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Konference par Eiropas nākotni 

Ziņojums: 2. paneļdiskusija "Eiropas demokrātija / vērtības un 

tiesības, tiesiskums, drošība", 1. sesija 

Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusija"Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, 

drošība" 

 

1. sesija: 2021. gada 24.–26. septembrī Strasbūrā 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas rīko Eiropas Parlaments, ES Padome un Eiropas Komisija 

saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni. 

Šo dokumentu 1 sagatavoja apspriežu grupa, kuras sastāvā ir Missions Publiques, Dānijas 

Tehnoloģiju padome, Deliberativa, Ifok un Kantar un kura atbild par paneļdiskusiju metodiku 

un izvēršanu. 2. paneļdiskusijas "Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, 

drošība" 1. sesiju vadīja Deliberativa, kā arī Ifok un Missions Publiques. 

 

Saturs 

1. Metodika 

2. 1. sesijas konteksts Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju procesā 

3. 2. paneļdiskusijas "Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība" 

1. sesija: ekspertu informācija 

4. Sesijas galvenie rezultāti 

 

Konferences par Eiropas nākotni otrās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pirmā sesija notika 

Eiropas Parlamentā Strasbūrā no 2021. gada 24. līdz 26. septembrim. Paneļdiskusijas 

dalībniekus sveica līdzpriekšsēdētājs – Slovēnijas ES lietu valsts sekretārs Slovēnijas 

prezidentūrai ES Padomē Gašper Dovžan. Paneļdiskusija bija veltīta visaptverošajam 

tematam "Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība". Tā pievēršas 

tematiem, kas saistīti ar demokrātiju, piemēram, vēlēšanām, dalībai ārpus vēlēšanu 

periodiem, priekšstatam par attālinātību starp cilvēkiem un viņu ievēlētajiem pārstāvjiem, 

 
1 Atruna: par šo ziņojumu atbild vienīgi autori, un tas neatspoguļo ES iestāžu viedokli. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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mediju brīvībai un dezinformācijai. Paneļdiskusijā arī izskata jautājumus, kas saistīti ar 

pamattiesībām un vērtībām, tiesiskumu un cīņu pret visu veidu diskrimināciju. Vienlaikus 

paneļdiskusijā izskata jautājumus saistībā ar ES iekšējo drošību, piemēram, Eiropas 

iedzīvotāju aizsardzību pret teroraktiem un citiem noziegumiem. 

1. Metodika 

1. sesijā diskusijas un kolektīvais darbs notika divos veidos: 

● apakšgrupās, kurās darbojās divpadsmit līdz četrpadsmit pilsoņi. Katrā apakšgrupā 

runāja četrās līdz piecās valodās, un katrs pilsonis varēja runāt savā valodā. 

Apakšgrupas darbu vadīja profesionāli moderatori, kurus izraudzījās 

ārpakalpojumu sniedzēju konsorcijs; 

● plenārsēdē, kurā piedalījās visi dalībnieki. Plenārsēdes vadīja divi galvenie 

moderatori. 

Šajā paneļdiskusijā tika ieviesti daži darba kārtības pielāgojumi, lai ņemtu vērā 

1. paneļdiskusijas pirmajā sesijā gūtās atziņas. Konkrēti, tika nolemts sadalīt sestdienas 

plenārsēdi divos blokos – vienu sestdienas rītā un otru sestdienas pēcpusdienā. Šo izmaiņu 

mērķis bija dot paneļdiskusijas dalībniekiem iespēju pilnībā izmantot ekspertu informāciju 

un paredzēt viņiem vairāk laika, ko atvēlēt tematiem un prioritātes noteikšanas dinamikai 

pēcpusdienā. 

Pilnīgs pārskats par 1. sesijas posmiem un galvenajiem notikumiem ir izklāstīts šā 

dokumenta I pielikumā. 

 

2. 1. sesijas konteksts Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju procesā 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas ir būtisks konferences par Eiropas nākotni elements. Tiek 

organizētas četras Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, lai pilsoņi varētu kopīgi padomāt par 

nākotni, kādu viņi Eiropas Savienībai vēlētos. 

● 4 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. 
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● 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. 

1. paneļdiskusija "Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība / jaunatne, 

sports, kultūra un izglītība / digitālā pārkārtošanās" 

2. paneļdiskusija "Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība" 

3. paneļdiskusija "Klimata pārmaiņas, vide / veselība" 

4. paneļdiskusija "Eiropas Savienība pasaulē / migrācija" 

Katras Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 20 pārstāvji, no kuriem vismaz viena trešdaļa ir 

jaunāki par 25 gadiem, piedalās konferences plenārsēdē, iepazīstina ar savu diskusiju 

rezultātiem un apspriež ar citiem dalībniekiem savus ieteikumus. Paneļdiskusijās ņem vērā 

viedokļus, kuri konferences ietvaros apkopoti ar daudzvalodu digitālās platformas 

starpniecību, lai sagatavotu informāciju konferences plenārsēdei, formulējot ieteikumu 

kopumu Savienībai turpmāku pasākumu veikšanai. 

 

3. 2. paneļdiskusijas "Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība" 

1. sesija: ekspertu informācija 

Lai sniegtu atbalstu diskusijām un kolektīvajam darbam, Konferences kopīgais sekretariāts 

valdes līdzpriekšsēdētāju vārdā uzaicināja uz šīs paneļdiskusijas pirmo sesiju sešus atzītus 

ekspertus. Eksperti sniedza pārskatu par būtiskākajiem aspektiem, kas attiecas uz 

visaptverošo tematu, kā arī par Eiropas Savienības pašreizējiem un turpmākiem 

izaicinājumiem saistībā ar abiem paneļdiskusijas "tematiskajiem blokiem": Eiropas 

demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība. Paneļdiskusijas dalībniekiem tika 

izdalītas arī attiecīgās daļas un ideju kartes no daudzvalodu digitālajā platformā publicētā 

pirmā starpposma ziņojuma.  

 

Eksperti pirmajā tematiskajā blokā "Eiropas demokrātija" 

● Miguel Poiares Maduro, Eiropas Universitātes institūta Starpvalstu pārvaldības skolas 

profesors un bijušais direktors. Bijušais Portugāles premjerministra vietnieks un 

reģionālās attīstības ministrs. 

● Jim Cloos, Eiropas Politikas pētījumu apvienības (TEPSA) ģenerālsekretārs, Karaliskā 

starptautisko attiecību institūta (Egmont) vecākais līdzstrādnieks un bijušais Eiropas 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/u1ouzvtcedz8m4x3gwutb70k2bp3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.lv21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.lv21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211020%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211020T110731Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=adc32e7e3d1c9dc604d8a193ba3bd01fe955043a66a3573f762f4ba4a1e7c89d
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/u1ouzvtcedz8m4x3gwutb70k2bp3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.lv21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.lv21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211020%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211020T110731Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=adc32e7e3d1c9dc604d8a193ba3bd01fe955043a66a3573f762f4ba4a1e7c89d
https://www.eui.eu/people?id=luis-poiares-pessoa-maduro
https://www.tepsa.eu/about/tepsa-board/


 

5 

Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta Vispārējās un iestāžu politikas 

ģenerāldirektora vietnieks. 

● Alicja Gescinska, poļu izcelsmes beļģu filozofe, rakstniece un dzejniece. Bekingemas 

Universitātes programmas "Philosophy by Research"(Filozofija caur pētījumiem) 

direktore. 

Eksperti otrajā tematiskajā blokā "Vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība" 

● Johanna Kantola, Tamperes Universitātes (Somija) Sociālo zinātņu fakultātes dzimtes 

studiju profesore. 

● Jan Wouters, Žana Monē profesūras loceklis privātpersonas statusā un starptautisko 

tiesību un starptautisko organizāciju profesors Lēvenes Katoļu universitātē. 

● Daniela Pisoiu, Austrijas Starptautisko lietu institūta vecākā pētniece. Viņas pētījumu 

jomas ietver terorismu, radikalizāciju, ekstrēmismu, ārpolitiku un drošības politiku. 

 

Plenārsēžu videoieraksti ir pieejami šeit: 
 

● 2021. gada 24. septembra plenārsēde, kurā apsveikuma uzrunu saka 
līdzpriekšsēdētājs – Slovēnijas ES lietu valsts sekretārs Gašper Dovžan; 

● 2021. gada 25. septembra plenārsēde, kurā uzstājas ES demokrātijas jomas eksperti; 
● 2021. gada 25. septembra plenārsēde, kurā uzstājas vērtību un tiesību, tiesiskuma un 

drošības jomas eksperti; 
● 2021. gada 26. septembra plenārsēde, kurā pirmoreiz paziņo darba virzienus; 
● 2021. gada 26. septembra plenārsēde , kurā galīgi pieņem darba virzienus un 

izraugās 20 pārstāvjus. 
 
 

4. Sesijas galvenie rezultāti 

Pirmās sesijās beigās šīs paneļdiskusijas dalībnieki pieņēma piecus darba virzienus, 

pamatojoties uz tematiem, kurus viņi izvirzīja, apsprieda un sarindoja prioritārā secībā 

saistībā ar paneļdiskusijas visaptverošo tematu "Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, 

tiesiskums, drošība". Turpmākajā tabulā ir norādīti pieci darba virzieni un attiecīgās 

tematiskās kopas, kas iekļautas katrā virzienā: 

https://gescinska.com/
https://research.tuni.fi/johannakantola/
https://www.law.kuleuven.be/iir/eng/staff/Jan_Wouters.html
https://www.oiip.ac.at/en/person/daniela-pisoiu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210902
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
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Gatavojoties paneļdiskusijas otrajai sesijai, pilsoņi paudīs savus viedokļus par paneļdiskusijas 

plenārsēdē izvirzīto jautājumu – vai "nediskriminēšanai" un "dzimumu līdztiesībai" būtu arī turpmāk 

jāpaliek kā divām atsevišķām apakštēmām. 

 

 

  



 

7 

Pielikumi 

 

I pielikums 

Pārskats par 1. sesiju 

1. sesija – norise pa posmiem 

Visu četru Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju 1. sesijā ir šādi posmi: 

· 1. posms. Dalīšanās viedokļos par to, ko Eiropas Savienība nozīmē pilsoņiem, un ES 

nākotnes redzējumu izstrāde 

Pirms personiskā redzējuma izstrādes par ES nākotni līdz 2050. gadam pilsoņi iesākumā 

apsprieda, ko Eiropas Savienība viņiem pašlaik nozīmē ikdienas dzīvē un kāda ir viņu saikne 

ar ES. 

· 2. posms. Ar paneļdiskusijas visaptverošo tematu saistīto tematu izvirzīšana un 

sakārtošana prioritārā secībā 

Izmantojot savu pieredzi un zināšanas, kā arī ekspertu informāciju, pilsoņi apzināja un 

sakārtoja prioritārā secībā tematus, kas ir saistīti ar paneļdiskusijas visaptverošo tematu. 

Otrajā paneļdiskusijā tika ieviesti daži darba kārtības pielāgojumi, lai ņemtu vērā 

1. paneļdiskusijas pirmajā sesijā gūtās atziņas. Konkrēti, tika nolemts sadalīt sestdienas 

plenārsēdi divos blokos – vienu sestdienas rītā un otru sestdienas pēcpusdienā. Šo izmaiņu 

mērķis bija dot paneļdiskusijas dalībniekiem iespēju pilnībā izmantot ekspertu informāciju 

un paredzēt viņiem vairāk laika, ko atvēlēt tematiem un prioritātes noteikšanas dinamikai 

pēcpusdienā.  
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Piektdiena, 2021. gada 24. septembris 

Plenārsēde 

Mērķis: sveikt pilsoņus; izskaidrot konferences nolūku un tās trīs "P" – platformu, 

paneļdiskusiju un plenārsēdi; iepazīstināt ar nedēļas nogales darba kārtību.  

Līdzpriekšsēdētāja Gašper Dovžan runa 

Darbs apakšgrupās 

Mērķis: pilsoņi iepazīst cits citu un dalās viedokļos par to, ko viņiem pašlaik nozīmē ES un 

kāda ir viņu saikne ar to ikdienas dzīvē. 

 

 

Sestdiena, 2021. gada 25. septembris 

1. apakšgrupas darbs 

Mērķis: pilsoņi iztēlojās turpmāko dzīvi un izstrādāja redzējumu par ES nākotni. 

1. plenārsēde 

Mērķis: eksperti dalījās informācijā par 1. tematisko bloku "Eiropas demokrātija". Tika 

aprakstīti daudzvalodu digitālās platformas galvenie pienesumi, un eksperti komentēja 

attiecīgās ideju kartes, kas iekļautas daudzvalodu digitālās platformas pirmajā starpposma 

ziņojumā. 

2. plenārsēde 

Mērķis: eksperti dalījās informācijā par 2. tematisko bloku "Vērtības un tiesības, tiesiskums, 

drošība". Tika aprakstīti daudzvalodu digitālās platformas galvenie pienesumi, un eksperti 

komentēja attiecīgās ideju kartes, kas iekļautas daudzvalodu digitālās platformas pirmajā 

starpposma ziņojumā. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
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2. apakšgrupas darbs 

Mērķis: pilsoņi izvirzīja tematus, kas tiem nāca prātā, domājot par lielāko tematisko bloku, 

kuru aplūko viņu apakšgrupa. Katra apakšgrupa izkārtoja prioritārā secībā piecus tematus un 

apsprieda problemātiskos aspektus un jautājumus, kādi var rasties saistībā ar šiem pieciem 

tematiem, strādājot pie tiem sīkāk 2. sesijā. 

 

Svētdiena, 2021. gada 3. oktobris 

1. plenārsēde 

Mērķis: moderatoru grupa izskaidroja darba virzienu kopu veidošanas procesu un 

iepazīstināja ar pieciem ierosinātajiem darba virzieniem. 

Darbs apakšgrupās 

Mērķis: moderatoru grupa apkopoja pilsoņu komentārus par darba virzieniem; pilsoņi 

uzņēmās iniciatīvu attiecībā uz šiem virzieniem un sagatavoja ierosinājumus izmaiņām. 

2. plenārsēde 

1. mērķis: moderatoru grupa iepazīstināja ar darba virzienos ierosinātajām izmaiņām; pilsoņi 

kolektīvi apstiprināja izmaiņas un piecus galīgos darba virzienus; moderatoru grupa 

izskaidroja turpmākos soļus. 

2. mērķis: no paneļdiskusijas dalībniekiem, kas bija pieteikušies pārstāvēt paneļdiskusiju 

konferences plenārsēdē, tika izraudzīti paneļdiskusijas pārstāvji. Bija 100 kandidatūras, no 

kurām tika atlasītas 20. 
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II pielikums 

Kā tiek noteikti darba virzieni? 

"Darba virzienu noteikšanā" tiek mēģināts no dažādajiem paneļdiskusijas dalībnieku 

izvirzītajiem tematiem apzināt darba virzienus, lai racionalizētu un sadalītu darbu starp 

paneļdiskusiju apakšgrupām turpmākajās paneļdiskusiju sesijās. Tas ir vairākkārtējs process 

no dažādu tematu izvirzīšanas līdz galīgo darba virzienu pieņemšanai, kuru redakcionālā 

grupa veica sešos posmos, un pilsoņi apstiprināja galīgos darba virzienus. Redakcionālo 

grupu veido to ārpakalpojumu sniedzēju konsorcija locekļi, kurus Komisija ir nolīgusi 

paneļdiskusiju rīkošanai. Konferences kopīgais sekretariāts pārraudzīja procesa plānošanu 

un organizāciju. 

 

1. Paneļdiskusijas dalībnieki tematu apspriešanas laikā apakšgrupās izvirzīja tematus, 

bet moderatori tos pierakstīja. Katrs pilsonis varēja izvirzīt sev svarīgus tematus 

(paneļdiskusijas vispārējo tematisko bloku ietvaros). Visi temati tika automātiski 

tulkoti angļu valodā, un moderators pārbaudīja, vai tulkojums atbilst pilsoņa izvirzītā 

temata jēgai. 

2. Pēc tam, kad temati bija apkopoti, apakšgrupas nākamajā sanāksmē tie tika sakārtoti 

prioritārā secībā. Katram pilsonim bija ne vairāk kā 15 punkti, kurus varēja sadalīt 

prioritārā secībā. Visvēlamākajam tematam piešķīra piecus punktus, otrajam 

vēlamākajam – četrus, un tā tālāk. Šajā nolūkā pilsoņi izmantoja prioritātes 

noteikšanas lapas (kā anonīmas balsošanas zīmes). 

3. Moderators saskaitīja visu tematu iegūtos punktus un, kopā ar pilsoņiem, sarindoja 

tematus pēc iegūto punktu skaita. Galīgais sarindojums tika parādīts uz ekrāna un 

nosūtīts redakcionālajai grupai. 
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4. Pēc tam kopu veidošanas procesā tika izmantoti pieci visvairāk punktus ieguvušie 

temati katrā apakšgrupā (vai vairāk tematu, ja kāda no pirmajām piecām vietām tika 

dalīta). Salīdzinot visas apakšgrupas, redakcionālā grupa pārskatīja un noteica 

tematus, kas bija līdzīgi vai savstarpēji saistīti. Līdzīgi vai savstarpēji saistīti temati 

veidoja kopas, kas tika apzīmētas ar kādu krāsu un/vai provizorisku nosaukumu. 

5. Nākamais solis bija sadalīt visas šīs kopas dažādos, bet saskanīgos darba virzienos (ne 

vairāk kā piecos). Katrs virziens tika nosaukts atbilstīgi tajā iekļautajām galvenajām 

kopām un tematiem. Mērķis bija izmantot vārdus, kurus pilsoņi jau lietojuši, un 

tādējādi ierosināt nosaukumus, kas nav tik tehniski, bet ir jēgpilnāki paneļdiskusiju 

dalībniekiem. 

6. Pēc tam redakcionālā grupa darba virzienus kā priekšlikumu izklāstīja plenārsēdē un 

apakšgrupās. Pilsoņi varēja pārbaudīt, vai viņu apakšgrupas temati ir pienācīgi ņemti 

vērā, un pieprasīt grozījumus attiecībā uz marķējumu, kopu veidošanu un 

iespējamiem papildinājumiem. Ja apakšgrupas šos grozījumus apstiprināja, tie tika 

iestrādāti ierosinātajos darba virzienos. Visbeidzot darba virzienu sadalījums vēlreiz 

tika izklāstīts plenārsēdē un apstiprināts ar aklamāciju. Pirms šīs galīgās 

apstiprināšanas pilsoņiem plenārsēdē vēl bija iespēja veikt nelielus pielāgojumus 

(kuri arī bija jāapstiprina plenārsēdē). 
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III pielikums 

Detalizēts darba virzienu, apakštematu un pienesumu saraksts, 

kura pamatā ir sarindojums, ko pilsoņi izveidoja apakšgrupās 

1. darba virziens: Tiesību un nediskriminēšanas nodrošināšana 

Nediskriminēšana 

- Līdztiesība. Bez līdztiesības nav ne demokrātijas, ne progresa. (15. telpa, 1. vieta) 

- Līdztiesība. Lai ES tiktu atzīta un rīkotos kā globāla līdere, mums ir jānodrošina, ka 

visiem pilsoņiem ir vienlīdzīgas tiesības un atbildība. (15. telpa, 4. vieta) 

- Dzimumu līdztiesība, LGBT tiesības, rasisms, diskriminācija (9. telpa, 1. vieta) 

- LGBT tiesību aizsardzība un viendzimuma laulības atzīšana. (8. telpa, 5. vieta) 

- Daudzveidība Eiropas iestādēs (dzimumu, funkcionālā daudzveidība, personu ar 

invaliditāti iekļaušana, vecums, u. c.). Dzimumu nelīdztiesība līdzdalībā un politiskajā 

dzīvē. (3. telpa, 4. vieta) 

- Neatkarīgas ES struktūrvienības izveide, lai virzītu uz priekšu diskriminācijas 

novēršanu, sekmētu dzimumu līdztiesību un cīnītos pret rasismu. (4. telpa, 5. vieta) 

- Jauniešu bezdarbs pat ar augstāko izglītību – ļoti augsts, piemēram, Itālijā. Šīs 

problēmas nav viegli risināt valstu līmenī. Jaunieši bieži dodas uz ārzemēm, lai 

strādātu, bet tur saskaras ar nevienlīdzīgu attieksmi pret ārvalstu darba ņēmēju. 

(8. telpa, 1. vieta) 

- Kā ES var nodrošināt vienlīdzīgas tiesības strādāt visās dalībvalstīs? (12. telpa, 

4. vieta) 

- Neaizsargātu vai nelabvēlīgā situācijā esošu grupu aizsardzība. 

Dzimumu līdztiesība 

- Vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm. Kā to panākt? (15. telpa, 3. vieta) 

- Dzimumu līdztiesība – iespējams iedzīvotāju kopuma sieviešu daļas zināšanu zudums 

daudzās jomās valsts līmenī un ES. Ģimenes dzīves un darba pienākumu 

sabalansēšana vecākiem. (8. telpa, 2. vieta) 

- Dzimumu līdztiesības panākšana visās ES valstīs, kā arī sieviešu un nebināro cilvēku 

līdzdalības veicināšana ES politikā. (13. telpa, 1. vieta) 

 

Cilvēktiesību un dabas un dzīvnieku tiesību aizsardzība 

- Klimata aizsardzība un ES demokrātija (1. telpa, 3. vieta) 

- Eiropas Savienības spēja aizsargāt cilvēkus, kuru tiesības tiek pārkāptas dalībvalstīs 

(īpaši neaizsargātās grupas – sievietes un bērnus). (13. telpa, 4. vieta) 
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- Kā ES var nodrošināt brīvības, vienlīdzību un cilvēktiesības visās dalībvalstīs? 

(12. telpa, 2. vieta) 

- Kāda ir Eiropas Savienības loma aizsardzībā pret vardarbību, draudiem un tiesību 

pārkāpumiem, no kā cieš minoritātes un pilsoņi dalībvalstīs? Kā Eiropas Savienības 

Pamattiesību aģentūras pilnvaras var stiprināt ar instrumentiem tādu neaizsargātu 

personu un minoritāšu aizsardzībai, kas cietušas no netaisnības vai tiesību 

pārkāpumiem dalībvalstīs? (10. telpa, 3. vieta) 

- Dzīvnieku tiesības (9. telpa, 5. vieta) 

Tiesības uz privātumu 

- Datu aizsardzība un privātums (9. telpa, 5. vieta) 

- Kā aizsargāt mūsu persondatus Eiropā (piemēram, apdraudējums Facebook un citos 

sociālajos tīklos)? (10. telpa, 5. vieta) 

- Kiberdrošības politika un datu drošība (9. telpa, 2. vieta) 

- Līdzsvara rašana starp privātumu un privātas informācijas izmantošanu tiesiskuma 

vajadzībām (14. telpa, 3. vieta) 

NB! Gatavojoties paneļdiskusijas otrajai sesijai, tiks apspriests plenārsēdē izvirzītais jautājums – 

vai "nediskriminēšanai" un "dzimumu līdztiesībai" būtu arī turpmāk jāpaliek kā divām atsevišķām 

apakštēmām. 
 

 

2. darba virziens: Demokrātijas un tiesiskuma aizsardzība 

Tiesiskuma aizsardzība 

- Nodrošināt demokrātiska tiesiskuma ievērošanu dalībvalstīs (14. telpa, 2. vieta) 

- ES ir jāaizsargā tiesiskums, mediju brīvība un individuālās tiesības visās dalībvalstīs 

(12. telpa, 3. vieta) 

- Pilsoņiem ir jāgūst labums no vienotas Eiropas jurisdikcijas un tiesām. (12. telpa, 

4. vieta) 

- Panākt stabilu demokrātiju visās dalībvalstīs. (Tā rezultātā:) Panākt, ka ir iespējams 

dialogs starp valstīm. (6. telpa, 4. vieta) 

- Kā garantēt dalībvalstu tiesu sistēmu neatkarību Eiropā? (10. telpa, 4. vieta) 

- Līdzvērtīgas tiesu prakses izstrāde katrā dalībvalstī, pamatojoties uz kopīgām 

interesēm. (11. telpa, 5. vieta) 

- Pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām 

(vienveidīgāka sistēma, līdzīgi tiesību akti dažādās valstīs). Aizsargāt pilsoņus. 

Nepieļaut, ka valdības apspiež savas valsts pilsoņus. (3. telpa, 3. vieta) 
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Demokrātijas aizsardzība un stiprināšana 

- Ekonomiskā un finansiālā drošība Eiropas Savienībā: ienākumu minimums, kas 

nodrošina labklājību tā, lai ES garantētu visiem saviem pilsoņiem minumumu, kas 

vajadzīgs labai un cieņpilnai dzīvei (izglītība, veselība, garīgā veselība utt.). (11. telpa, 

1. vieta) 

- Pilsoniskās tiesības: cīņa pret korupciju, pret naudas atmazgāšanu un narkotiku 

tirdzniecību, bērnu pornogrāfiju un cilvēku tirdzniecību (11. telpa, 2. vieta) 

- Covid-19: cik lielā mērā veselības aizsardzības pasākumi atņem tādas brīvības kā 

tiesības strādāt, brīvi pārvietoties utt. (11. telpa, 4. vieta) 

- Lobēšanas regulējums (5. telpa, 3. vieta) 

- Korupcijas novēršana (5. telpa, 4. vieta) 

- Stingrākas sankcijas pret dalībvalstīm, lai ES kļūtu demokrātiskāka. (4. telpa, 2. vieta) 

Drošība 

- Garantēt visu Eiropas pilsoņu drošību, jo īpaši aizsardzības un ekonomikas jomā 

(14. telpa, 4. vieta) 

- Tādu ES kritēriju izstrāde, kuros ņemta vērā izcelsmes valstu daudzveidība un dažādie 

riski, kas var būt ar to saistīti, lai mēs izveidotu rīku, kas palīdzētu uzņemt imigrantus 

kontrolētā un drošā veidā (11. telpa, 5. vieta) 

- Kolīzija starp drošību un tiesībām, piemēram, vārda brīvību. Ar uzsvaru uz drošību. 

(9. telpa, 4. vieta) 

- BAŽAS. Terorisms, trešo valstu personu piekļuve informācijai. (3. telpa, dalīta 

1. vieta) 

- Kiberiebiedēšana 

- Garantēt drošību pret vardarbību ģimenē un seksuālu vardarbību, no kā cieš 

visneaizsargātākās grupas (sievietes un bērni). 

 

Mediji un dezinformācija 

- Atbalsts apmācības programmām, lai atklātu un novērstu viltus ziņu izplatīšanu un 

veicinātu kritisku un konstruktīvu saikni ar sociālajiem medijiem (7. telpa, 5. vieta) 

- Viltus ziņu parādības un maldinošas informācijas apkarošana. (15. telpa, 5. vieta) 

- Demokrātija dezinformācijas gadījumā (1. telpa, 4. vieta) 

- Mediji kā ceturtā vara (mediju ietekme uz politiku). (13. telpa, 5. vieta) 

- Tādas uz maldinošas informācijas apkarošanu vērstas mediju platformas veidošana 

(balstoties uz mākslīgo intelektu) ES līmenī, kas pārbaudītu informācijas patiesumu – 

sociālo tīklu regulējums attiecībā uz dezinformāciju. (8. telpa, 3. vieta) 

- Profesionāli Eiropas mediji (2. telpa, 1. vieta) 
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3. darba virziens: ES reformēšana 

Iestāžu reforma 

- Protokola par pievienošanos ES pārskatīšana. . (13. telpa, 2. vieta) 

- Eiropas Parlamenta un Eiropas vēlēšanu nozīmīguma spēcināšana (2. telpa, 4. vieta) 

- Parlamenta stiprināšana, paredzot iniciatīvas tiesības un kompetences pārņemšanu 

no Komisijas un Padomes (1. telpa, 1. vieta) 

- ES Komisijas pārstrukturēšana (tiešas vēlēšanas valstīs, pienākumu sadale utt.) 

(1. telpa, 5. vieta) 

- Lielākas Eiropas Parlamenta pilnvaras (7. telpa, 4. vieta) 

Lēmumu pieņemšana 

- Balsošanas procesa nomaiņa Eiropas Savienībā – no vienprātīga balsojuma uz 

vairākuma balsojumu. (14. telpa, 1. vieta) 

- Atcelt vienprātības prasību, jo, ja mēs to nedarīsim, mēs nevarēsim risināt citus 

jautājumus (domino efekts) (10. telpa, 1. vieta) 

- Jautājuma precizējums: vienprātīgs lēmums iepretim vairākuma lēmumam (1. telpa, 

2. vieta) 

- ES iestāžu reforma – vairākuma lēmuma izmantošana (4. telpa, 5. vieta) 

- Pārredzamība politisko lēmumu pieņemšanas procesā (6. telpa, 3. vieta) 

- Paātrināt lēmumu pieņemšanas procesu (5. telpa, 2. vieta) 

- Lēmumu pieņemšanas procesu reforma un iestāžu modernizācija: demokrātiski 

procesi visās ES iestādēs, Eiropas vēlēšanu reforma un vajadzība pēc to reformas 

(iespēja Parlamentam nominēt kandidātus) (5. telpa, 1. vieta) 

- Reformas lēmumu pieņemšanas procesa ietvaros: vienprātības principa elastīgums 

(6. telpa, 5. vieta) 

Ciešāka integrācija 

- Kopīga nodokļu sistēma visā ES ar kopīgiem ekonomikas mērķiem (4. telpa, 4. vieta) 

- Eiropas konstitūcijas izstrāde (procesi un vērtības) (6. telpa, 5. vieta) 

- ES konstitūcijas reforma, kurā būtu skaidri jāapraksta ES vērtības un tās darbība. 

Noteikt kritērijus un mehānismu kopīgām vērtībām, ko var kontrolēt ES līmenī, un 

garantēt to ievērošanu valsts līmenī, piemēram, atcelt vienprātības principu. 

(8. telpa, 4. vieta) 

4. darba virziens: Eiropas identitātes veidošana 

Izglītība par demokrātiju 

- Demokrātijas izglītība (sākot no bērnības) (2. telpa, 2. vieta) 
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- Izveidot mehānismu, kas reāllaikā visiem pilsoņiem sniedz objektīvus un neatkarīgus 

(nepolitizētus) datus par būtiskiem drošības un noziedzības jautājumiem. (11. telpa, 

3. vieta) 

- ES ir jānodrošina tiesības uz mūžizglītību, tostarp, koncentrējoties uz demokrātiju un 

vērtībām, un Eiropas līmenī ar programmu "Erasmus" (12. telpa, 1. vieta) 

- Izglītība par demokrātiju Izglītot pilsoņus par demokrātisku līdzdalību, novērst 

digitālo plaisu, demokrātija viegli saprotamā veidā. Vienlīdzīgas iespējas izglītībā 

veicina veselīgāku demokrātiju. (3. telpa, 2. vieta) 

- Plašāka izglītība par ES (obligātais temats pamatskolās un vidusskolās kā pilsoniskā 

izglītība visās dalībvalstīs) (7. telpa, 2. vieta) 

Eiropas vērtības un identitāte 

- Kādas pašlaik ir eiropiešu kopīgās vērtības? Ko panākt 2050. gadā? Kādas ir iespējas 

izveidot Eiropas komiteju vai citu struktūru, lai pārdomātu pamatvērtības, kas vieno 

Eiropas iedzīvotājus? (10. telpa, 2. vieta) 

- Lai Eiropas Savienības vērtību sistēma dod ievirzi politikai (kā ieteikts) (14. telpa, 

5. vieta) 

- Eiropas kopīgo vērtību noteikšana, neatkarīgi no reliģijām (9. telpa, 3. vieta) 

- Kopēji pasākumi (notikumi, piemēram, svētki), kas spēcinās pilsoņu kopējo Eiropas 

Savienības identitāti (2. telpa, 5. vieta) 

Informācija par ES 

- Eiropas Savienības darbību (noteikumu, subsīdiju u. c.) pamanāmība iedzīvotāju 

ikdienas dzīvē. (13. telpa, 3. vieta) 

- Izklāstīt ES vērtību, informēt par to un darīt to zināmu; sniedziet informāciju par to, 

ko ES dara! (6. telpa, 1. vieta) 

- Mediju komunikācija par Eiropas jautājumiem, kas ir vispiemērotākā jauniešiem un 

pilsoņiem kopumā (labāks sociālo mediju izmantojums) (7. telpa, 3. vieta) 

- ES procesi būtu jāmāca visās skolās un visā ES, vienotā izpausmes veidā, izmantojot 

visus pieejamos medijus. (4. telpa, 1. vieta) 

- Izveidot patiesi neatkarīgu mediju struktūru, lai ziņotu par ES lietām un plašākām 

norisēm (4. telpa, 3. vieta) 

- Lai cilvēki, kas dzīvo Eiropā, bet nav šeit dzimuši, piedalītos ES dzīvē, lai būtu vairāk 

informācijas un organizācijas tā, lai nebūtu informatīvās plaisas starp dažādām 

personām / kolektīviem. Padarīt Eiropu pievilcīgāku cilvēkiem ar zemu zināšanu 

līmeni/ nelabvēlība / Eiropas identitāte, tikt vairāk iesaistītiem. Izvairīties no geto 

veidošanās/marginalizācijas. (3. telpa, dalīta 1. vieta) 
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5. darba virziens: Pilsoņu līdzdalības stiprināšana 

 

- Tiešāka demokrātija (vairāk balsu par konkrētiem tematiem) (6. telpa, 2. vieta) 

- Iedzīvotāju ietekme uz lēmumu pieņemšanu (spēja mainīt lēmumus Eiropas Savienībā) 

(2. telpa, 3. vieta) 

- Lēmumu pieņemšanas procesu pārredzamība un piekļuve ES iestādēm. Vajadzīga iespēja 

tieši sazināties ar Eiropas Savienību un lielāka lēmumu pieņemšanas pārredzamība. 

Informatīvs kanāls par ES. (3. telpa, dalīta 1. vieta) 

- Pilsoņu līdzdalība. Mums ir jāpalielina pilsoņu līdzdalības līmenis lēmumu pieņemšanas 

procesā Eiropas Parlamentā. (15. telpa, 2. vieta) 

- Pilsoņu grupas pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Parlamentā (7. telpa, 1. vieta) 

- Tuvināt iestādes pilsoņiem un iekļaut pilsoņus lēmumu pieņemšanas procesā: jauni 

instrumenti, referendums, pilsoniskie forumi, nodrošināt Eiropas pārstāvību (5. telpa, 

5. vieta) 

- Politikas tuvums pilsoņiem un pilsoņi politiskās dzīves centrā. (3. telpa, 5. vieta) 

 

 

 

 



 

 

2. paneļdiskusijas 1. sesija - 19 

Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusija "Eiropas demokrātija, vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība" 

IV pielikums 

Pilns apakšgrupu pienesumu saraksts (piezīmju oriģinālvalodā) 

NB! Moderatoru piezīmes, kurās aprakstīti temati. Katrs moderators izdarīja piezīmes savā valodā. 

1. tematiskais bloks "Demokrātija" 

Oriģinālvaloda 

1. grupa 
(vācu val.) 

1. Stärkung des Parlaments durch ein Initiativrecht und Übernahme von Kompetenzen von Kommission und Rat 
2. Klärung der Frage: Einstimmigkeit vs. Mehrheitsentscheid 
3. Klimaschutz und EU-Demokratie 
4. Demokratie im Falle von Desinformation 
5. Umstrukturierung der EU-Kommission (Direkte Wahl in den Ländern, Aufteilung der Zuständigkeiten etc.) 
6. Wie schützen wir unsere europäische Demokratie? 
7. Europäischer Pluralismus und Stärkung der Diversität 
8. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch durch mehr eigene Medienkanäle 
9. Direkte Demokratie und Referenden 
10. Sinnvolle Aufteilung von Zuständigkeiten, die auf Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen (Beispiel: Gemeinsame Positionierung im 

Tech-Wettbewerb) 
11. Rolle von Religion bei der Gestaltung der EU-Demokratie 

2. grupa 
(latviešu 
val.) 

1. Profesionāli Eiropas mediji 
2. Demokrātijas izglītība (sākot no bērnības) 
3. Iedzīvotāju ietekme uz lēmumu pieņemšanu (spēja mainīt lēmumus Eiropas Savienībā) 
4. Eiropas Parlamenta un Eiropas vēlēšanu nozīmes spēcināšana 
5. Kopēji pasākumi (notikumi, piemēram, svētki), kas spēcinās pilsoņu kopējo Eiropas Savienības identitāti 
6. Eiropas Savienības rīcība, ja kāda valsts pārkāpj kopējās vērtības 
7. Efektīvāka, saprotamāka lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 
8. Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritāte 
9. Uzticēšanās (paļaušanās) veicināšana Eiropas Savienībai 
10. Veiksmīgu Eiropas Savienības projektu popularizēšana 



 

 

2. paneļdiskusijas 1. sesija - 20 

Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusija "Eiropas demokrātija, vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība" 

3. grupa 
(spāņu val.) 

1. Que las decisiones y el presupuesto de las instituciones de la Unión Europea sean más transparentes, claras y accesibles para los y las 
ciudadanas. Podernos comunicar directamente con las instituciones de la Unión Europea. CANAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE: Que 
haya más información y más ágil sobre la Unión Europea, para evitar guetos y brechas informativas e identitarias (que la Unión 
Europea se haga más atractiva para las personas que viven en Europa pero que no han nacido, o que no se identifican con la Unión 
Europea o que no participan en ella. PREOCUPACIÓN por el acceso a la información por parte de personas no miembros o 
potencialmente peligrosas 

2. Educar a la ciudadanía para la participación democrática, evitar la brecha digital, tener acceso a la información sobre la democracia 
europea con mecanismos de lectura fácil. La igualdad de oportunidades en la educación promueve una democracia más sana. 

3. Más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (sistema más uniforme, legislación similar en diferentes 
países). Evitar que los gobiernos opriman a los y las ciudadanas y de la sociedad civil de su propio país. 

4. LA DIVERSIDAD EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (género, diversidad funcional, edad, etc.). Erradicar la BRECHA DE GÉNERO en la 
participación y en la vida política. 

5. PROXIMIDAD Y CERCANÍA ENTRE LOS POLÍTICOS Y LA CIUDADANÍA, y que los y las ciudadanas estén en el centro de la vida política. 
6. DEMOCRACIA DIRECTA.Cómo hacer para que no sea ganar todo vs perder todo? (NOTA DE LA FACILITADORA: este comentario es una 

reacción a la intervención del experto en el pequeño grupo). 
7. DAR MÁS VISIBILIDAD/ IMPORTANCIA A LAS ELECCIONES EUROPEAS. Votamos sin saber bien el programa, votando al partido que 

votamos normalmente. Tener más información de las instituciones europeas y de las elecciones europeas (espacio en prensa, etc.) 
8. ATRACTIVO E IMPLICACIÓN. Que la UE se haga atractiva para las personas. 
9. CAMBIO DE LA MANERA DE TOMAR LAS DECISIONES (por consentimiento: "¿con qué puedo vivir?" más que "¿cuál es mi primera 

opción?" 

4. grupa 
(angļu val.) 

1. Eu processes should be taught in all schools and across the EU through a common language using all available media outlets 
2. There should be stronger sanctions against member states in order to have a more democratic eu. 
3. To create a truly independent media body to report eu affairs and beyond 
4. Common taxation system across the eu with common economic targets 
5. Reform of eu institutions through majority decision 
6. The creation of an independent eu department to progress anti discrimination, promote gender equality and fight racism 
7. To have the most important values contained in the eu constitution 
8. Citizen representation in policy making 
9. A National Holiday for the EU marking the creation of the EU 
10. The creation of a one country united states of europe 
11. A common foreign policy 
12. To Simplify the structures of the eu as it is too bureaucratic 
13. to allow voting for mobile or non eu citizens 



 

 

2. paneļdiskusijas 1. sesija - 21 

Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusija "Eiropas demokrātija, vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība" 

5. grupa 
(čehu val.) 

1. reforma rozhodovacích procesů a modernizace institucí: demokratické procesy ve všech institucích EU, reforma evropských voleb a 
potřeba jejich reformy (možnost pro parlament nominovat kandidáty) 

2. urychlit proces rozhodování 
3. regulace lobbování  
4. vyřešení korupce 
5. přiblížit instituce občanům a začlenit občany do rozhodování: nové instrumenty, referenda, občanská fóra, zajistit reprezentativnost 

Evropanů 
6. Vzdělávání o EU 
7. komunikační strategie pro evropské instituce (konkrétnější, blíže občanům) 
8. mladí lidé do institucí EU 
9. konkrétnější představa, koho lidé volí (personalizování EU) 
10. diskuze o právu veto 
11. zodpovědnost parlamentu za rozhodnutí 
12. Společný jazyk (nad rámec národních jazyků) 

6. grupa 
(vācu val.) 

1. Den Wert der EU besser zeigen/ präsentieren und vermitteln; Informationen darüber geben, was die EU tut! 
2. mehr direkte Demokratie (mehr Abstimmungen zu konkreten Themen) 
3. Transparenz im politischen Entscheidungsprozess 
4. Eine stabile Demokratie in allen Mitgliedsstaaten erreichen.Den Dialog zwischen den Staaten erreichen. 
5. Reformen innerhalb des Entscheidungsprozesses: Felixibilität beim Einstimmigkeitsprinzip 
6. Entwicklung einer europäischen Verfassung (Prozesse und Werte) 
7. Kampf gegen Falschinformation! Schutz von Journalisten 
8. Souveränität der Mitgliedsstaaten: Was passiert mit der Souveränität der Mitgliedstaaten, wenn Europäische Institutionen deren 

Entscheidungen aufheben können? (Subsidiaritätsprinzip: Europa bestimmt nur über die Entscheidungen, die nicht effizient t von 
Nationalstaaten getroffen werden können) 

9. Entscheiden: Wer bestimmt über die Prozesseduren der Entscheidungsfindung? 
10. Bürger sollen Möglichkeit haben, sich zu Themen direkt zu äußern! (Plattformen und Kommunikationswege; mit pädagigischem 

Aspekt, Wissen über diese Dinge) 
11. Einbezug behinderter, auch geistig behinderter Menschen in die Demokratie (Einbezug, gleiche Rechte, aber auch wirtschaftliche 

Gleichstellung/ Unterstützung) 
12. Zu G/ 33: Bei den Kindern anfangen! Schon den Kindern beibringen, dass es die EU gibt. 
13. Zu G/ 33: Angebote machen, Informationsmaterial stellen. 
14. Zu G/ 33: Auch über Tagespresse die Wertigkeit weitervermitteln. 

7. grupa 1. Rappresentanza permanente di un gruppo di cittadini al Parlamento Europeo 
2. Maggiori informazioni concrete sull'UE (Materia obbligatoria nelle scuole elementari e superiori come educazione civica in tutti gli 
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(itāļu val.) stati membri) 
3. Comunicazione mediatica sulle questioni europee più' adatta ai giovani e ai cittadini in generale (migliore uso dei social media) 
4. Più' potere al Parlamento Europeo (e quindi ai cittadini) 
5. Sostegno a programmi di formazione per difendersi dalle fake news, promuovendo un rapporto critico e costruttivo con i social media 
6. Imparare almeno un'altra lingua straniera bene sin dalla giovane età' (non per forza l'inglese, l'importante e' il multilinguismo) 
7. Usare l'inglese come lingua di comunicazione comune nell'UE 
8. Parità di genere garantita in tutta Europa grazie a norme e regolamentazioni 
9. Seconda lingua di comunicazione comune: italiano 
10. Seconda lingua di comunicazione comune: francese 

15. grupa 
(rumāņu 
val.) 

1. Egalitate. Nu există democrație sau progres fără egalitate. 
2. Participarea cetățenilor. Trebuie să creștem nivelul de participare al cetățenilor în cadrul procesului de luare de decizii în Parlamentul 

European. 
3. Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cum putem să facem acest lucru? 
4. Egalitate. Pentru a deveni un lider global UE trebuie să asigure că toți cetățenii au drepturi și resposabilități egale. 
5. Combaterea fenomenului Fake News și a dezinformării. 
6. Stabilirea unei politici externe UE. Work with and for democratic movements din țările vecine, cum ar fi Rusia, Belarus și Turcia. 
7. Educarea și informarea despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. 
8. Implementarea unui salariu minim pe economie, comun tuturor statelor UE. 
9. Sprijinirea tuturor tinerilor care au dizabilități, tulburări comportamentale, astfel încât să ne asigurăm că acești tineri vor avea, grație 

accesului la servicii de sănătate dedicate lor, un viitor decent. 
10. Ajutarea țărilor mai puțin dezvoltate, unde accesul la educație nu se întâmplă ca în cazul țărilor dezvoltate. 
11. Înființarea unei forțe armate unice. În felul acesta putem să ne garantăm pacea. Din punct de vedere strategic, nu văd democrația fără 

o forță armată comună. 
12. Egalitatea tuturor în fața legii. Ne asigurăm că toate guvernele europene interpretează legea în același fel. 
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2. tematiskais bloks "Vērtības un tiesības; tiesiskums; drošība" 

Oriģinālvaloda 

8. grupa 
(slovāku 
val.) 

1. Nezamestnanosť mladých, dokonca aj s vysokoškolským vzdelaním - veľmi vysoká napr. v Taliansku. Tieto problémy nie je jednoduché 
riešiť na národnej úrovni. Mladí často odchádzajú do zahraničia za prácou, kde je ale častonerovnaký postoj k zahraničným 
zamestnancom. 

2. Rodová rovnosť - možná strata znalostí ženskej časti populácie v mnohých oblastiach na úrovni štátov aj EÚ. Rovnováha pracovného 
života a pracovných povinností pre rodičov. 

3. Vytvorenie mediálnej platformy (na báze umelej inteligencie) na úrovni EÚ pre boj proti dezinformáciám, ktorá by vedela overiť 
pravdivosť informácií - regulácia sociálnych sieti v súvislosti s dezinformáciami. 

4. Reforma Ústavy EÚ, ktorá by mala jednoznačne popísať hodnoty EÚ a popísať jej fungovanie zrozumiteľným spôsobom. Nastaviť 
kritéria a mechanizmus pre spoločné hodnoty, ktoré možno kontrolovať na úrovni EÚ a zaručiť ich dodržiavanie na národnej úrovní - 
napr. zrušiť princíp jednomyseľnosti. 

5. Ochrana práv LGBTI a uznanie manželstva ľudí rovnakého pohlavia. 
6. Kódex správania sa pre volených zástupcov (pozn. často sú do Európskeho parlamentu odložení nepotrební politici). Definovať 

jednotné zásady transparentnosti a etickej integrity (vo vzťahu k lobingu a korupcii, napr. transparentnosť poskytovania finančných 
prostriedkov). Viď francúzsky zákon SAPIN-II. 

7. Boj proti diskriminácii zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí. 
8. Venovať rovnakú pozornosť pravicovému aj ľavicovému extrémizmu. 

9. grupa 
(portugāļu 
val.) 

1. Igualidade de género, direitos LGBT, racismo, Discriminação 
2. Cibersegurança e políticas de segurança de dados 
3. Definição dos valores europeus de modo comum a todos independentemente das religiões. 
4. Conflito entre segurança e direitos (e.g liberdade de expressão e segurança). Com ênfase na segurança. 
5. Proteção de dados e privacidade. 
6. Direitos de Animais 
7. Sistema de decisão a nível Europeu (votos) 
8. Política comum militar com melhor articulação entre países. Sim ou não e como? 
9. Polícia como instituição que garante a segurança 
10. Bens de consumo com respeito pelos direitos 

10. grupa 
(itāļu val.) 

1. Eliminare il requisito di unanimità, perché se non ci occupiamo di questo non possiamo occuparci degli altri problemi (effetto domino) 
2. Quali i valori comuni degli Europei oggi? Quali portare nel 2050? Quali possibilità di creare un Comitato Europeo o altra struttura per 

riflettere sui valori di base che uniscono gli abitanti dell'Europa? 
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3. Quale ruolo dell'Unione Europea nel tutelare cittadini e minoranze contro violenza, minacce e violazioni di diritti nei paesi membri? 
Come rafforzare il mandato dell'Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali con strumenti per proteggere persone 
vulnerabili o appartenenti a minoranze vittime di ingiustizia o di violazioni di diritti nei paesi membri? 

4. Come garantire l'indipendenza del sistema giudiziario dei paesi membri in Europa? 
5. Come proteggere i nostri dati personali in Europa (es. minaccia di facebook e degli altri social network?) 
6. Cosa fare quando i partiti al governo negli stati membri violano il principio dello stato di diritto dell'Unione Europea? 
7. Quale ruolo dell'Unione Europea sul tema dei requisiti per l'estradizione? 
8. Quali modalità per impedire il lobbismo e lavorare insieme come stati membri per combattere la corruzione? 
9. Parità di diritti e partecipazione per tutti (genere , età, nazionalità, ma anche animali e ambiente) 
10. Come garantire più consultazioni dei cittadini in Europa (non bastano le elezioni) e rispondere al problema di una mancanza di 

democrazia autentica in Europa? 
11. Come rafforzare la collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi  membri? 
12. Parità di genere (incluse quote e altre soluzioni) 

11. grupa 
(spāņu val.) 

1. La seguridad económica y financiera en la UE: un ingreso mínimo para asegurar el bienestar de forma que la UE garantice a toda la 
ciudadanía unos mínimos imprescindibles para una vida buena y digna (educación, sanidad, salud mental, etc). 

2. Derechos civiles: lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la pornografía infantil y la trata de 
personas. 

3. Crear un mecanismo que comparta con todos los ciudadanos en tiempo real datos objetivos e imparciales (no politizados) sobre temas 
relevantes de seguridad y crimen. 

4. COVID-19: ¿hasta qué punto las medidas de protección sanitaria nos quitan libertades como el derecho a trabajar, a moverse 
libremente, etc? 

5. Desarrollo de una jurisprudencia igualitaria para cada Estado miembro basada en intereses comunes. 
6. Construcción de criterios en la UE que tengan en cuenta la diversidad de países de procedencia y los diferentes riesgos que estos 

puede implicar, de manera que se construya una herramienta que ayude a acoger inmigrantes de manera controlada y segura. 
7. Un sistema de alerta europeo, rápido, coordinado y eficiente para todos los países que ayude a luchar contra el crimen. 
8. Creación de una agencia digital europea como respuesta a las grandes empresas extranjeras, especialmente en lo relativo a datos. 
9. Una Europa que luche por la hegemonía económica, militar y cultural en el mundo. 
10. Que la UE garantice la protección de todos los datos personales de todos los ciudadanos para que nadie los pueda usar o aprovechar. 

12. grupa 
(angļu val.) 

1. EU must ensure Right to lifelong education including a focus on democracy and values and at a European level through Erasmus  
2. EU must ensure freedoms, equality and human rights in all member states 
3. EU must Protect rule of law media freedoms and individual rights in all member states 
4. EU must ensure equal Rights to work in all member states 
5. How can citizens benefit from unified European jurisdiction and courts 
6. EU must ensure Citizens Rights to freely choose between  using cash and home banking etc 



 

 

2. paneļdiskusijas 1. sesija - 25 

Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusija "Eiropas demokrātija, vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība" 

7. EU should support and strengthen European democratic values that are not based on religion 
8. EU must help preventing unfair lobbying and corruption in member states and in Europe  
9. EU must ensure better Animal rights for all sorts of animals 

13. grupa 
(poļu val.) 

1. Osiągnięcie równości płci we wszystkich krajach UE, a także promowanie udziału kobiet i osób nie binarnych w polityce unijnej 
2. Rewizja procedury przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej 
3. Widoczność działań Unii Europejskiej (regulacji, dotacji etc.) w codziennym życiu obywateli 
4. Zdolność Unii Europejskiej do ochrony osób, których prawa łamane są wewnątrz państw członkowskich (szczególnie grup wrażliwych: 

kobiet i dzieci) 
5. Media jako czwarta władza (wpływ mediów na politykę) 
6. Eksploracja cienkiej granicy między bezpieczeństwem a prawami człowieka 
7. Utworzenie wspólnej armii Europejskiej 
8. Programy wymian międzynarodowych i programy mobilności promujące podróże wewnątrz Europy i dzielenie się wartościami 
9. Legalizacja niektórych narkotyków 
10. Demokratyzacja systemu sprawiedliwości w Unii Europejskiej 

14. grupa 
(angļu val.) 

1. Changing the voting process within the European Union from one of unanimous voting to one of majority voting 
2. Ensure that the democratic rule of law is upheld by the Member States 
3. Find a balance between privacy and the use of private information for justice 
4. To guarantee the security of all European citizens especially with regard to defence and economy 
5. Let the European Union value system guide policies (as recommended) 
6. There should be greater opportunity for gender equality in positions of power 
7. Lift Covid-19 measures once the effects of the pandemic allow for a return to normality 
8. Freedom to make choices about one's own life free from discrimination 
9. To improve cyber security and safety 
10. We cannot forget our history 
11. Cooperation and getting to know people from other European States should be a value of the European Union 
12. Legalise cannabis 

 


