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Konferences par Eiropas nākotni valdes  

devītās sanāksmes kopsavilkuma ziņojums 

Otrdiena, 2022. gada 5. aprīlis 

plkst. 11.00–12.30, Eiropas Parlamenta mītnesvieta (telpa R3.1, hibrīdsanāksme) 

Dalībnieki: dalībnieku sarakstu skatīt pielikumā. 

Kopsavilkums un secinājumi: 
 
Konferences par Eiropas nākotni valde savu devīto sanāksmi rīkoja 2022. gada 5. aprīlī 
hibrīdformātā. Sanāksmi kopīgi vadīja Eiropas Parlamenta deputāts Guy VERHOFSTADT, 
Francijas Eiropas lietu un ārlietu ministra valsts sekretārs ar atbildību par Eiropas lietām 
Clément BEAUNE un Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas 
jautājumos Dubravka ŠUICA. 
 
Valde apstiprināja 8. un 9. aprīļa konferences plenārsēdes darba kārtību.  
 
Valde apstiprināja pārskatīto konferences grafiku, tostarp papildu konferences plenārsēdi 29. 
un 30 aprīlī. Tā arī apstiprināja, ka 2022. gada rudenī notiks "atsauksmju pasākums" 
pilsoņiem, kurā piedalīsies Eiropas Parlaments, ES Padome, kā arī Eiropas Komisija.   
 
Nobeigumā līdzpriekšsēdētāji sniedza valdei skaidrojumus par konferences norisi gan pirms 
9. maija (attiecībā uz pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumu pārveidošanu plenārsēdes 
priekšlikumos, jo īpaši saistībā ar darba grupu lomu un to, kā plenārsēdē tiks izvērtēts 
konsenss), gan pēc 9. maija (attiecībā uz turpmākajiem pasākumiem, kas katrai ES iestādei 
savas kompetences jomas ietvaros un saskaņā ar Līgumiem jāveic saistībā ar konferences 
galīgajiem rezultātiem). 
 

1. 2022. gada 8. un 9. aprīļa plenārsēdei ierosinātās darba kārtības apstiprināšana 

Šo darba kārtības punktu vadīja Dubravka Šuica (līdzpriekšsēdētāja). Viņa uzsvēra, ka 
pilnvērtīgā klātienes plenārsēdē būtu jāparāda lēmumu pieņēmēju augsta līmeņa iesaiste, 
nodrošinot lielāku klātbūtni plenārsēžu zālē. Pēc viena darba grupas priekšsēdētāja lūguma 
tika precizēts, ka izņēmuma kārtā varētu notikt vairākas darba grupu sanāksmes, ja tā nolemj 
priekšsēdētājs un runaspersona.  
 
Tika paziņots, ka plenārsēdes debašu secība tiks izplatīta tūlīt pēc valdes sanāksmes. 
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Secinājums: 

Valde apstiprināja 8. un 9. aprīļa konferences plenārsēdes darba kārtību. 

 
2. Pārskatītā konferences grafika apstiprināšana 

Šo darba kārtības punktu vadīja Guy Verhofstadt (līdzpriekšsēdētājs), kurš norādīja, ka grafikā 
tagad ir iekļauta papildu konferences plenārsēde 29. un 30. aprīlī. Šajā plenārsēdē paredzēts 
iekļaut komponentu sanāksmes priekšlikumu projektu izvērtēšanai un sanāksmes ar mērķi 
izvērtēt konsensu attiecībā uz priekšlikumiem.  

Priekšsēdētājs arī atgādināja par noslēguma politisko pasākumu 9. maijā, kurā trīs 
priekšsēdētāji no līdzpriekšsēdētājiem saņems konferences galīgo ziņojumu. Verhofstadt 
norādīja, ka viņš sagaida, ka trīs priekšsēdētāji nāks klajā ar kopīgu paziņojumu. 

Priekšsēdētājs paskaidroja, ka atsauksmju pasākumam, kurā visas trīs iestādes pilsoņus 
informēs par turpmākajiem pasākumiem, vēl nav noteikts precīzs datums, bet paredzams, ka 
tas notiks 2022. gada rudenī.  

Dubravka Šuica (līdzpriekšsēdētāja) norādīja, ka šis atsauksmju pasākums ir bijis iekļauts 
grafikā jau no paša sākuma, un uzsvēra tā nozīmi un mērķi, t. i., informēt pilsoņus par 
turpmākajiem pasākumiem pēc konferences un par iestāžu apņemšanos šajā sakarā. Viņa arī 
paskaidroja, ka konferences plenārsēde 29. un 30. aprīlī būs svarīga, lai panāktu konsensu 
attiecībā uz priekšlikumiem. 

Turpmākajā viedokļu apmaiņā ar valdes locekļiem un novērotājiem:  

• vairāki locekļi – daži no tiem diezgan stingri – norādīja uz to, ka kopš 2021. gada 
decembra nav notikusi neviena valdes sanāksme; 

• tika apspriesta 9. maija noslēguma pasākuma iespējamā programma un sīkāka 
informācija saistībā ar to; 

• tika uzsvērts, cik svarīgi ir padarīt konferences plenārsēdes pievilcīgas, lai nodrošinātu 
visu locekļu dalību. Ir jābūt skaidram, ka locekļu ieguldījumiem ir pievienotā vērtība, 
tostarp attiecībā uz šādas līdzdalības nodrošināšanu; 

• tika uzsvērts, ka laikposmā starp pēdējo konferences plenārsēdi un noslēguma 
pasākumu ir jārīko vēl viena valdes sanāksme; 

• tika apstiprināts, ka ir svarīgi, lai gada beigās visas trīs iestādes sniegtu pilsoņiem 
atsauksmes; 

• pēc kāda valdes locekļa lūguma tika panākta vienošanās grafikā precizēt norādi uz 
atsauksmju pasākumu, paskaidrojot, ka tajā visas trīs iestādes pilsoņus informē par 
konferences rezultātiem. 
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Priekšsēdētājs arī apstiprināja, ka notiks divas papildu valdes sanāksmes, t. i., pirms pēdējās 
konferences plenārsēdes un pirms noslēguma pasākuma 9. maijā.  

Clément Beaune (līdzpriekšsēdētājs) atgādināja, ka Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija un 
Padome patlaban sīkāk apspriež 9. maija pasākumu un ka valde par to tiks informēta vēlāk. 
Vēl ir jāprecizē visu triju priekšsēdētāju pienesums un iesaiste. Viņš piekrita pirms noslēguma 
pasākuma vēlreiz vērsties pie valdes šajā jautājumā un apstiprināja savu atbalstu iestāžu 
atsauksmju pasākumam rudenī. 

Secinājums:  

Valde apstiprināja pārskatīto konferences grafiku, tostarp papildu konferences plenārsēdi 
29. un 30 aprīlī. Tā arī apstiprināja, ka 2022. gada rudenī notiks "atsauksmju pasākums" 
pilsoņiem, kurā piedalīsies Eiropas Parlaments, ES Padome, kā arī Eiropas Komisija.   

 

3. No pilsoņu ieteikumiem līdz plenārsēdes priekšlikumiem: pašreizējais stāvoklis 

Šo darba kārtības punktu vadīja Clément Beaune (līdzpriekšsēdētājs). Ņemot vērā galvenos 
metodiskos principus, par kuriem vienojušies konferences līdzpriekšsēdētāji, un ar tiem 
saistītās Padomes diskusijas, viņš atgādināja, ka pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumi ir 
plenārsēdes galīgo priekšlikumu pamatā un ka darba grupām savā darbā būtu jāpiemēro 
vienota metodika. Pēc tam viņš uzsvēra, ka visi plenārsēžu komponenti varēs brīvi izlemt, kā 
29. un 30. aprīļa plenārsēdē paust savu nostāju par priekšlikumiem. Padome no savas puses 
nekādi neiesaistīsies prioritāšu noteikšanā saistībā ar priekšlikumiem un neizteiks viedokli par 
priekšlikumu saturu, bet gan koncentrēsies uz galvenajiem tematiem un priekšlikumu 
īstenojamību. Toties viņš uzsvēra, ka pilsoņi var veikt prioritāšu noteikšanu/sarindošanu un 
paust savu piekrišanu priekšlikumiem vai tos noraidīt.  

Turklāt priekšsēdētājs uzsvēra, ka būtu skaidri jānošķir posmi pirms 9. maija un pēc 9. maija. 
ES iestādes tikai pēc 9. maija varētu efektīvi iesaistīties un veikt turpmākus pasākumus 
saistībā ar priekšlikumiem saskaņā ar Līgumiem un savām iekšējām procedūrām. Visbeidzot, 
viņš uzsvēra, ka būs nepieciešami pastāvīgi turpmāki pasākumi attiecībā uz konferenci, lai 
informētu pilsoņus par to, kas tiek darīts saistībā ar viņu ieteikumiem.  

Turpmākajā diskusijā:  

• tika paustas šaubas par darba grupu lomu pilsoņu ieteikumu pārveidošanā 
plenārsēdes priekšlikumu projektos, paužot bažas, ka tiktu pārāk ierobežota viņu 
rīcības brīvība; 

• tika lūgts sniegt precizējumus par to, kā tiek panākts konsenss par priekšlikumiem, 
jo īpaši par to, kā komponenti var paust savu atbalstu vai iebildumus attiecībā uz 
kādu konkrētu priekšlikumu. Daži arī aicināja oficiālajā konsensā iekļaut vairāk 
nekā četrus konferences reglamentā minētos komponentus; 
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• tika paustas bažas par to, ka valdei būtu jālemj par priekšlikumu saturu, ņemot 
vērā to, ka plenārsēde nodrošina lielāku publicitāti un pārredzamību; 

• tika izvirzīts jautājums par pilsoņu cerībām attiecībā uz to, cik lielā mērā viņi 
konferences ietvaros var ietekmēt ES institucionālo struktūru, par ko galu galā lemj 
ES iestādes. 

Pēc tam, atbildot uz valdes locekļu komentāriem, līdzpriekšsēdētāji sniedza skaidrojumus par 
saskaņoto metodiku un procesu.  

Dubravka Šuica (līdzpriekšsēdētāja) atgādināja, ka līdzpriekšsēdētāju ierosinātā metodika ir 
atbilde uz valdes locekļu un novērotāju lūgumu sniegt skaidrus norādījumus par konferences 
noslēguma posmu un standarta sistēmu plenārsēdei un tās darba grupām. Viņa atgādināja, 
ka darba grupas sākotnēji nebija paredzētas kopīgajā deklarācijā, bet tās tika izveidotas, lai 
atvieglotu plenārsēdes darbu, jo tās sastāvs nebija tik vienkāršs, kā sākotnēji bija plānots. Viņa 
paskaidroja, kā kopīgais sekretariāts ir izstrādājis "tabulas" ("Grids") kā standarta rīku visām 
darba grupām, kas tām ir ļāvis virzīties uz priekšu un izstrādāt priekšlikumu projektus tā, lai 
nodrošinātu ciešu saikni ar pilsoņu ieteikumiem. Viņa atgādināja, ka sākumā bija vērojamas 
dažas problēmas, ko izraisīja atšķirīgās pieejas dažās darba grupās, taču tagad ir panākta 
daudz lielāka vienveidība un sistēma patiešām darbojas. Viņa mudināja tagad nemainīt 
sistēmu un ļaut darba grupu priekšsēdētājiem un runaspersonām pabeigt savu darbu.  

Līdzpriekšsēdētāja Šuica uzsvēra, ka, lai gan darba grupas savā darbā balstās uz pilsoņu 
paneļdiskusiju ieteikumiem un daudzvalodu digitālās platformas pienesumu, tās var iekļaut 
papildu elementus, ja darba grupu priekšsēdētāji un runaspersonas tos uzskata par 
atbilstošiem.   

Guy Verhofstadt (līdzpriekšsēdētājs) piebilda, ka visi priekšlikumi tiks iesniegti 8. un 9. aprīļa 
plenārsēdē, lai noteiktu, vai pret tiem ir iebildumi. Ja neviens no četriem komponentiem 
neiebilst pret konkrētu priekšlikumu, tas nozīmē, ka par to ir panākts konsenss. Iebildumu 
gadījumā valde tos pēc tam izskatīs un pilnībā pārredzamā veidā atgriezīsies pie tiem 29. un 
30. aprīļa pēdējā plenārsēdē.  

Turklāt viņš uzsvēra, ka ieteikumu pārveidošana priekšlikumos nav "izgriešanas un 
ielīmēšanas" process un ka reglamenta 17. pantā ir noteikts – priekšlikuma pamatā ir "valstu 
un Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumi un daudzvalodu digitālās platformas apkopotie 
dati, kas sagrupēti pa tematiem". 

Clément Beaune (līdzpriekšsēdētājs) papildināja iepriekš minēto, uzsverot, ka darba grupām 
ir būtiska loma šajā procesā, pārveidojot pilsoņu ieteikumus konkrētos un operatīvos 
priekšlikumos.  
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Viņš norādīja, ka katrs plenārsēdes komponents paudīs savu nostāju par priekšlikumiem tādā 
veidā, kādu tas uzskata par vispiemērotāko. Ciktāl tas attiecas uz Padomi, tā nepaudīs nostāju 
par priekšlikumu saturu un neiebildīs pret nevienu no tiem, ja vien tie būs balstīti uz pilsoņu 
paneļdiskusiju ieteikumiem. Kopumā, ja neviens no četriem komponentiem neiebilst pret 
priekšlikumu, šis priekšlikums tiek iekļauts galīgajā ziņojumā. Visbeidzot, līdzpriekšsēdētājs 
atgādināja, ka konference nav lēmumu pieņemšanas struktūra. Lēmumu pieņemšana sāksies 
tikai pēc 9. maija, un katra ES iestāde darbosies savas kompetences ietvaros un saskaņā ar 
Līgumiem. 

 

Secinājums:  

Visbeidzot, līdzpriekšsēdētāji sniedza valdei skaidrojumus par konferences norisi gan pirms 
9. maija (attiecībā uz pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumu pārveidošanu plenārsēdes 
priekšlikumos, jo īpaši attiecībā uz darba grupu lomu un to, kā plenārsēdē tiks vērtēts 
konsenss), gan pēc 9. maija (attiecībā uz turpmākajiem pasākumiem, kas katrai ES iestādei 
savas kompetences jomas ietvaros un saskaņā ar Līgumiem jāveic saistībā ar konferences 
galīgajiem rezultātiem).   

 

Nākamā sanāksme:  

Valde vienojās atkārtoti sasaukt sanāksmi pirms 29. un 30. aprīļa konferences plenārsēdes 
un vēlreiz pirms 9. maija pasākuma. 

 

Kontaktinformācija: Kopīgā sekretariāta locekļi: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek un 
Matteo Riceputi. 
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

5 Avril 2022, 11:00 – 12:30, seat of the European Parliament (room R3.1, hybrid 
meeting) 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 

  
OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
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Member of the European Parliament (ECR, PL) 
  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  
OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson, Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General, ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 
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MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

OBSERVER Judit VARGA (HU) 
Minister of Justice 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary for EU Affairs 

OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 
Director general for EU affairs 

OBSERVER 
COSAC 

David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK,  
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN,  
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 


