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Nākotne ir 
Tavās rokās

Kas ir konference par Eiropas nākotni?
Konference par Eiropas nākotni ir unikāla un aktuāla iespēja Eiropas 
iedzīvotājiem diskutēt par Eiropas problēmām un prioritātēm. Neatkarīgi 
no tā, no kurienes jūs esat vai ko jūs darāt, šī ir vieta, kur padomāt par to, 
kādu nākotni vēlaties Eiropas Savienībai, un sniegt savu ieguldījumu, lai 
palīdzētu veidot šo nākotni.

Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija ir apņēmušies 
uzklausīt Eiropas iedzīvotājus un savas kompetences robežās sekot līdzi 
sniegtajiem ieteikumiem.

Sagaidāms, ka līdz 2022. gada pavasarim konference nāks klajā ar 
secinājumiem, kuros būs dotas norādes par Eiropas nākotni.

Kas var tajā piedalīties?
Eiropas projekta nākotnes veidošanā varēs piedalīties Eiropas iedzīvotāji 
ar dažādu dzīves pieredzi no visas Savienības, un galvenā loma tajā būs 
Eiropas jauniešiem.

Eiropas, valstu, reģionālās un vietējās iestādes, kā arī pilsoniskā 
sabiedrība un citas organizācijas, kas vēlas organizēt pasākumus un 
sniegt idejas.

Visiem dalībniekiem jāievēro vērtības, kas noteiktas konferences hartā.

Ko domā Tu?
https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu


Kādi ir konferences elementi?
Daudzvalodu digitālā platforma – vieta, kur iedzīvotāji varēs dalīties ar savām 
idejām un iesūtīt ierosinājumus tiešsaistē. Visā konferences norises laikā tos apkopos, 
analizēs un publicēs;

Decentralizēti pasākumi – tiešsaistes, klātienes1 un jaukta veida pasākumi, kurus 
rīko cilvēki un organizācijas, kā arī valsts, reģionālās un vietējās iestādes visā Eiropā;

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas – tajās tiks apspriesti dažādi temati, 
pamatojoties uz ierosinājumiem, kurus iedzīvotāji iesnieguši ar digitālās platformas 
starpniecību. Šīs paneļdiskusijas būs reprezentatīvas iedzīvotāju ģeogrāfiskās 
izcelsmes, dzimuma, vecuma, sociālekonomiskās izcelsmes un/vai izglītības līmeņa 
ziņā;

konferences plenārsēdes – tās nodrošinās, ka valstu un Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusiju sagatavotie ieteikumi, kas sagrupēti pēc tematiem, tiek apspriesti bez 
iepriekš noteikta iznākuma un neaprobežojoties tikai ar kādām iepriekš noteiktām 
politikas jomām.

Konferences plenārsēdes sastāvā būs Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas 
Komisijas pārstāvji, kā arī visu valstu parlamentu pārstāvji, ar vienlīdzīgām tiesībām, un 
iedzīvotāji.

Tiks pārstāvēta arī Reģionu komiteja, Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, sociālie 
partneri un pilsoniskā sabiedrība.

Apspriežot ES starptautisko lomu, tiks pieaicināts Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos.

Valde sagatavos un publicēs konferences plenārsēdes secinājumus.

Kāda ir šīs digitālās platformas loma?
Digitālā platforma ir konferences centrālais punkts – šeit jums ir iespēja 
iesaistīties un izteikties konferencē. Šeit varat dalīties savās pārdomās 
par Eiropu un izmaiņām, kas jāveic, aplūkot, kas sakāms citiem, atrast 
pasākumus jūsu tuvumā, organizēt savu pasākumu un sekot līdzi 
konferences virzībai un rezultātiem.

Kā jūs varat paust savu viedokli?
Vienkārši izvēlieties no visaptveroša tematu klāsta vai tematu, kas jums 
ir svarīgs, un dariet konferencei zināmu savu viedokli. Visā konferences 
norises laikā jūsu idejas tiks apkopotas, analizētas un publicētas.

Pēc tam tās tiks izmantotas diskusijās, kas notiek Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijās un plenārsēdēs. Atgriezeniskās saites mehānisms 
nodrošinās, ka konferences pasākumos izteiktās idejas tiks pārvērstas 
konkrētos ieteikumos ES rīcībai.

Konferences galīgie rezultāti tiks izklāstīti ziņojumā Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem. Visas trīs minētās iestādes ātri 
izskatīs, kā efektīvi veikt turpmākus pasākumus saistībā ar šo ziņojumu, 
katra savas kompetences jomas ietvaros un saskaņā ar Līgumiem.

1 Atkarībā no koronavīrusa pandēmijas attīstības un ievērojot ar to saistītos piemērojamos ierobežojumus.



Kas vada konferenci?
Konferenci vada trīs iestādes, ko pārstāvēs

 
 

Eiropas Parlamenta 
deputāts  

Gijs Verhofstats

 
 

Clément Beaune,  
Padomes prezidentvalsts Francijas 

valsts sekretārs Eiropas lietās

 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas 
vietniece demokrātijas un de-

mogrāfijas jautājumos  
Dubravka Šuica

Tā regulāri atskaitās kopīgajai prezidentūrai.

Valde ir atbildīga par vienprātīgu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz konferences darbu, 
tās procesiem un pasākumiem, konferences norises pārraudzību un konferences 
plenārsēdes sanāksmju sagatavošanu, tostarp par iedzīvotāju pienesumu un 
turpmākajiem pasākumiem.

Valdei darbā palīdz ierobežota lieluma kopīgs sekretariāts, kura sastāvā ir 
amatpersonas no visām trim iestādēm, tādējādi nodrošinot to vienlīdzīgu pārstāvību.

The Conference on the Future of Europe is yours. 
Ko domā Tu? Jau šodien piesakoties konferences par Eiropas nākotni platformā!

Nākotne ir Tavās rokās.

#TheFutureIsYours 
https://futureu.europa.eu 
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Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāja  

Roberta Metsola

 
 

Emmanuel Macron,  
kas pārstāv Eiropas Savienības 
Padomes rotējošo prezidentūru 

 
 

Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāja  

Urzula fon der Leiena

kuri veidos konferences kopīgo prezidentūru.

Kopīgo prezidentūru atbalsta valde, kuru kopīgi vada trīs minētās iestādes.
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Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2022

https://futureu.europa.eu
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