
 

Konferences par Eiropas nākotni valdes sestās sanāksmes kopsavilkuma ziņojums 

Pirmdiena, 2021. gada 19. jūlijs

plkst. 16.00–18.00, Europa ēka (telpa S7, hibrīdsanāksme)

Dalībnieki: dalībnieku sarakstu skatīt pielikumā

Kopsavilkums un secinājumi: 

Konferences par Eiropas nākotni valde savu sesto sanāksmi rīkoja 2021. gada 19. jūlijā
Padomes ēkā (hibrīdformātā).

Sesto 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.

Valde apstiprināja grozījumu Konferences reglamenta 16. pantā attiecībā uz vietējo un
reģionālo pašvaldību un sociālo partneru lielāku pārstāvību konferences plenārsēdē.

Līdzpriekšsēdētāji informēja valdi par atjaunināto praktisko kārtību Eiropas pilsoņu
paneļdiskusiju organizēšanai, jo īpaši attiecībā uz paneļdiskusiju secību un atrašanās
vietām, un par metodiku, kā strukturēt tematus. 

Līdzpriekšsēdētāji arī informēja valdi par pašreizējo stāvokli saistībā ar gatavošanos
konferences plenārsēžu darba grupām. 
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Līdzpriekšsēdētāji informēja valdi par kopīgo komunikācijas plānu attiecībā uz konferenci
par Eiropas nākotni. 

Sanāksmi atklāja Gašper Dovžan (līdzpriekšsēdētājs).



 

1. Grozījums Konferences reglamenta 16. pantā par vietējo un reģionālo pašvaldību
un sociālo partneru pārstāvību konferences plenārsēdē 

Dubravka Šuica (līdzpriekšsēdētāja) vadīja šo darba kārtības punktu un iepazīstināja ar
līdzpriekšsēdētāju priekšlikumu grozīt 16. pantu, lai plenārsēdē palielinātu sociālo partneru
un vietējo un reģionālo vēlēto pārstāvju skaitu. Valdei tika ierosināts šāds 16. panta
grozījums:

- palielināt sociālo partneru vietu skaitu no 8 uz 12 pārstāvjiem;
- pievienot 6 vēlētus pārstāvjus no reģionālajām pašvaldībām un 6 vēlētus pārstāvjus

no vietējām pašvaldībām.

Sekojošajā diskusijā dalībnieki pauda plašu atbalstu ierosinātajam grozījumam. 

Sociālie partneri tika aicināti izvirzīt vēl četrus plenārsēdes locekļus, un Reģionu komiteja
tika aicināta koordinēt sešu vēlēto reģionālo pārstāvju un sešu vēlēto vietējo pārstāvju
līdzsvarotu izvirzīšanu, nodrošinot, ka šie pārstāvji pašlaik nav Reģionu komitejas locekļi. 

Tika izteikti vairāki lūgumi par iespēju ļaut aizstājējiem piedalīties valdes un plenārsēdes
sanāksmēs. Līdzpriekšsēdētāji atsaucās uz iepriekš saskaņoto nostāju, kas to nepieļauj; ir
iespējamas izmaiņas delegāciju sastāvā, ja tas vajadzīgs un ja līdzpriekšsēdētāji tiek
informēti, taču konkrētas sanāksmes aizstājēji nevar apmeklēt. Turklāt saistībā ar šo darba
kārtības punktu tika izvirzīts arī lūgums konferencē iekļaut Rietumbalkānus.

Priekšsēdētāja rezumēja, ka valde ir apstiprinājusi šo reglamenta 16. panta grozījumu. 

Secinājums: 

Valde apstiprināja grozījumu Konferences reglamenta 16. pantā attiecībā uz
vietējo un reģionālo pašvaldību un sociālo partneru lielāku pārstāvību
konferences plenārsēdē.
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2. Atjaunināta Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju organizēšanas praktiskā kārtība: 
līdzpriekšsēdētāju sniegta informācija 

Dubravka Šuica (līdzpriekšsēdētāja) vadīja šo darba kārtības punktu, uzsverot kārtības
atjauninājumus, kas tika izplatīti pirms sanāksmes, proti, jaunos elementus attiecībā uz
paneļdiskusiju secību, to atrašanās vietām un metodiku diskusiju organizēšanai.
Priekšsēdētāja arī informēja valdi par pašreizējo stāvokli atlases procesā, paskaidrojot, ka
jau ir atlasīti aptuveni 500 pilsoņi no 800 un ka atlases process tiks pabeigts līdz augusta
vidum. Līdzpriekšsēdētāja uzsvēra, ka, lai gan ir cieši jāseko epidemioloģiskajai situācijai,
ir svarīgi, lai paneļdiskusijas notiktu klātienē. Turklāt viņa ieteica, ka arī valstu pilsoņu
paneļdiskusijas būtu jāizvēlas pēc nejaušības principa un ka tām būtu jādarbojas saskaņā
ar sniegtajiem norādījumiem.

Turpmākajā diskusijā dalībnieki kopumā atzinīgi novērtēja atjaunināto kārtību. 

Cita starpā tika uzdoti jautājumi un izteiktas piezīmes par atlases procesu, lūdzot lielāku
pārredzamību un pamatojumu saistībā ar atlasīto pilsoņu pārstāvību. Līdzpriekšsēdētāja
Šuica paskaidroja, ka par atlasi atbildīgais ārpakalpojumu sniedzējs procesa beigās sniegs
informāciju, kurā būs izskaidrota atbilstība atlases kritērijiem.

Tika uzdoti arī daži jautājumi par to, kā pilsoņi var izvēlēties tematus, uz ko būtu
jākoncentrējas, jo īpaši ņemot vērā paneļdiskusiju ierobežoto laiku un plašos tematus.
Līdzpriekšsēdētāji paskaidroja, ka pakalpojumu sniedzējs sagatavos starpposma
ziņojumu, kurā būs aprakstīts un analizēts daudzvalodu digitālās platformas ieguldījums
un kurš būs pieejams septembra sākumā. Viņi atzīmēja, ka šis starpposma ziņojums
kalpos par labu pamatu paneļdiskusiju dalībniekiem tematu izvēlei un ka viņi varēs brīvi
noteikt savas prioritātes vai apspriest jebkādus papildu jautājumus. Līdzpriekšsēdētāji arī
norādīja, ka Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās iesaistīsies neatkarīgi eksperti. 

Secinājums: 

Līdzpriekšsēdētāji informēja valdi par atjaunināto praktisko kārtību Eiropas

pilsoņu paneļdiskusiju organizēšanai, jo īpaši attiecībā uz paneļdiskusiju secību

un atrašanās vietām, un par metodiku, kā strukturēt tematus. 



 

3. Konferences plenārsēdes darba grupas: līdzpriekšsēdētāju sniegta informācija

Gašper Dovžan (līdzpriekšsēdētājs) vadīja šo darba kārtības punktu un izskaidroja
pašreizējo stāvokli diskusijās par darba grupām, uzsverot, ka darba grupas nav
paredzētas kopīgajā deklarācijā, bet ir ieviestas reglamentā kā darba sagatavošanas
struktūra, lai atvieglotu plenārsēžu diskusijas. Viņš norādīja, ka vēl nav panākts
kompromiss vairākos jautājumos, piemēram, par darba grupu lomu, sanāksmju biežumu,
ziņošanu utt. Viņš norādīja, ka joprojām ir vajadzīgas diskusijas Padomē, lai noteiktu tās
nostāju, taču vajadzētu būt iespējai panākt kompromisu septembrī.

Līdzpriekšsēdētāja Šuica apgalvoja, ka darba grupām būtu jāaprobežojas ar plenārsēdes
sagatavošanu, pamatojoties uz pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumiem, un pilsoņiem vajadzētu
būt to centrā, proti, ar Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvi kā katras darba grupas
referentu, iespējams, kopā ar priekšsēdētāju, lai nodrošinātu saikni starp paneļdiskusijām
un plenārsēdi. Viņa arī mudināja darba grupas rīkot plenārsēdei atvēlētajos datumos, lai
ierobežotu slogu pilsoņiem. Kopējam sekretariātam būtu jāatbalsta darba grupas, un
priekšsēdētājiem varētu būt zināma elastība attiecībā uz uzstāšanās laiku.
Līdzpriekšsēdētāja Šuica uzsvēra, ka vienošanās būtu jāpanāk drīz pēc vasaras, lai
neveltītu vairāk laika procedūras jautājumiem. 

Līdzpriekšsēdētājs Verhofstadt aicināja pēc iespējas ātrāk panākt vienošanos par darba
grupām, lai konference varētu virzīties uz priekšu. Viņš mudināja darba grupas sākt darbu
oktobra plenārsēdē, pamatojoties uz daudzvalodu digitālās platformas ziņojumiem un
valstu pilsoņu paneļdiskusiju un pasākumu ieteikumiem, šajā sakarā atsaucoties uz
reglamentu, un to, ka darba grupām būtu jāsagatavo plenārsēdes priekšlikumi rakstiski.
Viņš mudināja uzticēties darba grupu priekšsēdētājiem un dot viņiem zināmu elastību
darba organizēšanā. Viņš norādīja, ka katras darba grupas priekšsēdētājam būtu
jāiesniedz plenārsēdei darba rezultāti, kam tūlīt pēc tam jāseko darba grupas Eiropas
pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvja reakcijai, sniedzot savu vērtējumu. 

Turpmākajās diskusijās:

- daži dalībnieki pauda bažas, atgādinot par mērķi izveidot kompaktu struktūru, kuras
centrā ir pilsoņi, uzstājot, ka darba grupas ir neformālas un ka ir svarīgi, lai darba grupu
sanāksmes notiktu plenārsēdei atvēlētajā laikā;

- daži dalībnieki uzsvēra darba grupu nozīmi plenārsēdes sagatavošanā, izskatot
priekšlikumus, un mudināja darba grupas drīz sākt darbu;

- tika izvirzīts arī jautājums par nepieciešamību rīkot darba grupu sanāksmes pirms
oktobra plenārsēdes, pamatojoties uz komentāriem daudzvalodu digitālajā platformā. 

Līdzpriekšsēdētājs Dovžan pieņēma zināšanai visus komentārus un secināja, ka
diskusijas turpināsies ar mērķi septembrī panākt vienošanos.
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Secinājums: 

Līdzpriekšsēdētāji arī informēja valdi par pašreizējo stāvokli saistībā ar

gatavošanos konferences plenārsēžu darba grupām.



 

4. Kopīgais komunikācijas plāns attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni: 
līdzpriekšsēdētāju sniegta informācija

Guy Verhofstadt (līdzpriekšsēdētājs) vadīja šo darba kārtības punktu un informēja valdi
par kopīgo komunikācijas plānu, ko pēc valdes 26. maija lūguma ir izstrādājuši Eiropas
Parlamenta, Padomes un Komisijas komunikācijas ģenerāldirektorāti, un pauda
gandarījumu par iespējamiem turpmākiem ierosinājumiem. Viņš informēja, ka kopīgais
komunikācijas plāns jau ir devis rezultātus, kā to rāda daudzvalodu digitālās platformas
apmeklējumu pieaugums.

Līdzpriekšsēdētājs Verhofstadt minēja iespēju izmantot slavenas personas, piemēram,
sportistus, lai popularizētu daudzvalodu digitālo platformu, izmantojot attiecīgo QR kodu,
un lūdza kopīgo sekretariātu un triju iestāžu komunikācijas ģenerāldirektorātus apsvērt
radošākus risinājumus. Viņš arī informēja, ka līdzpriekšsēdētāji ir vienojušies, ka
žurnālistiem vajadzētu būt iespējai sekot līdzi Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām un ka triju
iestāžu komunikācijas ģenerāldirektorāti darbosies kā starpnieks starp ieinteresētajiem
pilsoņiem un žurnālistiem.

Līdzpriekšsēdētājs Dovžan norādīja, ka gaidāmais Bledas stratēģiskais forums būs veltīts
konferencei un tāpēc rosinās lielāku interesi. Viņš aicināja visus valdes locekļus iesaistīt
savus attiecīgos tīklus.

Līdzpriekšsēdētāja Šuica sniedza statistiku par daudzvalodu digitālo platformu un norādīja,
ka platformā ir reģistrēti vairāk nekā 20 000 dalībnieku, 1500 pasākumi un aptuveni 5600
idejas. Viņa arī uzsvēra, ka ir vajadzīga plašāka komunikācija.

Turpmākajā diskusijā daži dalībnieki ierosināja platformā norādīt populārākās tendences
katrā no deviņiem tematiem. Citi ierosināja, ka arī valstu parlamentiem varētu būt svarīga
loma pilsoņu mobilizēšanā, rīkojot pasākumus savos vēlēšanu apgabalos.

Līdzpriekšsēdētājs Verhofstadt secināja, ka šis jautājums būs nākamās valdes sanāksmes
darba kārtībā, lai cieši uzraudzītu un izvērtētu dalību platformā.

Secinājums: 

Līdzpriekšsēdētāji informēja valdi par kopīgo komunikācijas plānu attiecībā uz

konferenci par Eiropas nākotni.

Nākamā sanāksme: 

Ir jānosaka nākamās valdes sanāksmes datums.

Sanāksmi slēdza Gašper Dovžan (līdzpriekšsēdētājs).
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Kontaktinformācija: Rebecca Rhlalou, kopīgā sekretariāta locekle


