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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 
Eiropas demokrātijas jautājumu darba grupa, ko vada Manfred Weber (Eiropas Parlaments) 

2021. gada 17. decembrī plkst. 14.00–16.00 
 
 

1. Priekšsēdētāja ievadvārdi  
 

Sanāksme notika ar attālinātu dalību. Tika apspriesti jautājumi, kas bija iekļauti pirms sanāksmes 
izplatītajā darba kārtībā (sk. I pielikumu). Priekšsēdētājs paziņoja, ka Eiropas pilsoņu paneļdiskusija 
par Eiropas demokrātiju/vērtībām un tiesībām, tiesiskumu un drošību ir pieņēmusi ieteikumus, ar 
kuriem darba grupa varēs strādāt. Viņš aicināja uzsākt diskusijas pēc būtības un izklāstīja savu 
priekšlikumu organizēt darba grupas darbu piecos pīlāros: demokrātija un vēlēšanas, lēmumu 
pieņemšana, izpildvara, procedūras un subsidiaritāte, un iedzīvotāju līdzdalība un jaunatne. Viņš 
atgādināja, ka tā ir atvērta struktūra un tai var pievienot citus elementus.  
 

2. Diskusija 
 
Diskusija sākās ar prezentāciju par Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas par Eiropas demokrātiju/vērtībām, 
tiesībām, tiesiskumu un drošību pieņemtajiem ieteikumiem, kurus paneļdiskusijas dalībnieki pieņēma 
12. decembrī Florencē.  
 
Divi paneļdiskusijas pārstāvji sniedza pārskatu par ieteikumiem, koncentrējoties uz tiem, kas visciešāk 
saistīti ar darba grupas darba kārtību, un iepazīstinot ar vairākiem konkrētiem ieteikumiem, kas, 
viņuprāt, varētu uzlabot iedzīvotāju iesaisti, vēlēšanu procesu un lēmumu pieņemšanu Eiropas 
Savienībā. Viņi īpaši uzsvēra paneļdiskusijas ieteikumu vēl padziļinātāk saskaņot ES vēlēšanu likumu 
un stiprināt starpvalstu dimensiju Eiropas vēlēšanās, kā arī izstrādāt tiešsaistes platformas, kurās 
iedzīvotāji varētu sazināties ar lēmumu pieņēmējiem, izteikt savu viedokli par tiesību aktu 
priekšlikumiem un piekļūt uzticamai informācijai par Eiropas Savienību. Viņi arī norādīja uz ieteikumu 
ieviest Eiropas mēroga referendumu un pārskatīt balsošanas sistēmas ES iestādēs, lai ES darbs kļūtu 
efektīvāks, vienlaikus nodrošinot nepieciešamās garantijas mazākajām dalībvalstīm. Paužot uzskatu, 
ka kopumā paneļdiskusijas laikā izstrādāti spēcīgi ieteikumi, kas tika atbalstīti ar pārliecinošu 
vairākumu, pārstāvji uzsvēra, ka sagaida skaidru grafiku ieteikumu tālākai izskatīšanai.  
 
Sekojošajās debatēs konferences valdes līdzpriekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētājas vietniece 
D. Šuica atgādināja, ka Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pieņemtajiem ieteikumiem ir jābūt diskusiju 
centrā. Vairāki runātāji uzsvēra izglītības nozīmīgumu un nepieciešamību novērst informācijas 
trūkumu Eiropas jautājumos, uz ko bija norādījuši iedzīvotāji. Uz ieteikumiem, kas saistīti ar 
līdzdalības un balsstiesisko demokrātiju, tostarp pilsoņu asambleju strukturālo iekļaušanu, atsaucās 
vairākas reizes. Daži runātāji norādīja uz savu atbalstu ieteikumiem, kas saistīti ar mediju neatkarību. 
Atbilstoši sanāksmes tematam vairāku dalībnieku izteikumi skāra jautājumus, kas saistīti ar Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām un lēmumu pieņemšanu.  
 

2.1. Demokrātija un vēlēšanas 
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Vairāki runātāji komentēja Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas ieteikumu saskaņot vēlēšanu procedūras 
Eiropas vēlēšanās un virzīties uz balsošanu par Eiropas Savienības partijām, kuru sarakstos būtu 
kandidāti no dažādām dalībvalstīm. Centrālo ideju – tiekšanos pretim saskaņošanai – atbalstīja vairāki 
dalībnieki, vienlaikus tika pausti dažādi viedokļi par iespējamo balsošanas vecuma samazināšanu līdz 
16 gadiem. Šī jautājuma sakarā Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvji norādīja, ka šāds 
ierosinājums nesaņēma paneļdiskusijas dalībnieku vairākuma atbalstu un tādēļ netika iekļauts 
paneļdiskusijas ieteikumos. Ieteikums virzīties uz tādām Eiropas vēlēšanām, kurās balsotu par 
transnacionāliem sarakstiem, saņēma spēcīgu atbalstu no dažiem dalībniekiem, taču citi uzsvēra to, 
ka, apspriežot šo jautājumu, ir jāņem vērā visas no tā izrietošās sekas, un daži runātāji neatbalstīja šo 
ideju.  
 
Vienlaikus daži dalībnieki pauda atbalstu nepieciešamībai padarīt Eiropas politiskās partijas 
pamanāmākas un sasaistīt vēlēšanu rezultātus ar Komisijas priekšsēdētāja iecelšanu, izmantojot 
vadošā kandidāta sistēmu. Citi runātāji aicināja nodrošināt iekļaujošu līdzdalību vēlēšanās, iesaistot 
cilvēkus ar invaliditāti un minoritātes. Daži dalībnieki uzsvēra, ka Eiropas demokrātija ir jāattīsta arī 
ārpus vēlēšanu formāta, demokrātiju iekļaujot iedzīvotāju ikdienā un atbalstot pilsonisko līdzdalību 
un aktīvu pilsoniskumu. Tika pieminēts arī ekonomikas demokrātijas jautājums. Zināms atbalsts tika 
izrādīts ieteikumam mainīt ES iestāžu nosaukumus, lai skaidrāk norādītu uz katras iestādes funkcijām. 
 

2.2. Lēmumu pieņemšana 
 
Starp runātājiem arī izvērtās diskusija par dažādiem ES lēmumu pieņemšanas procesa aspektiem. 
Daži dalībnieki pauda atbalstu Eiropas Parlamenta pilnvaru paplašināšanai ekonomikas jomā un 
aicināja piešķirt tam likumdošanas iniciatīvas tiesības, lai paplašinātu parastās likumdošanas 
procedūras izmantošanu plašākam jautājumu lokam (piemēram, jautājumos, kas saistīti ar nodokļu 
uzlikšanas politiku, budžetu un pašu resursiem, sociālo lietu politiku un ārpolitiku) un nodrošinātu, ka 
Padome lēmumus pieņem ar kvalificētu vairākumu, nevis vienprātīgu balsojumu. Citi, savukārt, vērsa 
uzmanību uz nepieciešamību stiprināt nacionālos un reģionālos parlamentus, ņemot vērā direktīvu 
nozīmes samazināšanos pēdējās divās desmitgadēs salīdzinājumā ar regulām, deleģēto aktu skaita 
pieaugošo tendenci, kā arī nepieciešamību pārskatīt dzeltenās kartītes procedūru tās ierobežoto 
iespēju dēļ. Tika pieminēts tas, cik nozīmīga ir veiksmīgāka sociālo partneru un organizētas 
pilsoniskās sabiedrības iekļaušana, un skarts arī jautājums par ES lēmumu pieņemšanas procesa 
pārredzamību. 
 

3. Priekšsēdētāja noslēguma runa 
 
 
Priekšsēdētājs uzteica diskusiju, norādot, ka tā ir sniegusi vispārēju ieskatu darba grupas dalībnieku 
dažādajos viedokļos un skaidri norādījusi, kāds pienesums darba grupai būtu jāsniedz konferences 
plenārsēdes darbā. Viņš izteica gatavību nākamo darba grupas sanāksmi pārraidīt tīmekļa tiešraidē, 
ierosināja turpināt diskusiju nākamajā sanāksmē un uzsvēra nepieciešamību kā nākamo soli izvirzīt 
galveno ideju kopsavilkuma prezentēšanu, lai uzsāktu kopējas izpratnes rašanu par darba turpmāko 
virzību un potenciālo "veto" jautājumu apzināšanu. Viņš paredz, ka to varētu izdarīt nākamajā darba 
grupas sanāksmē. 
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I PIELIKUMS. 2021. gada 17. decembra sanāksmes darba kārtība 
 

 

 
 

EIROPAS DEMOKRĀTIJAS DARBA GRUPAS OTRĀS SANĀKSMES DARBA 
KĀRTĪBA  

 
 

Piektdien, 2021. gada 17. decembrī, plkst. 14.00–16.00 
(attālināti) 

 
 

1. Priekšsēdētāja ievadvārdi  
 

2. Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas (Eiropas demokrātija) ieteikumu izklāstīšana, kam 
sekos debates  
 

3. Diskusija par daudzvalodu digitālās platformas trešo starpposma ziņojumu 
 

4. Viedokļu apmaiņa par Eiropas demokrātiju 
4.1 Demokrātija un vēlēšanas 
4.2 Lēmumu pieņemšanas process ES 
 

5. Dažādi jautājumi 
 
 

6. Sanāksmes slēgšana 
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II PIELIKUMS. Eiropas demokrātijas jautājumu darba grupas locekļu saraksts 
 

Manfred WEBER (Eiropas Parlaments)  

   

Vārds Uzvārds Pārstāv 

      

   

Chiara ALICANDRO  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Michalakis ASIMAKIS  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Zoltán  BALCZÓ Valstu parlamenti 

Olga BAUM Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Matouš BELOHLAVEK  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Yamina BEN NAOUM 
Valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

Brando BENIFEI Eiropas Parlaments 

Mara BIZZOTTO Eiropas Parlaments 

Damian BOESELAGER Eiropas Parlaments 

Ioannis  BOURNOUS Valstu parlamenti 

Nicolai BOYSEN 
Valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

Martina BRAMBILLA  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Gari  CAPPELLI Valstu parlamenti 

Vasco CORDEIRO Reģionu komiteja 

Annemieke DE CLERCK  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Bruno  DIAS Valstu parlamenti 

Gašper  DOVŽAN Padome 

Aleksandra   DULKIEWICZ  Vietējais/reģionālais pārstāvis 

Pascal DURAND Eiropas Parlaments 

Anna ECHTERHOFF Pilsoniskā sabiedrība 

Sandro GOZI Eiropas Parlaments 

Eva Kjer  HANSEN Valstu parlamenti 

Pablo  HISPÁN Valstu parlamenti 

Pat  KELLY Padome 

Antonia KIEPER Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Wepke KINGMA Padome 

Tomáš KOZÁK Padome 

Zdzisław KRASNODĘBSKI Eiropas Parlaments 

Reinhold  LOPATKA Valstu parlamenti 

Esther LYNCH Sociālie partneri 

Evangelos MEIMARAKIS Eiropas Parlaments 

Aleksandar MILISOV  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Valstu parlamenti 

Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Anti  POOLAMETS Valstu parlamenti 

Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Padome 

Paulo RANGEL Eiropas Parlaments 
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Ariane  RODERT  
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja 

Hans  ROTHENBERG Valstu parlamenti 

Domènec Miquel RUIZ DEVESA Eiropas Parlaments 

Hermano  SANCHES RUIVO   Vietējais/reģionālais pārstāvis 

Axel  SCHÄFER Valstu parlamenti 

Kaspar SCHULTZ 
Valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

Pedro SILVA PEREIRA Eiropas Parlaments 

Sven SIMON Eiropas Parlaments 

Lucie  STUDNICNA  
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja 

Dubravka SUICA Eiropas Komisija 

Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Apostolos TZITZIKOSTAS Reģionu komiteja 

Bastiaan  VAN APELDOORN Valstu parlamenti 

Andris VĪTOLS Padome 

 
 


