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Darba grupas

Pilnvaras

[Pielikums koncepcijas dokumentam par plenārsēžu organizēšanu]

I.

A. Saskaņā ar Konferences par Eiropas nākotni (konference) reglamentu konferences Valdes
līdzpriekšsēdētāji konferences plenārsēdē ierosināja izveidot deviņas tematiskās darba grupas
(sk. ierosināto darba grupu sarakstu šā koncepcijas dokumenta pielikumā). Šī gada 19. jūnijā
līdzpriekšsēdētāji iepazīstināja plenārsēdi ar priekšlikumu par tematisko darba grupu
organizēšanu, kas atbalstīja šo priekšlikumu.

B. Konferences Valdes līdzpriekšsēdētāji iecels katras darba grupas priekšsēdētāju (2 no
Eiropas Parlamenta, 2 no Padomes, 2 no Komisijas, 2 no valstu parlamentiem, 1 no Eiropas
Jaunatnes foruma). Darba grupu, to priekšsēdētāju un locekļu sarakstu publicē Daudzvalodu
digitālajā platformā.

II.

Darba grupu sastāvu galīgajā redakcijā izstrādās konferences Valdes līdzpriekšsēdētāji,
pamatojoties uz priekšlikumu par konferences plenārsēdes1 daļām, ņemot vērā ne vairāk kā trīs
locekļu paustās vēlmes, kuru pamatā ir šādi noteikumi:

 katrs konferences plenārsēdes dalībnieks varēs piedalīties tikai vienā darba grupā2;

1Kā noteikts Konferences par Eiropas nākotni reglamentā.

2Eiropas Komisijas locekļi piedalīsies darba grupās, kurās apspriež viņu atbildības jomā iekļautos jautājumus, kā
paredzēts Konferences reglamenta 16. pantā.
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 katrā darba grupā būs vismaz 40 locekļi, un tām būtu jāatspoguļo arī dažādo plenārsēdes
daļu proporcijas3. Eiropas pilsoņu grupu pārstāvjiem būtu jāpiedalās darba grupās par
tiem pašiem tematiem, pie kuriem viņi strādā4.

III.

A. Darba grupas sniedz ieguldījumu konferences plenārsēdes debašu un priekšlikumu
sagatavošanā saskaņā ar kopīgās deklarācijas un reglamenta parametriem.

Viņi to dara, apspriežot attiecīgo valstu un Eiropas pilsoņu grupu ieteikumus, kā arī
Daudzvalodu digitālās platformas ieguldījumu, kas saistīts ar konferences ietvaros
apkopotajiem darba grupas tematiem.

B. Darba grupas strādā, pamatojoties uz konsensu, kā noteikts Konferences reglamenta
17. panta 7. zemsvītras piezīmē.

C. Priekšsēdētājs un runaspersona, kuru izvēlēsies no darba grupā esošajiem Eiropas pilsoņu
grupu pārstāvjiem, iepazīstinās plenārsēdi ar darba grupas rezultātiem.

D. Darba grupas priekšsēdētājam palīdzēs kopīgais sekretariāts.

3Indikatīvi tas nozīmētu, ka: 12 – Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem, 6 – Padomei, 3 – valstu pilsoņu
paneļdiskusiju vai pasākumu pārstāvjiem, pa diviem – Reģionu komitejai un Ekonomikas un sociālo lietu
komitejai, 1 vai 2 — sociālajiem partneriem, 1 – pilsoniskajai sabiedrībai un 1 – vēlētiem vietējo un reģionālo
pašvaldību locekļiem, kā arī Eiropas pilsoņu grupu pārstāvjiem (sk. nākamo zemsvītras piezīmi).

4Praksē tas nozīmētu, ka darba grupās “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums, nodarbinātība”, “Izglītība,
jaunatne, kultūra, sports” un “Digitālā pārveide” vajadzētu būt 6 vai 7 pārstāvjiem no Eiropas pilsoņu grupām, bet
visās pārējās darba grupās — 10 pārstāvjiem.
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IV.

A. Darba grupas priekšsēdētājs sanāksmes sasauks laikā, kas noteikts konferences plenārsēdes
darba kārtībā5.

Ja tas nav iespējams nepieciešamo loģistikas un valodas resursu trūkuma dēļ, līdzpriekšsēdētāji
ierosinās alternatīvus laikus. Pēc priekšsēdētāja pieprasījuma var sasaukt papildu sanāksmes,
vienojoties ar Valdes līdzpriekšsēdētājiem un visām darba grupas daļām.

B. Priekšsēdētājs nodrošina uzstāšanās laika taisnīgu sadalījumu visām darba grupas daļām,
tostarp iedzīvotājiem.

V

A. Kopīgais sekretariāts priekšsēdētāja vadībā un saziņā ar darba grupas locekļiem sagatavo
kopsavilkumu par katru darba grupas sanāksmi. Tas būs pienācīgi pieejams Daudzvalodu
digitālās platformas plenārsēdes sadaļā.

B. Darba grupas sanāksmēs piedalās tikai to attiecīgie konferences plenārsēžu locekļi, viens
katra darba grupas locekļa līdzstrādnieks un Konferences kopīgā sekretariāta personāls.

C. Jebkurai turpmākai šo pilnvaru grozīšanai un jaunu noteikumu iekļaušanai ir vajadzīga trīs
konferences līdzpriekšsēdētāju piekrišana.

5Darba grupu sanāksmju laiki nesakritīs ne ar plenārsēžu debatēm, ne to starplaikiem.


