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1. Priekšsēdētājas ievadvārdi 

 

Priekšsēdētāja Věra JOUROVÁ atklāja sanāksmi un sveica visus dalībniekus. Sanāksme notika 
hibrīdsanāksmes veidā. 40 no 52 darba grupas locekļiem piedalījās sanāksmē klātienē un 5 — attālināti;  no 
minētajiem dalībniekiem 27, tostarp lielākā daļa klātesošo, piedalījās diskusijā. 
 
Pēc tam priekšsēdētāja izklāstīja dažus no daudzajiem jautājumiem, kas ietilpst darba grupas kompetencē 

(piemēram, pamattiesības un brīvības, Eiropas identitāte, dzimumu līdztiesība, cīņa pret terorismu utt.). Viņa 

atsaucās uz līdz šim daudzvalodu digitālajā platformā paustajām idejām par vērtībām un tiesībām, 

tiesiskumu, drošību un prioritārajiem tematiem, kas noteikti Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusijas 

pirmajā sesijā (2. paneļdiskusijas 1. sesijas ziņojumu sk. šeit).  
 
Viņa norādīja, ka darba grupa decembrī varēs apspriest Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusijas ieteikumus.  
 
Pēc tam priekšsēdētāja deva vārdu visiem tiem, kas vēlējās izteikties diskusijā, un mudināja viņus ierobežot 
uzstāšanās laiku līdz divām minūtēm. 
 

 
2. Diskusija 
 
Daži sanāksmes dalībnieki izvirzīja jautājumus par sākotnējo procedūru, tostarp par to, kā darba grupai būtu 
jāorganizē diskusijas (piemēram, darba kārtība jāstrukturē atbilstīgi konkrētiem tematiem) un jāiepazīstina 
ar savu darbu plenārsēdē, kā arī par to, vai tikties arī starp plenārsēdēm. Daži dalībnieki arī aicināja padarīt 
darba grupas sanāksmes pārredzamākas, piemēram, izmantojot publisku straumēšanu tīmeklī un publiskojot 
visu dokumentāciju.  
 
Priekšsēdētāja atgādināja, ka darba grupa ņems vērā Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju rezultātus un platformā 
veikto ieguldījumu. Viņa arī piekrita tam, ka ir svarīgi nodrošināt darba grupas darba pārredzamību.  
 
Lielākā daļa dalībnieku uzsvēra, ka tiesiskums, vērtības un tiesības ir būtiska ES sastāvdaļa, kas ir jāsekmē un 
atkārtoti jāapstiprina. 
 
Daži uzdeva jautājumu par to, vai Konference par Eiropas nākotni pēc būtības ir pasākums redzējuma 
apzināšanai nolūkā uzlabot labi funkcionējošu tiesiskuma, vērtību un tiesību sistēmu, vai arī tās uzdevums ir 
strādāt pie reālas reformas. Daudzi aicināja panākt reālu konferences darba rezultātu. 
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=lv


 

 

Daži darba grupas locekļi aicināja skaidrāk definēt ES vērtības un ES vienotos standartus tiesiskuma jomā. Viņi 
bieži atzīmēja, ka ES ir kas vairāk nekā tikai vienotais tirgus. Tomēr citi sanāksmes dalībnieki uzsvēra, ka 
tiesiskums un ES vērtības jau ir labi definētas ES līgumos un Tiesas judikatūrā.   
 
Šajā sakarā dalībnieki apsprieda arī līdzsvaru, kas jāpanāk starp vienotajiem standartiem un atsevišķu valstu 
daudzveidību. Daudzi dalībnieki raksturoja ES kā uz noteikumiem balstītu sistēmu, kurā tiesiskumam 
vajadzētu būt neapstrīdamam principam. Tomēr daži dalībnieki norādīja, ka ir jāņem vērā valstu īpatnības. 
 
Turklāt daudzi uzstāja, ka ir jāuzlabo pašreizējo ES tiesību un vērtību faktiskā īstenošana, kas ir būtiski svarīga 
ES uzticamībai un leģitimitātei attiecībā uz iedzīvotājiem.  
Saistībā ar šo aicinājumu panākt konkrētus rezultātus vairāki dalībnieki norādīja, ka ES bez turpmākas 
kavēšanās būtu jānodrošina Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ievērošana.  
 
Daži dalībnieki norādīja uz ieguldījumu daudzvalodu digitālajā platformā un Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusijas 
pirmās sesijas iznākumu attiecībā uz ES pilsoņu tiesībām un ierosināja turpināt ES pilsonības statūtu izstrādi, 
nevis koncentrēties uz identitāti. Darba grupas locekļi šajā sakarā atzīmēja, ka paneļdiskusijām ir reāla iespēja 
noteikt ES politisko darba kārtību. 
 
Vairāki sanāksmes dalībnieki arī uzsvēra sociālo tiesību fundamentālo raksturu, jo tās nosaka pienācīgus 
darba un dzīves apstākļus kā ES tiesību un vērtību sistēmas galveno sastāvdaļu.  
 
Vairāki dalībnieki izvirzīja apspriešanai arī jautājumus par dezinformāciju, mediju brīvību, ģimeni, demogrāfiju 
un bērnu tiesībām.   
 
 
3. Priekšsēdētājas noslēguma runa 
 
Priekšsēdētāja V. JOUROVÁ diskusiju noslēdza, apkopojot galvenos dalībnieku izvirzītos jautājumus.  
 
Attiecībā uz darba organizāciju priekšsēdētāja atgādināja, ka: 

 viņa vērsīs valdes uzmanību uz vēlmi straumēt darba grupas diskusijas tiešssaistē;  

 darba grupas darba kārtība tiks izplatīta pirms katras sanāksmes, un tā neizslēgs tematus no plašākas 
darba grupas kompetenču jomas; 

 būtu jārisina jautājums par sadarbību ar citām darba grupām; 

 tiks risinātas jebkādas turpmākas mutiskās tulkošanas vajadzības; 

 viņa atgādināja, ka pilsoņu runaspersonu darba grupā izraudzīsies vēlāk. 
 
Attiecībā uz darbu pēc būtības viņa apkopoja šādas galvenās atziņas:  

 tiesiskums ir neapstrīdams princips, taču ir vajadzīgs plašāks dialogs un vienota izpratne; 
daudzveidībai ir jāpiešķir liela nozīme, bet tās pamatā jābūt kopīgiem standartiem;  

 ES ir jāpāriet no vārdiem uz darbiem; spēkā esošie noteikumi un principi būtu pilnībā jāpiemēro 
praksē; tas jo īpaši attiecas uz Eiropas Pamattiesību hartu; 

 ir atkārtoti jāapstiprina principi, uz kuriem ES balstās nevis kā vienotais tirgus, bet gan kā vērtību 
Savienība, un vienlaikus jārisina Brexit un Covid-19 krīzes radītās problēmas;  

 ir stingri jāaizstāv ES vērtības, apliecinot un pilnveidojot jau pastāvošās tiesiskuma, vērtību un tiesību 
definīcijas;  

 ir jāveic plašāka diskusija par vērtībām, tostarp saistībā ar korupciju un drošības apdraudējumiem; 

 ir jāizveido saikne ar sociālajām un bērnu tiesībām, tiesībām uz privātumu un mediju plurālismu; 

 ir jāturpina attīstīt ES pilsonības jēdzienu, nevis jādarbojas personīgās identitātes jomā.  
 
 
 
 



 

 

 

PIELIKUMS. Vērtību, tiesību, tiesiskuma un drošības jautājumu darba grupas locekļu saraksts 
 
 

Ilse  AIGNER  Reģionu komiteja 

Daniel  ANDERSSON Valstu parlamenti 

Valentina BALZANI  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Katarina BARLEY Eiropas Parlaments 

Paolo BARONE  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Nicolas BAY Eiropas Parlaments 

Ondřej  BENEŠÍK Valstu parlamenti 

Laurent BERGER Sociālie partneri 

Elsa BESTARD  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Vladimír BILČÍK Eiropas Parlaments 

Yves  CRUCHTEN Valstu parlamenti 

Katalin CSEH Eiropas Parlaments 

Gwendoline DELBOS-CORFIELD Eiropas Parlaments 

Klára DOBREV Eiropas Parlaments 

Mandy FALZON Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Petros  FASSOULAS Pilsoniskā sabiedrība 

Paula  FERNANDEZ VIANA   Reģionu komiteja 

Daniel FREUND Eiropas Parlaments 

Esteban GONZALEZ PONS Eiropas Parlaments 

Branko  GRIMS Valstu parlamenti 

Alice-Mary  HIGGINS Valstu parlamenti 

Richárd  HÖRCSIK Valstu parlamenti 

Gerhard HUEMER Sociālie partneri 

Věra JOUROVÁ Eiropas Komisija  

Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA Padome 

Martin KLUS Padome 

Jeppe KOFOD Padome 

Georgios KOTSIRAS Padome 

Hajnalka KOZMANE GOMBKOTO  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Karl-Heinz   LAMBERTZ Vietējais/reģionālais pārstāvis 

Tommy Kofoed LARSEN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Normunds LEGZDINS  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 



 

 

Christian  MOOS Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Rasmus  NORDQVIST Valstu parlamenti 

Ninni NORRA Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Maria Teresa PAGAZAURTUNDUA RUIZ Eiropas Parlaments 

Kacper  PŁAŻYŃSKI Valstu parlamenti 

Pere Joan  PONS Valstu parlamenti 

Michael ROTH Padome 

Jacek SARYUSZ-WOLSKI Eiropas Parlaments 

Joy Clara SCHAEFLEIN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Helmuth Franz SCHLAGOWSKI  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Helmut SCHOLZ Eiropas Parlaments 

Sjoerd  SJOERDSMA Valstu parlamenti 

Romana TOMC Eiropas Parlaments 

Tytti TUPPURAINEN Padome 

Štefan URBANEK  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Karl  VANLOUWE Valstu parlamenti 

Claudiu Marian VATAU  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Ozlem  YILDIRIM  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Kristīne ZONBERGA Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

 
 
 
 
 
 
 


