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Konferences par Eiropas nākotni valdes  

septītās sanāksmes kopsavilkuma ziņojums 

pirmdiena, 2021. gada 20. septembris 

plkst. 16.15–17.45, Europa ēka (telpa S7, hibrīdsanāksme) 

Dalībnieki: dalībnieku sarakstu skatīt pielikumā 

Kopsavilkums un secinājumi: 
 
Konferences par Eiropas nākotni valde savu septīto sanāksmi rīkoja 2021. gada 
20. septembrī Padomes ēkā (hibrīdformātā). 
 

Septīto sanāksmi kopīgi vadīja Eiropas Parlamenta deputāts Guy VERHOFSTADT, Slovēnijas 
ES lietu valsts sekretārs Gašper DOVŽAN un Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas 
un demogrāfijas jautājumos Dubravka ŠUICA. Sanāksmi atklāja un slēdza DOVŽAN kungs. 
 
Līdzpriekšsēdētāji informēja valdi un apmainījās viedokļiem par Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijām un jo īpaši par pozitīvo pieredzi 1. paneļdiskusijas pirmajā sesijā, kas 17.–
19. septembrī notika Strasbūrā. 
 
Līdzpriekšsēdētāji arī informēja valdi un apmainījās viedokļiem par daudzvalodu digitālo 
platformu, tostarp starpposma ziņojumiem un platformas moderāciju. 
 
Valde apstiprināja 22. un 23. oktobra konferences plenārsēdes darba kārtības projektu, 
sagrupējot tematus rīta un pēcpusdienas sesijās. 
 
Valde rīkoja viedokļu apmaiņu par konferences atklāšanas plenārsēdi, un līdzpriekšsēdētāji 
turpinās detalizēti apspriest turpmākās plenārsēdes, paturot prātā šos apsvērumus. 
 

Līdzpriekšsēdētāji informēja valdi par stāvokli diskusijās par konferences plenārsēdes darba 
grupām un neatrisinātajiem jautājumiem un apsprieda tos ar dalībniekiem. 

 

Sanāksmi atklāja Gašper Dovžan (līdzpriekšsēdētājs), paužot gandarījumu par pirmo sesiju 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijā par spēcīgāku ekonomiku, sociālo taisnīgumu un 

nodarbinātību / jaunatni, sportu, kultūru un izglītību / digitālo pārkārtošanos, kura notika 

2021. gada 17.–19. septembrī. 
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1. Atjaunināta informācija par Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām 

Šo darba kārtības punktu vadīja Guy Verhofstadt (līdzpriekšsēdētājs), kurš sniedza pozitīvu 

novērtējumu par 1. paneļdiskusijas (spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un 

nodarbinātība / jaunatne, sports, kultūra un izglītība / digitālā pārkārtošanās) pirmo sesiju. 

Viņš uzsvēra iesaistīto pilsoņu līdzdalību un pozitīvo pieredzi. Pirmajā paneļdiskusijā tika 

sekmīgi apzināti pieci darba virzieni, no kuriem katrs ietvēra vairākus apakštematus, 

nākamajām divām darba sesijām: "darbs Eiropā", "ekonomika nākotnei", "taisnīga 

sabiedrība", "mācīšanās Eiropā" un "ētiska un droša digitālā pārkārtošanās". Paneļdiskusijā 

tika arī izvēlēti 20 pārstāvji konferences plenārsēdei. Strasbūrā darbojās daudzi mediji, kā 

rezultātā šī pirmā sesija tika atspoguļota medijos. 

Dubravka Šuica (līdzpriekšsēdētāja) vienlīdz uzsvēra šā lielākā konferences notikuma 

pozitīvo sākumu. Viņa atminējās iespaidīgos skatus, kā šie pilsoņi – dažādas izcelsmes, 

dažādu vecumu un no dažādām dalībvalstīm – sēž plenārsēžu zālē Strasbūrā, un atgādināja, 

ka ir jānodrošina, lai pilsoņi plenārsēdē būtu spēcīgi pārstāvēti. Līdzpriekšsēdētāja norādīja, 

ka pilsoņu izvēlētie darba virzieni atspoguļo pienesumus digitālajā platformā. Viņa aicināja  

visus maksimāli palielināt komunikācijas centienus, lai popularizētu konferenci.  

Arī Gašper Dovžan (līdzpriekšsēdētājs) pozitīvi novērtēja šo pirmo paneļdiskusijas sesiju.  

 

Viedokļu apmaiņā:  

 dalībnieki piekrita šīs pirmās paneļdiskusijas sesijas pozitīvajam novērtējumam; 

 vairāki dalībnieki uzdeva jautājumus par ekspertiem, kas ievadīja paneļdiskusiju, kā 

arī par moderatoru izvēli; 

 tika uzdoti jautājumi par paneļdiskusijas sastāvu; 

 daži dalībnieki lūdza paneļdiskusijās paredzēt lielāku skaitu novērotāju no valdes;  

 vairāki dalībnieki uzdeva jautājumu par to, kā Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju darbs 

tiks izmantots plenārsēdē.  

Guy Verhofstadt (līdzpriekšsēdētājs) atgādināja, ka divas konferences plenārsēdes ir veltītas 

pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumu apspriešanai un ka paneļdiskusiju pārstāvji ir pilntiesīgi 

plenārsēdes un tās darba grupu locekļi, tādējādi nodrošinot skaidru saikni starp Eiropas 

pilsoņu paneļdiskusijām un plenārsēdi. Viņš arī norādīja, ka paneļdiskusiju ieteikumi būs 

jāatspoguļo konferences galīgajā iznākumā.  

Līdzpriekšsēdētāji informēja, ka platformā ir pieejami ekspertu vārdi un biogrāfijas un ka 

moderatori ir pieredzējuši profesionāļi un ietilpst ārējo pakalpojumu sniedzēju konsorcijā. 

Attiecībā uz novērotāju skaitu no valdes Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās, lai gan var būt 

zināma elastība attiecībā uz skaitu, iedzīvotāji nebūtu jāizstumj un pastāv praktiski 

ierobežojumi. Jebkurā gadījumā visas Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju plenārsēdes diskusijas 

tiek straumētas tiešsaistē daudzvalodu digitālās platformas sākumlapā. 
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Secinājums: 

Līdzpriekšsēdētāji informēja valdi un apmainījās viedokļiem par Eiropas pilsoņu 

paneļdiskusijām un jo īpaši par pozitīvo pieredzi 1. paneļdiskusijas pirmajā sesijā, kas 17.–

19. septembrī notika Strasbūrā. 

 

2. Daudzvalodu digitālā platforma: līdzpriekšsēdētāju sniegta informācija un viedokļu 

apmaiņa – starpposma ziņojumi – platformas moderācija 

Šo darba kārtības punktu vadīja Dubravka Šuica (līdzpriekšsēdētāja), kura informēja, ka 

Eiropas Parlamenta un Komisijas vadītās komunikācijas kampaņas ir devušas rezultātus – 

platformu ir apmeklējuši vairāk nekā 3 miljoni unikālo apmeklētāju, bet ir jādara vairāk, lai 

nodrošinātu aktīvu līdzdalību. Paredzams, ka Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas veicinās interesi 

un līdzdalību platformā. Līdzpriekšsēdētāja iepazīstināja ar pirmo starpposma ziņojumu, kas 

platformā ir pieejams visās 24 valodās. Ziņojuma mērķis ir sniegt pārskatu par pilsoņu 

pienesumiem platformā, kas ir galvenā vieta, kur iedzīvotāji var paust savu viedokli un 

idejas. Ziņojumu ir sagatavojis pakalpojumu sniedzējs, kas strādā saskaņā ar līgumu ar 

Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorātu. Minētajā ziņojumā galvenā uzmanība ir 

pievērsta kvalitatīvai pienesumu analīzei, un ideju kartes tajā palīdz vizualizēt dažādas ideju 

kopas. Līdzpriekšsēdētāja uzsvēra, ka pirmajā paneļdiskusijas sesijā iedzīvotāji tika 

iepazīstināti ar starpposma ziņojumu un ideju kartēm. Viņa informēja, ka otrais starpposma 

ziņojums ir paredzēts oktobra vidū. 

Attiecībā uz platformas moderāciju līdzpriekšsēdētāja informēja, ka līdz šim nav konstatētas 

būtiskas problēmas. Viņa uzsvēra – moderācijas galvenie mērķi ir nodrošināt, ka tiek pilnībā 

ievērota konferences harta, ka platforma tiek izmantota paredzētajam mērķim un ka tā 

joprojām ir telpa, kurā pilsoņi no dažādām vidēm, sabiedrības slāņiem un visiem Eiropas 

Savienības nostūriem jūtas ērti un ir laipni aicināti sniegt savu ieguldījumu. 

Līdzpriekšsēdētāja norādīja, ka platformu vada moderatoru komanda, kura noslēgusi līgumu 

ar Eiropas Komisiju un kuras darbību uzrauga kopīgais sekretariāts konferences valdes vārdā. 

Moderatoru komanda pārskata saturu platformā pēc tam, kad tas ir ievietots, iepriekšējas 

moderācijas par saturu nav, un, ja pienesums ir paslēpts, lietotājs saņem no moderatoru 

komandas ziņojumu, kurā izskaidrots šīs darbības iemesls. 

Viedokļu apmaiņā:  

 Kopumā dalībnieki uzskatīja, ka ziņojums ir labi izstrādāts un līdzsvarotā veidā 

atspoguļo ieguldījumu, un viņi uzsvēra ideju karšu lietderību; 

 daži dalībnieki pauda bažas par to, ka platforma joprojām nav pietiekami pamanāma, 

un ziņoja par darbībām, ko tie ir veikuši, lai to darītu zināmu savos tīklos; 

 daži dalībnieki pauda bažas par konkrētiem ziņojuma aspektiem, jo īpaši par 

konkrēta satura atspoguļošanu kopsavilkumā, iespējamu netiešu sarindošanu tematu 

secībā,  

 ideju un pasākumu izsvēršanu un atsauci uz konkrētām dalībvalstīm; 
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 daži dalībnieki uzstāja, lai minētie ziņojumi tiktu izskatīti plenārsēdē un tās darba 

grupās; 

 viens dalībnieks arī apšaubīja, vai šajā ziņojumā būtu jāiesaista valde.  

Līdzpriekšsēdētāji ņēma vērā izvirzītos jautājumus un uzsvēra, ka šo ziņojumu pārskatīšana 

nav un nevar būt valdes uzdevums, jo tas nav politisks uzdevums. Līdzpriekšsēdētāji arī 

apstiprināja, ka oktobra plenārsēdē būs darba kārtības punkts par starpposma ziņojumiem 

un tādējādi varēs padziļināti apspriest šo jautājumu.  

Secinājums:  

Līdzpriekšsēdētāji arī informēja valdi un apmainījās viedokļiem par daudzvalodu digitālo 

platformu, tostarp starpposma ziņojumiem un platformas moderāciju. 

 

3. Konferences plenārsēde 22. un 23. oktobrī – ierosinātā darba kārtība: apstiprināšana – 

viedokļu apmaiņa par atklāšanas plenārsēdi 

Gašper Dovžan (līdzpriekšsēdētājs) iepazīstināja ar plenārsēdes darba kārtības projektu. Guy 

Verhofstadt (līdzpriekšsēdētājs) ierosināja, ka darba kārtība būtu jāorganizē divos debašu 

blokos, no rīta galveno uzmanību pievēršot Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām, valstu 

pasākumiem un paneļdiskusijām, un Eiropas Jaunatnes pasākumam, bet pēcpusdienā 

koncentrējoties uz platformu. Darba kārtības projektu attiecīgi apstiprināja. 

Turpmākajās diskusijās dalībnieki plašāk apmainījās viedokļiem par konferences plenārsēdi, 

izdarot secinājumus no atklāšanas plenārsēdes 19. jūnijā un aktualizējot šādus jautājumus: 

 dalībnieki bija vienisprātis, ka plenārsēdei vajadzētu būt interaktīvākai, dodot iespēju 

rīkot reālas debates un vairāk koncentrējoties uz saturu;  

 daži dalībnieki vēlējās zināt, kā viņu faktiskais ieguldījums saturā var noderēt 

procesā;  

 tika izvirzīts jautājums par Rietumbalkānu valstu iesaisti. 

Guy Verhofstadt (līdzpriekšsēdētājs) piekrita dalībniekiem, ka debates atklāšanas plenārsēdē 

sastāv no īsām uzrunām ar ierobežotu runātāju mijiedarbību. Viņš ierosināja katram 

plenārsēdes komponentam papildus uzstāšanās laikam piešķirt noteiktu laika kredītu 

reaģēšanai uz citu komponentu pārstāvju intervencēm; šo kredītu tie izmantotu pēc saviem 

ieskatiem. 

Līdzpriekšsēdētāji uzsvēra, ka viņi turpinās detalizēti apspriest plenārsēdi, paturot prātā šos 

apsvērumus. 

Attiecībā uz Rietumbalkāniem līdzpriekšsēdētāji atgādināja, ka Rietumbalkānu valstis oficiāli 

nepiedalās konferences procesā, taču viņi atkārtoti apliecināja, ka ir gatavi rast piemērotus 

veidus to iesaistīšanai. 

Saistībā ar Reglamentu tika atkārtots aicinājums grozīt Reglamenta 7. zemsvītras piezīmi, lai 

arī sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām personām plenārsēdē paredzētu iespēju 

fiksēt atšķirīgus viedokļus.  
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Līdzpriekšsēdētāji paskaidroja, ka drīzumā tiks nosūtīta rakstiska atbilde uz šo jautājumu.  

Secinājums:  

Valde apstiprināja 22. un 23. oktobra konferences plenārsēdes darba kārtības projektu, 

sagrupējot tematus rīta un pēcpusdienas sesijās. 

Valde rīkoja viedokļu apmaiņu par konferences atklāšanas plenārsēdi, un 

līdzpriekšsēdētāji turpinās detalizēti apspriest turpmākās plenārsēdes, paturot prātā šos 

apsvērumus. 

 

4. Konferences plenārsēdes darba grupas: līdzpriekšsēdētāju sniegta informācija 

Šo darba kārtības punktu vadīja Gašper Dovžan (līdzpriekšsēdētājs). Viņš informēja, ka 

vasarā no Padomes puses ir panākts progress attiecībā uz darba grupām, kā arī starp 

līdzpriekšsēdētājiem to pēdējā sanāksmē un ka turpināsies darbs pie pēdējiem 

neatrisinātajiem jautājumiem, proti, kā darba grupu darbu prezentēt konferences 

plenārsēdē un kurš to dara. Viņš norādīja, ka konferences plenārsēdei arī turpmāk vajadzētu 

būt debašu vietai, un pauda uzskatu, ka darba grupu iznākumam arī turpmāk vajadzētu būt 

neformālam, uzsverot savas bažas, ka darba grupu rakstiskie ziņojumi aizēnotu konferences 

plenārsēdes darbu. 

Dubravka Šuica (līdzpriekšsēdētāja) apstiprināja savu vēlmi panākt vienošanos par šiem 

pēdējiem neatrisinātajiem jautājumiem un uzsvēra, ka ir svarīgi, lai pilsoņi darba grupas 

vārdā kopā ar priekšsēdētāju ziņotu konferences plenārsēdē.  

Guy Verhofstadt (līdzpriekšsēdētājs) aicināja pēc iespējas ātrāk atrisināt darba grupu 

jautājumu, lai sāktu diskusijas pēc būtības un pārtrauktu procedūru apspriešanu. Viņš 

norādīja, ka darba grupas priekšsēdētājam, kas pārstāv visu darba grupu, vajadzētu 

iepazīstināt ar darba grupas darbu plenārsēdē, tūlīt pēc tam darba grupā saņemot pilsoņu 

paneļdiskusiju pārstāvja reakciju. Viņš pauda viedokli, ka darba grupām ir jānosūta rakstisks 

kopsavilkums visiem plenārsēdes dalībniekiem, lai nodrošinātu pārredzamību un visu 

plenārsēžu dalībnieku līdztiesību.  

Turpmākajās diskusijās:  

 daži uzsvēra, ka iebilst pret jebkāda veida rakstisku darba grupu ziņojumu, savukārt 

citi uzstāja, ka plenārsēdē ir jāiesniedz rakstiski ziņojumi;  

 tika uzdots jautājums par darba grupu faktisko mērķi;  

 citi uzsvēra darba grupu lielo nozīmīgumu un uzskatīja, ka šīs grupas ir padziļinātu 

diskusiju iespēja konferences kontekstā; 
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 vairāki dalībnieki aicināja ātri panākt vienošanos un ātri sākt darba grupas. 

Līdzpriekšsēdētāji turpinās diskusijas par konferences plenārsēžu darba grupu kārtību.  

Secinājums:  

Līdzpriekšsēdētāji informēja valdi par stāvokli diskusijās par konferences plenārsēdes 

darba grupām un neatrisinātajiem jautājumiem un apsprieda tos ar dalībniekiem. 

 

Nākamā sanāksme:  

nākamās valdes sanāksmes datums nav noteikts. 

Kontaktinformācija:  Susanne Höke, kopīgā sekretariāta locekle 
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KONFERENCES PAR EIROPAS NĀKOTNI VALDES SANĀKSME 

2021. gada 20. septembris, plkst. 16.15–18.00, EUROPA ēkas telpa S7 un virtuālā piekļuve 

  
DALĪBNIEKU SARAKSTS 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  

CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 
State Secretary for EU Affairs 

  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Ms Judit VARGA 
Minister of Justice 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
-Director General for European Affairs 
-Secretary General a.i. 

  

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)  
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mme Sabine Thillaye (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

M. Jean-François Rapin (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 

Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS  
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General of ETUC 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 

EXCUSED 

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

 

 


