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Konferences par Eiropas nākotni valdes  

astotās sanāksmes kopsavilkuma ziņojums 

Sestdiena, 2021. gada 4. decembris, 

plkst. 11.00–12.00, neklātienē 

Dalībnieki: dalībnieku sarakstu skatīt pielikumā 

Kopsavilkums un secinājumi:  
 
Konferences par Eiropas nākotni valde savu astoto sanāksmi rīkoja 2021. gada 4.decembrī 
neklātienē. Valde tika sasaukta īsā laikā, reaģējot uz epidemioloģiskās situācijas attīstību 
Eiropā un tās ietekmi uz gaidāmajām konferences darbībām. 
 
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.  
 
Valde apmainījās viedokļiem par Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusijas trešo sesiju Florencē. Valde 
apstiprināja ierosināto lēmumu paneļdiskusiju Florencē rīkot plānotajos datumos, proti, 10.–
12. decembrī, pilnībā ievērojot spēkā esošos veselības aizsardzības pasākumus, un 
hibrīdformātā. 
 
Valde arī apmainījās viedokļiem par trešo konferences plenārsēdi, kas plānota 17. un 
18. decembrī Strasbūrā. Ņemot vērā Covid-19 situācijas attīstību vairākās dalībvalstīs, valde 
nolēma šo konferences plenārsēdi atlikt uz vēlāku laiku, bet ļaut plenārsēdes darba grupām 
decembrī savas sanāksmes rīkot neklātienē. 
 
 

1. Ierosinātā lēmuma apstiprināšana attiecībā uz Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusijas trešo 
sesiju Florencē  
 
Sanāksmi atklāja Gašper Dovžan (līdzpriekšsēdētājs), paskaidrojot, ka valde ir sasaukta, lai 
apspriestu Covid-19 situācijas ietekmi uz gaidāmo Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju Florencē un 
uz trešo konferences plenārsēdi decembrī. Viņš uzsvēra, ka veselības apsvērumiem ir jābūt 
dominējošam jautājumam, un paskaidroja, ka mērķis ir pieņemt kopīgu lēmumu par to, vai 
apstiprināt šo pasākumu rīkošanu hibrīdformātā vai tos atlikt. 
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Dubravka Šuica (līdzpriekšsēdētāja) uzsvēra strauji mainīgo epidemioloģisko situāciju Eiropā. 
Viņa atgādināja, ka 3.–5. decembrī plānotā Eiropas pilsoņu 1. paneļdiskusijas trešā sesija 
Dublinā bija jāatliek, jo īpaši pēc partnerinstitūta un valsts iestāžu ieteikuma. Viņa norādīja, 
ka veselības situācija Itālijā atšķiras no situācijas Dublinā un ka pēc partnerinstitūta ieteikuma 
paneļdiskusiju Florencē varētu rīkot hibrīdformātā, ievērojot visus spēkā esošos veselības un 
sanitāros pasākumus. 
 
Guy Verhofstadt (līdzpriekšsēdētājs) pauda viedokli, ka paneļdiskusijai būtu jānotiek, un 
norādīja uz pozitīvo novērtējumu, ko sniegušas Florences vietējās iestādes un Eiropas 
Universitātes institūts, kas rīko paneļdiskusiju. Viņš uzsvēra, ka hibrīdformāts ļaus attālināti 
piedalīties tiem dalībniekiem, kuri nevarētu doties uz Florenci, un uzskatīja, ka atlikšana bez 
skaidra grafika apdraudētu visu konferenci.  
 
Viedokļu apmaiņā:  
 

• Daudzi dalībnieki bija vienisprātis, ka, ņemot vērā vietējo iestāžu un partneru pozitīvo 
novērtējumu, paneļdiskusijai, kā ierosināts, būtu jānotiek hibrīdformātā, ievērojot 
vietējos veselības un sanitāros pasākumus. 

• Daži dalībnieki uzsvēra, cik svarīgi ir saglabāt konferences dinamiku un turpināt strādāt 
saskaņā ar plānoto grafiku. 

• Daži dalībnieki pauda bažas par veselības situācijas pasliktināšanos dažādās 
dalībvalstīs. 

• Daži dalībnieki norādīja, ka dalība neklātienē neļauj pilsoņiem gūt tādu pašu pieredzi 
kā dalība klātienē.  

Gašper Dovžan (līdzpriekšsēdētājs) secināja, ka valde ir apstiprinājusi ierosināto lēmumu 
Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusijas trešo sesiju Florencē rīkot plānotajos datumos, proti, 10.–
12. decembrī, pilnībā ievērojot spēkā esošos veselības aizsardzības pasākumus, un 
hibrīdformātā. 
 
Secinājums:   
Valde apstiprināja ierosināto lēmumu Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusijas trešo sesiju 
Florencē rīkot plānotajos datumos, proti, 10.–12. decembrī, pilnībā ievērojot spēkā esošos 
veselības aizsardzības pasākumus, un hibrīdformātā. 

 

2. Decembra plenārsēdei ierosinātās darba kārtības apstiprināšana 

Pēc lēmuma 2. paneļdiskusijas trešo sesiju Florencē rīkot 10.–12. decembrī Guy Verhofstadt 
(līdzpriekšsēdētājs) iepazīstināja ar ierosināto darba kārtību 17. un 18. decembra konferences 
plenārsēdei. Viņš paskaidroja, ka plenārsēde notiks hibrīdformātā un pilnībā ievērojot 
veselības un sanitāros pasākumus Francijā. Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir, lai 2. paneļdiskusija 
savus ieteikumus plenārsēdē prezentētu tūlīt pēc to pieņemšanas, un pauda uzskatu, ka 
plenārsēdes nerīkošana varētu apdraudēt konferences dinamiku. 
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Turpmākajā viedokļu apmaiņā valdes locekļi un novērotāji izvirzīja argumentus vai nu par labu 
plenārsēdes atlikšanai uz vēlāku laiku (Covid-19 situācija, svarīgi, lai katrā plenārsēdē savus 
ieteikumus prezentētu divas paneļdiskusijas nolūkā izvairīties no šaura diskusiju tvēruma un 
no nelīdzsvarotības radīšanas starp paneļdiskusijām), vai pret (svarīgi, lai saglabātos 
konferences dinamika un darbs tiktu turpināts; vienas paneļdiskusijas ieteikumu izskatīšana 
ļautu rīkot mērķtiecīgākas un jēgpilnākas diskusijas). Daži dalībnieki norādīja uz to deputātu 
atšķirīgo pieredzi, kuri plenārsēdē piedalās neklātienē, un pauda uzskatu, ka fiziska klātbūtne 
plenārsēdē ir svarīga pasākuma daļa, jo īpaši pilsoņiem. 
 
Pēc visu argumentu izvērtēšanas valde vienojās atlikt decembra konferences plenārsēdi uz 
vēlāku laiku. Lai saglabātu dinamiku un ļautu konferencei turpināt darbu, plenārsēdes darba 
grupas decembrī varētu sasaukt savas sanāksmes neklātienē. 
 
Secinājums:  
Ņemot vērā Covid-19 situācijas attīstību vairākās dalībvalstīs, valde nolēma atlikt 17. un 
18. decembra konferences plenārsēdi uz vēlāku laiku, vienlaikus ļaujot plenārsēdes darba 
grupām decembrī rīkot savas sanāksmes neklātienē.  

 

Kontaktinformācija: Eva-Maria Poptcheva, kopīgā sekretariāta locekle  
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KONFERENCES PAR EIROPAS NĀKOTNI VALDES SANĀKSME 

2021. gada 4. decembris, plkst. 11.00-12.00, virtuāla piekļuve 

  
DALĪBNIEKU SARAKSTS 

 
Green : confirmed remote presence 

 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT  
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI)  

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA  

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 
 
Represented by Ms Servane METZGER 

  
MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (EPP, DE) 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ  

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
OBSERVER Ms Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
 
Represented by Mr Oszkár ÖKRÖS 
State Secretary 

  
OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 

Minister for EU Affairs 
  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
Director General for European Affairs 
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Secretary General a.i. 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND  
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 

  
OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ  

Member of the European Parliament (The Left, DE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)  
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  
OBSERVER 

(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the European Committee of the Regions 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG 
President of the European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(SGI Europe) 
Invited 

Ms Valeria RONZITTI 
Secretary General of SGI Europe 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 
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EXCUSED 

 

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  
OBSERVER 

 
Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES)  
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS  

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Ms Sabine THILLAYE (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Jean-François RAPIN (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and 
European Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General of ETUC 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


