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

2021. gada 22. oktobrī plkst. 14.00–16.00 
 
 

1. Priekšsēdētāja ievadvārdi  
 

Sanāksme notika hibrīdsanāksmes veidā. Tika apspriesti jautājumi, kas bija iekļauti pirms sanāksmes 
izplatītajā darba kārtībā (pievienota pielikumā). Sanāksmes sākumā priekšsēdētājs uzsvēra 
Konferences par Eiropas nākotni novatorisko raksturu un jo īpaši sveica iedzīvotāju pārstāvjus šajā 
darba grupas sanāksmē. Viņš paskaidroja, ka dos vārdu visiem dalībniekiem alfabētiskā secībā, lai viņi 
varētu iepazīstināt ar sevi un paust to, ko viņi sagaida no darba grupas.  
 
Priekšsēdētājs arī pauda personīgās cerības attiecībā uz to, kas, viņaprāt, ir darba grupas 
aizraujošākais uzdevums, ņemot vērā tās horizontālo darbības jomu un mērķi tuvināt Eiropu 
iedzīvotājiem. Kā apspriežamos tematus viņš minēja šādus: kā padarīt Eiropas vēlēšanas pievilcīgākas 
un palielināt vēlētāju aktivitāti; kā palielināt jauniešu līdzdalību; kā vislabāk izmantot tiešās 
demokrātijas potenciālu un kā uzlabot ES iestāžu darbību. Viņš atgādināja, ka ir svarīgi nodrošināt 
Savienības pamatvērtību un tiesiskuma ievērošanu, kā arī mediju labu darbību arvien digitalākā 
pasaulē. 
 

2. Diskusija 
 
Diskusijas laikā Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas “Eiropas demokrātija/vērtības, tiesības, tiesiskums, 
drošība” pārstāvji ziņoja par šīs paneļdiskusijas pirmās sesijas rezultātiem. Attiecīgo apspriežamo 
tematu vidū viņi uzsvēra šādus:  

 kā palielināt interesi un zināšanas par ES, tostarp jauniešu vidū;  

 komunikācijas, mediju un dezinformācijas, kā arī izglītības nozīme;  

 pilsoņu līdzdalība vēlēšanās, tostarp Eiropas līmenī;  

 kā padarīt politiku pievilcīgāku, tiešāk iesaistot iedzīvotājus, piemēram, izmantojot līdzdalības 
mehānismus un referendumus;  

 ES lēmumu pieņemšanas pārredzamība, pārskatatbildība un saprotamība; 

 ES vērtību un tiesiskuma aizsardzība;  

 tiesību ievērošana un nediskriminēšana; 

 kā izbeigt ES lēmumu pieņemšanas bloķēšanu un nodrošināt šā procesa efektivitāti. 
 
Citi darba grupas locekļi izvirzīja apspriešanai līdzīgus jautājumus, un vairāki runātāji pauda viedokli, 
ka jāpalielina līdzdalība Eiropas Parlamenta vēlēšanās un labāk jāiesaista pilsoņi laikposmā starp 
vēlēšanām. Tika uzsvērta labākas komunikācijas un izglītošanas par demokrātiju nozīme, kā arī 
vajadzība nodrošināt ES lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību. Daži runātāji aicināja pārskatīt 
vienprātības balsojumu. Citi uzsvēra, ka ir jānodrošina ES vērtību un tiesiskuma, daudzveidības, kā arī 
mediju brīvības un plurālisma ievērošana. 
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Tika izvirzīti arī vairāki citi apspriežami jautājumi, piemēram: 

 nepieciešamība salīdzināt dažādus nākotnē izmantojamus integrācijas un sadarbības 
modeļus; daži pārstāvji pauda atbalstu turpmākai integrācijai, savukārt citi brīdināja par 
varas turpmākas centralizācijas riskiem; 

 ES un dalībvalstu kompetenču sadalījums un tas, vai pilsoņi vēlas, lai ES darītu vairāk vai 
mazāk; 

 problēmas, kas saistītas ar patiesas Eiropas politiskās telpas izveidi, un starpvalstu debates 
par ES jautājumiem;  

 ir svarīgi padarīt EP vēlēšanas iedzīvotājiem nozīmīgākas un dot viņiem jēgpilnu politisko 
izvēli;  

 reģionālo un vietējo iestāžu, kā arī organizētas pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru 
loma ES lēmumu pieņemšanas procesā un ES tuvināšanā iedzīvotājiem; 

 solidaritātes un kopējas Eiropas identitātes nozīme; 

 demokrātijas stiprināšana ekonomikā, sabiedrībā un darbavietā; 

 jautājums par to, vai būtu jāatsāk Līgumu apspriešana. 
 

Daži runātāji uzsvēra, ka ir svarīgi darba grupā atspoguļot iedzīvotāju prioritātes un ieteikumus, kā arī 
nodrošināt, ka tiek uzklausīti visi viedokļi. 
 

3. Priekšsēdētāja noslēguma runa 
 
Noslēguma runā priekšsēdētājs uzsvēra, ka rūpīga savstarpēja uzklausīšana ir pirmais solis ceļā uz 
labāku sapratni. Viņš norādīja, ka šī pirmā sanāksme būs pamats padziļinātām diskusijām un darbam. 
Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumi būs pieejami pirms nākamās darba grupas sanāksmes 
decembrī, un tie būs sākumpunkts konkrētākām diskusijām. Lai vislabāk sagatavotos sanāksmei, viņš 
aicināja darba grupas locekļus apsvērt vairākas konkrētas iniciatīvas un ierosināja, ka par katru 
komponentu atbildīgā runaspersona varētu iepazīstināt ar šo pārdomu iznākumu.  
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I PIELIKUMS. Darba kārtība 2021. gada 22. oktobra sanāksmei 
 

 
Strasbūrā, 2021. gada 22. oktobrī  

  
  
  

  
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS  

  
EIROPAS DEMOKRĀTIJAS JAUTĀJUMU DARBA GRUPAS SANĀKSME   

  
KONFERENCE PAR EIROPAS NĀKOTNI  

  
Piektdien, 2021. gada 22. oktobrī, plkst. 14.00–16.00  

  
WEISS S1.4 telpā un attālināti  

  
STRASBŪRĀ  

  
  
  
  

1. Darba kārtības projekta pieņemšana  
  

2. Eiropas Parlamenta PPE grupas priekšsēdētāja Manfred 

WEBER apsveikuma vārdi un ievadruna   
  

3. Pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvju ziņojums par digitālo platformu   
  

4. Atklāta viedokļu apmaiņa par darba grupas darba rezultātiem  
  

5. Atklāta viedokļu apmaiņa par darba organizāciju un grafiku  
  

6. Dažādi jautājumi  
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II PIELIKUMS. Eiropas demokrātijas jautājumu darba grupas locekļu saraksts 
 

Priekšsēdētājs: Manfred WEBER (Eiropas Parlaments) 

   
Vārds Uzvārds Pārstāv 

      

Lenise AGIUS Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Chiara ALICANDRO  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Michalakis ASIMAKIS  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Zoltán  BALCZÓ Valstu parlamenti 

Olga BAUM Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Matouš BELOHLAVEK  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

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 

Samuel DENEFFE 
Valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

Bruno  DIAS Valstu parlamenti 

Gašper  DOVŽAN Padome 

Aleksandra   DULKIEWICZ  Vietējais/reģionālais pārstāvis 

Pascal DURAND Eiropas Parlaments 

Anna ECHTERHOFF Pilsoniskā sabiedrība 

Sandro GOZI Eiropas Parlaments 

Pippa  HACKETT Padome 

Eva Kjer  HANSEN Valstu parlamenti 

Pablo  HISPÁN Valstu parlamenti 

Wepke KINGMA Padome 

Tomáš KOZÁK Padome 

Zdzisław KRASNODĘBSKI Eiropas Parlaments 

Ilona KRONBERGA Padome 

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 
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