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Konference par Eiropas nākotni šobrīd norit pilnā sparā. Pēc konferences 
konstitutīvās plenārsēdes, kas notika 2021. gada 19. jūnijā Strasbūrā, 
septembra vidū pirmo reizi tikās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas. 
Paneļdiskusijās piedalās aptuveni 800 ES pilsoņu, kas atlasīti pēc nejaušības 
principa un atspoguļo ES daudzveidību; darbs norisinās četrās grupās, kuras 
apspriež svarīgus jautājumus dažādās nozīmīgās politikas jomās. Eiropas 
pilsoņu paneļdiskusijām – līdztekus valsts pilsoņu paneļdiskusijām – konferencē 
būs svarīga loma, jo to ieteikumi kopā ar devumu konferences daudzvalodu 
digitālajā platformā tiks apspriesti konferences plenārsēdē, kura iesniegs 
priekšlikumus valdei konferences galīgo rezultātu apkopošanai.  

Daudzvalodu digitālā platforma, kas ikvienam ES iedzīvotājam paver iespēju 
paust viedokli kādā no 24 oficiālajām ES valodām, turpina uzkrāt iedzīvotāju 
devumu – līdz oktobra beigām tās bija vairāk nekā 9000 idejas. Par devumu 
platformā ir publicēti pirmie ziņojumi, kuri sniedz priekšstatu par to ideju 
daudzveidību, kas tiek apspriestas gan šajā platformā, gan saistībā ar 
konferenci rīkotajos pasākumos visā Eiropas Savienībā.   

2021. gada Eiropas Jaunatnes dienās (European Youth Event - EYE), kas 
notika 8. un 9. oktobrī, uzmanības centrā bija 16–30 gadus vecu jauniešu 
viedoklis. Pasākumā gan Strasbūrā, gan tiešsaistē pulcējās jaunieši, lai attīstītu 
savas idejas par Eiropas nākotni un dalītos ar tām.  

Svarīgs posms 2021. gada 22. un 23. oktobrī bija konferences otrā plenārsēde 
Strasbūrā. Plenārsēde pirmo reizi tikās pilnā sastāvā, jo savas vietas ieņēma 

I. IEVADS  
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80 pārstāvji no Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām. Plenārsēdē, kuras unikālajam 
sastāvam ir raksturīga plaša daudzveidība, tika uzklausīti pirmie ziņojumi par 
šobrīd notiekošajām paneļdiskusijām un apspriests iedzīvotāju devums gan 
digitālajā platformā, gan dažādajos pasākumos un debatēs, kas notiek saistībā 
ar konferenci. Plenārsēdi vadīja trīs konferences līdzpriekšsēdētāji: Eiropas 
Parlamenta deputāts Guy Verhofstadt, valsts sekretārs Gašper Dovžan, kas 
pārstāvēja Padomi, un Komisijas priekšsēdētājas vietniece Dubravka Šuica. 
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A. Daudzvalodu digitālā platforma 

Konferences par Eiropas nākotni transnacionālo demokrātisko debašu centrā 
joprojām ir daudzvalodu digitālā platforma (https://futureu.europa.eu/). 
Platforma ikvienam ES pilsonim paver iespēju ar savu devumu piedalīties 
konferencē jebkurā no 24 ES oficiālajām valodām. Pilsoņi var gan iesniegt 
savas idejas, gan atbalstīt citu idejas un tās komentēt. Tur ikviens var arī 
dalīties ar informāciju par konferences pasākumiem un ziņot par to rezultātiem. 
Publiski pieejams ir gan devums digitālajā platformā, gan ar to saistītās atvērto 
datu datnes. 

Līdz oktobra beigām daudzvalodu digitālajā platformā bija reģistrēti vairāk nekā 
3,6 miljoni vienreizēju apmeklētāju, 33 213 aktīvi dalībnieki, 9111 apspriestas 
idejas un gandrīz 3500 pasākumu, un pēdējo mēnešu laikā līdzdalība ir nemitīgi 
augusi. Ir jāturpina platformu popularizēt, lai par to uzzinātu pēc iespējas vairāk 
iedzīvotāju. 

Kas notiek konferencē 
par Eiropas nākotni? 

33 213 
platformas dalībnieki 

160 301 
pasākumu dalībnieks 

9111 
idejas 

   

15 387 
komentāri 

3456 
pasākumi 

45 470 
apstiprinājumi 

   

1. attēls. Dalības situācija 29. oktobrī (avots: futureu.europa.eu)  

Platformā sniegtais devums tiek apkopots un analizēts; darbuzņēmējs sagatavo 
ziņojumus un publicē tos turpat platformā. Pirmais starpposma ziņojums tika 
publicēts septembrī, un tajā apkopots devums no 2021. gada 19. aprīļa līdz 
2. augustam. 2021. gada 15. oktobrī tika publicēts otrais starpposma ziņojums 
par devumu līdz 2021. gada 7. septembrim. Vienlaikus tika iesniegts arī papildu 
ziņojums par katras dalībvalsts ieguldījumu platformā. 

II. DARBĪBAS EIROPAS LĪMENĪ  

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=lv
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=lv
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/v64hsccr6w9ihdawj8umt9m9lup1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf%22;%20filename*=UTF-8''COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211110T080450Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ca6e0771a65ec1436603a59f20c25b573df55fb8bf480c1574a8ee009f7e8943
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Platformā publicētie ziņojumi liecina, ka līdz šim vispopulārākie dalībnieku 
diskusiju temati ir Eiropas demokrātija, klimata pārmaiņas un vide. Iedzīvotāji no 
visām ES valstīm ir iesnieguši daudz viedokļu arī par citiem jautājumiem un 
apsprieduši visdažādākos konferences tematus. 

 

Ziņojumi, tostarp ideju kartes, ir devuši noderīgu ieguldījumu Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusiju pirmajā kārtā, palīdzot dalībniekiem noteikt un definēt darba 
virzienus. Tie tika apspriesti arī konferences plenārsēdē 2021. gada 23. oktobrī 
un pirms tam darba grupu sanāksmēs. 

Trešais starpposma ziņojums iznāks 2021. gada decembrī, un to izmantos 
Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju pēdējās sesijās un gaidāmajās konferences 
plenārsēdes sanāksmēs. Šajā ziņojumā apkopos līdz novembra sākumam 
iesniegto devumu. Nākamgad tiks sagatavots galīgais ziņojums, lai to varētu 
publicēt pirms noslēguma plenārsēdes, kura notiks 2022. gada pavasarī. Tiks 
publicēti arī citi ziņojumi par katras dalībvalsts devumu. 

Moderācija ir ļāvusi platformai būt drošai vietai, kurā pilsoņi no visiem 
sabiedrības slāņiem un no visiem Eiropas nostūriem jūtas ērti un ir gaidīti 
debatēs. Moderācijas grupa, kas darbojas kopīgā sekretariāta uzraudzībā, 
valdes vārdā nodrošina, ka tiek ievērota Konferences harta un dalības 
noteikumi. Pēdējo mēnešu laikā moderēt aizvainojošu saturu ir nācies tikai 
nelielā daļā no izdarītajiem ierakstiem. 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=lv
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=lv
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=lv
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B. Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Konferences par Eiropas nākotni centrā ir Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, 
kurās pulcējas aptuveni 800 pilsoņu no visām sabiedrības grupām un visām ES 
malām. Paneļdiskusijas organizēja trīs iestādes, pamatojoties uz 
līdzpriekšsēdētāju noteikto kārtību, valdes uzraudzībā un ar konsorcija 
palīdzību. Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju dalībnieki 2021. gada vasarā tika 
atlasīti pēc nejaušības principa atbilstīgi pieciem kritērijiem, kas noteikti 
Kopīgajā deklarācijā par konferenci par Eiropas nākotni (dzimums, vecums, 
ģeogrāfiskā izcelsme – valstspiederība un pilsēta/lauki –, sociālekonomiskā 
izcelsme un izglītības līmenis). Katra paneļdiskusija tiekas trijās nedēļas 
nogalēs: pirmoreiz – Strasbūrā, otrreiz – tiešsaistē, savukārt trešās sesijas 
notiek četrās pilsētās (Dublinā, Florencē, Natolīnā un Māstrihtā) augstākās 
izglītības iestāžu telpās. 

2021. gada septembra sākumā apspriesties sāka četras tematiskās 
paneļdiskusijas (katrā līdz 200 iedzīvotāju, no kuriem vismaz viena trešdaļa 
vecumā no 16 līdz 25 gadiem), kuru sastāvs atlasīts pēc nejaušības principa un 
atspoguļo ES demogrāfisko un sociālo daudzveidību.  

Visu paneļdiskusiju pirmā sesija notika klātienē Strasbūrā. Sesijas mērķis bija 
noteikt apspriežu darba kārtību. Paneļdiskusiju dalībnieki darbu sāka, 
pārdomājot un izvēršot savu redzējumu par Eiropu, un pēc tam noteica 
jautājumus, kas apspriežami katras paneļdiskusijas galveno tematu ietvaros. 
Pēc tam dalībnieki izvirzīja prioritārus tematus, uz kuriem koncentrēties un 
kuros iedziļināties, lai sagatavotu konkrētus ieteikumus Eiropas Savienības 
iestādēm turpmākam darbam. Diskusijas un kolektīvais darbs notika divos 
veidos: 

 apakšgrupās, kurās darbojās divpadsmit līdz četrpadsmit pilsoņi. Katrā 
apakšgrupā runāja četrās līdz piecās valodās, un katrs varēja runāt savā 
dzimtajā valodā. Apakšgrupas darbu vadīja profesionāli moderatori, kurus 
izraudzījās ārpakalpojumu sniedzēju konsorcijs; 

 plenārsēdē, kurā piedalījās visi dalībnieki. Plenārsēdes sesijas vadīja divi 
galvenie moderatori. 

Diskusijās apzinātie prioritārie jautājumi tika sagrupēti “darba virzienos” jeb 
“streams” (t. i., galvenajos tematos) un “apakšvirzienos” (“substreams”) un 
kalpoja par pamatu otrajām sesijām. Šajā saistībā dalībnieki saņēma 
pamatinformāciju par tematiem, attiecīgo materiālu no daudzvalodu digitālās 
platformas pirmā starpposma ziņojuma, tostarp analīzi un ideju kartes, un 
augsta līmeņa ārējo ekspertu prezentācijas. Pirmo sesiju laikā no katras 
paneļdiskusijas tika izlozēti 20 pārstāvji dalībai konferences plenārsēdē.  

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
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Paneļdiskusijas pirmā sesija “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums, 
nodarbinātība / izglītība, kultūra, jaunatne un sports / digitālā pārkārtošanās” 
notika 17.–19. septembrī. Šajā paneļdiskusijā apspriež mūsu ekonomikas un 
nodarbinātības nākotni, sevišķi laikā pēc pandēmijas, īpašu uzmanību pievēršot 
ar to saistītajiem sociālā taisnīguma jautājumiem. Diskusijā aplūko arī iespējas 
un problēmas, ko rada digitālā pārkārtošanā – viens no lielākajiem uz nākotni 
vērstajiem debašu tematiem. Paneļdiskusijā pievēršas arī Eiropas nākotnei 
jaunatnes, sporta, kultūras un izglītības jomā. Dalībniekus sveica 
līdzpriekšsēdētājs – Eiropas Parlamenta deputāts Guy Verhofstadt. Pirmās 
sesijas noslēgumā tika apstiprināti pieci darba virzieni: “Darbs Eiropā”, 
“Ekonomika nākotnei”, “Taisnīga sabiedrība”, “Mācīšanās Eiropā” un “Ētiska un 
droša digitālā pārkārtošanās”. Ziņojums par sesijas rezultātiem pieejams 
daudzvalodu digitālajā platformā.  

Paneļdiskusijas “Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība” 
pirmā sesija notika 24.–26. septembrī. Paneļdiskusija pievēršas tematiem, kas 
saistīti ar demokrātiju, tādiem kā vēlēšanas, dalība ārpus vēlēšanu periodiem, 
attālinātības sajūta starp cilvēkiem un viņu ievēlētajiem pārstāvjiem, mediju 
brīvība un dezinformācija. Paneļdiskusijā arī izskata jautājumus, kas saistīti ar 
pamattiesībām un vērtībām, tiesiskumu un cīņu pret visu veidu diskrimināciju. 
Vienlaikus paneļdiskusijā izskata jautājumus saistībā ar ES iekšējo drošību, 
piemēram, Eiropas iedzīvotāju aizsardzību pret teroraktiem un citiem 
noziegumiem. Paneļdiskusijas dalībniekus sveica līdzpriekšsēdētājs – 
Slovēnijas ES lietu valsts sekretārs Gašper Dovžan, kurš pārstāv Slovēnijas 
prezidentūru ES Padomē. Pirmās sesijas noslēgumā tika apstiprināti pieci 
darba virzieni: “Tiesību un nediskriminēšanas nodrošināšana”, “Demokrātijas un 
tiesiskuma aizsardzība”, “ES reformēšana”, “Eiropas identitātes veidošana”, 
“Pilsoņu līdzdalības stiprināšana”. Ziņojumu par sesijas rezultātiem var skatīt 
tiešsaistē daudzvalodu digitālajā platformā.  

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=lv
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=lv
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbEZ4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--355c6eae3947a90ce3b724952a23a95f58766e7d/Panel%201%20session%202%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=lv
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajA5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a47046c87e9136e1cdfba52c8a3e9713e2804575/Panel%202%20session%201%20Report__FINAL.pdf
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Paneļdiskusijas “Klimata pārmaiņas un vide/veselība” pirmā sesija notika 1.–
3. oktobrī. Šī paneļdiskusija ir saistīta ar klimata pārmaiņu ietekmi, vides 
jautājumiem un jauniem Eiropas Savienības izaicinājumiem veselības jomā. Šie 
temati attiecas uz tādiem ES mērķiem un stratēģijām kā lauksaimniecība, 
transports un mobilitāte, enerģētika un pāreja uz pēcoglekļa sabiedrību, 
pētniecība, veselības aprūpes sistēmas, reaģēšana uz veselības krīzēm, 
profilakse un veselīgs dzīvesveids. Pirmās sesijas noslēgumā tika apstiprināti 
pieci darba virzieni: “Kā labāk dzīvot”, “ Kā aizsargāt mūsu vidi un veselību”, “Kā 
pārorientēt mūsu ekonomiku un patēriņu”, “Ceļā uz ilgtspējīgu sabiedrību” un 
“Rūpēties par visiem”. Ziņojums par sesijas rezultātiem atrodams daudzvalodu 
digitālajā platformā.  

Ceturtā paneļdiskusija “Eiropas Savienība pasaulē / migrācija” pirmo reizi tikās 
15.–17. oktobrī, un tajā galvenokārt apsprieda ES lomu pasaulē, tostarp mērķus 
un stratēģijas attiecībā uz ES drošību, aizsardzību, tirdzniecības politiku, 
humāno palīdzību un sadarbību attīstības jomā, ārpolitiku un ES kaimiņattiecību 
politiku un paplašināšanos, kā arī to, kā Eiropas Savienībai būtu jārisina 
migrācijas jautājumi. Dalībniekus sveica Konferences valdes līdzpriekšsēdētāja 
un Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas 
jautājumos Dubravka Šuica. Pirmās sesijas nobeigumā tika apstiprināti pieci 
darba virzieni: “Patstāvība un stabilitāte”, “ES kā starptautiska partnere”, 
“Spēcīga ES miermīlīgā pasaulē“, “Migrācija no humānā skatpunkta” un 
“Atbildība un solidaritāte visā ES”. Ziņojums par sesijas rezultātiem pieejams 
daudzvalodu digitālajā platformā.  

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=lv
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajQ5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6b0e1a23653b2295dafdb73a356d95ffdad7c0e0/Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=lv
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVZHIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9b49d1a172c2fe0d8e6ff29ae0c38dd0142573e1/Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf
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C. Eiropas Jaunatnes dienas (8. un 9. oktobrī) 

Eiropas Jaunatnes dienas (EYE2021) notika 8. un 9. oktobrī, un tajās gan 
tiešsaistē, gan Eiropas Parlamentā Strasbūrā pulcējās 10 000 jauniešu, lai 
attīstītu savas idejas par Eiropas nākotni un dalītos ar tām. EYE ir vienreizīga 
izdevība 16–30 gadus veciem cilvēkiem sazināties gan klātienē, gan tiešsaistē, 
iedvesmot vienam otru un apmainīties domām ar ekspertiem, aktīvistiem, 
viedokļu līderiem un lēmumu pieņēmējiem pašā Eiropas demokrātijas centrā. 

Kopš 2021. gada maija sadarbībā ar Eiropas jaunatnes organizācijām tiešsaistē 
ir savākti vairāk nekā 2000 priekšlikumu no jauniešiem visā Eiropas Savienībā. 
Gan tiešsaistē pirms pasākuma, gan Eiropas Jaunatnes dienu laikā Strasbūrā 
tika rīkotas arī vairākas sesijas, kas pievērsās konferencei par Eiropas nākotni. 

Divdesmit idejas, kas dalībnieku vidū izcēlās visvairāk, — divas par katru 
konferences tematu — pēc pasākuma tika apkopotas Jaunatnes ideju ziņojumā 
konferencei par Eiropas nākotni, kas publicēts 23 valodās. Ziņojumu par 
pasākumu konferences plenārsēdei 23. oktobrī iesniedza gados jaunie Eiropas 
pilsoņu paneļdiskusiju dalībnieki, kuri piedalījās arī EYE2021. Visas apkopotās 
idejas pieejamas vietnē search.youthideas.eu. 

D. Konferences otrā plenārsēde (22. un 23. oktobrī)  

Konferences otrā plenārsēde notika 2021. gada 22. un 23. oktobrī. Klātienē vai 
attālināti tajā piedalījās vairāk nekā 400 konferences plenārsēdes locekļu. 

http://www.eye2021.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
http://search.youthideas.eu/
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Guy Verhofstadt līdzpriekšsēdētāju vārdā sveica Konferences otrās 
plenārsēdes locekļus un atzīmēja, ka pret darba kārtību nav izteikti iebildumi. 
Viņš īpaši sveica 80 pilsoņus, kas pārstāv visas četras Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijas, kuras konferences plenārsēdei pievienojās pirmo reizi, un ar 
gandarījumu konstatēja, ka plenārsēdes sastāvs tagad ir pilnīgs. Paneļdiskusiju 
pārstāvjus sveica arī līdzpriekšsēdētāja Dubravka Šuica, kura uzsvēra, ka 
konferencei jākoncentrējas uz iedzīvotājiem, un īpaši sirsnīgus apsveikuma 
vārdus veltīja Rietumbalkānu pārstāvjiem. Līdzpriekšsēdētājs Gašper Dovžan 
uzsvēra, ka konference ir pilsoņu virzīts projekts un ka plenārsēdes otrā 
sanāksme būs saistīta ar Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju, valsts paneļdiskusiju 
un pasākumu, Eiropas Jaunatnes dienu un daudzvalodu digitālās platformas 
atsauksmju apkopošanu un apspriešanu.  

Līdzpriekšsēdētāja Dubravka Šuica sniedza īsu izklāstu par Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijām. Viņa pati ir bijusi lieciniece ļoti daudzveidīgas pilsoņu grupas 
dedzīgajai iesaistei paneļdiskusiju darbā. Visu četru paneļdiskusiju 
800 dalībnieki ir tikušies pirmajās sesijās un sākuši apspriest attiecīgos 
tematus. Turpmākajos mēnešos viņi turpinās diskusijas un iesniegs savus 
ieteikumus plenārsēdei.  Tad D. Šuica deva vārdu diviem pārstāvjiem no katras 
Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas. Pārstāvji uzstādamies norādīja, ka 
paneļdiskusijas ir strādājušas pie nākotnes redzējuma veidošanas attiecīgajās 
jomās, apzinātajiem darba virzieniem1 un saistītajiem apakšvirzieniem un 
nākamajās sesijās tos apspriedīs padziļināti.  

                                                
1. Darba virzienus, apakšvirzienus un ziņojumus par paneļdiskusiju darbu skatīt šeit: Eiropas 
pilsoņu paneļdiskusijas – Konference par Eiropas nākotni. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=lv
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=lv
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Pēc tam sākās diskusijas. Referenti cita starpā  

 pauda gandarījumu par atsauksmēm no pilsoņu paneļdiskusiju pirmajām 
sesijām, norādīja, ka jau ir apzināti ļoti aktuāli temati un uzsvēra, ka ir 
jāuzklausa iedzīvotāju idejas un jāizvirza tās konferences uzmanības 
centrā; 

 uzsvēra, ka konferences darbam jānoved pie konkrētiem, taustāmiem 
rezultātiem; 

 aicināja efektīvi un strukturēti veikt ar konferences galīgo rezultātu 
saistītus turpmākus pasākumus; 

 uzsvēra, ES iestāžu un dalībvalstu uzdevums ir nodrošināt konferences 
rezultātu īstenošanu; 

 norādīja uz vietējo un reģionālo pašvaldību nozīmīgo funkciju visā 
procesā; 

 nodēvēja pilsoņu paneļdiskusijas par novatorisku līdzdalības demokrātijas 
veidu, kas nākotnē varētu turpināties kā pastāvīga, strukturēta pilsoņu 
līdzdalība. 

 

Daži uzsvēra, ka ir jāuzklausa un jāiesaista visu sabiedrības grupu pārstāvji un 
ka konferencē ir vajadzīga daudzveidība un iekļautība. Citi izteicās, ka 
plenārsēdei būtu vajadzīgs vairāk laika, lai apspriestu plašo tematu klāstu, kas 
ierosināts paneļdiskusijās un daudzvalodu digitālajā platformā. 

Daži referenti apgalvoja, ka konferencē būtu vairāk jāpievēršas politikas lietām 
un mazāk – iestāžu reformai un kompetences jautājumiem, savukārt citi 
uzsvēra, ka Eiropas Savienībai ir jāspēj panākt iecerētos politikas rezultātus. 
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Līdztekus visu astoņu Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvju izklāstītajiem 
tematiem un darba virzieniem dalībnieki pievērsās daudziem citiem 
jautājumiem, tostarp šādiem: 

 atbalsts labākas un spēcīgākas ekonomikas veidošanai, vienlaikus 
nodrošinot sociālo kohēziju un taisnīgumu, tostarp veselības aprūpes 
pakalpojumu, izglītības, ienākumu minimuma un mājokļu pieejamību 
ikvienam; 

 rīcība klimata pārmaiņu mazināšanai ar taisnīgu pārkārtošanos; 
 taisnīga un kopīga pieeja migrācijai;  
 demogrāfisko pārmaiņu problēmu risināšana;  
 digitālo tehnoloģiju attīstība un digitālo tiesību aizsardzība (droša un 

pārredzama digitālā sabiedrība); 
 nepieciešamība pēc stratēģiskās autonomijas; 
 vienota nostāja ārpolitikā. 

Vairāki dalībnieki izvirzīja arī šādus jautājumus: 

 respektēt tiesiskumu un mediju brīvību kā ES pamatprincipus; 
 nepieciešamība respektēt visu dalībvalstu konstitucionālo identitāti; 
 kopējo vērtību un pamattiesību nozīmīgums;  
 nepieciešamība arī turpmāk attīstīt līdzdalības demokrātiju, tiešu 

līdzdalību un pārredzamību ES lēmumu pieņemšanas procesā.  

Līdzpriekšsēdētājs Gašper Dovžan uzaicināja valsts paneļdiskusiju un 
pasākumu pārstāvjus iepazīstināt ar savu darbu. Savās prezentācijās pārstāvji 
sniedza pārskatu par dažādos līmeņos notiekošajiem un vēl plānotajiem 
pasākumiem, kuros iesaistīti dažādi dalībnieki. Daži pārstāvji jau bija apzinājuši 
pirmos tematus turpmākām diskusijām un informēja par tiem.  

Daudzi referenti uzsvēra jauniešu līdzdalības nozīmi un norādīja uz 
pasākumiem, kuros iesaistīti jaunieši, tostarp studenti. Tika minēta virkne 
problēmu, ar kurām saskaras jaunieši, un tika aplūkoti dažu šo pasākumu 
rezultāti. 

Vairāki pārstāvji arī uzsvēra pilsoniskās sabiedrības nozīmi gan daudzu 
pasākumu organizēšanā valsts, reģionālā un vietējā līmenī, gan arī 
nodrošināšanā, ka konference sasniedz ikviena Eiropas Savienības nostūra 
iedzīvotājus, tostarp atstumtās grupas. 

Vairāki valsts paneļdiskusiju un pasākumu pārstāvji bija noraizējušies, ka ar šo 
darba kārtības punktu saistītās debates ir mazāk apmeklētas, un uzsvēra, ka 
visiem plenārsēdes locekļiem būtu jāuzklausa, kas pilsoņiem sakāms, un 
efektīvi jāreaģē uz viņu ieteikumiem.    

Līdzpriekšsēdētājs Guy Verhofstadt pēcpusdienā atsāka sesiju, aicinot 
uzstāties trīs Eiropas Jaunatnes dienu (EYE) dalībniekus, kuri piedalās arī 
Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās. Viņi sniedza pārskatu par 20 labākajām idejām, 
kuras izvēlējušies jaunie EYE dalībnieki un kuras atrodamas ziņojumā par 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
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jauniešu idejām. Viņi uzsvēra, ka jauniešiem ir konkrēts redzējums par kopīgu 
Eiropu. Līdzpriekšsēdētājs Guy Verhofstadt atzīmēja, ka priekšlikumi ir ļoti 
drosmīgi un ka dažu īstenošanai būtu vajadzīgas padziļinātas reformas. Viņš 
ierosināja tos apspriest kopā ar daudzvalodu digitālās platformas starpposma 
ziņojumiem. 

Pēc tam līdzpriekšsēdētājs G. Verhofstadt atklāja debates par daudzvalodu 
digitālo platformu un iepazīstināja ar svarīgākajiem statistikas datiem. Viņš 
norādīja, ka līdzdalība pieaug, taču to vajadzētu palielināt vēl vairāk. 
Līdzpriekšsēdētājs izklāstīja platformā visvairāk atbalstītās un komentētās 
idejas saistībā ar dažādiem tematiem, kas publicēti otrajā starpposma ziņojumā, 
un secināja, ka iedzīvotāji mēdz izteikties kritiski, taču viņi ir arī ļoti konstruktīvi 
un vēlas uzlabot Eiropas Savienību.  

Turpmākajās debatēs vairāki runātāji uzsvēra platformas unikalitāti un 
novatorisko raksturu, kas nodrošina iedzīvotājiem iespēju izteikties un vietu 
debatēm visās ES oficiālajās valodās, un norādīja, ka jau patlaban ir daudz 
ierakstu un apmeklētāju. Tika atzīmēts, ka, neraugoties uz sākotnējām bažām 
par cenzūru, bija jābloķē tikai daži lietotāji. Citi pauda uzskatu, ka dalībnieku 
skaitam jābūt vēl lielākam, ka platforma vēl nav pietiekami labi pazīstama un vēl 
nesasniedz pietiekami daudz cilvēku (īpaši jauniešus un sievietes) un ka ir 
jādara vairāk, lai to popularizētu. Izskanēja vairāki aicinājumi platformu padarīt 
pieejamu un ērti lietojamu visiem, arī cilvēkiem ar invaliditāti. Daži ierosināja 
saglabāt platformu arī pēc konferences beigām, iespējams, arī turpmākas 
strukturētākas iedzīvotāju līdzdalības kontekstā.  

 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=lv
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Tika uzsvērts, ka daudzas platformā paustās idejas jau ir nonākušas 
paneļdiskusijās, un turpmākajās debatēs vairāki runātāji tieši atsaucās uz 
platformas idejām. Referenti pievērsās plašam prioritāšu klāstam šādās 
politikas jomās: digitālā pārveide, ekonomika un konkurētspēja, reģionu loma, 
finanšu pakalpojumi, sociālais taisnīgums, veselība, tiesiskums, demokrātija, 
iedzīvotāju līdzdalība, vide un klimats, migrācija, enerģija, pamattiesības, 
vērtības, ārpolitika, kopējā aizsardzība, drošība, izglītība un kultūra. 

Daži komentēja pašas konferences procesu un darbību. Vairākkārt tika minēts, 
ka saistībā ar tās rezultātiem jāveic konkrēts turpmākais darbs un ka ir svarīgi 
iesaistīt Rietumbalkānu partnerus. Virkne dalībnieku prasīja, lai pilsoņiem būtu 
vairāk iespēju mijiedarboties ar citiem plenārsēdes locekļiem, it īpaši vēlētajiem 
pārstāvjiem. Līdzpriekšsēdētājs Guy Verhofstadt pieņēma zināšanai rūpes par 
pilsoņu iesaistīšanos un uzsvēra, ka nākamo plenārsesiju formāts būs atšķirīgs, 
proti, tās pievērsīsies Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju rezultātiem, tādējādi centrā 
izvirzot iedzīvotāju devumu.  

Trīs līdzpriekšsēdētāji pateicās visiem par piedalīšanos un sniegto ieguldījumu 
un slēdza otro konferences plenārsēdi. 

Piektdien, 22. oktobrī, pirmo reizi tikās deviņas plenārsēdes darba grupas, 
katrā aptuveni 50 plenārsēdes locekļu, kurās izskata visus platformas un 
Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju tematus. Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas, 
ES Padomes un valstu parlamentu pārstāvji katrs vada divas darba grupas, 
savukārt Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētājs vada vienu darba grupu. 
Pirmajā sanāksmē darba grupas sāka apspriest pirmos iespaidus no dažādām 
valstu un Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām, kā arī ar saviem attiecīgajiem 
jautājumiem saistīto devumu daudzvalodu digitālajā platformā.  

E. Valde  

No 2021. gada jūlija līdz oktobrim konferences par Eiropas nākotni valde tikās 
divas reizes, proti, 19. jūlijā un 20. septembrī. Daudzvalodu digitālās platformas 
sadaļā “Valde” visās valodās ir pieejams detalizēts ziņojums par katru 
sanāksmi.  

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=lv
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19. jūlija sanāksmē valde apstiprināja Konferences reglamenta 16. panta 
grozījumu attiecībā uz vietējo un reģionālo pašvaldību un sociālo partneru 
pārstāvības palielināšanu konferences plenārsēdē. Valde tika informēta arī par 
Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju rīkošanas atjaunināto praktisko kārtību, it īpaši 
attiecībā uz paneļdiskusiju secību, to norises vietu un tematu noteikšanas 
metodiku, par pašreizējo stāvokli konferences plenārsēdes darba grupu 
darbības sagatavošanā un par kopīgo konferences komunikācijas plānu.  

Valde 20. septembra sanāksmē saņēma informāciju par Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijām, arī par 1. paneļdiskusijas pirmajā sesijā gūto pozitīvo pieredzi, 
un sarīkoja viedokļu apmaiņu. Valde tika informēta arī par daudzvalodu digitālo 
platformu, tostarp starpposma ziņojumiem un platformas moderāciju, un 
sarīkoja viedokļu apmaiņu. Vēl tā apstiprināja konferences 22. un 23. oktobra 
plenārsēdes darba kārtības projektu, sagrupējot jautājumus rīta un 
pēcpusdienas sesijās, un dalījās domās par konferences konstitutīvo 
plenārsēdi. Visbeidzot valde tika informēta par pašreizējo stāvokli saistībā ar 
sagatavošanos konferences plenārsēdes darba grupu darbam un apsprieda vēl 
neatrisinātos jautājumus.  

F. Citas darbības  

Ar konferenci par Eiropas nākotni saistītā komunikācija ir ES iestāžu – Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas – un dalībvalstu kopīga atbildība. 
Popularizēt konferenci galvenokārt nozīmē popularizēt daudzvalodu digitālo 
platformu kā konferences centrālo forumu. ES iestādes ir turpinājušas 
koordinētu darbu, lai plaši informētu par konferenci par Eiropas nākotni un tās 
atsevišķajiem pīlāriem un pasākumiem. Tas tiek darīts, izmantojot mērķtiecīgas 

https://futureu.europa.eu/?locale=lv
https://futureu.europa.eu/?locale=lv
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kampaņas sociālajos medijos tostarp apmaksātas reklāmas, rīkojot informatīvus 
pasākumus un tajos piedaloties (notikuši jau vairāki simti, un plānots vēl daudz 
vairāk), kā arī atbalstot kvalitatīvu atspoguļojumu tradicionālajos medijos.  

Lai popularizētu Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas un informētu par tām, kopš 
2021. gada septembra tiek veikti plaši komunikācijas pasākumi, tostarp 

 informācija presei un plašsaziņas līdzekļiem (paziņojumi presei, ieteikumi 
medijiem, informatīvi dokumenti, straumēšana tīmeklī utt.); 

 ielūgumi žurnālistiem uz pirmajām sesijām Strasbūrā (kopā vairāk nekā 
100 dalībnieku); 

 četri tehniski brīfingi medijiem (trīs Strasbūrā un viens Briselē); 
 mudinājums iedzīvotājiem, kas piedalās paneļdiskusijās, kļūt par 

konferences “vēstniekiem” un aktīvi sadarboties gan ar tradicionālajiem, 
gan ar sociālajiem medijiem; 

 pilsoņu iesniegti videomateriāli, ko paredzēts izmantot komunikācijas 
nolūkos.  

 

 
Tādējādi visā Eiropas Savienībā –  arī sociālajos medijos – informācija jau ir 
plaši atspoguļota. Daudzi paneļdiskusiju dalībnieki ir dalījušies ar saviem 
personīgajiem stāstiem un ierosinājumiem attiecībā uz Eiropas nākotni. 
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Eiropas Reģionu komiteja ir izvērsusi daudzus komunikācijas un informēšanas 
pasākumus, organizējot arī vairāk nekā 120 vietēja mēroga pasākumus, tostarp 
pārrobežu un transnacionālas pilsoņu paneļdiskusijas un vairākus augsta 
līmeņa pasākumus. Ieguldījumu konferences demokrātiskajās debatēs sniedza 
arī šāgada Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa – ļoti nozīmīgs ES pasākums, 
kas veltīts reģionālajām un vietējām ieinteresētajām personām un kurā 
piedalījās 17 600 dalībnieku.  

Arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir gādājusi, ka tās locekļi un 
viņu pārstāvamie var pilnvērtīgi piedalīties pirmajās tiešajās Eiropas mēroga 
pilsoņu debatēs par ES nākotnes izaicinājumiem un prioritātēm. Ir tikusi 
veicināta virkne vietēju pasākumu, tostarp valsts mēroga apspriešanās un 
centrāla līmeņa pasākumi, ko rīkojušas EESK grupas vai specializētās nodaļas, 
kā arī informatīvas un mācību sesijas attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp sociālajiem partneriem un organizētai pilsoniskajai sabiedrībai, lai 
aicinātu tās sniegt savu ieguldījumu un izskaidrotu, kā to izdarīt.  

Arī Eiropas Pilsētas mēru pakts aicināja visus parakstītājus aktīvi iesaistīties un 
izplatīt informāciju savu iedzīvotāju vidū. Vairāki notiekošās kampaņas 
pasākumi saistībā ar atjaunoto ieceri panākt taisnīgāku un klimatneitrālu Eiropu 
ir saistīti ar konferenci par Eiropas nākotni. Kopīgos centienus un kopīgo mērķi 
ir atbalstījis Pilsoniskās sabiedrības konvents par Eiropas nākotni un citas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas un platformas ES, valstu un reģionālā 
līmenī.  

  

http://cor.europa.eu/
https://cor.europa.eu/lv/engage/Pages/future-of-europe.aspx#Pasākumi
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/lv
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.pilsetumerupakts.eu/lv/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Saskaņā ar kopīgo deklarāciju konferenci par Eiropas nākotni kopīgi organizē 
Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija, kas kopā ar Eiropas 
Savienības dalībvalstīm darbojas kā līdzvērtīgi partneri. Dalībvalstis sniedz 
ieguldījumu konferencē, rīkojot papildu pasākumus atbilstoši savai specifikai. 

Dalībvalstis rīko dažādus pasākumus un iniciatīvas valsts, reģionālā, vietējā un 
dažreiz transnacionālā līmenī, šādā veidā sasniedzot daudzus tūkstošus 
dalībnieku.  Šo pasākumu un iniciatīvu organizēšanas galvenais mērķis ir 
uzklausīt pilsoņus un pēc iespējas vairāk iesaistīt viņus debatēs par Eiropas 
Savienību. Viena no pasākumu un iniciatīvu prioritātēm ir iekļaut un uzrunāt 
iedzīvotājus, un tiek pieliktas pūles, lai aptvertu arī tos, kuri parasti nav aktīvi vai 
netiek iesaistīti ES jautājumu risināšanā.  

Lai uzrunātu pēc iespējas vairāk iedzīvotāju, tiek īstenotas dažādas kampaņas 
un iniciatīvas ar mērķi dalībvalstīs vairot informētību par konferenci un tās 
digitālo platformu un veicināt iedzīvotāju līdzdalību. Vairākas dalībvalstis ir arī 
izveidojušas īpašas konferencei veltītas tīmekļa vietnes, lai nodrošinātu 
informatīvu kontaktpunktu valsts līmenī. 

Ir jau notikuši vai vēl tiek rīkoti dažādi pasākumi, kuros kombinēta gan 
centralizēta, gan decentralizēta pieeja, tostarp dažādi atbalsta veidi 
augšupējām iniciatīvām.  

Pasākumus dalībvalstīs ir organizējušas vai turpina organizēt dažādas iestādes 
un ieinteresētās personas, tostarp valsts, reģionālās un vietējās iestādes, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, sociālie partneri, apvienības un 
iedzīvotāji. Dažkārt ar konferenci saistītu pasākumu rīkošanā iesaistās arī 
nevalstiskās organizācijas, kultūras iestādes, ideju laboratorijas, universitātes 
un pētniecības institūti. Daudzu konferences pasākumu rīkošanā ir cieši 
iesaistītas Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs un Eiropas Parlamenta Biroji. 

Daži konferences ietvaros organizēto pasākumu piemēri ir konsultācijas 
tiešsaistē, debates, diskusiju virkne, darbsemināri, semināri, aptaujas un fokusa 
grupas.  

Daudzos no tiem īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunākās paaudzes 
iesaistīšanai, piemēram, organizējot pasākumus ar studentiem vai skolēniem, 
cieši sadarbojoties ar skolām, izglītības iestādēm un universitātēm. 

Pasākumi ir jāreģistrē digitālajā platformā, un organizatori tiek mudināti 
augšupielādēt ziņojumus par pasākumiem, lai to rezultātus — tāpat kā visu 

III. PASĀKUMI VALSTS, REĢIONĀLĀ 
UN VIETĒJĀ LĪMENĪ 
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platformā sniegto devumu – varētu iekļaut konferences procesā, izmantojot 
platformas ziņojumus.  

Turklāt vairākas dalībvalstis rīko valsts pilsoņu paneļdiskusijas, kurās 
iedzīvotāji, kas pārstāv sabiedrību kopumā, apspriež savas prioritātes attiecībā 
uz Eiropas nākotni. Kā paredzēts Kopīgajā deklarācijā, konferences plenārsēdē 
apspriedīs valsts un Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumus, sagrupējot tos 
pa tematiem bez iepriekš noteikta iznākuma un neierobežojot tvērumu ar jau 
iepriekš definētām politikas jomām.  

Lai palīdzētu dalībvalstīm, kas vēlas organizēt savas valsts pilsoņu 
paneļdiskusijas, 2021. gada 26. maijā tika izdoti norādījumi ar labas 
apspriešanas principu kopumu2. 

 

  

                                                
2. Tie ir atrodami daudzvalodu digitālajā platformā: https://futureu.europa.eu/pages/our-
guides?locale=lv  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=lv
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
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Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas rīkos trešo sesiju un nāks klajā ar ieteikumiem. 
Devums un diskusijas daudzvalodu digitālajā platformā turpinās, un galīgais 
ziņojums tiks sagatavots 2022. gada sākumā. Nākamā konferences plenārsēde 
paredzēta 2022. gada 21. un 22. janvārī, un tajā sāks izskatīt valstu un Eiropas 
pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumus.  

Plašāka informācija par konferenci ir pieejama šeit: https://futureu.europa.eu. 

 

 

 

 

IV. TURPMĀKIE SOĻI 

https://futureu.europa.eu/
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