
Otrā plenārsēde
22. un 23. oktobris

Dārgie konferences plenārsēdes dalībnieki!

Laipni lūgti konferences par Eiropas nākotni otrajā plenārsēdē, kas notiks 2021. gada
22. un 23. oktobrī Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā! 2021. gada 22. oktobrī tiks
rīkotas sagatavošanas sanāksmes1, un 2021. gada 23. oktobrī plkst. 9.00–12.30 un
plkst. 14.00–17.00 notiks konferences plenārsēde.

Ja vēl neesat to izdarījis, lūdzam tiešsaistē aizpildīt reģistrācijas veidlapu, izman-
tojot saiti, ko saņēmāt uzaicinājumā. Reģistrēšanās ir vajadzīga akreditācijas procesa
pabeigšanai un citu svarīgu praktisku aspektu dēļ.

Ierodoties Eiropas Parlamentā, izmantojiet ieeju Louise Weiss ēkā un sekojiet vir-
ziena norādēm uz uzņemšanas stendu, kas atradīsies Emilio Colombo galerijā ot-
rajā stāvā (Louse Weiss ēka). Šeit mūsu kolēģi jūs uzņems un palīdzēs orientēties.
Uzņemšanas stendā jūs arī saņemsiet visus attiecīgos dokumentus, identifikācijas
karti un caurlaidi (ja vēl neesat tos saņēmis), kas vajadzīgi iekļūšanai telpās.
Turpmāk atradīsiet rokasgrāmatu ar praktisku informāciju. Turklāt būsim jūsu rīcībā
arī uzņemšanas stendā, lai atbildētu uz visiem jūsu jautājumiem.

Priecāsimies jūs uzņemt Strasbūrā!

Konferences par Eiropas nākotni kopīgais sekretariāts

1 Sagatavošanas sanāksmju norises laiku skatīt turpmāk 2.5. punktā.
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1 Norises vieta
Konferences plenārsēde notiks Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā. Konferences ple-
nārsēdei izmantotā sēžu zāle atrodas Louise Weiss ēkā (kartē atzīmēta ar H). Varēsiet
piedalīties arī attālināti — tas jānorāda reģistrācijas veidlapā. Plenārsēdes dalībniekiem,
kuri reģistrējušies attālinātai dalībai, tiks laikus sniegta praktiska informācija par šādu
dalību.

1.1 IEEJA ĒKĀS

Ja jums nav caurlaides iekļūšanai Eiropas Parlamentā, izmantojiet Louise Weiss
ēkas ieeju (allée du Printemps). Lūdzam ņemt līdzi uzaicinājuma vēstuli. Varat izman-
tot Salvador De Madariaga ēkas autostāvvietu.

1.2 UZŅEMŠANAS STENDS UN BIROJI

Emilio Colombo galerijā Louise Weiss ēkas otrajā stāvā būs ierīkots uzņemšanas
stends, lai palīdzētu jums orientēties, saņemt dokumentus, identifikācijas karti un
caurlaidi. Konferences dalībnieki, kuriem jau ir caurlaide iekļūšanai Eiropas Par-
lamentā (no iepriekšējās konferences plenārsēdes), tiek aicināti ņemt to līdzi.
Mūsu kolēģi jums palīdzēs arī tad, ja jums būs papildu jautājumi. Stendi darbosies
ceturtdien, 21. oktobrī, plkst. 9.00–18.00, piektdien, 22. oktobrī, plkst. 8.00–18.00 un
sestdien, 23. oktobrī, plkst. 8.00–10.00.



Konferences plenārsēdes laikā Eiropas Parlaments var nodrošināt biroja telpas kon-
ferences dalībniekiem. Ja vēlēsieties izmantot mūsu biroja telpas, jums ne vēlāk kā
līdz otrdienai, 19. oktobrim, jānosūta e-pasta vēstule uz adresi commonsecreta-
riat@futureu.europa.eu.

2 Plenārsēde

2.1 UZSTĀŠANĀS LAIKS

Plenārsēde notiks 2021. gada 23. oktobrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.00–17.00
Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā.

Runātāju saraksti attiecībā uz katru plenārsēdes elementu jāpaziņo kopīgajam sek-
retariātam: commonsecretariat@futureu.europa.eu līdz piektdienai, 22. oktobrim,
plkst. 12.00. Katram plenārsēdes elementam iedalītais uzstāšanās laiks tiks paziņots
savlaicīgi. Papildus iepriekš iedalītajam uzstāšanās laikam būs ierobežota iespēja lūgt
vārdu uz 30 sekundēm, lai sniegtu tūlītēju atbildi vai uzdotu jautājumu personīgi klāte-
sošam runātājam (“zilās kartītes” uzstāšanās laiks) rīta un pēcpusdienas debašu
laikā. Šo iespēju varēs izmantot tikai tie konferences dalībnieki, kuri fiziski atradīsies
zālē. Katram elementam un debatēm paredzētais zilo kartīšu skaits tiks paziņots kopā
ar informāciju par uzstāšanās laiku. Papildu informāciju par to, kā izmantot zilās kartī-
tes, plenārsēdes locekļi atradīs plenārsēžu zāles sēdvietā.

Ja plānojat pieslēgties attālināti, jums iepriekš tiks paziņota sīkāka informācija par
pieslēgšanos. Pirms plenārsēdes sākuma ar jums sazināsies mūsu tehniskie darbi-
nieki, lai veiktu pieslēguma pārbaudi.

Lūdzam ņemt vērā, ka jūs uzstāsieties no sēžu zāles vidū novietotās tribīnes. To-
mēr, izmantojot zilo kartīti, jūs uzstāsieties no savas sēdvietas.

2.2 VIETU IZKĀRTOJUMA PLĀNS

Kā norādīts iepriekš, konferences plenārsēde notiek sēžu zālē. Sēdvietas būs izkār-
totas alfabētiskā secībā. Uzņemšanas stendā ikvienam konferences plenārsēdes da-
lībniekam tiks paziņots tā sēdvietas numurs. No sēžu zāles ieejas līdz jūsu sēdvietai
jums palīdzēs nokļūt vietu ierādītāji. Kad būsiet savā vietā, jums sava identifikācijas
karte (arī to jums izsniegs uzņemšanas stendā) jāievieto karšu lasītājā. Tribīnēs vai
klausīšanās telpā tiks nodrošināta vieta vienam tuvam līdzstrādniekam uz katru kon-
ferences locekli.

2.3 MUTISKAIS TULKOJUMS

Plenārsēdes mutiskais tulkojums tiks nodrošināts 24 ES oficiālajās valodās. Tas no-
zīmē, ka jūs varēsiet klausīties un uzstāties šajās valodās.



2.4 DOKUMENTI

Attiecīgie dokumenti būs pieejami daudzvalodu digitālās platformas konferences ple-
nārsēdes sadaļā septiņas dienas pirms plenārsēdes sākuma: https://futureu.eu-
ropa.eu/pages/plenary.

2.5 SAGATAVOŠANAS SANĀKSMES

Deviņas darba grupas tiksies divās laika nišās: piektdien, 22. oktobrī, plkst. 11.00–
13.00 un plkst. 14.00–16.00. Sīkāka informācija par darba grupām tiks nosūtīta pa e-
pastu.

Plenārsēdi veidojošo elementu sanāksmes notiks ceturtdienas, 21. oktobra, vakarā un
piektdien, 22. oktobrī. Pieprasītās sanāksmju laika nišas jau ir piešķirtas, un mēs jums
tās paziņosim.

Politisko grupu sanāksmes notiks piektdien, 22. oktobrī, laikā no plkst. 18.00 līdz
plkst. 20.00.

Sanāksmes organizētājiem ir jānosūta informācija par dalībnieku skaitu, vārdiem un
uzvārdiem (vārda kartēm), kā arī jāpaziņo par jebkādām citām īpašām vajadzībām,
izmantojot šādu e-pasta adresi: commonsecretariat@futureu.europa.eu. Lūdzam
ņemt vērā, ka joprojām ir spēkā ar Covid-19 saistītie ierobežojumi un telpu kapacitāte
ir samazināta. Par jebkādām izmaiņām mutiskās tulkošanas režīmā ir jāpaziņo pēc
iespējas drīz, un mutiskās tulkošanas dienesti tās izvērtēs katrā gadījumā atsevišķi.

3 Praktiski jautājumi

3.1 EIROPAS PARLAMENTA TELPĀS PIEMĒROTIE VESELĪBAS UN
SANITĀRIE PASĀKUMI

Konferences plenārsēdes tiek rīkotas, pilnībā ievērojot spēkā esošos sanitāros notei-
kumus. Noteikumi par veselības un drošības pasākumiem Eiropas Parlamentā ir iz-
klāstīti Parlamenta priekšsēdētāja lēmumā. Tie jo īpaši attiecas uz noteikumiem par
sejas maskām, sociālo distancēšanos un temperatūras pārbaudi pie ieejas Parla-
menta ēkās. Noteikumu kopija ir pieejama uzņemšanas stendā.

Lūdzam ņemt vērā, ka atrodoties Parlamenta ēkās, ir obligāti jālieto muti un degunu
nosedzoša medicīniska sejas maska, tostarp uzstājoties no savas sēdvietas sēžu
zālē un Parlamenta oficiālo automobiļu izmantošanas laikā. Prasība lietot medicīnisku
sejas masku netiek piemērota sēdes vadītājam, runātājam plenārsēdē, kad tas at-
rodas tribīnē zāles priekšā, vai personām, kas kabinetā atrodas vienas.

Lūdzam ņemt līdzi savas maskas, kas atbilst turpmāk norādītajām prasībām.

Medicīniskās sejas maskas vai FFP2 maskas jeb respiratori (bez vārsta)



3.2 https://epintranet.in.ep.europa.eu/files/live/sites/epintranet/files/00-news/images/2021-
03/acceptable-masks-ffp22.pngCEĻOŠANAS NOTEIKUMI UN PASĀKUMI

3.2.1 Dodoties uz Strasbūru

Pirms ierašanās ļoti ieteicams pārbaudīt jaunākos Francijas noteikumus par ce-
ļošanu (atbilstoši jūsu vakcinācijas vai pārslimošanas statusam un tās valsts krāsas
kodam, no kuras ierodaties):

 https://reopen.europa.eu/lv/map/FRA/7001

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-fo-
reign-nationals-in-france/

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-inter-
national-travel

Personas, kurām ir ES digitālais Covid sertifikāts (“ES DCS”), drīkst ieceļot Francijā
bez papildu ierobežojumiem (testēšana vai karantīna) ar nosacījumu, ka viņu sertifi-
kātā ir norādīts:

 apliecinājums par vakcināciju, kas ir derīgs:

 no brīža, kad pagājušas 7 dienas pēc divu devu vakcīnas otrās devas
saņemšanas (Pfizer/BioNTech/Comirnaty, Moderna, As-
traZeneca/Vaxzevria/Covishield);

 no brīža, kad pagājušas 28 dienas pēc vienas devas vakcīnas saņem-
šanas (Johnson&Johnson/Janssen);

 no brīža, kad pagājušas 7 dienas pēc vakcīnas saņemšanas Covid-19
pārslimojušajiem (nepieciešama tikai viena vakcīnas deva);

vai

 negatīvs Covid-19 testa rezultāts;

 Derīgs ir gan PCR, gan antigēna tests.



 Derīgums: 72 stundas (pirms ierašanās) PCR testam un 48 stundas an-
tigēna testam. NB! Ja ceļojat no Kipras, Grieķijas, Maltas, Spānijas, Nī-
derlandes vai Portugāles, tests ir jāveic 24 stundu laikā pirms izlidoša-
nas;

vai

 pozitīvs PCR vai antigēna testa rezultāts, kas veikts iepriekšējo 11 dienu līdz
sešu mēnešu laikā un kas apliecina atveseļošanos no Covid-19.

Pat tad, ja jums ir ES DCS, jums jāaizpilda godprātīgs apliecinājums, kas atrodams
šeit: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-inter-
national-travel.

3.2.2 Atstājot Strasbūru

Attiecībā uz došanos prom no Strasbūras tiek piemēroti dažādi noteikumi atkarībā no
tā, kurp dodaties. Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://reopen.europa.eu/lv/
sniegts uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem balstīts pārskats par
situāciju veselības jomā ES valstīs. Tas ietver arī informāciju par dažādiem spēkā
esošajiem ierobežojumiem, kā arī ceļotājiem noteiktajām karantīnas un testēšanas
prasībām.

3.2.3 Covid testēšanas centrs

Piektdien, 22. oktobrī, plkst. 13.00–17.00 būs atvērts testēšanas centrs plenārsē-
des dalībniekiem un darbiniekiem, kam ceļošanas nolūkā jāveic PCR tests. Testēša-
nas centrs atrodas Louise WEISS ēkas ceturtajā stāvā kanāla zonā blakus plenār-
sēžu zālei C03101 telpā. Stāva plānu sk. turpmāk:



3.3 FRANCIJĀ PIEMĒROTIE SANITĀRIE NOTEIKUMI

Lūdzam ņemt vērā, ka restorānu, bāru un kafejnīcu apmeklēšanai obligāti vajadzīga
veselības caurlaide (pass sanitaire). Tas attiecas gan uz apkalpošanu iekštelpās, gan
apkalpošanu ārtelpās, arī terasē. Iegādājoties ēdienu līdzņemšanai, pass sanitaire
nav jāuzrāda. Tas neattiecas uz ēdināšanas iestādēm Eiropas Parlamenta ēkās.

Lūdzam iepazīties ar informāciju par jaunākajiem sanitārajiem pasākumiem Francijā
(masku valkāšana, pass sanitaire, fiziskā/sociālā distancēšanās):

 https://reopen.europa.eu/lv/map/FRA/6001

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

3.4 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

Dažādus ēdienus un to līdzņemšanas iespējas nodrošinās šādas ēdināšanas iestā-
des:

Ceturtdien, 21. oktobrī

- Puķu bārs — atvērts no plkst. 8.00 līdz plkst. 21.00, darbosies kafejnīca un
vakarā tiks piedāvāts siltais ēdiens;

Piektdien, 22. oktobrī

- Puķu bārs — atvērts no plkst. 8.00 līdz plkst. 21.00, darbosies kafejnīca un
vakarā tiks piedāvāts siltais ēdiens;



- pašapkalpošanās ēdnīca un tās terase — atvērta no plkst. 11.45 līdz
plkst. 15.00, piedāvājumā siltie un aukstie ēdieni, uzkodas un deserti;

- deputātu restorāns / saloni — atvērts vakariņām no plkst. 18.30 līdz
plkst. 22.00 grupām, kurās ir vismaz 10 personas, ar rezervēšanu 24 stundas
iepriekš;

Sestdien, 23. oktobrī

- Puķu bārs — atvērts no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00, darbosies kafejnīca;

- deputātu bārs — atvērts no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.30, darbosies kafejnīca;

- pašapkalpošanās ēdnīca un tās terase — atvērta no plkst. 11.45 līdz
plkst. 15.00, piedāvājumā siltie un aukstie ēdieni, uzkodas un deserti;

- deputātu restorāns / saloni — atvērts pusdienām no plkst. 11.45 līdz
plkst. 15.00 grupām, kurās ir vismaz 10 personas, ar rezervēšanu 24 stundas
iepriekš.

Lai saņemtu palīdzību šajā jautājumā, rakstiet uz šo adresi:

INLO.Restauration@europarl.europa.eu

3.5 PIEKĻŪSTAMĪBA

Eiropas Parlamenta telpas ir pilnībā pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti.

Norādiet savas īpašās vajadzības, kad reģistrējaties tiešsaistē, un mūsu dienesti cen-
tīsies jūs uzņemt pēc iespējas labāk.

3.6 TRANSPORTS

3.6.1 Strasbūrā

Strasbūrā var ērti pārvietoties ar sabiedrisko transportu un ejot kājām. No Parla-
menta uz pilsētas centru regulāri kursē tramvajs, kura pietura atrodas Parlamenta
Louise Weiss ēkas ieejas priekšā. Strasbūrā ir arī plašs autobusu tīkls, un pieturas
atrodas netālu no Winston Churchill ēkas ieejas. Vairāk informācijas par Strasbūras
sabiedriskā transporta sistēmu sk. https://www.cts-strasbourg.eu/en/. Vajadzības ga-
dījumā pie Eiropas Parlamenta ieejām atradīsiet arī taksometrus.

Kā konferences plenārsēdes dalībnieks braucieniem no Parlamenta un uz Parlamentu
Strasbūras robežās jūs varat izmantot Eiropas Parlamenta dienesta automašīnas
(ja tās ir pieejamas). Rezervāciju var veikt Automašīnu rezervēšanas centrā, vē-
lams, pa e-pastu: cofe.inlotransport@europarl.europa.eu, Winston Churchill ēkas
vestibilā vai pa tālruni: +32 2 28 41000.



Rezervācija būtu jāveic vismaz divas stundas pirms brauciena. Vienmēr jāievēro
sociālā distancēšanās — 1,5 metri. Praktiski tas nozīmē to, ka, izmantojot dienesta
transportu, vieglajā automašīnā jebkurā brīdī drīkst atrasties tikai viens pasažie-
ris un mikroautobusā drīkst vienlaicīgi atrasties ne vairāk kā divi pasažieri.

Ņemiet vērā, ka šis pakalpojums nav pieejams pavadošajam personālam.

3.6.2 Braucieni no lidostas un uz lidostu

No Strasbūras lidostas uz Strasbūras dzelzceļa staciju jūs astoņu minūšu laikā aiz-
vedīs vilciens. Vairāk informācijas par kustības sarakstiem un biļetēm sk.

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html

Parlamenta dienesta automašīnas (atkarībā no pieejamības) var rezervēt arī braucie-
niem no Strasbūras lidostas un uz to. Rezervācija būtu jāveic ne vēlāk kā līdz iepriek-
šējās dienas plkst. 20.00. Šo pakalpojumu var izmantot tikai plenārsēdes dalībnieki.

Turklāt Strasbūras pilsēta konferences dalībniekiem piedāvā organizētu transportu ar
vai nu automašīnu, vai autobusu (atkarībā no pieprasījumu skaita), nodrošinot pilnīgu
atbilstību pašreizējiem sanitārajiem noteikumiem. Šis pakalpojums attiecas uz šādām
lidostām:

 Karlsrūe/Bādenbādene: www.badenairpark.de — ielidošanas zāle;
 Štutgarte: www.flughafen-stuttgart.de — 1. terminālis / trešais stāvs / infor-

mācijas centrs A;
 Frankfurte pie Mainas: www.frankfurt-airport.de — 1. terminālis / B zāle /

4. durvis / blakus uzņemšanas centram
 Bāzele-Miluza: www.euroairport.com — ielidošanas zāle Francijas pusē.

Rezervācija jāveic, rakstot uz šādu adresi: transport-europe@strasbourg.eu. Rezer-
vācijas apliecinājums tiks jums nosūtīts pa e-pastu.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par šo pakalpojumu, lūdzam sazināties ar Strasbūras
pilsētas transporta dienestu:

 tālrunis: + 33 (0)3 68 98 77 03

 e-pasts: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu vai transport-europe@stras-
bourg.eu

3.7 STRASBŪRAS PILSĒTAS INFORMĀCIJAS STENDS

Plenārsēdes laikā piektdien un sestdien jūsu rīcībā būs Strasbūras pilsētas norīkoti
darbinieki, kas atbildēs uz visiem jautājumiem saistībā ar uzturēšanos Strasbūrā un
Elzasā.

Atrašanās vieta: Louise WEISS ēkas otrais stāvs, birojs T01073, un Winston
CHURCHILL ēkas vestibils.



3.8 NAKTSMĪTNE

Ja jums nepieciešama viesnīcas istaba vai izmitināšana sesijas laikā Strasbūrā, jūsu
rīcībā ir dienests Euraccueil. Tālr. +33 (0)3 88522838. E-pasts: euraccueil@otstras-
bourg.fr

Ja izlemjat nakšņot viesnīcā Kēlā (Vācija) vai tās apkaimē, jums būs jāņem vērā Vācijā
piemērojamie Covid-19 profilakses noteikumi. Informācija par noteikumiem ieceļoša-
nai Vācijā atrodama Vācijas Federālās ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē:
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268

Ieteicams sazināties ar jūsu izvēlēto viesnīcu, lai noskaidrotu tur piemērojamās prasī-
bas (jāuzrāda ES DCS, testa rezultāts u. c.).


