
 

 

 

 

PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 
Darba grupa “ES pasaulē”, 

ko vada Gunther Krichbaum pēc Clement Beaune (nebija klāt) uzaicinājuma 
2021. gada 22. oktobrī 

plkst. 11.00-13.00 
 

 
 

1. Priekšsēdētāja ievadvārdi 
 

Sanāksme notika hibrīdsanāksmes veidā. G. Krichbaum norādīja, ka C. Beaune atvainojas par nespēju 
būt klāt pirmajā sanāksmē sakarā ar neatliekamiem pienākumiem Eiropadomes sanāksmē, kura notiek 
tajā pašā dienā un kurā viņš nevar nepiedalīties. G. Krichbaum vispirms aicināja pilsoņu paneļdiskusiju 
pārstāvjus uzstāties, iepazīstināt ar sevi un to, kas ticis apspriests viņu attiecīgajā pilsoņu paneļdiskusijā. 
Tika uzsvērts konferences inovatīvais raksturs un plenārsēdes komponents. 

 
2. Diskusija 

 
Pilsoņu paneļdiskusiju dalībnieki nebija gatavi uzstāties sanāksmes sākumā, tāpēc diskusiju sāka citi 
dalībnieki, un paneļdiskusiju pārstāvji pievienojās vēlāk. 

 
Galvenās apspriestās tēmas: 

 
Eiropas kaimiņattiecību politika un Eiropas paplašināšanās 

• Vairāki darba grupas locekļi uzsvēra Rietumbalkānu paplašināšanās procesa īpašo nozīmi un 

domu par paplašināšanos, kas nevājina ES lēmumu pieņemšanas procesus, tostarp 

vienprātības balsojuma pārskatīšanu. 

 
Eiropas vērtības un redzējums, ņemot vērā nākotni attiecībā uz ES vietu pasaulē 

 Autonoma Eiropa, kas var ātri apzināt un novērst apdraudējumus. 

 Daudzi uzsvēra ideju par spēcīgām Eiropas vērtībām visās ES starptautiskajās 

attiecībās (tirdzniecībā, attiecībās ar citām valstīm utt.). Šīs vērtības atšķir Eiropu no 

pārējām pasaules daļām. 

 Vairākkārt tika minētas attiecības ar ASV, Krieviju un Ķīnu, kā arī Turciju. 

 Jānodrošina ES spēja rīkoties (instrumenti un lēmumu pieņemšanas procedūras). 

 
Eiropas drošība un aizsardzība 

• Aplūkojot ES attiecības ar NATO, jāvērtē, vai ir jomas, kurās ES var būt aktīvāka, taču 

vienlaikus jākoncentrējas uz mierīgu un drošu ES. 

• Koordinēti starptautiskā līmenī jāizmanto visi instrumenti, kas ES ir pieejami. 

 
Eiropas tirdzniecības politika un 
ekonomika 

• Redzējums par ES spēju ietekmēt pārmaiņas, izmantojot tirdzniecību un regulējumu, un 

vienlaikus nodrošināt, ka ES ir vieta, kur uzņēmumi vēlas veikt darījumdarbību. 

• ES lomas apliecināšana attiecībā uz tādiem nozīmīgiem dalībniekiem kā Ķīna un ASV. 

 



 

 

Darba grupas locekļi, kas pārstāv pilsoņus un citas struktūras, izvirzīja apspriešanai arī citus 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. 

 
3. Priekšsēdētāja noslēguma runa 

 
Priekšsēdētājs atzina, ka visi darba grupas locekļi ir mudinājuši nostiprināt diskusiju struktūru. 
Turpmākajās sanāksmēs būs ļoti svarīgi noteikt galvenos jautājumu blokus/tematus, kurus varētu 
apspriest katru atsevišķi un katra apspriešanu sākt ar pilsoņu pārstāvja no pilsoņu paneļdiskusijas 
uzstāšanos. Viņš arī atbalstīja citu darba grupas locekļu vēlmi nodrošināt, lai plenārsēdē tiktu sniegts šīs 
darba grupas noderīgu un konkrētu darba rezultātu pienesums. Paneļdiskusiju un platformas ziņojumi 
kopā ar šajā sanāksmē gūtajām atziņām būtu labs minētās struktūras avots. Priekšsēdētājs norādīja, ka 
viņš ir pēdējā brīdī rasts pastāvīgā priekšsēdētāja C. Beaune aizstājējs un nolūkā nodrošināt, lai 
turpmākajās sanāksmēs tiktu sasniegti gaidītie rezultāti, C. Beaune tiks informēts par šajā sanāksmē 
gūtajām atziņām. 

  



 

 

II PIELIKUMS. Darba grupas “ES pasaulē” locekļu saraksts 
 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS: Clément BEAUNE (Hans DAHLGREN no 1.01.2022.) 
 

Dr. Francisco ALDECOA Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Concepción ANDREAU 

RODRIGUEZ 
Reģionu komiteja 

Olivier BALDAUFF Padome 
Clément BEAUNE Padome 
Simone BEISSEL Valstu parlamenti 
Rozalia-Ibolya BIRO Valstu parlamenti 
Séamus BOLAND Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 
Josep BORRELL Eiropas Komisija, EĀDD 
Mansef CAMPOS Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Fabio Massimo CASTALDO Eiropas Parlaments 
Włodzimierz CIMOSZEWICZ Eiropas Parlaments 
Deirdre CLUNE Eiropas Parlaments 
Péter CSAKAI-SZOKE Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Hans DAHLGREN Padome 
Benedetto DELLA VEDOVA Padome 
Verena DUNST Vietējais/reģionālais pārstāvis 
Christian FEUSTEL Sociālie partneri 
Carlo FIDANZA Eiropas Parlaments 
Domagoj HAJDUKOVIĆ Valstu parlamenti 
Stephanie HARTUNG Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Danuta HÜBNER Eiropas Parlaments 
Gisèle JOURDA Valstu parlamenti 
Eric JULIEN Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Roelien KAMMINGA Valstu parlamenti 
Bogdan KLICH Valstu parlamenti 
Rihards KOLS Valstu parlamenti 
Gunther KRICHBAUM Valstu parlamenti 
Andrius KUBILIUS Eiropas Parlaments 
Ilhan KYUCHYUK Eiropas Parlaments 
Hélène LAPORTE Eiropas Parlaments 
Jaak MADISON Eiropas Parlaments 
Costas MAVRIDES Eiropas Parlaments 
Klaudia MAZUR Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Dajana MILINKOVIC Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Ruairí Ó Murchú Valstu parlamenti 
Ali OUACH Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Jouni OVASKA Valstu parlamenti 
Prof. George PAGOULATOS Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Georgia PARPOSZ Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Inês PASCOAL DA SILVA Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Tonino PICULA Eiropas Parlaments 
Nik PREBIL Valstu parlamenti 
Kornelios S. KORNELIOU Padome 
Pavel SKULIL Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Mark SPEICH Reģionu komiteja 
Klaudia SZEMEREYNE PATAKI Vietējais/reģionālais pārstāvis 
Kim VALENTIN Valstu parlamenti 
Ymare VAN DER SLUIS Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Viola VON CRAMON-

TAUABADEL 
Eiropas Parlaments 



 

 

Sophie WILMES Padome 
Janica YLIKARJULA Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

 


