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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 
 

Vērtību, tiesību, tiesiskuma un drošības jautājumu darba grupa, 
 

kuru vada Věra Jourová, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece 
 

Piektdien, 2022. gada 21. janvārī, plkst. 10.00–12.00 
 
 

1. Darba grupas priekšsēdētājas ievadvārdi 
 

Šī trešā darba grupas sanāksme notika Eiropas Parlamenta ēkā Strasbūrā hibrīdformātā un tika publiski 
straumēta internetā. Priekšsēdētāja Věra JOUROVÁ atklāja sanāksmi, īpaši sveicot pilsoņu pārstāvjus, 
un vērsa uzmanību uz otrās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas (ECP 2) ieteikumiem, no kuriem aptuveni 
puse tika nodota šai darba grupai, bet pārējie — Eiropas demokrātijas jautājumu darba grupai. 
Priekšsēdētāja norādīja, ka ECP ieteikumi, kas tika nodoti Vērtību darba grupai, ir sagrupēti piecās 
kopās, kā to iepriekšējā sanāksmē pieprasīja tās locekļi. 

 
2. Diskusija 
 
Priekšsēdētāja V. JOUROVÁ uzaicināja pilsoņu pārstāvjus no ECP 2 iepazīstināt ar saviem ieteikumiem 
par vērtībām, tiesībām, tiesiskumu un drošību, un pēc tam sekoja prezentācijas no tām valstu pilsoņu 
paneļdiskusijām, kuras bija pabeigušas darbu un kurām bija ieteikumi šīs darba grupas kompetences 
jomā, proti, no Francijas, Nīderlandes un Vācijas paneļdiskusijām. Priekšsēdētāja arī aicināja tos darba 
grupas locekļus, kuri pirms šīs sanāksmes bija nosūtījuši rakstiskus komentārus, uzstāties un īsi izklāstīt 
savus argumentus. 
 
Eiropas, kā arī valstu pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvji (Vācijas paneļdiskusijas gadījumā, izmantojot 
rakstisku paziņojumu, ko nolasīja priekšsēdētāja) ziņoja par saviem ieteikumiem, uzsverot, ka to 
mērķis ir vidējā termiņā panākt saliedētāku ES, kurā iedzīvotāji apzinās kopīgu identitāti, pamatojoties 
uz tiesībām un kopīgām vērtībām. Pilsoņi, piemēram, minēja nepieciešamību aizsargāt neaizsargātas 
personas; panākt vispārēju pamatvajadzību, piemēram, mājokļu un veselības aprūpes, 
nodrošinājumu; veicināt aktīvu pilsoniskumu; nodrošināt tiesiskuma ievērošanu visās dalībvalstīs; 
izbeigt diskrimināciju dzimuma, seksualitātes, rases un reliģijas dēļ; labāk aizsargāt ES ārējās robežas; 
labāk integrēt migrantus; stiprināt ES kompetenci datu aizsardzības jomā; uzlabot mediju 
īpašumtiesību neatkarību un daudzveidību; nodrošināt labāku faktu pārbaudi, tostarp nolūkā labot 
platformās publicētu maldinošu informāciju par ES;  rīkoties, lai nodrošinātu iekļaujošāku darba tirgu, 
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veicot pozitīvus pasākumus, kas palīdzētu minoritātēm un neaizsargātām grupām;  apkarot korupciju 
un slēgt nodokļu oāzes; uzlabot dzīvnieku labturības standartus; nodrošināt lielāku ES autonomiju un 
spējas aizsardzības un drošības jomā; izveidot ikgadēju Eiropas festivālu un iestāties par Eiropas 
vērtībām starptautiskā mērogā.  Pilsoņi uzsvēra, ka vēlas saņemt skaidras atbildes uz saviem 
ieteikumiem un detalizētus paskaidrojumus, ja tiek apsvērts, vai būtu nepieciešams veikt turpmākus 
pasākumus. 
 
Pēc tam darba grupas locekļi atklātās diskusijās reaģēja uz šīm prezentācijām, paužot savu atbalstu vai 
iebildumus attiecībā uz dažādiem ieteikumiem vai pārdomājot, kā tos vislabāk īstenot.  
 
Daudzi darba grupas locekļi pauda atbalstu lielākajā daļā ieteikumu izvirzītajiem mērķiem, bieži 
uzsverot, ka dažiem no tiem, piemēram, attiecībā uz tiesiskumu, pilsoņu tiesību stiprināšanu un 
nediskrimināciju, ir vajadzīgs īpašs atbalsts. 
 
Vairāki darba grupas locekļi vērsa uzmanību uz citiem pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumiem vai 
daudzvalodu digitālās platformā paustajām idejām, piemēram, uz ES Pamattiesību hartas tiešu 
piemērojamību valstu tiesību aktiem, ES pasi kā pilsonības simbolu, nepieciešamību pēc kvalificēta 
vairākuma balsošanas, pieņemot lēmumus par 7. pantā paredzētajām sankcijām, ievērojami 
paplašinātu programmu ERASMUS, Eiropas konstitucionālā procesa atsākšanu, vienlaikus paturot 
prātā ar to saistītos riskus, un labāku aizsardzību uzņēmumiem pret novēlotu rēķinu apmaksu.  
 
Daži darba grupas locekļi iebilda pret konkrētiem ieteikumiem, piemēram, attiecībā uz 
lauksaimniecību, vienotu ES darba valodu, ikgadēju konferenci par tiesiskumu un vispārēju bērnu 
aprūpi. Savukārt citi brīdināja par riskiem, ko rada sasteigta jaunu dalībvalstu pievienošanās, ja tās nav 
gatavas vai ja ES nav gatava.  Daži pauda bažas par pārmērīgu ES iesaistīšanos jautājumos, kas būtu 
jāatstāj valstu iestāžu ziņā. 
 
Daži darba grupas locekļi nāca klajā ar alternatīvām tiem ierosinājumiem, kas iekļauti pilsoņu 
paneļdiskusiju ieteikumos, piemēram, sarkanajām kartītēm valstu parlamentiem, lai tiem būtu 
iespējams iebilst pret ES tiesību aktu priekšlikumiem, atcelt ES ekonomikas regulējumu un piešķirt 
lielāku autonomiju vai neatkarību reģioniem, kuri to vēlas. 
 
Daži darba grupas locekļi izvirzīja jautājumu par ieteikumu īstenojamību un lūdza precizēt, cik viegli 
tos varētu īstenot un vai daži no tiem jau ir iekļauti notiekošajās procedūrās. Citi apgalvoja, ka 
Konferences uzdevums ir norādīt, kas ir vēlams, neatkarīgi no iespējamām grūtībām ieteikumu 
īstenošanā.  Priekšsēdētāja uzsvēra, ka par to jālemj Konferences valdei vai līdzpriekšsēdētājiem, jo 
tas skar visas darba grupas. 
 
Daži dalībnieki paziņoja, ka ir iesnieguši vai sagatavojuši rakstiskas atbildes uz ieteikumiem, un 
priekšsēdētāja apliecināja, ka tās tiks pienācīgi ņemtas vērā. Viens darba grupas loceklis ierosināja 
nākamajā sanāksmē iesniegt sarakstu ar desmit digitālajā platformā visvairāk atbalstītajām idejām, kas 
ir darba grupas kompetencē, un uzaicināt to autorus uz darba grupas sanāksmi.  
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Divi dalībvalstu pārstāvji norādīja uz problēmu saistībā ar informācijas sniegšanu par valsts līmenī 
organizētām iniciatīvām un lūdza sniegt precizējumus par procesu saistībā ar valstu pilsoņu 
paneļdiskusiju un pasākumu devumu konferencē. 
 
Visbeidzot priekšsēdētāja noslēgumā deva vārdu pilsoņu pārstāvjiem. Daudzi no viņiem uzsvēra, ka ir 
jāveic efektīvi un pamanāmi turpmāki pasākumi saistībā ar viņu ieteikumiem, kā arī Konferences 
secinājumiem, tostarp sniedzot detalizētus paskaidrojumus par visiem priekšlikumiem, kas netiek 
ņemti vērā. 
 

3. Sanāksmes vadītājas noslēguma runa 

Věra JOUROVÁ pateicās dalībniekiem par viņu vērtīgo ieguldījumu. Viņa slēdza sanāksmi, secinot, ka: 

• Darba grupa turpinās apkopot idejas un viedokļus no visiem Konferences kanāliem (Eiropas 
un valstu pilsoņu paneļdiskusijām, daudzvalodu digitālās platformas). Viņa norādīja, ka 
nākamajās darba grupas sanāksmēs tiks atvēlēta nepieciešamā vieta tām valstu pilsoņu 
paneļdiskusijām, kuras vēl nav pabeigušas savu darbu, un paskaidroja, ka tehniskā līmenī 
notiek pastāvīga viedokļu apmaiņa par valstu pilsoņu paneļdiskusiju un pasākumu devumu, 
uzsverot, ka valstu paneļdiskusiju pārstāvji var piedalīties darba grupas un plenārsēdes 
sanāksmēs.   

• Pēc tam saņemtie atzinumi ir jāapkopo un jāiesniedz plenārsēdē piemērotā un saskaņotā 
formātā.  

• Šajā sakarībā konferences līdzpriekšsēdētājiem un valdei būtu jānosaka termiņš jaunu 
komentāru iesniegšanai, jo īpaši attiecībā uz platformu. Darba grupas locekļi ir savlaicīgi 
jāinformē par platformas darbības rezultātiem un tie tiks pienācīgi ņemti vērā.   

• Konference, visticamāk, noslēgsies 9. maijā, un tās galarezultāta pamatā vajadzētu būt 
konferences kanālu sniegtajam ieguldījumam.  

 

 


