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Konference par Eiropas nākotni 
Ziņojums 

Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija “Eiropas Savienība pasaulē / 

migrācija” 

3. sesija, kas notika 2022. gada 11.–13. februārī, Māstrihtā (Nīderlande) 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas rīko Eiropas Parlaments, ES Padome un Eiropas Komisija saistībā ar 
konferenci par Eiropas nākotni. 

Šo dokumentu1
 sagatavoja apspriežu grupa, kuras sastāvā ir Dānijas Tehnoloģiju padome, Ifok, 

Missions Publiques, Deliberativa, kā arī Kantar Public, kas atbild par paneļdiskusiju izstrādi un 
īstenošanu. Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija “Eiropas Savienība pasaulē / migrācija" 3. sesiju vadīja 
Dānijas Tehnoloģiju padome kopā ar misijas Missions Publiques. 

Satura rādītājs 

1. 3. sesijas kopsavilkums 

2. 3. sesijas konteksts Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju procesā 

3. Sesijas galvenie rezultāti: Paneļdiskusijā pieņemtie ieteikumi  
 

 

● I pielikums. Kā ieteikumi tika sagatavoti? 

● II pielikums. Ekspertu ieguldījums / faktu pārbaudītāji, kuru uzdevums ir atbalstīt faktu 
pārbaudes procesu 

● III pielikums. Citi ieteikumi, kas paneļdiskusijā tika izskatīti, bet netika pieņemti 
● IV pielikums. Grupēti darba virzieni 
 

1. 3. sesijas kopsavilkums 

2022. gada 11.–13. februārī 175 pēc nejaušības principa atlasīts dažāda vecuma un izcelsmes Eiropas 
pilsoņi no visas Eiropas Savienības tikās trešo reizi, lai apspriestu tematus “Eiropas Savienība 
pasaulē / migrācija", turpinot 1. un 2. sesijā notikušās apspriedes. Šīs 4. paneļdiskusijas pēdējās 
sesijas dalībnieki tika uzņemti Māstrihtas Izstāžu un konferenču centrā (MECC) un Studio Europa 

Maastricht sadarbībā ar Māstrihtas Universitāti un Eiropas Publiskās pārvaldes institūtu (EIPA). Bija 
iespēja piedalīties arī tiešsaistē. Kā pamatu izmantojot darba virzienus, ko viņi izstrādāja 2. sesijas 

laikā, pilsoņi sagatavoja un apstiprināja 40 galīgos ieteikumus, kuri tiks iesniegti un apspriesti 

konferences plenārsēdē. 17 no 175 dalībniekiem sesiju apmeklēja un tajā piedalījās attālināti.   

Diskusijas un kopīgais darbs notika divos veidos. 

● Apakšgrupās. Katrā no 15 apakšgrupām darbojās desmit līdz trīspadsmit pilsoņi. Katras 
apakšgrupas dalībnieki runāja četrās līdz piecās valodās, un katrs pilsonis varēja runāt savā 
dzimtajā valodā vai valodā, kurā viņam ir ērti runāt. Katru apakšgrupu vadīja specializējies 
profesionāls moderators no apspriežu grupas vai no citiem ārpakalpojumu sniedzējiem. Lai 
atbalstītu moderatoru darbu, Eiropas Publiskās pārvaldes institūts (EIPA) katrai apakšgrupai 
nodrošināja vienu asistentu. 

                                                
1Atruna: par šo ziņojumu atbild vienīgi tā autori, un tas neatspoguļo ES iestāžu viedokli. 
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● Plenārsēdē, kurā piedalījās visi dalībnieki. Plenārsēdes, kas notika MECC Māstrihtā, vadīja 
divi galvenie moderatori no apspriežu grupas, un tika nodrošināts mutiskais tulkojums 
24 oficiālajās ES valodās. 

Izmantojot ekspertu un faktu pārbaudītāju atbalstu, zināšanas un pieredzi un apspriežoties, pilsoņi 
vispirms atklātā forumā izskatīja visus darba virzienus, kas tika sagatavoti paneļdiskusijas 2. sesijas 

laikā2. Papildus sniegtajām zināšanām viņi saņēma arī apakšgrupu moderatoru atbalstu. Katram 
pilsonim tika piešķirtas piecdesmit uzlīmes (desmit zaļas uzlīmes — 1. tēmai, desmit sarkanas — 

2. tēmai, desmit zilas — 3. tēmai, desmit dzeltenas — 4. tēmai, desmit oranžas — 5. tēmai), lai katrā 
tēmā noteiktu līdz desmit prioritārajiem darba virzieniem. Kad šī prioritāšu noteikšana 
paneļdiskusijas līmenī bija pabeigta, pilsoņi tika iedalīti tajās pašās apakšgrupās, kurās viņi strādāja 
2. sesijas laikā, un kopīgi aplūkoja, kurus no viņu grupas darba virzieniem ir prioritizējuši pārējie 
paneļdiskusijas dalībnieki.  

Attiecībā uz ieteikumu izstrādi katrai apakšgrupai tika dots indikatīvs ieteikumu skaita diapazons — 

no viena līdz trim, bet ne vairāk kā pieci. Trīs galvenie darbības virzieni, ko panelis sarindoja katrā 
apakšvirzienā, tika pievienoti 1., 2. un 3. pozīcijā. Pēc tam apakšgrupa izmantoja melnas uzlīmes 
(piecas katrai personai), lai piešķirtu prioritāti atlikušajiem darbības virzieniem un pievienotu tos 4. 
un 5. pozīcijā.  

Tad apakšgrupu darbs tika veltīts tam, lai darba virzienus pārstrādātu ieteikumos. Lai to izdarītu, 
dalībnieki izmantoja tālāk redzamo ieteikuma veidni.  

 Apraksts Zīmju ierobežojums 
LV 

Galīgais ieteikums Mēs iesakām... 1000 

Galīgais pamatojums Mēs nākam klajā ar šo ieteikumu tāpēc, ka...  300 

Elementi / jautājumi, kas grupai bija jāizskata (tas nebija noteikts kā stingrs pienākums, bet kā 
stingrs ieteikums), formulējot ieteikumu pamatojumu, ir norādīti tālāk.   
 

1. Kāpēc šis ieteikums ir svarīgs un atbilstīgs paneļdiskusijas tēmām? 

2. Kāpēc ir svarīgi rīkoties ES līmenī? 

3. Kādas ir šī ieteikuma nevēlamās sekas un kompromisi, un kāpēc mēs tomēr uzskatām, ka ir 
svarīgi to īstenot? 

 

Strādājot apakšgrupās, notika arī četras starpgrupu atgriezeniskās saites sesijas — katra ilga aptuveni 

30 minūtes —, lai palīdzētu dalībniekiem izprast citās apakšgrupās paveikto un pilnveidotu viņu 
ieteikumus. Katrā atgriezeniskās saites sesijā viens dalībnieks no katras apakšgrupas pārcēlās uz citu 
telpu. Šis dalībnieks izklāstīja savas apakšgrupas līdz šim sagatavoto ieteikumu projektu un ņēma 
vērā pārējo dalībnieku komentārus. Asistents ievadīja šos komentārus tiešsaistes izklājlapā, lai 
apakšgrupa, kas izstrādāja ieteikumu projektu, papildus sava pārstāvja mutiskajam atstāstam varētu 
ar tiem iepazīties arī rakstveidā. 

Svētdien, 13. februārī, paneļdiskusijas dalībnieki nobalsoja par katras apakšgrupas ieteikumiem. 
Pirms balsošanas visi dalībnieki saņēma dokumentu ar visiem iepriekšējā dienā izstrādātajiem 
ieteikumu projektiem, lai viņi varētu tos izlasīt savā valodā (dokuments tika automātiski tulkots no 
angļu valodas). Balsošana notika, izmantojot tiešsaistes veidlapu. Balsošanas process tika sadalīts 

                                                
2 Ziņojums no 4. paneļdiskusijas 2. sesijas ir pieejams šeit: 4. paneļdiskusijas 2.sesijas ziņojums 
 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
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piecās daļās, kas atbilst piecām paneļdiskusijas tēmām. Ieteikumi tika prezentēti, katram virzienam 
veltot 30 minūtes, un sākumā viens pilsonis no katras apakšgrupas dalījās ar atgriezenisko saiti par 
nedēļas nogalē paveikto darbu. Galvenais moderators angļu valodā nolasīja ieteikumus par katru 
tēmu, lai pilsoņi vienlaikus varētu klausīties mutisko tulkojumu. Visi dalībnieki balsoja par katru 
ieteikumu atsevišķi. Visi tulki iepriekš bija saņēmuši ieteikumu projektus angļu valodā, lai balsošanas 
laikā varētu nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku tulkojumu. 

Ņemot vērā galīgos balsošanas rezultātus, ieteikumi tika klasificēti šādi:  

- ieteikumi, kas sasniedz 70 % nodoto balsu robežu, ir uzskatāmi par paneļdiskusijā 
pieņemtiem;  

- ieteikumi, kas nesasniedz šo robežu, ir uzskatāmi par paneļdiskusijā nepieņemtiem, un tie ir 
iekļauti šā ziņojuma III pielikumā. 

Paneļdiskusijas plenārsēžu videoieraksti ir pieejami šeit: 

● Paneļdiskusijas plenārsēde, 
11.02.https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-

europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-

0915-SPECIAL-OTHER2022. 

● Paneļdiskusijas plenārsēde, 
13.02.https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-

europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-

1000-SPECIAL-OTHER2022. 

2. 3. sesijas konteksts Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju procesā 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas ir būtisks konferences par Eiropas nākotni elements. Tiek rīkotas 
četras Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, lai pilsoņiem būtu iespēja kopīgi apsvērt, kādu Eiropas 
Savienības nākotni viņi vēlas. 

● Četras paneļdiskusijas, kurās piedalās 200 Eiropas pilsoņu, kas no 27 dalībvalstīm tiek atlasīti 
pēc nejaušības principa. 

● Tiek atspoguļota ES daudzveidība: ģeogrāfiskā izcelsme (valstspiederība un pilsēta/lauki), 
dzimums, vecums, sociālekonomiskā izcelsme un izglītības līmenis. 

● Katrā paneļdiskusijā piedalās vismaz viena sieviete un viens vīrietis no katras dalībvalsts. 

● Trešdaļu no katras paneļdiskusijas dalībniekiem veido jaunieši (vecumā no 16 līdz 
25 gadiem). Ir izveidota īpaša saikne starp šo jauniešu grupu un Eiropas Jaunatnes dienām. 

Katras paneļdiskusijas dalībnieki tiekas trīs reizes laikā no 2021. gada septembra līdz 2022. gada 

februārim. 1. sesija notika Strasbūrā — Eiropas Parlamentā. 2. sesija tika rīkota tiešsaistē, izmantojot 
Interactio — tiešsaistes rīku, kas ļauj rīkot daudzvalodu sanāksmes ar sinhrono tulkošanu 24 valodās. 
3. sesija notika četrās dažādās dalībvalstīs: 1. paneļdiskusija notika Dublinā Starptautisko un Eiropas 
lietu institūtā un Dublinas pilī, 2. paneļdiskusija — Florencē Eiropas Universitātes institūtā, 3. 
paneļdiskusija — Natolīnas Eiropas Koledžā un Kultūras un zinātnes pilī Varšavā un 4. paneļdiskusija 
— Māstrihtas Izstāžu un konferenču centrā (MECC), un to rīkoja Studio Europa Maastricht sadarbībā 
ar Māstrihtas Universitāti un Eiropas Publiskās pārvaldes institūtu (EIPA).  

1. sesija bija ievadsesija, kuras mērķis bija veidot redzējumu un noteikt darba kārtību un prioritāros 
tematus, kuriem pilsoņi vēlas pievērsties, savukārt 2. sesijas mērķis bija iedziļināties šajos tematos un 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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izstrādāt darba virzienus, un 3. sesijas mērķis bija sniegt ieguldījumu konferences plenārsēdē, 
formulējot ieteikumus ES iestāžu turpmākai rīcībai. 

 

 

 

 

3. Sesijas galvenie rezultāti: paneļdiskusijā pieņemtie ieteikumi (tiks nodoti plenārsēdei) 

 

Tēma Nr. 1. Pašpietiekamība un noturība  

 

Apakštēma Nr. 1.1. ES autonomija  

 

1. Mēs iesakām vairāk popularizēt un finansiāli atbalstīt Eiropā ražotos stratēģiskos produktus 
(piemēram, lauksaimniecības produktus, pusvadītājus, medicīnas preces, inovatīvas digitālās un 
vides tehnoloģijas), lai tie būtu pieejami un cenas ziņā pieņemami Eiropas patērētājiem un lai pēc 
iespējas lielākā mērā samazinātos atkarība no valstīm ārpus Eiropas. Šis atbalsts varētu ietvert 
strukturālo un reģionālo politiku, atbalstu nozaru un piegādes ķēžu saglabāšanai ES, nodokļu 
atvieglojumus, subsīdijas, aktīvu MVU politiku, kā arī izglītības programmas, lai Eiropā paturētu 
tās kvalificēto darbaspēku un saglabātu darbvietas. Tomēr aktīvai industriālajai politikai vajadzētu 
būt selektīvai un orientētai uz inovatīviem produktiem vai tādiem produktiem, kas ir būtiski 
pamatvajadzību un pakalpojumu nodrošināšanai. 
 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka Eiropa ir kļuvusi pārāk atkarīga no valstīm ārpus Eiropas 
svarīgākajās jomās, kas var izraisīt diplomātiskus konfliktus un pamata vai stratēģiski svarīgu 
produktu vai pakalpojumu nepietiekamību. Tā kā ražošanas izmaksas ES bieži vien ir augstākas nekā 
citviet pasaulē, aktīvāka šo produktu popularizēšana un atbalstīšana dos iespēju un stimulu 
eiropiešiem iegādāties Eiropas produktus, kas tādējādi kļūs konkurētspējīgi. Tā tiks stiprināta Eiropas 
konkurētspēja un uz nākotni orientētas nozares un darbvietas paliks Eiropā. Spēcīgāka ražošanas 
reģionalizācija arī samazinās transporta izmaksas un kaitējumu videi. 
 

 

2. Mēs iesakām ES samazināt atkarību no naftas un gāzes importa. Tas būtu jādara, aktīvi atbalstot 
sabiedriskā transporta un energoefektivitātes projektus, Eiropas mēroga ātrgaitas dzelzceļa un 
kravu pārvadājumu tīklu, tīras un atjaunojamas enerģijas pieejamības paplašināšanu, kas jo īpaši 
attiecas uz saules un vēja enerģiju un alternatīvām tehnoloģijām, piemēram, ūdeņradi vai 
atkritumu pārvēršanu enerģijā. ES būtu arī jāveicina pāreja no individuālā automobiļa uz 
sabiedrisko transportu, e-automobiļu koplietošanu un riteņbraukšanu. 
 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka tādā veidā izveidosies labvēlīga situācija gan attiecībā uz 
Eiropas autonomiju un neatkarību no ārējām piegādēm, gan attiecībā uz vērienīgo klimata un CO2 
emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanu. Ar to Eiropai tiks pavērta iespēja kļūt par spēcīgu 
dalībnieci uz nākotni orientēto tehnoloģiju jomā, stiprināt savu ekonomiku un radīt darbvietas. 
 

 

3. Mēs iesakām pieņemt tiesību aktu ES līmenī, ar kuru tiktu panākts, ka visi ES ražošanas un 
piegādes procesi un importētās preces atbilst kvalitatīviem, ētiskiem, ilgtspējīgiem un visiem 
piemērojamiem Eiropas standartiem cilvēktiesību jomā, piedāvājot sertificēt produktus, kas atbilst 
šim tiesību aktam. 
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Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka tas palīdzēs patērētājiem viegli piekļūt informācijai par 
produktiem, ko tie pērk, un tirgotājiem — informācijai par produktiem, ko tie tirgo. Tas tiks panākts, 
pārbaudot sertifikācijas sistēmu. Sertifikācija arī palīdzēs samazināt plaisu starp lētiem un dārgiem 
tirgū pieejamiem produktiem. Lētie produkti neatbildīs prasītajam standartam un tāpēc nevarēs tikt 
atzīti par labas kvalitātes produktiem. Kvalificēšanās šādas sertifikācijas saņemšanai stimulēs 
aizsargāt vidi, taupīt resursus un veicināt atbildīgu patēriņu. 
 

 

4. Mēs iesakām īstenot Eiropas mēroga programmu, lai visās dalībvalstīs atbalstītu mazos vietējos 
ražotājus, kas darbojas stratēģiskās nozarēs. Šie ražotāji būtu profesionāli apmācīti, finansiāli 
atbalstīti ar subsīdijām un mudināti ražot (ja ES ir pieejamas izejvielas) vairāk preču, kas atbilst 
prasībām, lai šādas preces varētu mazāk importēt. 
 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka, atbalstot ES bāzētus ražotājus stratēģiskās nozarēs, ES 
var panākt ekonomikas autonomiju plašā šādu nozaru spektrā. Tas varētu noderēt visa ražošanas 
procesa nostiprināšanai, un līdz ar to tiks veicināta inovācija. Tā tiktu sekmēta ilgtspējīgāka izejvielu 
ražošana ES, samazinātos transporta izmaksas un tiktu arī aizsargāta vide. 
 

 

5. Mēs iesakām Eiropas līmenī uzlabot cilvēktiesību īstenošanu, proti, palielināt informētību valstīs, 
kuras noteiktajā mērā neievēro ECTK (Eiropas Cilvēktiesību konvenciju) vai Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvenciju; stingri kontrolēt (ko koordinētu ES un saistībā ar rezultātu 
apkopojumu tiesiskuma jomā) to, cik lielā mērā dalībvalstīs tiek ievērotas cilvēktiesības, un 
nodrošināt stingru cilvēktiesību ievērošanu, izmantojot dažāda veida sankcijas. 
 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka dalībvalstis ir vienojušās par cilvēktiesību ievērošanu, 
ratificējot Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, bet tagad ir nepieciešams palielināt tās ievērošanu katrā 
atsevišķā valstī, lai nodrošinātu cilvēktiesību atpazīstamību un īstenošanu dalībvalstīs. 
 

 

6. Mēs iesakām uzsākt pārskatīšanu un intensīvu komunikācijas kampaņu Eiropas līmenī, lai EURES 
(Eiropas Nodarbinātības dienesti), ES Imigrācijas portāls un trešo valstu valstspiederīgajiem 
paredzētais ES prasmju profila noteikšanas rīks būtu labāk pazīstami Eiropas pilsoņiem un lai ES 
uzņēmumi tiem varētu piekļūt biežāk un tajos reklamēt un publiskot savas vakances. 
 

Mēs iesakām neveidot jaunu tiešsaistes platformu, kas reklamē darba iespējas Eiropas jauniešiem. 
Eiropas līmenī ir jau vairāk nekā pietiekami daudz šāda veida iniciatīvu. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi 
ir uzlabot to tas, kas jau izveidots darba ņēmēju un nodarbinātības iespēju veicināšanai Eiropas 
līmenī. 
 

Apakštēma 1.2. Robežas  

 

7. Mēs iesakām izveidot sistēmu darbaspēka migrācijai uz ES, kuras pamatā būtu Eiropas darba tirgu 
reālās vajadzības. Būtu jāizveido vienota sistēma profesionālo sertifikātu un akadēmisko diplomu, 
kas iegūti valstīs ārpus ES, bet tiklab arī ES iekšienē, atzīšanai. Kvalificētajiem migrantiem ES jābūt 
profesionālajai kvalifikācijai piemērotiem darba piedāvājumiem un kultūras un lingvistiskās 
integrācijas iespējām. Patvēruma meklētājiem ar attiecīgu kvalifikāciju jānodrošina piekļuve darba 

tirgum. Jāizveido integrēta aģentūra, kuras pamatā varētu būt Eiropas Nodarbinātības dienestu 
sadarbības tīkls. 
 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka Eiropai ir vajadzīgs kvalificēts darbaspēks konkrētās 
jomās, kuras nevar pilnībā nosegt pašmāju darbaspēks. Šobrīd nav pietiekami daudz veidu, kā legāli 
dabūt darba atļauju ES. Eiropas mēroga profesionālo un akadēmisko diplomu atzīšanas sistēma 
atvieglos šo vajadzību apmierināšanu un ļaus vienkāršot darbaspēka migrāciju uz ES un tās teritorijā. 
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Tādā veidā varētu labāk novērst darbaspēka trūkuma problēmu un mazināt nekontrolētu migrāciju. 
Darbaspēka migrācijas sistēmas atvēršana patvēruma meklētājiem varētu palīdzēt paātrināt viņu 
integrāciju Eiropas ekonomikā un sabiedrībā. 
 

 

8. Mēs iesakām Eiropas Savienībai pārskatīt savu likumdošanu, lai piešķirtu vairāk pilnvaru aģentūrai 
FRONTEX un tā varētu darboties neatkarīgāk. Tas ļautu šai aģentūrai iesaistīties operācijās visās 
dalībvalstīs, lai varētu nodrošināt visu ES ārējo robežu aizsardzību. Tomēr ES būtu jāorganizē 
procesa revīzijas par Frontex organizāciju, jo Frontex darbībā ir nepieciešama pilnīga 
pārredzamība, lai izvairītos no jebkāda veida ļaunprātīgas izmantošanas. 
 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka uzskatām par nepieņemamu, ka Frontex var tikt liegta 

piekļuve robežām, īpaši situācijās, kad tiek pārkāptas cilvēktiesības. Mēs vēlamies nodrošināt, ka 
Frontex īsteno Eiropas tiesību aktus. Bet arī Frontex ir jāpakļauj kontrolei un pārbaudēm, lai 
nepieļautu nepiemērotu rīcību aģentūras iekšienē.  
 

 

9. Attiecībā uz ekonomiskajiem migrantiem, mēs iesakām paredzēt iespēju Eiropas Savienībai 
pārbaudīt trešo valstu pilsoņus (pierādījumus par viņu prasmēm, pieredzi u. c.) izbraukšanas valstī. 
Tas ir vajadzīgs, lai noteiktu, kas ir tiesīgs ieceļot un strādāt ES, jo atbilst uzņēmējas valsts 
ekonomiskajām vajadzībām/vakancēm. Šādu pārbaužu kritērijiem jābūt publiski pieejamiem, lai 
ikviens var savlaicīgi ar tiem iepazīties. To var īstenot, izveidojot (tiešsaistes) Eiropas Imigrācijas 
aģentūru.  
 

Mēs iesakām to tāpēc, lai cilvēkiem nenāktos šķērsot robežas nelegāli. Cilvēku plūsmas, kas dodas uz 

ES, tiktu kontrolētas un līdz ar to samazinātos spiediens pie robežām. Tajā pašā laikā būtu vieglāk 
atrast, ar ko aizpildīt brīvās vakances uzņēmējās valstīs. 
 

 

10. Mēs iesakām panākt, ka Eiropas Savienības politika ir pretimnākoša un ka pie visām tās robežām ir 
vienāda infrastruktūra, tiek respektētas visu migrantu, (piem., grūtnieču un bērnu) cilvēktiesības 
un garantēta viņu drošība un apstākļi, kas nekaitē veselībai.  
 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka augsti vērtējam taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret 

migrantiem pie visām mūsu robežām. Mēs vēlamies novērst to, ka migranti pārāk ilgi uzturas pie 
robežām un ka migrantu pieplūdums pārslogo dalībvalstis. Visām dalībvalstīm jābūt labi aprīkotām, 
lai viņus uzņemtu.  
 

 

Tēma Nr. 2. ES kā starptautiskais partneris  

 

Apakštēma 2.1. Tirdzniecība un attiecības no ētikas skatupunkta 

 

11. Mēs iesakām ES piemērot ierobežojumus produktu importam no valstīm, kas pieļauj bērnu darbu. 
Šai nolūkā vajadzētu izveidot uzņēmumu melno sarakstu, kas tiek regulāri aktualizēt, lai 
atspoguļotu attiecīgā brīža situāciju. Turklāt mēs iesakām nodrošināt pakāpenisku piekļuvi 
izglītībai tiem bērniem, kas pamet darbaspēka rindas, un oficiālos ES kanālos, piemēram, ar 
kampaņām un stāstiem, veicināt patērētāju informētību par bērnu darbu. 

 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka redzam saikni starp bērnu darbu un izglītības pieejamības 
trūkumu. Ar šo ieteikumu mēs vēlamies palielināt patērētāju informētību, lai samazinātu 
pieprasījumu pēc bērnu darinātiem produktiem un šāda prakse ar laiku izzustu.  
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12. Mēs iesakām ES izveidot partnerības ar jaunattīstības valstīm, lai sniegtu atbalstu šo valstu 
infrastruktūrai un dalītos ar kompetencēm, pretī iegūstot savstarpēji izdevīgus tirdzniecības 
nolīgumus, tādējādi palīdzot tām pārejā uz videi draudzīgiem enerģijas avotiem. 
 

Mēs iesakām to darīt, lai atvieglotu pāreju uz atjaunojamiem enerģijas avotiem jaunattīstības valstīs, 
izmantojot tirdzniecības partnerības un diplomātiskos nolīgumus. Tā tiktu veidotas labas ilgtermiņa 
attiecības starp ES un jaunattīstības valstīm un sekmēta cīņa pret klimata pārmaiņām. 
 

 

13. Mēs iesakām ES ieviest obligātu ekoatzīmi, kas jāizvieto priekšplānā uz visiem produktiem, kurus 
var iegādāties parasts patērētājs. Ekoatzīme tiktu aprēķināta, ņemot vērā ražošanas un 

transportēšanas radītās emisijas, kā arī kaitīgo saturu produktā, pamatojoties uz bīstamo produktu 
sarakstu. Ekoatzīmes izmantošana būtu jāpārvalda un jāuzrauga ES iestādei. 
 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka tādā veidā ES patērētāji būtu labāk informēti par iegādāto 
produktu ietekmi uz vidi. Ekoatzīme būtu visā ES izmantots marķējums, kas vienkāršā veidā parādītu, 
cik ekodraudzīgs ir katrs izstrādājums. Ekoatzīmei vajadzētu saturēt QR kodu produkta iepakojuma 
aizmugurē, kas aizvestu uz detalizētāku informāciju par produkta vides pēdu.  
 

 

Apakštēma 2.2. Starptautiskā rīcība klimata jomā 

 

14. Mēs iesakām Eiropas Savienībai pieņemt stratēģiju, lai enerģijas ražošanā panāktu lielāku 
autonomiju. Ir vajadzīga Eiropas struktūrvienība, kas integrēs esošās Eiropas enerģētikas iestādes 
un koordinēs atjaunojamo energoresursu attīstību, ņemot vērā dalībvalstu vajadzības, kapacitāti 
un resursus, vienlaikus respektējot dalībvalstu suverenitāti. Lai īstenotu šādu stratēģiju, minētā 
iestāde veicinās zināšanu apmaiņu dalībvalstu starpā. 
 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka pašreizējā atkarība mūs padara neaizsargātus, kad rodas 
politiska spriedze attiecībās ar valstīm, no kurām mēs importējam. To labi parāda pašreizējā 
elektroenerģijas krīze. Tomēr, veicot koordināciju, jārespektē valstu suverenitāte. 
 

 

15. Mēs iesakām noteikt augstākus vides standartus atkritumu eksportam ES iekšienē un uz valstīm 
ārpus ES un paredzēt stingrākas kontroles un sankcijas, lai apturētu nelegālo eksportu. ES būtu 
vairāk jāstimulē dalībvalstis pašām pārstrādāt savus atkritumus un izmantot tos enerģijas 
ražošanai. 
 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā, lai apturētu kaitējumu videi, kas rodas, kad dažas valstis atbrīvojas 
no saviem atkritumiem uz citu valstu rēķina, sevišķi, ja tas notiek, neievērojot vides standartus. 
 

 

16. Mēs iesakām ES aktīvāk veicināt notiekošo transformāciju vides faktoru dēļ un apņemties izskaust 
vidi piesārņojošu iepakojumu. Tas nozīmētu, ka būtu jāpopularizē mazāk iepakojuma vai videi 
draudzīgāka iepakojuma izmantošana. Lai arī mazāki uzņēmumi varētu pielāgoties, tiem būtu 
jāsniedz palīdzība un jāpalīdz tiem pielāgoties. 
 

Mēs to iesakām tāpēc, ka mums ir jāsamazina dabas resursu, īpaši trešās valstīs iegūtu izejvielu, 
izmantošana. Mums arī jāsamazina kaitējums, ko eiropieši nodara mūsu planētai un tās klimatam. 
Atbalsta palielināšana maziem uzņēmumiem ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka tie var pielāgoties, 
nepalielinot savas cenas. 
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17. Mēs iesakām Eiropas Savienības valstīm kopā nopietnāk pievērsties kodolenerģijas jautājumam. 

Būtu vairāk jāsadarbojas, vērtējot kodolenerģijas izmantošanu un tās lomu virzībā uz zaļā 
enerģijas izmantošanu Eiropā. 
 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka kodoljautājumu nevar atrisināt viena valsts. Pašlaik pusē 
dalībvalstu ir izvietoti vairāk nekā simts reaktori, un tiek būvēti vairāki jauni kodolreaktori. Tā kā 
mums ir kopīgs elektrotīkls, mazoglekļa elektroenerģija, ko tie ražo, nāk par labu visiem eiropiešiem 
un palielina mūsu kontinenta enerģētisko autonomiju. Turklāt radiāciju saturošie kodolatkritumi vai 

avārija skartu vairākas valstis. Neatkarīgi no tā, kāda izvēle tiks izdarīta attiecībā uz to, vai izmantot 
kodolenerģiju, eiropiešiem par to būtu jāapspriežas visiem kopā un jāizstrādā konverģējošākas 
stratēģijas, vienlaikus respektējot valstu suverenitāti. 
 

 

Apakštēma 2.3. Eiropas vērtību popularizēšana 

 

18. Eiropas Savienībai ir jātuvinās tās iedzīvotājiem. Mēs iesakām ES veidot un stiprināt saiknes ar 
iedzīvotājiem un vietējām iestādēm, piemēram, vietējām pašvaldībām, skolām un pašvaldībām. 

Tas ir vajadzīgs, lai uzlabotu pārredzamību, sasniegtu iedzīvotājus un labāk informētu viņus par 
konkrētām ES iniciatīvām, kā arī sniegtu vispārēju informāciju par ES.  
 

Mēs to iesakām tāpēc, ka pašlaik informācija par ES nav pietiekami pieejama visām sabiedrības 
grupām un nesasniedz parastos iedzīvotājus. Tā parasti ir garlaicīga, grūti saprotama un lietotājiem 
nedraudzīga. Tam jāmainās. Mums jāpanāk, ka pilsoņiem ir skaidrs priekšstats par ES lomu un to, kā 
ES darbojas. Lai veicinātu interesi, ES izplatītajai informācijai ir jābūt vieglāk atrodamai, motivējošai, 
aizraujošai un izklāstītai ikvienam saprotamā valodā. Mūsu ierosinājumi ir šādi: ES politiķu vizītes 
skolās, radio, aplādes, saziņa, izmantojot pastu, presi, kampaņas ar autobusiem, sociālos plašsaziņas 
līdzekļus, vietējās iedzīvotāju asamblejas, kā arī īpašas darba grupas izveide ES komunikācijas 
uzlabošanai. Šie pasākumi ļaus iedzīvotājiem saņemt nepastarpinātu, nacionālo mediju neizfiltrētu 
informāciju par ES. 
 

 

19. Mēs iesakām aktīvāk iesaistīt iedzīvotājus ES politikā. Mēs ierosinām rīkot pasākumus, kuros tiešā 
veidā iesaistīti pilsoņi (līdzīgi, kā tas ir konferencē par Eiropas nākotni). Šādi pasākumi būtu 
jāorganizē gan valsts, gan vietējā, gan Eiropas līmenī. ES būtu jānodrošina saskaņota pasākumu 

stratēģija un jānosaka galvenie apspriežamie tematiskie virzieni. 
 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka līdzdalības demokrātijas pasākumi sniegs pareizu 
informāciju par ES, kā arī paaugstinās ES politikas kvalitāti. Pasākumi būtu jāorganizē, lai veicinātu ES 
pamatvērtības — demokrātiju un iedzīvotāju līdzdalību. Šie pasākumi dotu iespēju politiķiem parādīt 
iedzīvotājiem, ka viņiem rūp, lai iedzīvotāji būtu informēti par aktuālajiem notikumiem un lai 
iedzīvotāji būtu iesaistīti to virzībā. Centralizētas vadlīnijas nodrošinās valstu un vietējām 
konferencēm būs saskaņots un vienots formāts.  
 

 

Tēma Nr. 3. Stipra ES pasaulē, kurā valda miers 

 

Apakštēma 3.1. Drošība un aizsardzība 

 

20. Mēs iesakām nākotnē veidojamos Eiropas Savienības apvienotos bruņotos spēkus galvenokārt 
izmantot pašaizsardzībai. Agresīvas militāras darbības nav pieļaujamas nekādā gadījumā. Eiropā 
tas nozīmētu spēju sniegt atbalstu krīžu laikā, piemēram, dabas katastrofu gadījumā. Ārpus 
Eiropas robežām tas nodrošinātu spēju izvietoties teritorijās, kuras skar ārkārtas apstākļi, taču 
strikti saskaņā ar ANO Drošības padomes piešķirtu mandātu un līdz ar to — saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām. 
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Ja šis ieteikums tiktu īstenots, tas ļautu starptautiskajā arēnā uzskatīt Eiropas Savienību par 
uzticamu, atbildīgu, spēcīgu un mierīgu partneri. Tās paaugstinātā spēja reaģēt uz kritiskām 
situācijām gan tās iekšienē, gan ārpus tās ļaus tai nosargāt savas pamatvērtības. 
 

 

Apakštēma 3.2. Lēmumu pieņemšana un ES ārpolitika 

 

21. Mēs iesakām par visiem jautājumiem, par kuriem šobrīd ir jāpieņem vienprātīgs lēmums, turpmāk 
lemt ar kvalificētu balsu vairākumu. Vienīgie izņēmumi būtu jaunu dalībvalstu uzņemšana ES un 
izmaiņas ES pamatprincipos, kā noteikts Lisabonas līguma 2. pantā un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. 
 

Tas nostiprinās ES pozīcijas pasaulē, jo ļaus paust vienotu nostāju attiecībās ar trešām valstīm un 
paātrināt tās reakciju kopumā, īpaši krīzes situācijās. 
 

 

22. Mēs iesakām Eiropas Savienībai stiprināt savas spējas piemērot sankcijas dalībvalstīm, valdībām, 
struktūrām, grupām vai organizācijām, kā arī privātpersonām, kas neievēro tās pamatprincipus, 
nolīgumus un tiesību aktus. Ir būtiski svarīgi nodrošināt, lai tās sankcijas, kas jau ir paredzētas, 
tiktu īstenotas un piemērotas ātri. Sankcijām pret trešām valstīm jābūt samērīgām ar rīcību, kas 
pie tām novedusi, tām jābūt efektīvām, un tās jāpiemēro savlaicīgi. 
 

Lai ES būtu uzticama un uz to varētu paļauties, tai ir jāpiemēro sankcijas tiem, kas pārkāpj ES 
principus. Šīs sankcijas būtu jāpiemēro nekavējoties un aktīvi jāpārbauda to izpilde. 
 

 

Apakštēma 3.3. Kaimiņvalstis un paplašināšanās 

 

23. Mēs iesakām Eiropas Savienībai atvēlēt līdzekļus, kas paredzēti izglītības programmu par ES 
darbību un tās vērtībām veidošanai. Tad dalībvalstīm, kuras to vēlēsies, tiks piedāvāts iekļaut tās 
savās skolu programmās (pamatskolās, vidusskolās un universitātēs). Turklāt studentiem, kuri 
vēlas studēt citā Eiropas valstī, izmantojot Erasmus programmu, varētu piedāvāt apgūt īpašu kursu 
par ES un tās darbību. Studentiem, kuri izvēlēsies apgūt šo kursu, tiks piešķirta prioritāte minēto 
Erasmus programmu sadalē. 
 

Mēs iesakām to darīt, lai stiprinātu piederības sajūtu Eiropas Savienībai. Tas ļaus iedzīvotājiem labāk 
identificēties ar ES un izplatīt tās vērtības. Turklāt tādā veidā cilvēki labāk sapratīs, kā ES darbojas, 
kāds ir labums no dalības tajā un kas tiek darīts, lai dotu pretsparu kustībām, kuras vērstas pret 
Eiropu. Tam vajadzētu atturēt dalībvalstis no izstāšanās no ES. 
 

 

24. Mēs iesakām ES vairāk izmantot savu politisko un ekonomisko ietekmi attiecībās ar citām valstīm, 
lai nepieļautu, ka dažas dalībvalstis tiek pakļautas divpusējam ekonomiskam, politiskam un 
sociālam spiedienam. 
 

Mēs to iesakām trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, pieaugs vienotības sajūta pašā Eiropas Savienībā. Otrkārt, 
vienota reakcija sniegs skaidru, spēcīgu un ātrāku atbildi un ļaus izvairīties no jebkādiem citu valstu 
mēģinājumiem īstenot iebiedējošu un represīvu politiku pret ES dalībvalstīm. Treškārt, tiks stiprināta 
Savienības drošība un panākts, ka neviena dalībvalsts nejūtas atstāta novārtā vai ignorēta. Divpusējie 
risinājumi šķeļ ES, un trešās valstis to izmanto pret mums. 

 

 

25. Mēs iesakām Eiropas Savienībai uzlabot savu mediju stratēģiju. No vienas puses, ES būtu jāstiprina 
sava atpazīstamība sociālajos medijos un aktīvi jāpopularizē to saturs. No otras puses, ES katru 
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gadu būtu jāturpina rīkot konferences, kas līdzīgas konferenci par Eiropas nākotni un kurās cilvēki 
var iesaistīties klātienē. Turklāt mēs iesakām ES arī turpmāk veicināt inovāciju, popularizējot 
pieejamu Eiropas sociālo mediju platformu. 
 

Mēs iesakām iepriekš minēto, jo tā varētu ne tikai sasniegt jauniešus, bet arī radīt lielāku interesi un 
iesaisti Eiropas iedzīvotāju vidū, izmantojot atraktīvāku un efektīvāku komunikācijas rīku. Tādi 
pasākumi kā konference par Eiropas nākotni palīdzēs iedzīvotājiem vairāk iesaistīties lēmumu 
pieņemšanas procesā un būt pārliecinātiem, ka viņu viedoklis tiek uzklausīts. 
 

 

26. Mēs iesakām, pirms uzņemt jaunas valstis, dalībvalstīm vienoties par spēcīgu redzējumu un kopēju 
stratēģiju, lai saskaņotu un nostiprinātu ES identitāti un vienotību. 
 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka ir būtiski gan stiprināt ES, gan nostiprināt attiecības starp 
dalībvalstīm, pirms tiek apsvērta citu valstu integrācija.  Jo vairāk valstu integrēsies ES, jo sarežģītāks 
būs lēmumu pieņemšanas process Eiropas Savienībā, tādēļ ir svarīgi pārskatīt tos lēmumu 
pieņemšanas procesus, kas paredz vienprātību balsojumā. 
 

 

Tēma Nr. 4. Migrācija no cilvēka skatupunkta  

 

Apakštēma Nr. 4.1. Migrācijas cēloņu novēršana 

 

27. Mēs iesakām Eiropas Savienībai aktīvi piedalīties to valstu ekonomiskajā attīstībā, kuras atrodas 
ārpus Eiropas Savienības un no kurām ir liels migrantu pieplūdums. ES ar attiecīgo struktūru 
(piemēram, vietējo NVO, vietējo politiķu, darbinieku uz vietas, ekspertu u. c.) palīdzību būtu 
jāmeklē veidi, kā efektīvi un aktīvi iesaistīties valstīs, no kurām tai ir ievērojams migrantu 
pieplūdums un ar kuru vietējām iestādēm iepriekš ir panākta vienošanās par konkrētiem 
sadarbības noteikumiem. Šādām darbībām būtu jādod taustāmi rezultāti ar izmērāmu ietekmi. 
Tajā pašā laikā šie taustāmie rezultāti un ietekme būtu skaidri jāizklāsta, lai ES iedzīvotāji varētu 
izprast Savienības īstenoto attīstības palīdzības politiku. Tāpēc ES attīstības palīdzības darbībām 
būtu jākļūst pamanāmākām. 
 

Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka ES darbojas starptautiskās attīstības jomā, taču tai šis 
darbs ir jāturpina un jāiegulda tās īstenotās politikas un darbību pārredzamībā un atpazīstamībā. 
 

 

28. Mēs iesakām izveidot vienotu Eiropas darba tirgus satvaru, saskaņojot darba apstākļus visā 
Savienībā (piemēram, minimālo algu, darba laiku utt.). ES jācenšas izveidot kopējus darba 
pamatstandartus, lai novērstu migrāciju tāpēc, ka pilsoņi pamet savas izcelsmes valstis labāku 
darba nosacījumu meklējumos. Strādājot pie šiem standartiem, ES būtu jāstiprina arodbiedrību 
loma pārrobežu līmenī. Tādējādi ES par kritiski svarīgu jautājumu izvirzītu iekšējo ekonomisko 
migrāciju (ES pilsoņu migrāciju).  
 

Mēs to iesakām tāpēc, ka esam konstatējuši, ka daudzi cilvēki Eiropas Savienības iekšienē migrē 
ekonomisku iemeslu dēļ, jo Eiropas dalībvalstīs atšķiras darba nosacījumi. Tas izraisa intelektuālā 
darbaspēka emigrāciju , no kā būtu jāizvairās, lai dalībvalstis saglabātu savus talantus un darbaspēku. 
Lai arī mēs atbalstām pilsoņu brīvu pārvietošanos, mēs uzskatām, ka ES pilsoņu migrācija starp ES 
dalībvalstīm notiek ekonomisku iemeslu dēļ. Tāpēc ir svarīgi izveidot kopēju darba tirgus sistēmu.  
 

 

Apakštēma Nr. 4.2. Domājot par cilvēkiem  
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29. Mēs iesakām īstenot kopīgu un kolektīvu migrācijas politiku Eiropas Savienībā, kas balstās uz 
solidaritātes principu. Mēs vēlamies pievērst uzmanību bēgļu problemātikai. Vienota procedūra 
visās Savienības dalībvalstīs būtu jābalsta uz labāko praksi un paražām, kas pierādījusi sevi kā 
veiksmīgu visās Savienības valstīs. Šai procedūrai vajadzētu būt proaktīvai, un tā būtu aktīvi 
jāīsteno gan valstu iestādēm, gan ES administrācijai.  
 

Bēgļu problēma skar visas ES valstis. Pašlaik valstu prakse ir pārāk daudzveidīga, un tas negatīvi 
ietekmē gan bēgļus, gan Savienības pilsoņus. Tādēļ ir vajadzīga saskaņota un konsekventa pieeja. 
 

 

30. Mēs iesakām ES darīt vairāk, lai informētu un izglītotu dalībvalstu iedzīvotājus par jautājumiem, 
kas saistīti ar migrāciju. Šis mērķis būtu jāsasniedz, jau pamatskolā pēc iespējas agrāk stāstot 
bērniem par tādām tēmām kā migrācija un integrācija. Ja šādu agrīnu izglītību apvienosim ar NVO 
un jaunatnes organizāciju darbībām, kā arī ar plašām kampaņām medijos, mēs varētu pilnībā 
sasniegt savu mērķi. Jāizmanto plašs komunikācijas kanālu spektrs — no skrejlapām līdz TV un 
sociālajiem medijiem. 
 

Ir svarīgi parādīt cilvēkiem, ka migrācijai ir arī daudzi pozitīvi aspekti, piemēram, migranti ir 
darbaspēks. Mēs vēlamies uzsvērt, cik svarīgi ir palielināt informētību par migrācijas iemesliem un 
sekām, jo tas palīdzētu izskaust migrantu stigmatizāciju.  
 

 

Apakštēma 4.3. Integrācija  

 

31. Mēs iesakām Direktīvu 2013/33/ES par obligātajiem standartiem patvēruma meklētāju 
uzņemšanai dalībvalstīs aizstāt ar saistošu ES regulu, kas būtu vienādi jāpiemēro visām 
dalībvalstīm. Prioritātei vajadzētu būt uzņemšanas iespēju un izmitināšanas uzlabošanai. Mēs 
iesakām izveidot īpašu ES uzraudzības struktūru regulas īstenošanai.  
 

Spēkā esošā direktīva netiek īstenota vienādi visās dalībvalstīs. Jāizvairās no tādu apstākļu 
veidošanās, kādi ir Morijas bēgļu nometnēs. Tāpēc mēs iesakām izmantot regulu, kurā būtu jāparedz 
obligātas sankcijas. Pārraudzības struktūrai vajadzētu būt spēcīgai un uzticamai. 
 

 

32. Mēs iesakām ES nodrošināt, ka katrs patvēruma meklētājs un bēglis, kamēr tiek izskatīta viņa 
uzturēšanās lieta, apmeklē valodu un integrācijas kursus. Kursiem vajadzētu būt obligātiem, bez 
maksas, un tajos būtu jāiekļauj personalizēta palīdzība integrācijas uzsākšanai. Kursiem jāsākas 
divu nedēļu laikā pēc uzturēšanās atļaujas pieteikuma iesniegšanas. Turklāt būtu jāizveido stimulu 
un sankciju mehānismi.  
 

Svarīgs integrācijas posms ir valodas apguve, kā arī izpratne par jaunās valsts kultūru, vēsturi un 
ētiku. Ilgstošā gaidīšana līdz integrācijas procesa uzsākšanai negatīvi ietekmē migrantu sociālo 
asimilāciju. Sankciju mehānismi var palīdzēt apzināt migrantu vēlmi integrēties. 
 

 

Tēma Nr. 5. Pienākums un solidaritāte visā ES 

 

Apakštēma Nr. 5.1. Migrantu sadale  

 

33. Mēs iesakām Dublinas sistēmu aizstāt ar juridiski saistošu līgumu, lai, balstoties uz solidaritāti un 
taisnīgumu, nodrošinātu godīgu, līdzsvarotu un samērīgu patvēruma meklētāju sadalījumu ES. 
Pašlaik bēgļiem ir jāiesniedz patvēruma pieprasījumi tajā ES dalībvalstī, kurā viņi vispirms ierodas. 
Šī sistēma ir jāmaina tik ātri, cik vien iespējams. ES Komisijas priekšlikums par jaunu ES Migrācijas 
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un patvēruma paktu no 2020. gada ir labs sākums, un tam būtu jāpiešķir juridisks spēks, jo tajā ir 
iekļautas kvotas bēgļu sadalei starp ES dalībvalstīm. 
 

Mēs to iesakām tāpēc, ka pašreizējā Dublinas sistēmā nav ievēroti solidaritātes un taisnīguma 
principi. Tas rada lielu slogu valstīm ar ES ārējām robežām, jo lielākā daļa patvēruma meklētāju, kas 
ieceļo ES, vispirms ierodas šajās valstīs. Visām dalībvalstīm ir jāuzņemas atbildība par to, kā pārvaldīt 
bēgļu plūsmas uz ES. ES balstās uz kopējām vērtībām. Šis princips būtu jāiedzīvina arī darbībā.  
 

 

34. Mēs iesakām ES sniegt atbalstu ES dalībvalstīm, lai tās spētu apstrādāt patvēruma pieprasījumus 
ātrāk un saskaņā ar kopīgiem standartiem. Turklāt bēgļiem būtu jānodrošina izmitināšana 
cilvēciskos apstākļos. Lai mazinātu spiedienu uz valstīm, kurās bēgļi ierodas, mēs iesakām bēgļus 
pārcelt uz citām vietām ES teritorijā drīz pēc viņu ierašanās ES, lai viņu patvēruma pieprasījumus 
varētu apstrādāt citur ES. Šajā nolūkā ir vajadzīgs ES finansiālais atbalsts, kā arī organizatoriskais 
atbalsts ar ES Patvēruma aģentūras starpniecību. Personas, kuru patvēruma pieteikumi ir noraidīti, 
ir efektīvi jānosūta atpakaļ uz viņu izcelsmes valsti, ja viņu izcelsmes valsts tiek uzskatīta par 
drošu. 
 

Mēs to iesakām tāpēc, ka patvēruma procedūras pašlaik aizņem pārāk daudz laika, turklāt 
dalībvalstīs tās var būt atšķirīgas. Paātrinot patvēruma procesus, bēgļi pagaidu izmitināšanas centros 
pavadīs mazāk laika, gaidot galīgo lēmumu par patvēruma statusu. Līdz ar to patvēruma meklētāji, 
kuriem tiks dota atļauja uzturēties ES, varēs ātrāk integrēties valstī, kas būs to galīgā galamērķa 
valsts. 

 

 

35. Mēs iesakām stingru ES finansiālo, loģistikas un operatīvo atbalstu pirmās uzņemšanas 
pārvaldībai, kas novestu pie neatbilstīgo migrantu iespējamas integrācijas vai repatriācijas. Šāda 
atbalsta saņēmēji būs valstis ar ES robežām, kurām nākas tikt galā ar migrantu pieplūduma radīto 
slogu. 

 

Mēs iesakām stingru atbalstu, jo dažas valstis ar ES robežām savas ģeogrāfiskās atrašanas vietas dēļ 
uzņemas lielāko slogu, ko rada migrantu pieplūdums. 
 

 

36. Mēs iesakām palielināt ES Patvēruma aģentūras pilnvaras, lai tā varētu koordinēt un pārvaldīt 
patvēruma meklētāju sadali ES dalībvalstīs nolūkā panākt taisnīgu sadalījumu. Lai sadalījums būtu 
taisnīgs. ir jāņem vērā gan patvēruma meklētāju vajadzības, gan ES dalībvalstu loģistikas un 
ekonomiskās spējas un vajadzības darba tirgū. 
 

Mēs to iesakām tāpēc, ka tāda patvēruma meklētāju sadales centralizēta koordinācija un pārvaldība, 
ko dalībvalstis un to pilsoņi uzskatīs par taisnīgu, novērsīs haotiskas situācijas un sociālo spriedzi, 
tādējādi veicinot lielāku solidaritāti starp ES dalībvalstīm. 
 

 

Apakštēma 5.2. Kopēja pieeja patvēruma jautājumiem 

 

37. Mēs iesakām vai nu izveidot īpašu ES iestādi, vai arī stiprināt ES Patvēruma aģentūru, lai tā 
izskatītu patvēruma pieprasījumus, kas iesniegti jebkur Eiropas Savienībā, un pieņemtu lēmumus 
par tiem, balstoties uz vienotiem standartiem. Tai vajadzētu būt atbildīgai arī par bēgļu taisnīgu 
sadali. Šai iestādei būtu arī jānosaka, kuras izcelsmes valstis ir drošas un kuras nav, un jābūt 
atbildīgai par noraidīto patvēruma meklētāju nosūtīšanu atpakaļ.  
 

Mēs nākam klajā ar šo ieteikumu tāpēc, ka pašlaik patvēruma politikā nav skaidri nodalīti pienākumi 
un ES dalībvalstis piemēro atšķirīgus standartus. Tā rezultātā patvēruma procedūra ES nav 
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konsekventa. Turklāt ES Patvēruma aģentūrai pašlaik ir ārkārtīgi maigas pilnvaras. Tā var tikai 
konsultēt dalībvalstis patvēruma jautājumos.  
 

 

38. Mēs iesakām nekavējoties izveidot īpašus patvēruma centrus nepavadītiem nepilngadīgajiem visās 
ES dalībvalstīs. Tas būtu jādara, lai pēc iespējas ātrāk uzņemtu nepilngadīgos un sniegtu viņiem 
aprūpi atbilstoši viņu īpašajām vajadzībām.  
 

Mēs to iesakām tāpēc, ka: 
1) daudzi nepilngadīgie, visticamāk, ir traumēti (nāk no konfliktu zonām); 
2) dažādiem bērniem būs atšķirīgas vajadzības (atkarībā no vecuma, veselības stāvokļa u. c.); 

3) ja šis ieteikums tiktu īstenots, tas nodrošinātu, ka neaizsargāti un traumēti nepilngadīgie pēc 
iespējas ātrāk saņem visu nepieciešamo aprūpi; 
4) nepilngadīgie ir topošie Eiropas pilsoņi un, ja mēs pret viņiem izturēsimies pienācīgi, viņi dos 
pozitīvu pienesumu Eiropas nākotnei. 
 

 

39. Mēs iesakām izveidot kopēju, pārredzamu sistēmu patvēruma meklētāju pieteikumu ātrai 
izskatīšanai. Šajā procesā būtu jāparedz minimālie standarti, kas vienādi jāpiemēro visām 
dalībvalstīm. 
 

Mēs to iesakām tāpēc, ka: 
1) ja šis ieteikums tiktu īstenots, patvēruma pieteikumu izskatīšana kļūtu ātrāka un pārredzamāka; 
2) ja patvēruma procesu nepaātrina, tas noved pie nelikumīgām un sodāmām darbībām; 
3) minimālajos standartos, kas minēti mūsu ieteikumā, būtu jāietver patvēruma meklētāju 
cilvēktiesību un ar veselību un izglītību saistīto vajadzību ievērošana; 
4) mūsu ieteikuma īstenošana nodrošinātu piekļuvi nodarbinātībai un pašpietiekamību, kas dotu 
pozitīvu pienesumu ES sabiedrībai; nodarbinātības statusa legalizēšana novērš patvēruma meklētāju 
kā darbaspēka ļaunprātīgu izmantošanu, līdz ar to var tikai dot labumu veiksmīgākai visu skarto 
personu integrācijai; 
5) ilgstoša uzturēšanās patvēruma centros negatīvi ietekmē to iemītnieku garīgo veselību un 
labklājību. 
 

 

40. Mēs stingri iesakām pilnībā pārskatīt visus nolīgumus un tiesību aktus, kas reglamentē patvērumu 
un imigrāciju Eiropā. Mēs arī iesakām pieņemt visā Eiropā vienādu pieeju. 
 

Mēs to iesakām tāpēc, ka: 
1) pilnīgi visi pašreizējie nolīgumi ir neizpildāmi, nepraktiski un jau kopš 2015. gada vairs 

neatbilst paredzētajam mērķim; 
2) ES vajadzētu būt galvenajai “aģentūrai”, kas pārvalda visas pārējās aģentūras un NVO, kuras 
tiešā veidā nodarbojas ar patvēruma jautājumiem;  
3) skartās dalībvalstis lielākoties ir atstātas vienas pašas un vienas risina šo jautājumu; dažu 
dalībvalstu attieksme, kad tās izvēlas pildīt vienus noteikumus, bet citus ignorē, slikti atsaucas uz ES 
vienotību; 
4) jauni mērķtiecīgi tiesību akti nodrošinātu labāku nākotni visiem patvēruma meklētājiem un 

padarītu Eiropu vienotāku; 
5) pašreizējo tiesību aktu nepilnības rada konfliktus un nesaskaņas Eiropā un palielina Eiropas 
iedzīvotāju neiecietību pret migrantiem; 
6) spēcīgāki tiesību akti šajā jomā samazinātu noziedzību un pašreizējās patvēruma sistēmas 

ļaunprātīgu izmantošanu. 
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I pielikums. Kā ieteikumi tika sagatavoti? 

A. 3. sesijas pārskats  

  

Sesija 

Nr. 3 

1. diena 

Atsaucam atmiņā iepriekš 
runāto, nosakām prioritātes, 

sākam 

2. diena 

Pārvēršam darba virzienus 
galīgajos ieteikumos 

3. diena 

Balsojums par galīgajiem 
ieteikumiem 

Balsojums par 

galīgajiem 
ieteikumiem 

Pārvēršam darba 
virzienus ieteikumos 

Sagaidīšana un mērķi 
nedēļas nogalei 

Atklātais forums 
Lasām un kārtojam 

prioritārā secībā 
darba virzienus 

Atgriezeniskā saite no citām 
grupām 

Pabeidzam ieteikumus 

Pārvēršam darba 
virzienus ieteikumos 

Plenārsēde 

Atklātais 
forums 

Darbs 
apakšgrup
ās 
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Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija “Eiropas Savienība pasaulē / migrācija" 

B. Ieteikumu sagatavošanas shēma  
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Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija “Eiropas Savienība pasaulē / migrācija" 

C. Detalizēts ieteikumu sagatavošanas process 

Piektdien, 11.2.2022. 

1. plenārsēde 

Mērķis: Paneļdiskusijas dalībnieku atkalsatikšanās un sagatavošanās 3. sesijai 

Atklāšanas uzruna; vārds pilsoņiem; platformas jaunumi; nedēļas nogales darba kārtība; 
iepazīstināšana ar sesijas metodiku 

1. atklātais forums 

Mērķis: Sarindot prioritārā secībā darba virzienus 

Darba virzienu lasīšana un neformālas diskusijas divās telpās (nav nodrošināta tulkošana); prioritāro 
darba virzienu noteikšana ar uzlīmēm. Katram pilsonim tika piešķirtas piecdesmit uzlīmes (desmit 
zaļas uzlīmes — 1. tēmai, desmit sarkanas — 2. tēmai, desmit zilas — 3. tēmai, desmit dzeltenas — 

4. tēmai, desmit oranžas — 5. tēmai), lai katrā tēmā noteiktu līdz desmit prioritārajiem darba 

virzieniem.  
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Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija “Eiropas Savienība pasaulē / migrācija" 

1. apakšgrupas darbs 

Mērķis: sākt darba virzienus pārstrādāt ieteikumos 

Sestdien, 12.2.2022. 

2. apakšgrupas darbs 

1. mērķis: pārveidot darba virzienus par ieteikumiem 

Tika izmantota tā pati metodika, kas tika izmantota 1. apakšgrupas darbā. 

2. mērķis: sniegt/saņemt komentārus no citām apakšgrupām, kas strādā ar to pašu tēmu 

3. mērķis: sniegt/saņemt komentārus no citām apakšgrupām, kas strādā ar citām tēmām 

Tika izmantota tā pati metodika, kas tika izmantota iepriekš. 

4. mērķis: pabeigt ieteikumus 

Šajā pēdējā posmā tika mēģināts integrēt citu apakšgrupu izteiktos komentārus un faktu pārbaudes 
rezultātus. Apakšgrupas pabeidza savus ieteikumus. 

Svētdien, 13.2.2022. 

2. atklātais forums 

Mērķis: strādāt pie konferences plenārsesijas galvenā vēstījuma 

Lai sagatavotu galveno vēstījumu, 20 paneļdiskusijas pārstāvju grupa strādāja arī starp sesijām. Šajā 
nolūkā viņi intervēja citus dalībniekus, lai mēģinātu noformulēt šo vēstījumu un spētu vienkāršā 
veidā paziņot paneļdiskusijas secinājumus. Galvenajam vēstījumam ir jāatspoguļo ieteikumi un to 
pamatojums. 

2. plenārsēde 

Mērķis: Balsošana par ieteikumiem 

Dalībniekiem sniegtie norādījumi ir redzami tālāk. 

 

1. Planšetdatorā nospiediet šo 
pogu. 

 

2. Noskenējiet QR kodu, lai 
piekļūtu veidlapas saitei, kurā 
ir pieejami tēmas ieteikumi. 

 

3. Apskatiet savu personīgo 
identifikācijas numuru (PIN), 
kas atrodas aiz planšetdatora. 



 

  

4. paneļdiskusijas 3. sesija - 19 
 

Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija “Eiropas Savienība pasaulē / migrācija" 

 

4. Ievadiet šo PIN veidlapā. 

 

 

5. Katrā tēmā balsojiet ar īkšķi 
uz augšu vai īkšķi uz leju par 
katru ieteikumu un iesniedziet 

savu balsojumu. 

 

 

 

 

 

 

6. Ieteikumi, par kuriem 70 % 

balsotāju ir nobalsojuši ar īkšķi 
uz augšu, tiek pieņemti. 
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II pielikums. Ekspertu un faktu pārbaudītāju ieguldījums faktu pārbaudes procesā 

Ekspertu un faktu pārbaudītāju ieguldījumu koordinēja t. s. zināšanu un informācijas centrs (KICK), 
kura sastāvā ir kopīgā sekretariāta un apspriežu grupas locekļi. Ikreiz, kad dalībniekiem, 
koordinatoriem, novērotājiem vai ekspertiem, kas piedalījās sanāksmē, vajadzēja noskaidrot faktus, 
par to tika paziņots KICK, kas jautājumu novirzīja attiecīgajam ekspertam un/vai faktu 

pārbaudītājam. 

Apakšgrupu apspriedēm sekoja vairāki eksperti uz vietas un tiešsaistē, lai varētu ātri sākt faktu 
pārbaudi. Turklāt nepieciešamības gadījumā bija pieejami eksperti no visām trim iestādēm, lai 
atbildētu uz faktu pārbaudes jautājumiem savās attiecīgajās kompetences jomās, jo īpaši attiecībā uz 
jau esošajiem regulatīvajiem un citiem politikas instrumentiem.  

Eksperti un faktu pārbaudītāji tika aicināti atbildēt ļoti īsā laikā, nosūtot atpakaļ pēc iespējas 
skaidrāku tekstu, ko moderators varētu nosūtīt dalībniekiem pēc tam, kad saņemts KICK 
apstiprinājums. Zemāk uzskaitītie eksperti bija pieejami. Ne visi saņēma jautājumus, un daži sniedza 
ieguldījumu dažādās tēmās.  

Ekspertu saraksts uz vietas un tiešsaistē 

1. tēmas eksperti Pašpaļāvība un noturība  

● Sophie Vanhoonacker, Māstrihtas Universitātes Administratīvās pārvaldības nodaļas 
priekšsēdētāja un Māstrihtas Universitātes Mākslas un sociālo zinātņu fakultātes Žana Monē 
programmas profesore 

● Martijn Pluim, ICMPD migrācijas dialogu un sadarbības direktors  

2. tēmas eksperti ES kā starptautiskais partneris 

● Heidi Maurer, Donavas universitātes (Kremsa) e-pārvaldības un administrācijas 
departamenta pētniece  

● Anna Herranz-Surrallés, Māstrihtas Universitātes Mākslas un sociālo zinātņu fakultātes 
Starptautisko attiecību politiskās zinātnes asociētā profesore 

● Nadya Dedikova, raksta par diplomātiju, specializācija — ES zaļā kursa diplomātija 

● Bernard Hoekman, Eiropas Universitātes institūta Florencē Robēra Šūmaņa Padziļināto 
studiju centra profesors un pētniecības virziena “Globālā ekonomika” vadītājs  

● Andrea Ott, Māstrihtas Universitātes Juridiskās fakultātes ES ārējo attiecību tiesību 
profesore 

● Wolfgang Koeth, Eiropas Publiskās pārvaldes institūta vecākais lektors 

3. tēmas eksperti Stipra ES mierīgā pasaulē  

● Steven Blockmans, Eiropas politikas pētījumu centra pētniecības direktors, Amsterdamas 
Universitātes ES ārējo attiecību tiesību un pārvaldības profesors un izdevuma “European 

Foreign Affairs Review”  

● Michael Zinkanell, AIES direktora vietnieks 

● Leonard Schuette, doktorantūras pētnieks NestIOr projektā “Kas var pastāvēt mūžīgi? 
Virzībā uz starptautisko organizāciju norietas un bojājas institucionālo teoriju”, Māstrihtas 
Universitāte 

● Béata Huszka, pasniedzēja Eötvös Loránd Universitātē  

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
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● John O’Brennan, Žana Monē programmas vadītājs Eiropas integrācijas jautājumos un 
Maynooth Eiropas un Eirāzijas studiju centra direktors  

4. tēmas eksperti Migrācija no cilvēka skatupunkta  

● Rainer Münz, viesprofesors Centrāleiropas Universitātē  
● Rainer Bauböck, nepilna laika profesors Eiropas Universitātes institūta Robēra Šūmana 

Padziļināto studiju centra Globālās pārvaldības programmā 

● Talitha Mortimer Dubow, Māstrihtas Universitātes Pēcdiploma vadības zinātņu programmas 
Migrācijas grupas pētniece 

● Martijn Pluim, ICMPD migrācijas dialogu un sadarbības direktors  
● Lalaine Siruno, doktore, Uzņēmējdarbības un ekonomikas programma, Pēcdiploma vadības 

zinātņu programmas, Māstrihtas Universitāte 

● Jérôme Vignon, padomnieks Žaka Delora institūtā 

5. tēmas eksperti Pienākums un solidaritāte visā ES 

● Violeta Moreno-Lax, Londonas Karalienes Mērijas Universitātes tiesību profesore  
● Philippe De Bruycker, Briseles Universitātes Eiropas studiju institūta profesors un Žana 

Monē programmas vadītājs Eiropas imigrācijas un patvēruma tiesību jautājumos 

 

  

https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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III pielikums. Citi ieteikumi, kas paneļdiskusijā tika izskatīti, bet netika pieņemti 
 

 

Tēma Nr. 1. Pašpietiekamība un noturība  

 

Apakštēma Nr. 1.1. ES autonomija 

 

Ja jaunattīstības valstis to pieprasītu, mēs iesakām intervences programmas ekonomikas attīstībai, 
kuru pamatā ir partnerības, kas pielāgotas katras valsts vajadzībām un/vai tirdzniecības 
nolīgumiem, sākotnēji izpētot ekonomisko potenciālu un pēc tam piešķirot ekonomisko atbalstu 
un nodrošinot profesionālo apmācību. 

Mēs to iesakām tāpēc, ka tā tiktu veicināta industriālā autonomija un radītas darba vietas, kas 
uzlabotu vispārējo migrācijas situāciju/statusu. Tā varētu arī palīdzēt uzlabot tirdzniecības nolīgumus 
jaunattīstības valstīs. 
 

 

Tēma Nr. 2. ES kā starptautiskais partneris  

 

Apakštēma 2.1. Tirdzniecība un attiecības no ētikas skatupunkta 

 

Mēs ierosinām, ka ir ES vajadzīgi noteikumi, kas uzliek uzņēmumiem pienākumu kontrolēt savu 
piegādes ķēdi, periodiski sniedzot pilnīgu (auditētu) ziņojumu, un paredz tādus nosacījumus, kas 
padara importu vienkāršāku vai to atkarībā no ētikas kritēriju ievērošanas. Atkarībā no uzņēmuma 
lieluma tam jāiesniedz iekšējās un/vai ārējās revīzijas ziņojums.  
 

Mēs iesakām to darīt, lai paplašinātu ētisko perspektīvu tirdzniecībā ar ES, uzraugot uzņēmumu 
darbību piegādes ķēdē dažādās valstīs, mudinot uzņēmumus rīkoties saskaņā ar tādiem ētikas 
kritērijiem kā bīstamu produktu izmantošana, darba tiesības un nosacījumi, iespējama bērnu darba 
izmantošana un vides aizsardzība. Šis ieteikums neattiektos uz tiešsaistes produktiem, ko patērētājs 
pērk tieši. 
 

 

Tēma Nr. 3. Stipra ES pasaulē, kurā valda miers 

 

Apakštēma 3.1. Drošība un aizsardzība 

 

Mēs iesakām pašreizējo Eiropas drošības arhitektūru pārveidot par efektīvāku, lietderīgāku un 
spējīgāku pārvalstisku struktūru. Rezultātā tiktu izveidoti Eiropas Savienības apvienotie bruņotie 
spēki. Šī attīstība ietver valstu bruņoto spēku pakāpenisku integrāciju un tai sekojošu pārveidi. Šai 
militāro spēju apvienošanai Eiropas Savienībā ir arī jāveicina noturīga Eiropas integrācija. Lai 
izveidotu Eiropas Savienības Apvienotos bruņotos spēkus, būtu vajadzīgs arī jauns sadarbības 
nolīgums ar NATO, kā arī tām NATO dalībvalstīm, kas nav Eiropas dalībvalstis. 
 

Sniedzot šo ieteikumu, mēs sagaidām, ka militārās struktūras Eiropas Savienībā būs izmaksu ziņā 
efektīvākas un spējīgas vajadzības gadījumā reaģēt un rīkoties. Šīs integrētās pieejas rezultātā 
Eiropas Savienībai vajadzētu būt labākām iespējām kritiskās situācijās rīkoties izlēmīgi un koordinēti. 
 

 

Tēma Nr. 4. Migrācija no cilvēka skatupunkta  
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Apakštēma Nr. 4.1. Migrācijas cēloņu novēršana 

 

Mēs iesakām ES izstrādāt protokolu rīcībai saistībā ar gaidāmo bēgļu krīzi, ko izraisīs klimata krīze. 
Šā protokola ietvaros ES ir jāpaplašina bēgļu un patvēruma meklētāju definīcija, lai tā būtu 
visaptveroša un ietvertu klimata pārmaiņu skartus cilvēkus. Tā kā daudziem migrantiem nebūs 
iespējas atgriezties savā izcelsmes valstī, jo tā vairs nebūs apdzīvojama, ar citu šāda protokola daļu 
būtu jānodrošina, ka iestādes atrod jaunus pielietojumus klimata pārmaiņu skartajām teritorijām, 
lai tādējādi atbalstītu migrantus, kas pametuši šīs teritorijas. Piemēram, applūdušās teritorijas 
varētu izmantot vēja turbīnu parku izveidei. 
 

Mēs iesakām to tāpēc, ka mēs visi esam atbildīgi par klimata krīzi. Tādējādi mums ir pienākums pret 
tiem, kurus klimata krīze skars visvairāk. Lai gan mums nav ne prognožu, ne konkrētu datu par 
klimata bēgļiem nākotnē, ir skaidrs, ka klimata pārmaiņas ietekmēs miljoniem cilvēku dzīvi. 
 

 

Apakštēma Nr. 4.2. Domājot par cilvēkiem 

 

Mēs iesakām nekavējoties palielināt iespējas un finansējumu tam, lai legālā un organizētā veidā 
būtu iespējams pārvietot bēgļus prom no krīžu vietām. Īpašai struktūrai, kas izveidota tieši šim 
nolūkam, būtu jāizveido un jāregulē speciāla drošu Eiropas maršrutu sistēma. Šī aģentūra tiktu 
izveidota ar tiesību aktu un tās pilnvaras un kompetences būtu nostiprinātās tās reglamentā.  
 

Cilvēku tirdzniecība un kontrabanda ir smagas problēmas, kas ir jārisina. Mūsu ieteikums noteikti 
mazinātu ar šo problemātiku saistītās bažas.  
 

 

Apakštēma 4.3. Integrācija 

 

Mēs iesakām ieviest Eiropas direktīvu, kas paredzētu, ka nevienā dalībvalstu teritorijā iedzīvotāju 
īpatsvars, kas nāk no trešām valstīm, nedrīkst pārsniegt 30 %. Šis mērķis būtu jāsasniedz līdz 2030. 

gadam, un Eiropas dalībvalstīm ir jāsaņem atbalsts šā mērķa īstenošanai. 
 

Mēs iesakām to darīt, jo vienmērīgāka ģeogrāfiskā izkliede ļaus vietējiem iedzīvotājiem labāk 
pieņemt migrantus un tādējādi uzlabosies viņu integrācija. Šīs procentuālās daļas pamatā bija jaunā 
politiska vienošanās Dānijā.  
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IV pielikums. Grupēti darba virzieni 
 

Tēma Nr. 1. Pašpaļāvība un noturība  

 
1.1. ES autonomija  

 

1. 1.1.1.1 darba virziens: Potenciāli visām Eiropas dalībvalstīm būtu jāievieš euro, bet ir jābūt 
izpildītiem pievienošanās kritērijiem.  
 

2. 1.1.1.2 darba virziens: Peļņa no spekulācijām ar kriptovalūtām būtu jāapliek ar nodokli; 
kriptovalūtas nebūtu jāatzīst par oficiāliem maksāšanas līdzekļiem.  
 

3. 2 darba virzienu grupēšana 

 

1.1.2.1 darba virziens: Būtu jāstimulē ražošana Eiropā un jāatbalsta Eiropas darba ņēmēji.  
1.1.11.1 darba virziens: Mēs ierosinām, ka ES valstīm un netieši arī no tām nākošajiem 
ieguldītājiem ir jābūt labvēlīgākiem līguma slēgšanas nosacījumiem nekā ieguldītājiem, kas 
nav Savienības ieguldītāji un kas mēģina ieguldīt Savienībā.  

 

4. 1.1.2.2 darba virziens: Jāpopularizē un finansiāli jāatbalsta no vietējiem avotiem iegūta 
pārtika.  
 

5. 1.1.3.1 darba virziens: Atbilstība PTO standartiem jāsertificē un attiecīgi neatbilstība 
jāsankcionē neatkarīgām struktūrām.  
 

6. 3 darba virzienu grupēšana 

 
1.1.4.1 darba virziens: Uzņēmumiem jāuzliek par pienākumu pieņemt atpakaļ visus savus 
produktus.  

1.1.4.2 darba virziens: Jāprasa, lai uzņēmumi piedāvātu 10 gadu garantiju saviem 
produktiem uz un rezerves daļas būtu pieejamas 20 gadus. 
1.1.10.2 darba virziens: Balstoties uz 1. grupas atsauksmēm, mēs uzskatām, ka 10 gadu 
garantija/rezerves daļu pieejamība 20 gadus varētu palīdzēt.  

 

7. 4 darba virzienu grupēšana 

 

1.1.4.3 darba virziens: Ražojumiem savā ražošanas un piegādes ķēdē būtu jāsaņem QR kods.  
1.1.10.1 darba virziens: Mēs ierosinām vispirms izveidot augstu standartu sistēmu ES 
produktiem, kas vēlāk kļūtu par standartu visām importētajām precēm.  
1.1.14.1 darba virziens: ES vajadzētu būt uzņēmuma pārskatatbildības programmai, lai 
mudinātu uzņēmumus ievērot tiesību aktus par piegādes ķēdi un atturētu tos no 
ārpakalpojumu izmantošanas valstīs, kas ekspluatē darbaspēku vai nestrādā ilgtspējīgi.  
2.1.2.1 darba virziens: Sertifikācijas shēmas, kas var informēt patērētājus par vidi un darba 
apstākļiem (piemēram, ētiskas ražošanas metodes/ekoatzīme).  
 

8. 1.1.5.1 darba virziens: Starptautiskos tirdzniecības nolīgumos vienmēr jāaplūko ilgtspējas un 
ētikas kritēriji.  
 

9. 1.1.5.2 darba virziens: Jāparedz vairāk sankciju un tarifu importam no valstīm, kuras pārkāpj 
standartus.  
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10. 1.1.6.1 darba virziens: Jāveido vairāk partnerību tehnoloģiju, kā arī pētniecības un attīstības 
jomā ar valstīm, kas vēl nav starp lielākajām partnerēm (piemēram, Taivāna, Āfrikas valstis, 
Latīņamerikas valstis).  
 

11. 1.1.6.2 darba virziens: Mums jāuztur un jāatbalsta vairāk starptautisko skolu ārpus Eiropas. 
Eiropas ētiskās vērtības būtu jāiemāca klasē.  
 

12. 1.1.7.2 darba virziens: Paplašinot sabiedrisko transportu, vajadzētu mazināt atkarību no 
automobiļa.  
 

13. 3 darba virzienu grupēšana 

 

1.1.8.1 darba virziens: Mēs ierosinām piedāvāt zināma veida subsīdijas ražotājiem, kuri 
strādā apgabalos, kas visvairāk pakļauti šai tendencei.  
1.1.8.3 darba virziens: Mēs ierosinām augstus nodokļus materiāliem, ko izved no Eiropas 
Savienības izmantošanai citās valstīs.  
1.1.8.4 darba virziens: Balstoties uz atsauksmēm, kas saņemtas no 1. grupas, mēs 
uzskatām, ka iespējamais risinājums būtu transporta uzņēmumu radīto CO2 emisiju 

aplikšana ar nodokli.  
 

14. 1.1.8.2 darba virziens: Mēs ierosinām, ka materiāliem/ražojumiem/precēm, ko eksportē no 
ES un pēc tam reimportē ES, jāuzliek ļoti augsti nodokļi, lai atturētu no preču ražošanas 
ārpus ES, izmantojot Savienības materiālus.  
 

15. 1.1.9.1 darba virziens: Mēs ierosinām, lai atsevišķu uzņēmumu veiktās ražošanas darbības 
atgrieztos izcelsmes valstīs tā, lai lielākā daļa ražošanas atgrieztos ES (to varētu veicināt, 
izmantojot stimulu sistēmu uzņēmumiem, kas atgriežas).  
 

16. 1.1.9.2 darba virziens: Balstoties uz atsauksmēm, kas saņemtas no 1. grupas, mēs uzskatām, 
ka šis ir labs risinājums, kā samazināt kritiski svarīgo izejvielu eksportu, attiecinot šo darbību 
tikai uz tām, nevis pilnīgi visām izejmateriālu kategorijām. 
 

17. 1.1.12.1 darba virziens: Mēs ierosinām vienotu rīcību ES līmenī sarunās par importu vai 
eksportu.  

 

18. 1.1.13.1 darba virziens: Saistībā ar šo tematu mēs uzskatām, ka, lai apliecinātu vienotību, 
Eiropas tiesību aktiem svarīgas jomās (aborts, LGBTQ tiesības u. c.), vajadzētu būt pārākām 

par valsts tiesību aktiem, kas pēdējos gados dalībvalstīs sākušas darboties arvien biežāk.  
 

19. 2 darba virzienu grupēšana 

 

1.1.15.1 darba virziens: Mēs uzskatām, ka ar Eiropas intervences programmu palīdzību šīm 
valstīm būtu jāpalīdz attīstīt savas ražošanas spējas.  
2.1.3.1 darba virziens: Jāveido ciešākas attiecības ar valstīm, kas attīstās, kā arī ar citām 
valstīm.  

 

20. 1.1.16.1 darba virziens: Mēs uzskatām, ka būtu jāizveido ES mēroga nodarbinātības 
iespējām pieejama platforma, kur redzamas darba iespējas visā ES.  
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1.2. Robežas  

 

21. 2 darba virzienu grupēšana 

 

1.2.3.1 darba virziens: Frontex jāuzņemas lielāka atbildība par ārējo robežu aizsardzību, 
atbildībai par tām nevajadzētu būt primāri valstu atbildībai. Frontex darbiniekus varētu 
apmācīt kopā ar dalībvalstu robežsargiem. Frontex varētu arī cieši sadarboties ar Eiropolu.  
1.2.11.1 darba virziens: Eiropas Savienībai jāpārskata sava likumdošana, lai piešķirtu vairāk 
pilnvaru aģentūrai Frontex un tā varētu darboties neatkarīgāk. Tomēr, lai izvairītos no 
ļaunprātīgas izmantošanas, ES noteikti būtu arī jānosaka vairāk kontroles pasākumu un 
jāpieprasa pilnīga pārredzamība Frontex darbībā. 

 

22. 1.2.7.1 darba virziens: Būtu jāizveido darbaspēka migrācijas sistēma, kuras pamatā būtu 
reālās vajadzības Eiropā. Par pamatu tai vajadzētu izmantot Kanādas sistēmu. Kvalificētajiem 
migrantiem ES jābūt profesionālajai kvalifikācijai piemērotiem darba piedāvājumiem un 
kultūras un lingvistiskās integrācijas iespējām.  
 

23. 1.2.7.2 darba virziens: Privātajam sektoram būtu jāsaņem vairāk stimulu saglabāt ražošanu 
ES un tādējādi arī piedāvāt darbvietas migrantiem.  
 

24. 1.2.9.2. darba virziens: Konkrēti attiecībā uz ekonomiskajiem bēgļiem ES būtu jāorganizē 
iespēja viņus pārbaudīt jau izceļošanas valstī (attiecībā uz prasmēm, pieredzi utt.), lai 
noteiktu, kuri ir tiesīgi ieceļot un strādāt ES. Šādu pārbaužu kritērijiem jābūt publiski 

pieejamiem, lai ikviens var savlaicīgi ar tiem iepazīties. To var īstenot, izveidojot (tiešsaistes) 
Eiropas Imigrācijas aģentūru.  
 

25. 1.2.10.1 darba virziens: ES ir jānodrošina, ka politika pie visām tās robežām ir vienāda, ka 
tiek respektētas visu migrantu, (piem., grūtnieču un bērnu) cilvēktiesības un garantēta viņu 
drošība un apstākļi, kas nekaitē veselībai. Iespējams, sadarbībā ar Frontex. Ja valsts to 

nedara, ES būtu jāsoda šī valsts vai pat uz laiku jāpārņem daļa no valsts, lai bēgļi varētu droši 
ceļot caur šo valsti (“baltās tranzīta zonas” izveide, lai cilvēki var doties tālāk un neiestrēgst).  
 

26. 1.2.12.1 darba virziens: Eiropas Savienībai NVO būtu jāpadara nevajadzīgas, neļaujot tām 
rīkoties patstāvīgi. ES ir tā, kurai ir pienākums glābt dzīvības, un tai ir jārīkojas humāni. NVO 
ir jādarbojas pēc ES pasūtījuma, nevis uz savu galvu.  

 

 

Tēma Nr. 2. ES kā starptautiskais partneris  

 

2.1. Tirdzniecība un attiecības no ētikas skatupunkta 

  

27. 2 darba virzienu grupēšana 

 

2.1.1.1 darba virziens: Sadarbība ar privāto sektoru un piegādātājiem attiecīgajās valstīs, lai 
problēmu atrisinātu tās rašanās vietā.  
2.1.1.2 darba virziens: Nodrošināt, ka valstīs, kurās tiek izmantots bērnu darbs, pastāv 
bērnu sociālie apstākļi, tostarp izglītība, piemēram, bezmaksas izglītība.  
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28. 2 darba virzienu grupēšana 

 

2.1.2.2 darba virziens: Uzraudzīt tirdzniecību starp valstīm un nodrošināt, ka tiek ievērotas 
ētiskās vērtības.  
2.2.5.3 darba virziens: Stiprināt sadarbību ar eksportētājvalstīm, lai nodrošinātu, ka tās 
atbilst vides un ētikas standartiem un ka to produkti atbilst Eiropas drošības standartiem 
(CE marķējums, radīt jaunu, elastīgāku marķējumu, kas tiek vairāk respektēts).  

 

29. 2.1.3.2 darba virziens: Tirdzniecības nolīgumus ar Ķīnu balstīt uz starptautiskiem nolīgumiem 
un līgumiem.  
 

30. 3 darba virzienu grupēšana 

 

2.1.4.1 darba virziens: Piemēram, izmantojot kvotas produktiem, ja to nepietiek.  
2.1.4.2 darba virziens: Piemēram, nodrošināties ar būtisko elektroniku un produktiem 
veselības jomā /vakcīnām.  
2.1.4.3 darba virziens: Deficīta apstākļos nodrošināt svarīgāko produktu ražošanu uz vietas 
ES. 

 

31. 3 darba virzienu grupēšana 

 

2.1.5.1 darba virziens: Nodrošināt kontroli, nodokļus un sankcijas pret korupciju.  

2.1.5.2 darba virziens: Veicot tirdzniecību ar valstīm, kurās notiek korupcija, ir ļoti svarīgi, 
lai visām pusēm būtu pilnīga izpratne par nolīguma satvaru.  
2.1.5.3 darba virziens: Tirdzniecībā ar valstīm, kurās ir korupcija, ir jāievēro tirdzniecības 
nolīgumi, lai nauda tiktu sadalīta saskaņā ar nolīgumu.  

 

32. 2 darba virzienu grupēšana 

 

2.1.6.2 darba virziens: Nodrošināt, ka jaunattīstības valstis ievēro vides nolīgumus un ka ES 
atbalsta gan nolīgumus, gan jaunattīstības valstis.  
2.2.3.4 darba virziens: Veicināt zaļo tehnoloģiju nodošanu un apmaiņu ar jaunattīstības 
valstīm (tirdzniecības vai diplomātisko nolīgumu ietvaros).  

 

33. 2.1.6.3 darba virziens: Apzinīgi informēti patērētāji ES.  
 

2.2. Starptautiskā rīcība klimata jomā 

 

34. 2.2.2.1 darba virziens: Stingrāki pasākumi un kontrole, lai ierobežotu šādu eksportu, 
pastiprināta sadarbība starp valstu uzraudzības iestādēm, lai apkarotu pārkāpumus vides 
jomā.  
 

35. 3 darba virzienu grupēšana 

 

1.1.7.3 darba virziens: Dalībvalstīm vajadzētu labāk pārstrādāt atkritumus un izmantot 
atkritumus enerģijas ražošanai. ES to varētu stimulēt un atbalstīt.  
2.2.2.2 darba virziens: Veicināt atkritumu labāku atkārtotu izmantošanu, tostarp enerģijas 
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(biogāzes) ražošanā.  
2.2.2.3 darba virziens: Vairāk atkritumu jāpārstrādā.  

 

36. 2.2.2.4 darba virziens: Samazināt iepakojumu un palīdzēt mazajiem uzņēmumiem radīt videi 
nekaitīgāku iepakojumu (iekārtas).  
 

37. 2.2.3.1 darba virziens: Izveidot vienotu telpu Eiropas uzņēmumiem, lai tie varētu popularizēt 
ekoloģiski atbildīgus produktus un pakalpojumus un apmainīties ar zināšanām.  
 

38. 2.2.3.2 darba virziens: Izveidot Eiropas akadēmisko konsorciju, kas darbotos tieši ar zaļajām 
inovācijām. 
 

39. 2.2.3.3 darba virziens: Izveidot Eiropas Inovācijas padomi.  
 

40. 4 darba virzienu grupēšana 

 

2.1.6.1 darba virziens: Augstāki nodokļi valstīm, kuras neievēro vides standartus.  
2.2.4.1 darba virziens: Nodoklis ir proporcionāls ražošanas apstākļiem (vides un darba 
tiesībām).  
2.2.4.2 darba virziens: Ieviest stingrākus noteikumus, lai sodītu uzņēmumus, kas izmanto 
šādu praksi.  
2.2.6.2 darba virziens: Stiprināt nodokļu mehānismus un palielināt prēmijas, lai panāktu 
mazāku emisiju patēriņu.  

 

41. 2.2.5.1 darba virziens: Palielināt ES iegūto derīgo rūdu un izejvielu īpatsvaru.  
 

42. 2.2.5.2 darba virziens: Veicināt videi draudzīgāku ieguves metožu izstrādi.  
 

43. 2.2.6.1 darba virziens: Ieviest moratoriju attiecībā uz digitālo pakalpojumu radīto enerģijas 
patēriņu un reglamentēt īpaši agresīvus un nekritiskus lietojumus, piemēram, kriptovalūtas 
un NFT. 

 

44. 3 darba virzienu grupēšana 

  

1.1.7.1 darba virziens: Jāizvērš enerģijas ražošana Eiropā. Mums ir labāk jāizmanto pašiem 
savi resursi.  

2.2.7.1 darba virziens: Turpināt ES attīstīt elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem 
avotiem (saules enerģiju, vēja enerģiju, hidroenerģiju, biogāzi, kas ražota no atkritumiem).  
2.2.7.3 darba virziens: Panākt, ka Eiropa kļūst par līderi zaļās elektroenerģijas ražošanas 
jomā (zaļās elektroenerģijas Airbus).  

 

45. 2.2.7.2 darba virziens: Uzsākt Eiropas mēroga debates par kodolenerģiju.  
 

46. 2.2.7.4 darba virziens: Nodrošināt labāku enerģijas plūsmu Eiropas Savienībā (gāzes 
cauruļvads un citi).  

 

 

2.3. Eiropas vērtību popularizēšana  
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47. 2.3.1.1 darba virziens: Pārskatīt vērtības un normas, lai nodrošinātu līdzatbildību par šo ideju 
visās dalībvalstīs.  

48. 2.3.2.1 darba virziens: Biežāk ES līmenī īstenot šāda veida procesus (konference par Eiropas 
nākotni, kurā mēs piedalāmies).  
 

49. 4 darba virzienu grupēšana 

 

2.2.1.1 darba virziens: Izveidot un stiprināt starpniekus starp ES un vietējām iestādēm.  
2.2.1.2 darba virziens: Tiešāk sazināties ar Eiropas iedzīvotājiem, izmantojot īpašu kanālu 
(piemēram, ziņojumus, dažādus medijus), lai informētu par ES klimata politiku un 
konkrētiem īstenotajiem projektiem un iniciatīvām.  
2.2.1.3 darba virziens: Publicēt vairāk statistikas par emisijām no dažādām ES nozarēm un 
padarīt to pamanāmāku (piemēram, izmantojot iepriekš minēto kanālu).  
2.3.2.2 darba virziens: Mēs iesakām ES tiešā veidā sazināties ar Eiropas iedzīvotājiem, 
izmantojot īpašu kanālu vai komunikācijas nodaļu. Informācija par konkrētiem īstenotajiem 
projektiem un iniciatīvām.  

 

50. 2.3.4.1 darba virziens: ES jānodrošina visur vienāda drošība pie ES robežām saskaņā ar ES 
principiem un vērtībām. Proti, jāievēro cilvēktiesības, lai kas arī notiktu pie ārējām robežām.  
 

51. 2.3.4.2 darba virziens: ES jāveicina sadarbība starp dažādu ES valstu armijām un Eiropas 
Savienības personālu.  
 

52. 2.3.4.3 darba virziens: Mēs iesakām ES nostiprināt savas robežas, taču vienlaikus aizsargāt 
regulētu migrāciju.  
 

 

Tēma Nr. 3. Stipra ES mierīgā pasaulē  

 

3.1. Drošība un aizsardzība  

 

53. 3 darba virzienu grupēšana 

 

3.1.1.1 darba virziens: Mēs iesakām izveidot Eiropas armiju kā papildinājumu pašreizējām 
NATO stratēģijām un struktūrām.  
3.1.2.1 darba virziens: Mēs iesakām pārstrukturēt pašreizējo (Eiropas) drošības arhitektūru 
un pārvietot esošos finanšu resursus uz efektīvākām militārām formācijām.  
3.1.3.1 darba virziens: Mēs iesakām sadarbībā ar NATO attīstīt un veidot nākotnes Eiropas 
bruņotos spēkus.  
 

54. 3.1.4.1 darba virziens: Mēs iesakām Eiropas bruņotos spēkus izmantot tikai aizsardzības 
nolūkos un nepieļaut agresīvu militāru rīcību.  
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3.2. Lēmumu pieņemšana un ES ārpolitika  

 

55. 2 darba virzienu grupēšana 

 

3.2.1.1 darba virziens: Mēs iesakām Eiropas Savienībai pārtraukt vienprātības principa izmantošanu 
daudzu lēmumu pieņemšanā un to izmantot tikai dažos, ļoti svarīgos jautājumos, kas nav steidzami.  
3.3.1.1 darba virziens: Mēs ierosinām grozīt lēmumu pieņemšanas kārtību ES, lai visus lēmumus 
pieņemtu ar kvalificētu balsu vairākumu. Kad šīs izmaiņas būs veiktas, ES varēs izskatīt jaunu valstu 
integrācijas pieteikumus un iesniegt tos kvalificēta vairākuma balsojumam.  

 

56. 3.2.1.2 darba virziens: Lai īstenotu 1. darba virzienu, mēs arī iesakām ES stiprināt savas 
demokrātiskās struktūras, piemēram, palielināt Eiropas Parlamenta lomu šajos procesos.  
 

57. 5 darba virzienu grupēšana 

 

2.3.3.1 darba virziens: Mēs kā pilsoņi iesakām ES izveidot “katalogu par soda naudām un dalības 
privilēģiju ierobežojumiem”, lai vērstos pret vērtību vai kopīgu vienošanos pārkāpumiem.  
2.3.3.2 darba virziens: Mēs kā pilsoņi iesakām ES īstenot sankcijas pret dalībvalstīm, kas pārkāpj 
cilvēktiesības. Dalībvalstīm vajadzētu būt vienotām attiecībā uz sankciju piemērošanu.  

3.2.2.1 darba virziens: Mēs iesakām Eiropas Savienībai stiprināt savu spēju piemērot sankcijas 
dalībvalstīm vai trešām valstīm, kā arī nodrošināt šo sankciju izpildi.  
5.1.3.2 darba virziens: (Finansiālas) sankcijas būtu jāpiemēro tām ES dalībvalstīm, kuras neievēro 
spēkā esošos migrācijas politikas noteikumus un solidaritātes mehānismus.  
5.2.1.1 darba virziens: Mēs iesakām konkrētus un stingrus sodus/sankcijas ES dalībvalstīm, ja 
dalībvalstis patvēruma procedūrās pārkāpj cilvēktiesības vai tiesiskumu. Piemēram, šādām 
dalībvalstīm nevajadzētu piešķirt ES līdzekļus.  
 

3.3. Kaimiņvalstis un paplašināšanās  

 

58. 3.3.1.2 darba virziens: Mēs ierosinām dalībvalstīm skaidri definēt kopīgu redzējumu par 
Eiropas nākotni attiecībā uz ES paplašināšanos uz citām kaimiņvalstīm.  
 

59. 3.3.2.1 darba virziens: Mēs ierosinām dalībvalstīs ieviest Eiropas pilsonisko izglītību, lai 
iedzīvotājiem būtu plašākas zināšanas par ES un tās darbību un lai viņi pieņemtu Eiropas 
vērtības. Šī Eiropas pilsoniskā izglītība būtu jāierosina ES iestādēm un pēc tam jāakceptē 
dalībvalstīm. 
 

60. 3.3.2.2 darba virziens: Mēs ierosinām paplašināt ES klātbūtni sociālajos tīklos, jo īpaši, lai 
sasniegtu jaunāku auditoriju un izvairītos no maldinošas informācijas medijos.  
 

61. 3.3.3.1 darba virziens: Mēs iesakām ES vairāk izmantot savu ekonomisko ietekmi 
diplomātiskajās attiecībās ar kaimiņvalstīm, lai nepieļautu, ka dažas dalībvalstis tiek 
pakļautas spiedienam divpusējā līmenī. 
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Tēma Nr. 4. Migrācija no cilvēka skatupunkta  

 

4.1. Integrācija  

 

62. 4.1.1.1 darba virziens: Mēs iesakām ES finansiāli atbalstīt izcelsmes valstis, lai veicinātu to 
ekonomisko un politisko attīstību, taču vienmēr jāanalizē katrs gadījums un jāņem vērā 
katras valsts īpatnības. Ekspertiem būtu jāapzina valstis, kurās šos pasākumus varētu veikt, 
un jāvada darbības, kas tiks izvērstas uz vietas. Jāsadarbojas arī ar NVO, kas darbojas uz 
vietas, lai palīdzētu novirzīt palīdzību, jo tās labi pārzina situāciju un iedzīvotājus. 
 

63. 4.1.1.2 darba virziens: Mēs iesakām veidot saikni starp atbalstu migrācijai izcelsmes valstīs 
un ES paplašināšanās politiku attiecībā uz robežvalstīm.  
 

64. 4.1.1.3 darba virziens: Mēs iesakām kā kritiski svarīgu jautājumu risināt arī migrāciju starp ES 
valstīm.  
 

65. 4.1.2.1 darba virziens: Mēs iesakām ES izveidot modeli, kas atvieglo migrantu izglītību un 
apmācību, lai veicinātu viņu atgriešanos savā izcelsmes valstī, vienmēr garantējot, ka viņu 
dzīvība šajā valstī nav apdraudēta. Ir svarīgi viņus izglītot, lai palielinātu šo valstu resursus un 
aizsargāt bēgļus, atbalstot viņus jaunu prasmju apguves procesā.  
 

66. 4.1.2.2 darba virziens: Mēs iesakām Eiropas Savienībai strādāt pie kopīga līmeņa 
eksāmeniem visām valstīm ES un ārpus tās, kas dos labumu gan migrantiem, gan pašām 
valstīm.  
 

67. 4.1.2.3 darba virziens: Mēs iesakām strādāt pie kopēja darba satvara, lai nodrošinātu 
stabilitāti Eiropas Savienībā.  
 

68. 4.1.2.4 darba virziens: Mēs iesakām Eiropas Savienībai ieguldīt modelī, kas līdzīgs EURES, bet 
vērsts uz trešām valstīm.  
 

69. 4.1.3.1 darba virziens: Mēs iesakām strādāt pie īpaša rīcības protokola cīņai pret klimata 
pārmaiņām, kurā šis jautājums tiktu risināts no klimata migrācijas perspektīvas. 
 

70. 4.1.3.2 darba virziens: Mēs iesakām Eiropas Savienībai pārdomāt, kas ir un kas nav 
migrācijas krīze, un iepriekš definēt kritērijus, kas ļauj nošķirt vienu no otra un attiecīgi 
rīkoties.  

 

4.2. Domājot par cilvēkiem  

 

71. 4.2.1.1 darba virziens: Mēs iesakām īstenot kopēju migrācijas politiku Eiropas Savienībā.  
 

72. 6 darba virzienu grupēšana 

 

4.1.4.1 darba virziens: Mēs iesakām strādāt pie tā, lai veicinātu destigmatizāciju.  
4.2.1.2 darba virziens: Mēs iesakām dalībvalstīs īstenot pasākumus, kas vērsti uz izglītību 
un sabiedrības izpratnes palielināšanu par migrācijas jautājumiem. 
 4.3.3.2 darba virziens: Labi integrētu migrantu veiksmes stāsti ir jāizplata gadījumā nevis 
ar kampaņām, bet gan, organizējot pasākumus, kuros migranti paši stāsta savus stāstus.  
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4.3.3.3 darba virziens: Jāapsver, kā sasniegt cilvēkus ar negatīvu attieksmi pret 
migrantiem.  

5.1.6.3 darba virziens: Mēs iesakām ES pastiprināt centienus informēt un izglītot ES 
pilsoņus par migrāciju un izglītības kampaņās skaidri nošķirt dažādas migrantu kategorijas 
(atbilstīgie un neatbilstīgie, legālie un nelegālie, bēgļi, patvēruma meklētāji, migranti).  
5.2.7.2 darba virziens: Izraudzītajai ES iestādei būtu jāsniedz dalībvalstīm precīza 
informācija, lai tās izglītotu iedzīvotājus par  to migrantu izcelsmes valsts kultūru un ētikas 
normām, kuri meklē patvērumu. Šim mērķis jāizmanto mediji.  

 

73. 5 darba virzienu grupēšana 

 

1.2.5.1 darba virziens: Būtu jānodrošina labāka un intensīvāka saziņa ar migrantiem 
izcelsmes valstīs un valstīs, kurās darbojas cilvēku tirgotāji.  
1.2.8.1 darba virziens: Jāuzlabo izglītība un saziņa ar potenciālajiem migrantiem izcelsmes 
valstīs. Jāizmanto plašs komunikācijas kanālu spektrs — no skrejlapām līdz TV un 
sociālajiem medijiem.  
1.2.9.1 darba virziens: Mēs iesakām ES informēt pilsoņus, kuri meklē labāku dzīvi (t. i., nav 

kara bēgļi), jau viņu izcelsmes valstī par jaunās valsts realitāti (gaidu pārvaldība). ES būtu 
jāiegulda arī to valstu infrastruktūrā, no kurām cilvēki dodas prom, lai uzlabotu dzīves 
kvalitāti cilvēkiem, kas cenšas valsti pamest.  
4.2.2.1 darba virziens: Mēs iesakām izveidot kopēju un koordinētu informācijas politiku ES, 
kas būtu paredzēta valstīm, no kurām cilvēki izceļo ar kontrabandistu palīdzību.  
5.1.6.4 darba virziens: Mēs iesakām ES darīt vairāk, lai vadītu un kontrolētu bēgļu plūsmas. 
Piemēram, ES būtu jācenšas konsultēt bēgļus bēgšanas laikā par reālistiskām iespējām tikt 
uzņemtiem, par attiecīgajiem tiesību aktiem, noteikumiem un procedūrām ieceļošanai ES 
un alternatīvām iespējām.  

 

74. 4.2.2.3 darba virziens: Mēs iesakām izveidot iespējas, humanitāros un koridorus un 
līdzekļus, lai legālā un organizētā veidā būtu iespējams pārvietot bēgļus prom no krīžu 
vietām. Tajā pašā laikā ir jāizveido kritēriji, kas ļautu pārbaudīt, vai viņu ierašanās Eiropas 
Savienībā ir pamatota. Prioritāro darbību saraksts. 

 

75. 4.2.2.5 darba virziens: Mēs iesakām lielāku uzmanību pievērst cilvēku kontrabandas aktīvai 
apkarošanai. Stiprināt starptautisko drošību un izlūkdatus šajā darbības jomā. Lielāks 
finansējums tādām iestādēm kā Eiropols un citas aģentūras. Ir vajadzīgas īpašas iestādes, kas 
risina cilvēku kontrabandas problemātiku.  
 

76. 4.2.3.1 darba virziens: Mēs iesakām rīkoties visas pasaules, ne tikai ES līmenī. Sadarbība ar 
valstīm visā pasaulē. Labi funkcionējošu centru tīkls, kuros cilvēkiem ir labi apstākļi, kuros 

viņi uzturas īsu laiku un kuros viņi saņem konkrētu palīdzību, lai ātri integrētos un sāktu 
jaunu dzīvi.  
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4.3. Migrācijas cēloņu novēršana  

 

77. 2 darba virzienu grupēšana 

 

4.3.1.1 darba virziens: Visās valstīs ir jānodrošina ciešs individuālais atbalsts migrantiem 
integrācijas laikā.  
4.3.1.2 darba virziens: Migrantiem ir ātri jāpiedāvā valodu kursi.  

 

78. 4.3.1.3 darba virziens: Vairs nekādu geto rajonu. Migrantiem jādzīvo izkliedēti. Jo īpaši 
skolās vajadzētu būt lielākai daudzveidībai. Jāizvērtē pieredze saistībā ar neveiksmīgu romu 
integrāciju; jāmācās no gūtās pieredzes.  
 

79. 4.3.1.4 darba virziens: Bēgļiem jāsniedz atbalsts, lai viņi varētu apmesties uz dzīvi tur, kur 
viņiem ir piemērotas darba iespējas. Šajā nolūkā būtu jāizveido platforma, kurā varētu 
reģistrēt un saskaņot kvalificēto bēgļu profilus un pieprasījumu pēc kvalificētiem darba 
ņēmējiem noteiktos reģionos.  
 

80. 4.3.2.2 darba virziens: ES būtu jāpiemēro šādas vienotas prasības likumīgai migrācijai: 
mērķvalodas vai angļu valodas prasmes B 1 vai B2 līmenī ieceļošanas laikā vai obligāti valodu 
kursi pēc ieceļošanas + profesionālā kvalifikācija, par kuru ir pierādījumi, ka tā vajadzīga ES 
(kvalifikācija jāpārbauda) + personas apliecinājums par migrācijas mērķi un paredzēto 
ilgumu. 

 

81. 4.3.3.1 darba virziens: Jārada iespējas personiskiem kontaktiem.  
 

82. 4 darba virzienu grupēšana 

 

4.3.4.1 darba virziens: Krasi jāuzlabo migrantu dzīves un izmitināšanas apstākļi.  
4.3.4.2 darba virziens: Migrantiem vajadzētu būt iespējai sūdzēties par sliktiem dzīves un 
izmitināšanas apstākļiem.  
5.2.7.1 darba virziens: Mēs iesakām izveidot ES mēroga programmu, lai tiklīdz patvēruma 
meklētāji ierodas, viņi saņemtu informāciju par to, kur pastāv nodarbinātības un mājokļa 
atrašanas iespējas.  
5.2.9.1 darba virziens: Mēs uzskatām, ka ir jāīsteno programmas, lai palīdzētu patvēruma 
meklētājiem, cita starpā saņemt pabalstus, kas palīdzētu viņiem asimilēt vai integrēties. 
Galvenā uzmanība jāpievērš mājokļa jautājumam un izglītībai.  

 

 

Tēma Nr. 5. Pienākums un solidaritāte visā ES  

 

5.1. Migrantu sadalīšana  

 

83. 4 darba virzienu grupēšana 

 

1.2.4.1 darba virziens: Būtu jāpaātrina migrācijas pieprasījumu apstrādes procedūras.  
4.2.2.4 darba virziens: Mēs iesakām paātrināt patvēruma procedūras. Nodrošināt drošu 
atgriešanos izcelsmes valstī, ja ir reāla vajadzība nosūtīt personu atpakaļ. Drošības 
nodrošināšana tajā vietā, kur nosūtītajai personai ir jāatgriežas. Pārliecināties, ka persona 
vēlas tikt nosūtīta atpakaļ, ka tas ir droši, noskaidrot kādi apstākļi personu sagaida. 
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Jānodrošina, ka pastāv jebkādas integrācijas iespējas, lai nenosūtītu atpakaļ personas, kas 
nevēlas atgriezties savā izcelsmes valstī.  
4.3.2.1 darba virziens: Būtu jāpaātrina patvēruma pieprasījumu apstrādes procedūras. 
Vienlaikus ir jānodrošina izskatīšanas procedūru kvalitāte. Tādēļ iestādēm vajag vairāk 
darbinieku. ES būtu jāmācās no ASV efektīvajām skrīninga procedūrām.  
5.1.1.1 darba virziens: Valstīm, kurās bēgļi ierodas (ieceļošanas valstis), būtu jāsaņem 
lielāks atbalsts, lai varētu ātri un efektīvi apstrādāt patvēruma pieteikumus. Būtu jāatbalsta 
arī ierašanās valstis, lai tās varētu nodrošināt piemērotu infrastruktūru patvēruma 
meklētāju uzņemšanai. ES iestādei būtu jāpārņem šis uzdevums un tās koordinācija, 
piemēram, (jāveido) ES Migrācijas ministrija.  

 

84. 8 darba virzienu grupēšana 

 

1.2.6.1 darba virziens: Dublinas sistēma jāreformē, migranti jāsadala vienlīdzīgāk starp 
Eiropas dalībvalstīm atkarībā no uzņemošo valstu spējām un ekonomiskajiem rādītājiem.  
4.2.2.2 darba virziens: Mēs iesakām pārskatīt Dublinas konvenciju. Vairāk rīcības Eiropas 
līmenī, nevis dalībvalstu līmenī.  
5.1.1.2 darba virziens: Patvēruma pieteikumi būtu jāiesniedz Eiropas Savienībai, nevis 

dalībvalstīm. 
5.1.2.1 darba virziens: Būtu jāatrod sadales formula, lai sadalītu bēgļus (gan tos, kas 
saņēmuši patvērumu, gan tos, kas nav saņēmuši patvērumu) starp ES dalībvalstīm, ņemot 
vērā ES dalībvalstu individuālos apstākļus un (finansiālās) iespējas.  
5.1.3.1 darba virziens: Jāievieš un jāizmanto kvotas, kas nosaka bēgļu skaitu katrā ES 
dalībvalstī, pamatojoties uz dalībvalstu (finansiālajām) iespējām.  
5.2.2.1 darba virziens: Mēs iesakām izveidot vienotus noteikumus un kritērijus patvēruma 
procedūrām ES.  
5.2.5.2 darba virziens: Mēs uzskatām, ka Dublinas nolīgums vairs nav praktiski 
izmantojams integrācijas vajadzībām. Plānotai un uzņemšanas integrācijai ir jābūt daļai no 
jebkura jauna pakta vai nolīguma. Dublinas nolīgums vairs nav piemērots paredzētajam 
mērķim, tas ir novecojis un balstīts uz to, ka patvēruma meklētājiem pašiem jārisina sava 
situācija. Dublinas nolīgums nav jāgroza, tas pilnībā jāaizstāj ar citu regulējumu.  
5.2.8.1 darba virziens: Mēs iesakām izveidot stabilu tiesisko regulējumu, kas ļautu taisnīgi 
un vienlīdzīgi sadalīt patvēruma meklētājus un pieteikumus. Vajadzētu būt stabilākai 
sistēmai, kurā ES sniedz norādījumus dalībvalstīm.  

 

85. 5.1.6.1 darba virziens: Mēs iesakām Eiropas aģentūrām labāk koordinēt savu darbību, lai 
panāktu patvēruma meklētāju un bēgļu (= neatbilstīgas migrācijas) taisnīgu sadalījumu ES 
dalībvalstīs.  
 

86. 5.1.6.2 darba virziens: Mēs iesakām ES krīzes procedūras veidot tā, lai tās būtu proaktīvas un 
uz nākotni orientēties un izmantojamas ne tikai, lai reaģētu uz bēgļu plūsmām, kas ierodas 
pie ES dalībvalstu robežām.  
 

87. 5.1.7.1 darba virziens: Mēs iesakām piešķirt vairāk naudas un operatīvā atbalsta valstīm, 
kuras īpaši smagi skar neatbilstīga migrācija. Dalībvalstu iemaksu apjoms jānosaka pēc 
objektīviem kritērijiem (piemēram, IKP, iedzīvotāju skaits utt.), un ES jāizskata iespējas 
piesaistīt naudu finanšu tirgos (kapitāla tirgos), lai finansētu sloga sadali (un tādējādi arī 
veicinātu, piemēram, integrācijas projektus, bēgļu aprūpi utt.).  
 

88. 5.1.7.2 darba virziens: Būtu vairāk jāņem vērā ES iedzīvotāju viedoklis un jāpieliek lielākas 
pūles, lai panāktu ES iedzīvotāju piekrišanu un atbalstu tik svarīgā jautājumā kā migrācija. 
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89. 5.1.8.1 darba virziens: Mēs iesakām, lai dalībvalstu migrācijas politika attiecībā uz legālo 
imigrāciju kļūtu liberālāka un caurlaidīgāka.  

 

5.2. Kopēja pieeja patvēruma jautājumiem  

 

90. 5.2.3.1 darba virziens: Bēgļiem, kuriem, visticamāk, būs tiesības uz patvērumu ES, būtu 
jānodrošina vienkāršota piekļuve patvēruma procedūrām, piemēram, jau viņu izcelsmes 
valstīs.  
 

91. 3 darba virzienu grupēšana 

 

5.2.2.2 darba virziens: Mēs iesakām izveidot augsta līmeņa ES iestādi, kas rūpētos par 
patvēruma jautājumiem un nodrošinātu, ka tie tiek izskatīti konsekventi un juridiski 
uzticami. Šai iestādei būtu jānosaka, kuras izcelsmes valstis var uzskatīt par drošām un 
kuras — par nedrošām.  
5.2.3.2 darba virziens: Mēs iesakām izveidot augsta līmeņa iestādi, kas darbotos ES līmenī, 
vai (kā alternatīvu iesakām) stiprināt Eiropas Patvēruma atbalsta biroju. Šādai augsta 
līmeņa iestādei būtu jāspēj pārskatīt patvēruma pieteikumus visā ES, lai nodrošinātu 
vienādi pieeju.  
5.2.11.1 darba virziens: Mēs iesakām izveidot centralizētu organizāciju, kas pārvaldītu visus 
ar patvērumu saistītās imigrācijas jautājumus. Jāizveido jumta organizācija ar ir 
pietiekamiem resursiem. Jābūt centrālai organizācijai, kas uzrauga, koordinē un pārvalda 
visu.  

 

92. 5.2.5.1 darba virziens: Mēs uzskatām, ka patvēruma meklētāji būtu vispusīgi jāintegrē 
vienotākā un organizētākā veidā.  
 

93. 5.2.6.1 darba virziens: Mēs iesakām izstrādāt jaunu paktu/tiesisko regulējumu, kas atbilst 
mūsdienu realitātei. Integrācijas jautājumi būtu jārisina augšupējā veidā, jo tie būs jārisina 
agrīnā posmā.  
 

94. 5.2.10.1 darba virziens: Mēs iesakām visās ES dalībvalstīs novērtēšanas/kvalifikācijas 
procesu piemērot vienādi, izmantojot visus kopīgos resursus.  
 

95. 3 darba virzienu grupēšana 

 

5.2.12.1 darba virziens: Būtu jāizveido īpašs centrs vai centri, lai apmierinātu neaizsargātu 
nepavadītu nepilngadīgo un/vai bāreņu vajadzības tūlīt pēc ierašanās ES.  
5.2.12.2 darba virziens: Mēs iesakām nepilngadīgajiem pēc iespējas ātrāk nodrošināt 
īpašas izglītības un veselības programmas.  
5.2.12.3 darba virziens: Mēs iesakām izveidot audžuģimeņu sistēmu, lai palīdzētu aprūpēt 
nepavadītus nepilngadīgos. Tas jādara ātri. Jāsniedz atbalsts ģimenēm, kas vēlētos kļūt par 
audžuģimenēm šādiem nepilngadīgajiem. 


	Tēma Nr. 1. Pašpietiekamība un noturība
	Apakštēma Nr. 1.1. ES autonomija
	Apakštēma 1.2. Robežas

	Tēma Nr. 2. ES kā starptautiskais partneris
	Apakštēma 2.1. Tirdzniecība un attiecības no ētikas skatupunkta
	Apakštēma 2.2. Starptautiskā rīcība klimata jomā
	Apakštēma 2.3. Eiropas vērtību popularizēšana

	Tēma Nr. 3. Stipra ES pasaulē, kurā valda miers
	Apakštēma 3.1. Drošība un aizsardzība
	Apakštēma 3.2. Lēmumu pieņemšana un ES ārpolitika
	Apakštēma 3.3. Kaimiņvalstis un paplašināšanās

	Tēma Nr. 4. Migrācija no cilvēka skatupunkta
	Apakštēma Nr. 4.1. Migrācijas cēloņu novēršana
	Apakštēma Nr. 4.2. Domājot par cilvēkiem
	Apakštēma 4.3. Integrācija

	Tēma Nr. 5. Pienākums un solidaritāte visā ES
	Apakštēma Nr. 5.1. Migrantu sadale
	Apakštēma 5.2. Kopēja pieeja patvēruma jautājumiem

	Tēma Nr. 1. Pašpietiekamība un noturība
	Apakštēma Nr. 1.1. ES autonomija

	Tēma Nr. 2. ES kā starptautiskais partneris
	Apakštēma 2.1. Tirdzniecība un attiecības no ētikas skatupunkta

	Tēma Nr. 3. Stipra ES pasaulē, kurā valda miers
	Apakštēma 3.1. Drošība un aizsardzība

	Tēma Nr. 4. Migrācija no cilvēka skatupunkta
	Apakštēma Nr. 4.1. Migrācijas cēloņu novēršana
	Apakštēma Nr. 4.2. Domājot par cilvēkiem
	Apakštēma 4.3. Integrācija

	Tēma Nr. 1. Pašpaļāvība un noturība
	1.1. ES autonomija
	1.2. Robežas


