 
tas ir plašāks termins. 
 

3.2. apakštēma. Lēmumu pieņemšana 

60. 3.2.2.2. darba virziens: izveidot tiešsaistes platformu, kurā iedzīvotāji var publicēt informāciju, par kuru 
viņi nav pārliecināti, un eksperti pārbauda, vai šī informācija ir balstīta uz faktiem. 
 

61. 3.2.3.1. darba virziens: referendums ES mērogā būtu jārīko par katru jautājumu, kas ir ārkārtīgi svarīgs 
visiem Eiropas iedzīvotājiem. 
 

62. 3.2.3.2. darba virziens: ir vairāk jādomā par balsošanu tiešsaistē un iedzīvotāju iespējām tiešsaistē 
ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. 
 

63. 3.2.3.3. darba virziens: jābūt sistēmai, kas paredz lielāku vai pilnīgu parlamentāro kontroli un 
pārskatatbildību attiecībā uz lēmumiem par finansiālo palīdzību, labklājību un to, kā ES tiek izlietoti tās 
līdzekļi.  
 

64. 3.2.4.1. darba virziens: ir jāizmanto alternatīva balsošanas sistēma. Balsošanas "svars" ir jāaprēķina 
taisnīgi, lai tiktu aizsargātas mazo valstu intereses.  
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65. 3.2.4.2. darba virziens: ir vajadzīgas strukturālas izmaiņas spēkā esošajos līgumos vai arī jauna 
konstitūcija, par kuru vienojas dalībvalstis. 
 

66. 3.2.4.3. darba virziens: ir ļoti svarīgi, lai neatkarīgi no tā, kāda sistēma tiek izveidota, tā attiecībā uz 
lēmumu pieņemšanu nodrošinātu salīdzinoši godīgas balsstiesības vai "svaru” mazākām valstīm. 
 

67. 3.2.5.1. darba virziens: ir jābūt mehānismam, ar kuru saskaņā var uz laiku "apiet" Eiropas Parlamentu 
un ES Padome var nekavējoties pieņem lēmumus. 
 

68. 3.2.5.2. darba virziens: ir jābūt pilsoņu ekspertu pārstāvības struktūrai, kas ārkārtas situācijās sniedz 
informāciju un norādījumus Eiropas Parlamentam. 

 

3.3. apakštēma. Ciešāka integrācija 

69. 3.3.1.1. darba virziens: ekspertu grupai vispirms jāierosina, tieši kādai būtu jābūt šādai kopējai 
ekonomikas struktūrai un kādas būtu šādas kopējās ekonomikas struktūras sekas, un tikai tad mēs 
varam apspriest, vai vēlamies kopēju ekonomikas struktūru vai ne. 
 

70. 3.3.1.2. darba virziens: ir svarīgi izveidot kopēju pamatu visām dalībvalstīm (vienādas iespējas, vienāds 
līmenis), lai panāktu kopēju ekonomikas struktūru. 
 

71. 3.3.2.1. darba virziens: mēs iesakām veikt vairāk publisko ieguldījumu, lai uzlabotu cilvēku dzīves 
kvalitāti (infrastruktūra un ceļi; var apsvērt arī mājokļus un sociālos mājokļus). 
 

72. 3.3.2.2. darba virziens: ar nodokli jāapliek lielie uzņēmumi un lielo uzņēmumu ienākumi, lai veicinātu 
publiskos ieguldījumus, un šis nodoklis jāizmanto, lai ieguldītu katras valsts izglītībā un attīstībā 
(pētniecībā un izstrādē, stipendijās — Erasmus u. c.). 
 

73. 3.3.2.3. darba virziens: progresīvā nodokļu uzlikšana finanšu un banku darījumiem, lai gūtu ienākumus 
no lieliem finanšu darījumiem.  
 

74. 3.3.3.2. darba virziens: ES mēroga apsekojums, kurā pēc nejaušības principa atlasa informētus pilsoņus 
un viņiem jautā, kādu virzienu izvēlēties, pirms tam īstenojot ES mēroga informācijas kampaņu par šādu 
pārmaiņu iespējamiem rezultātiem. 
 

75. 3.3.3.3. darba virziens: sagatavot krīzes scenāriju, kurā tiktu palielinātas ES pilnvaras. 
 

76. 3.3.4.1. darba virziens: vispirms ir jānosaka, kas ir Eiropa, un tikai tad varam pateikt, kas mēs neesam 
(ierosinājums: to var izdarīt, veicot iedzīvotāju aptauju). 
 

4. tēma. Eiropas identitātes veidošana 

4.1. apakštēma. Izglītošana par demokrātiju 

77. 4.1.1.1. darba virziens: izmantot mākslīgo intelektu, lai palīdzētu tulkošanas procesā. 
78. 4.1.1.2. darba virziens: saziņai izmantot pamatvalodu (piemēram, angļu valodu). 

 
79. 4.1.1.3. darba virziens: izveidot lietotni, ar kuru varētu izplatīt informāciju par demokrātijas 

jautājumiem, un tulkot šo informāciju lietotāja valodā. 
 

80. 4.1.2.1. darba virziens: veicināt demokrātiska stila procesus skolās, piemēram, skolēnu padomes, kas 
balso par skolas administratīvajiem pamatjautājumiem. Interneta un datortehnoloģiju (tiešsaistes 
aptauju) izmantošana, lai aktualizētu jautājumus.  
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81. 4.1.2.2. darba virziens: visās ES dalībvalstīs iekļaut ES studijas kā daļu no mācību programmas.  
4.1.3.1. darba virziens: jo ātrāk sāksies šis izglītības process, jo labāk. Ieteikums: sākt ar vecumposmu 
10–12 gadi. Iesaiste skolēnu padomē — no 12 gadu vecuma. Līdz šim vecumam jānodrošina vecumam 
atbilstoša iesaiste.  
4.1.4.1. darba virziens: mums nav jāmāca politiskie uzskati, bet jāizglīto par ES demokrātiskajiem 
procesiem un to darbību. Atšķirībai jābūt skaidri saprotamai gan skolotājiem, gan skolēniem.  
4.1.4.2. darba virziens: ne visi pilsoņi bija vienisprātis, ka dalībvalstis varētu vienoties par Eiropas 
mēroga mācību programmu.  
4.1.4.3. darba virziens: ir jābūt vienkāršam procesam, kā ikvienam izskaidrot ES. 
4.1.5.1. darba virziens: izglītības sistēmām Eiropas Savienībā nevajadzētu būt vienādām. 
4.2.2.3. darba virziens: vienota mācību programma par ES jau pamatskolās.  
4.3.8.1. darba virziens: izveidot jaunu vidējās izglītības mācību priekšmetu, ar ko tiek ieviests saturs par 
pašreizējo ES darbību, tās veiktajiem pasākumiem un to ietekmi uz iedzīvotājiem.  
5.1.2.1. darba virziens: lai nodrošinātu pamatu pilsoņu līdzdalībai, ir vajadzīga plašāka informācija par 
ES un labāka saziņa ar pilsoņiem. Cilvēkiem ir jāiegūst vairāk zināšanu par ES un Eiropas politiku 
(pedagoģija, izglītība un apmācība). 
 

82. 4.1.2.3. darba virziens: skolas varētu stimulēt ar dotācijām vai dāvinātu aprīkojumu, lai tās mudinātu 
īstenot mācības par ES demokrātiju.  
4.1.3.2. darba virziens: subsīdijas būtu jāizmaksā skolām, kas skolas dzīvē ievieš demokrātisku praksi. 
Tai nevajadzētu būt obligātai, taču skolas būtu jāstimulē šajā jomā. 

 

4.2. apakštēma. Eiropas vērtības un identitāte 

83. 4.2.1.1. darba virziens: meklēt nacionālisma un protekcionisma cēloņus dažās dalībvalstīs, jo īpaši 
veidojot dialogu par vērtībām un pareizu izpratni par saistītajiem jēdzieniem. 
 

84. 4.2.1.2. darba virziens: risināt politiskā ekstrēmisma problēmu, kas saviem mērķiem bieži izmanto pret 
Eiropu vērstu noskaņojumu. 
 

85. 4.2.1.3. darba virziens: uzlabot pastāvīgu saziņu ar dalībvalstu pilsoņiem. Šajā procesā vairāk iesaistīt 
iedzīvotājus. Būtu jādod iedzīvotājiem iespēja piedalīties, cik vien tas ir iespējams. 
 

86. 4.2.1.5. darba virziens: koordinēt atbilstību Eiropas noteikumiem visos līmeņos, tostarp valsts un 
vietējā līmenī. 
 

87. 4.2.2.2. darba virziens: pielāgot informāciju noteiktām grupām. Mainīt un vienkāršot terminoloģiju. 
 

88. 4.2.2.4. darba virziens: dažādos novatoriskos veidos iesaistīt visas iedzīvotāju grupas. 
 

89. 4.2.2.5. darba virziens: ļaut cilvēkiem vairāk ceļot, tikties un apspriest dažādus jautājumus ES 
robežās — pat tiem, kas nav finansiāli pārtikuši. Šim nolūkam izveidot īpašu fondu (līdzīgu Erasmus).  
4.3.3.1. darba virziens: izveidot vairāk Eiropas apmaiņas programmu vai pasākumu (piemēri — Erasmus 
programma un šī konference), lai cilvēki varētu ceļot uz citām valstīm, tikties ar citu valstu iedzīvotājiem 
un veidot dialogu par savu dzīvi un attiecībām ar Eiropu. 
 

90. 4.2.3.1. darba virziens: risināt dezinformācijas problēmu. Pievērst pastiprinātu uzmanību 
dezinformācijas avotam. 
 

91. 4.2.3.2. darba virziens: aktīvi atbalstīt dalībvalstis to vietējo problēmu risināšanā saistībā ar 
dezinformācijas kampaņām. 
 

92. 4.2.3.3. darba virziens: risināt migrācijas krīzes. 
 

93. 4.2.3.4. darba virziens: palielināt interneta drošību — aizsardzība pret uzlaušanu. 
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94. 4.2.3.5. darba virziens: izveidot kopēju ES ārpolitiku. Koordinēt ārpolitikas pasākumus starp ES un 
dalībvalstīm. 
 

95. 4.2.4.1. darba virziens: uzlabot procesu, kā tiek iekasēti nodokļi no lielākajiem starptautiskajiem 
uzņēmumiem. Risināt arī nodokļu oāžu problēmu. 
 

96. 4.2.4.2. darba virziens: uzlabot ES līdzekļu pārredzamību dalībvalstīs un ES iestādēs. 
 

4.3. apakštēma. Informācija par ES 

97. 4.3.3.2. darba virziens: izveidot tiešsaistes forumus un tikšanās vietas, kur pilsoņi var klausīties, uzdot 
jautājumus un iesaistīties dialogā ar Eiropas pārstāvjiem, saņemot arī tulkojumu daudzās valodās. 
  

98. 4.3.5.1. darba virziens: izmantot saziņas stratēģijas, kas paredz sazināties vienkāršākā un pieejamākā 
valodā, un papildināt šo saziņu ar detalizētākiem un tehniskākiem ziņojumiem, lai ikviens, kurš to vēlas, 
varētu iedziļināties  
4.3.7.2. darba virziens: labāk izmantot sociālo mediju būtisko lomu mūsdienās.  
4.3.7.3. darba virziens: analizēt, kas ir mērķauditorija, kādus saziņas kanālus tā izmanto, un pielāgot 
saziņu šiem kanāliem (pievienojot saites tiem, kas vēlas iedziļināties). 
 

99. 4.3.5.3. darba virziens: ES reklāmas klipu rādīšana lielos pasākumos (Eirovīzija, sporta pasākumi utt.) 
un televīzijas programmās, kas tiek raidītas visizdevīgākajā raidīšanas laikā. 
 

100.  4.3.6.1. darba virziens: panākt, lai ES valdība būtu atvērtāka pilsoņiem. 
 

101. 2.1.3.2. darba virziens: mudināt valstu mediju pārstāvjus vairāk pievērsties ES līmeņa norisēm.  
3.2.1.1. darba virziens: mediji būtu stingri jāmudina atvēlēt vairāk ētera laika Eiropas jautājumiem un 
pasākumiem Eiropas Savienībā.  
4.3.1.1. darba virziens: sabiedriskās televīzijas ziņu raidījumos ir jābūt ziņu blokam par Eiropu, tāpat kā 
ir sporta vai citu tēmu bloki.  
4.3.5.2. darba virziens: medijos jābūt īpašām programmām un rubrikām, kurās tiek raidītas ziņas par 
ES.  
4.3.7.4. darba virziens: TV ziņās ir jāiekļauj informācijas bloks par ES, kā tas tiek darīts attiecībā uz 
sportu un citām jomām. 
3.2.1.2. darba virziens: pašreizējais Eiropas TV kanāls jeb ziņu aģentūra, kurā tiek aplūkoti ar ES darbību 
saistīti jautājumi (Padome, Parlaments, lēmumi utt.), ir jāpaplašina, padarot to pieejamu ne tikai 
aptuveni vienai trešdaļai ES pilsoņu, bet gan visiem ES pilsoņiem, kas to vēlētos izmantot. Visai ES 
sniegtajai informācijai jābūt balstītai uz faktiem un objektīvai.  
3.2.3.4. darba virziens: potenciāls risinājums varētu būt ES translētas publiskas debates. Varētu 
piesaistīt laikrakstus un ziņu aģentūras, kas šo informāciju nodod cilvēkiem.  
3.3.3.1. darba virziens: uzlabot pilsoņu informēšanu par ES: kanāls, kurā ir pieejama visa informācija 
par ES, ES sabiedrisko attiecību komanda, kas informē par ES darbību, izmantojot dažādus kanālus, lai 
sasniegtu dažādas mērķgrupas; pastāv arī iespēja iesaistīt dalībvalstis aktīvā informēšanā par ES darbību 
un vieglā un jautrā formātā pasniegt šo informāciju skolu mācību programmā.  
4.3.2.1. darba virziens: izveidot neatkarīgu Eiropas informatīvo kanālu vai aģentūru, lai pārraidītu 
patiesu informāciju un cīnītos pret viltus un neobjektīvām ziņām. 
4.3.7.1. darba virziens: ir vajadzīgs informatīvais kanāls, kas var pārraidīt šo informāciju (ko ES dara un 
kāpēc).  
5.2.3.2. darba virziens: iesaistīt medijus ES pārredzamības mehānismu veicināšanā. 
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5. tēma. Pilsoņu līdzdalības stiprināšana 

5.1. apakštēma. Pilsoņu līdzdalība  

102. 5.1.1.1. darba virziens: ir vajadzīga pārredzamība par to, kas ir ticis apspriests pilsoņu līdzdalības 
procesos. 
 

103. 5.1.1.2. darba virziens: visiem ES lēmumiem jābūt pārredzamiem, lai pilsoņi justos iesaistīti. 
5.1.1.3. darba virziens:  politisko lēmumu pieņēmējiem proaktīvi jānodrošina pārredzamība un 
proaktīvi jāinformē pilsoņi. 

 
104. 5.1.2.5. darba virziens: ekspertu zināšanu sasaiste ar politiku ir jāinstitucionalizē. Tai jābūt noteiktai un 

pārredzamai, piemēram, attiecībā uz konsultācijām vai to, kā tiek atlasīti valdības eksperti. 
 

105. 5.1.2.3. darba virziens: balsošana ir jāpadara pievilcīga. Mēs nevēlamies obligātu balsošanu. 
 

106. 5.1.2.4. darba virziens: pilsoņu pastāvīga pārstāvība Eiropas Parlamentā un Eiropas Komisijā; pilsoņiem 
jābūt iesaistītiem lēmumu pieņemšanas procesā. 
5.2.1.1. darba virziens: Eiropas Parlamenta deputātu plašāka iesaistīšanās pilsoņu priekšlikumos un 
līdzdalībā, Parlamenta darba kārtībā īpaši atvēlot laiku pilsoņu iesaistei. 

 
107. 5.1.3.1. darba virziens: tiešā demokrātija: konkrēti definēt tēmas, kurās būtu jāizmanto tiešā 

demokrātija. 
 

108. 5.1.3.2. darba virziens: visiem pilsoņiem jābūt iespējai balsot par Eiropas konstitūciju. 
 

109. 5.1.4.1. darba virziens: dažās politikas jomās ir jāuzlabo dalībvalstu un ES sadarbība. ES darbības jomas 
un kompetences nedrīkst paplašināt bez iemesla (jeb "akli"). 
 

110. 5.1.4.2. darba virziens: analizēt, kāpēc zūd pilsoņu uzticība politiķiem. 
 

111. 5.1.5.1. darba virziens: informatīva platforma par ES direktīvu un regulu pārkāpumiem vai 
neievērošanu. 
 

5.2. apakštēma. Pilsoņu līdzdalība  

112. 2.1.3.3. darba virziens: ES ir jāuzklausa idejas, ko ierosina ne tikai valstu valdības, bet arī tiešā veidā 
pilsoņi. Piemēram: izveidot ES mēroga platformu lūgumrakstu un pilsonisko iniciatīvu uzsākšanai.  
5.2.1.3. darba virziens: saziņas platforma pilsoņiem un ievēlētajiem pārstāvjiem ar atgriezeniskās saites 
mehānismiem un mijiedarbības reģistrēšanu. 

 
113. 5.2.1.4. darba virziens: pirms lēmumu pieņemšanas nepieciešamas konsultācijas arī ar pilsoņiem.  

5.2.3.4. darba virziens: mehānismi, kas paredz obligātas konsultācijas ar pilsoņiem, kad tiek izteikts 
priekšlikums par pilsoņu tiesību samazināšanu. 
 

114. 5.2.1.5. darba virziens: uzlabot ziņošanas mehānismus, paredzot, ka politiķi ziņo ne tikai savām 
partijām, bet arī pilsoņiem. Ir nepieciešams kas vairāk par gada pārskatiem. Gatavojoties vēlēšanām, 
katram pārstāvim jāsniedz ziņojums par paveikto. 
 

115. 5.2.2.1. darba virziens: programmas skolām un uzņēmumiem par to, kas tiek darīts saistībā ar 
līdzdalības mehānismiem un spēkā esošajiem instrumentiem.  
5.3.1.4. darba virziens: izveidot Eiropas mācību programmu (informācija par pilsoņu līdzdalību, kas 
paredzēta pilsoniskuma un ētikas mācību priekšmetam, kā arī vispārējai mācību programmai). 

 
116. 5.2.3.1. darba virziens: iesaistīt pašvaldības, vietējās un reģionālās struktūras, lai aicinātu pilsoņus 
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piedalīties un veicinātu viņu līdzdalību ES lēmumu pieņemšanas mehānismos. Panākt skolu un jauniešu 
īpašu iesaisti. Neaizmirst arī par pieaugušajiem. 
 

117. 5.2.3.3. darba virziens: samazināt laiku un prasības, kas nepieciešamas, lai lēmumu pieņemšanas 
procesā piemērotu pārredzamības un līdzdalības mehānismus. 
 
 

5.3. apakštēma. Pilsoņu līdzdalība  

118. 5.3.3.4. darba virziens: ES ir jāpopularizē vietējo biroju darbība pašvaldībās, jāapmāca par to, kā iegūt 
informāciju, un jānodrošina digitāla piekļuve informācijai par ES un lēmumu pieņemšanas procesiem. 
 

119. 5.3.4.1. darba virziens: izplatīt informāciju (arī plašsaziņas līdzekļos) par ES līdzdalības mehānismiem 
(konkrētāk, kad tiek atvērtas konsultācijas).  
 

120. 5.3.4.2. darba virziens: pārskatīt to dokumentu kritērijus, kurus nevar publiskot.  
 

121. 5.3.4.3. darba virziens: informācijas pieejamība dažādās ES valodās (ne tikai angļu, vācu un franču). 
 

122. 4.2.2.1. darba virziens: nodrošināt, lai ikvienam pilsonim būtu piekļuve informācijai (viedtālrunis, 
internets). 
5.3.3.5. darba virziens: nodrošināt piekļuvi internetam visiem Eiropas pilsoņiem (lai pilsoņiem 
garantētu digitāli pieejamu informāciju un līdzdalību).  
 

123. 5.3.2.1. darba virziens: nodrošināt politiķu iesaistīšanos pilsoņu līdzdalības veicināšanā.  
5.3.2.2. darba virziens: gadījumā, ja pilsoņu priekšlikumi tiek noraidīti, pieprasīt politiķu atbildību par 
to, norādot iemeslus, kādēļ priekšlikumi netika virzīti tālāk. 

 
124. 3.2.3.5. darba virziens: pilsoņu līdzdalībai un apspriedēm ar pilsoņiem, piemēram, pilsoņu asamblejai, 

jānotiek vietējā līmenī.  
5.1.2.2. darba virziens: jāizmanto pilsoņu paneļdiskusijas! Priekšnoteikums: politiķiem jāsniedz 
detalizētas atsauksmes par paneļdiskusiju rezultātiem.  
5.2.1.2. darba virziens:  izveidot pilsoņu paneļdiskusiju ar vietu Eiropas Parlamentā. Noteikt to pilsoņu 
tiesības un pienākumus, kuri ir paneļdiskusiju dalībnieki, jo īpaši noteikt to, ka dalībnieku mainība un 
atlase notiek pēc nejaušības principa. Pilsoņu paneļdiskusijas ir jāatbalsta ar struktūru, kas atbalsta 
dialogu starp pilsoņiem un ievēlētiem pārstāvjiem.  
5.3.3.1. darba virziens: noteikt, kādu politisku jautājumu risināšanai ir nepieciešama pilsoņu 
paneļdiskusija un līdzdalība (prioritārie jautājumi), piemēram, pilsoņu tiesības nedrīkst ierobežot bez 
pilsoņu paneļdiskusijās panāktas piekrišanas (kas šāds notika pandēmijas laikā).  
5.3.3.2. darba virziens: rīkot pilsoņu paneļdiskusijas, lai bagātinātu politisko viedokli.  
5.3.3.3. darba virziens: nodrošināt, lai pilsoņu diskusijai izvēlētie pilsoņi pārstāvētu iedzīvotājus (sociāli 
demogrāfiskā daudzveidība, minoritātes). 


