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1. Sanāksmes vadītājas ievadvārdi 
 

Šīs darba grupas otrā sanāksme notika attālināti. Věra JOUROVÁ uzsāka sanāksmi, pateicoties 

dalībniekiem par viņu iesaistīšanos un izsakot cerību, ka nākamā tikšanās varētu notikt klātienē. 

Sanāksmes vadītāja paziņoja, ka darba grupa varēs apspriest galīgos ieteikumus saistībā ar otro Eiropas 

pilsoņu paneļdiskusiju, un īpaši pateicās paneļdiskusijas pārstāvjiem (“vēstniekiem”).  

 

Sanāksmes vadītāja V. JOUROVÁ uzsvēra, ka darba grupas mērķiem vajadzētu būt ne tikai pilsoņu 

paveiktā papildināšanai, bet būtu arī adekvāti jāreaģē uz pilsoņu paveikto. Viņa ļoti atzinīgi novērtēja 

pilsoņu ieguldījuma kvalitāti. Vadītāja arī norādīja visiem darba grupas dalībniekiem, ka gadījumā, ja 

viņi nepiekrīt pilsoņu ieteikumiem vai vēlas norādīt kādus argumentus, viņiem ir tiesības rakstveidā 

iesniegt savus komentārus.  

 

Visbeidzot, darba grupas dalībnieki tika informēti, ka, ja tam pietiks laika, viņa, iespējams, aicinās viņus 

apspriest arī trešo daudzvalodu digitālās platformas starpposma ziņojumu. Sanāksmes vadītāja 

mudināja katru dalībnieku ierobežot uzstāšanās laiku līdz divām minūtēm, kā tas bija jau iepriekšējā 

sanāksmē. 

 

Pēc tam V. JOUROVÁ lūdza otrās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvjus prezentēt sagatavotos 

ieteikumus par tēmu „Vērtības un tiesības, tiesiskums un drošība”.  

 
2. Diskusija 
 

Divi paneļdiskusijas pārstāvji prezentēja otrās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas laikā izstrādātos 

ieteikumus par darba grupas kompetencē esošajiem jautājumiem, tostarp diskriminācijas aizliegumu, 

dzimumu līdztiesību, cilvēktiesību aizsardzību, dabas un dzīvnieku tiesībām, tiesībām uz privātumu, 

tiesiskuma aizstāvēšanu, demokrātijas aizstāvēšanu un stiprināšanu, medijiem un dezinformāciju, 
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drošības jautājumiem, turpmāku integrāciju, kā arī ar Eiropas vērtībām un identitāti. Par minētajiem 

jautājumiem tika sagatavoti 20 ieteikumi, no kopumā 39, kurus izstrādāja otrās paneļdiskusijas laikā. 

 

V. JOUROVÁ pateicās paneļdiskusijas pārstāvjiem par viņu vērtīgo ieguldījumu un deva vārdu tiem, 

kuri vēlējās atbildēt uz pilsoņu ieteikumiem.  

 

Daudzi dalībnieki vispirms vērsa uzmanību uz pamatā esošajiem procedūras jautājumiem. Daži 

atbalstīja darba grupas sanāksmju straumēšanu tiešsaistē. Atsevišķi dalībnieki arī lūdza vadītāju 

apspriedes laikā nodrošināt strukturētāku diskusiju, piemēram, nodalot paneļdiskusijas gaitā 

izstrādātos ieteikumus, konferences platformā sniegtās idejas un cita veida ieguldījumus atbilstoši 

tēmām. Daži atbalstīja vadītājas iniciatīvu, kura paredz atļauju sniegt rakstiskus komentārus, un viņi 

bija gatavi sazināties grupas sanāksmju starplaikos. Pāris dalībnieki lūdza, lai tiktu nodrošināts 

mutiskais tulkojums vēl papildu ES valodās (SK, LV). 

 

Turklāt atsevišķi klātesošie mudināja apsvērt šo ieteikumu īstenošanas iespējamību un lūdza 

paskaidrot, vai un kā tos varēs ieviest, kā arī tika runāts par kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības 

un tās dalībvalstu starpā. Citi darba grupas dalībnieki pieprasīja, lai tiktu ņemti vērā arī tie ieteikumi, 

kuru izpildes rezultātā nāktos veikt lielas pārmaiņas, kā arī lai grupa apdomātu, vai kompetenču 

līmenis, kurā tie tiek īstenoti, būtu jāmaina, lai vislabāk atbilstu pilsoņu interesēm. 

 

Darba grupas dalībnieki pateicās pilsoņiem par viņu centieniem un inovatīvajiem risinājumiem, un viņi 

sniedza savus komentārus par paneļdiskusijā izstrādātajiem ieteikumiem. 

 Vairāki dalībnieki atbalstīja paneļdiskusijā izstrādāto ieteikumu par jau esošo iespēju 

paplašināšanu ar mērķi ES nodrošināt pamattiesību īstenošanu un aizsargāt tiesiskumu. Citi 

aicināja rūpīgi apsvērt ļoti sarežģītu izmaiņu veikšanu spēkā esošajā regulējumā par 

tiesiskumu. Atsevišķi dalībnieki sniedza argumentus par labu kultūras mantojumu 

stiprināšanai, tādējādi vairojot dažādību un padarot ES spēcīgāku. 

 Dalībnieki norādīja arī uz to, cik svarīga ir mediju brīvība un dezinformācijas apkarošana. 

 Darba grupas dalībnieki atzina, ka paneļdiskusijā izstrādātie ieteikumi ir noderīgi saistībā ar 

iedzīvotāju dalību ES lēmumu pieņemšanas procesos, un pieminēja, ka gan konferencēm, 

piemēram, tikko organizētajai konferencei un konferenču platformai, gan ES pilsonības 

attīstīšanai nākotnē būs nozīmīga loma. 

 Dalībnieki atbalstīja arī paneļdiskusijā izstrādātos ieteikumus attiecībā uz hibrīddraudiem, un 

aicināja ES vairāk iesaistīties šajā jomā. 

 

Sanāksmes vadītāja V. JOUROVÁ pēc tam informēja dalībniekus par galvenajām idejām, kas saņemtas 

no daudzvalodu digitālās platformas un attiecas uz darba grupu, lūdzot gan paneļdiskusijas pārstāvjus, 

gan citus darba grupas dalībniekus par tām izteikties. Citu starpā tika minētas šādas idejas: uzlabot 

dalībvalstu sadarbību tiesu un tiesībaizsardzības jomās, ES līmenī pieņemt stingrāku nostāju attiecībā 

uz Ķīnu un Krieviju, norādīt kristīgo vērtību lomu, veicināt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu, ES iekšējo 

mobilitāti un mantojumu kārtošanu. 

 

Otrās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvis aicināja neļaut platformā piedāvātajiem risinājumiem 

vai citiem darba grupas biedru izteikumiem aizēnot pilsoņu paneļdiskusijā sniegtos ieteikumus un 

lūdza ES iestādes rīkoties drosmīgi un censties ieviest dzīvē pilsoņu idejas. Otrās paneļdiskusijas 
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pārstāvji pieprasīja, lai nākamās darba grupas diskusijas būtu strukturētākas, tajās pārrunātu sīkākas 

detaļas un tiktu mēģināts noskaidrot, kā pilsoņu idejas varētu īstenot, kā arī gadījumā, ja paneļdiskusijā 

sniegtos ieteikumus neplāno ieviest, tad pilsoņi par šādu lēmumu labprāt saņemtu skaidru un 

detalizētu pamatojumu no ES iestādēm.  

 
3. Sanāksmes vadītājas noslēguma runa 

Věra JOUROVÁ noslēdza sanāksmi un pateicās dalībniekiem par viņu vērtīgo ieguldījumu. Viņa 

secināja, ka: 

 ir nepieciešama satura ziņā vienotāka un strukturētāka apspriešanās. Kaut gan varētu 

paredzēt darba sadalījumu pa tēmām, tomēr darba grupas iekšienē nevajadzētu veidot 

apakšgrupas. Nākamajai sanāksmei vajadzētu izveidot darba kārtību ar norādēm, kurā 

ieteikumi būtu sadalīti pa tēmām. 

 ir jānodrošina mutiskais tulkojums pēc iespējas vairākās valodās. 

 Darba grupai jābūt lietas kursā gan par iniciatīvām, kuras jau tiek plānotas saistībā ar 

paneļdiskusijas ieteikumiem, gan arī par to turpmāko īstenošanu. Konferences 

līdzpriekšsēdētājiem ir jāapspriež šis jautājums, vienlaikus paturot prātā, ka ES ir jābūt radošai 

un jārod risinājumi, kā piepildīt pilsoņu cerības.  

 nākamajā valdes sanāksmē atkal tiks runāts par tiešsaistes straumēšanu. Darba grupu 

pasākumiem ir jābūt pilnībā atklātiem, tomēr ir jāņem vērā, ka pilsoņi var nejusties ērti, 

uzstājoties publikas priekšā. Viņa ierosināja aptaujāt darba grupā strādājošos pilsoņus, lai 

noskaidrotu, vai kāds iebilst pret nākamo sanāksmju straumēšanu tiešsaistē. 


