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PROTOKOLA KOPSAVILKUMA PROJEKTS 

 

Darba grupa “ES pasaulē” 

 
Sanāksmi vada Hans Dahlgren pēc Clément Beaune uzaicinājuma, kurš ministru 

ārkārtas sanāksmes dēļ varēja piedalīties tikai pirmās 20 minūtes 

 

2021. gada 17. decembrī, plkst. 11.00–13.00 

 

 

1. Priekšsēdētāja ievadvārdi 

 

Sanāksme notika ar attālinātu dalību. Clément Beaune sveica dalībniekus un sniedza 

ieskatu darba grupas svarīgākajos jautājumos pirms nodeva sanāksmes vadīšanu Hans 

Dahlgren rokās.  

 

Hans Dahlgren vispirms izklāstīja sanāksmes struktūru, norādot, ka uzstāšanās prioritāte 

tiks dota runātājiem no pilsoņu paneļdiskusijām, un ka tiks atļauti zilās kartītes jautājumi 

citiem runātājiem un vice versa. Pēc tam viņš aicināja uzstāties Eiropas pilsoņu 

paneļdiskusijas pārstāvi Mansef Campos un viņa paneļdiskusijas dalībniekus, lai 

iepazīstinātu ar svarīgākajiem jautājumiem, kā arī vērsa dalībnieku uzmanību uz starpposma 

ziņojumu par daudzvalodu digitālās platformas saturu.  

 

2. Diskusijai 

 

Galvenie jautājumi, par kuriem runāja pārstāvji no pilsoņu paneļdiskusijas: 

 

• ES stratēģiskā autonomija 

• ES ir jāspēj pārliecinoši veicināt demokrātisko vērtību, cilvēktiesību un tiesiskuma 

izplatīšanos  

• ES tirdzniecības politika no ekonomikas skatpunkta (pirktspējas uzlabošana tiem, 

kuri vēlas iegādāties Eiropas Savienībā ražotas preces), no politiskā skatpunkta (ES 

vērtību aizstāvēšana, sankciju izmantošana) un no vides skatpunkta (ilgtspēja, ES 

atkritumu eksporta pārtraukšana). 

• ES enerģētiskā autonomija, starptautiskās piegādes ķēdes dekarbonizācija 

• Spēcīgas ES robežas uzturēšana, FRONTEX iesaistēm jākļūst spēcīgākām un 

pārredzamākām, kas nav balstītas tikai uz dalībvalstu uzaicinājumiem, kā arī 

FRONTEX būtu jānodrošina, ka robežkontrole uz katras ES robežas ir vienveidīga 

• Attiecības ar kaimiņvalstīm un tuvējām valstīm. Cieņa pret mazākām valstīm. 

• ES vērtību stiprināšana gan ES iekšienē, gan ārpus tās. 

• Uzsvars uz visu migrantu integrāciju un Eiropas vērtību dziļu pārņemšanu 
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• Atšķirīgi viedokļi par drošību un aizsardzību hibrīdkonfliktu laikmetā: militārās spējas 

un Eiropas armijas koncepts. Kopīgi tika atbalstīta ideja palielināt investīcijas 

aizsardzības jomā, ņemot vērā, ka ne visas dalībvalstis ir daļa no NATO. 

• Nolūkā padarīt lēmumu pieņemšanu efektīvāku, noteiktus jautājumus varētu pieņemt 

ar kvalificētu balsu vairākumu, nevis vienprātību. 

• Paplašināšanās: jānodrošina, ka jaunās dalībvalstis ievēro ES vērtības un 

tiesiskumu, kā arī aizsargā minoritātes. Publiskais diskurss un publicētā informācija 

par paplašināšanās plāniem – ES iedzīvotājiem būtu jābūt informētākiem par to, ko 

tas nozīmētu ES, būtu jāzina, vai ES politika kādā jomā mainītos, lai pašreizējās ES 

dalībvalstis ievērotu tos standartus un noteikumus, kuriem tās piekrita iestājoties 

Savienībā 

• Būtu jāpiedāvā valstīm mediācija, apspriežot dažādus viedokļus, lai abām pusēm 

būtu vieglāk nonākt pie kopsaucēja, jākoncentrējas uz lēmumu pieņemšanas 

procesa paātrināšanu, atceļot prasību par vienprātības nepieciešamību lēmumu 

pieņemšanā. 

 

Pārējie pārstāvji savās atbildēs, cita starpā, norādīja uz šādiem tematiem: 

 

• Pasaules mērogā ES ir jābūt pašpārliecinātai, tā nevar būt pasīva, ir jāveido 

stratēģiskās partnerības un jārada tāda pasaule, kādā tā vēlas dzīvot – tika uzsvērtas 

attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm 

• Ārpolitikā jākoncentrējas uz ES vērtībām un tiesiskumu, tostarp aktīvāk vēršoties pret 

autokrātiju 

• ES armijas kontekstā izskanēja dažādi viedokļi, t. sk., kurš/-a būtu šīs armijas 

virspavēlnieks/-iece? 

• ES attiecības ar NATO: ciešākas saites vai lielāka autonomija? 

• Alternatīvas vienprātības nepieciešamībai balsošanā varētu būt kvalificēts balsu 

vairākums vai jauni nosacījumi, tostarp "vienprātība mīnus viena valsts"  

• Tirdzniecības politika: būtu jāsāk ratificēt jau noslēgtie tirdzniecības nolīgumi. 

• Tika apspriesti arī tādi svarīgi starptautiski jautājumi kā, piemēram, pēc "Brexit" 

sarunas un Krievijas aktivitāte reģionā 

 

 

Nākamais diskusijas punkts bija darba grupas struktūra turpmākajam darbam, kā arī plānotie 

nodevumi un vēlamais gala produkts 

o Turpmākajā darbā dalībnieki vēlētos skaidrāku struktūru diskusijām un 

nodevumiem 

o Pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvji arī pieminēja nepieciešamību pēc papildus 

sagatavošanās un labākas šādu sanāksmju plānošanas 

 

 

3. Priekšsēdētāja noslēguma runa 

 

Hans Dahlgren uzsvēra, ka nemitīgi meklē iespējas šīs darba grupas darbu padarīt 

produktīvāku un nozīmīgāku. Šī bija vērtīga diskusija, taču konkrēti ieteikumi no pilsoņu 

paneļdiskusijas ļautu nākamās sanāksmes diskusiju vadīt strukturētākā veidā, ar mērķi 

izveidot jēgpilnu nodevumu, ko iesniegt plenārsesijai. Viņš ir apņēmies nodrošināt skaidru 

saziņu starp darba grupas dalībniekiem, kā arī atbilstoši sagatavot diskusiju daļu, kurā tiek 

apspriesti pilsoņu ieteikumi.  
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Tika ierosināts izveidot WhatsApp grupu darba grupas dalībniekiem. Hans Dahlgren 

apstiprināja, ka tiks izskatīta iespēja šādu grupu izveidot pirms Ziemassvētkiem. 

 

 

 
i Dalībnieku skaits: 

 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvji: 14  

Vietējo paneļdiskusiju/pasākumu pārstāvji: 2 

Pilsoniskā sabiedrība (sociālie partneri, Eiropas Reģionu komiteja, EESK): 4 

Padome: 5 

Dalībvalstu parlamenti: 8 

Eiropas Parlaments: 2  

Komisija: 0 

 
Dzimumu līdzsvars: 24 vīrieši un 12 sievietes 


