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Sanāksmes atklāšana 

Priekšsēdētāja uzsvēra, ka sanāksmes mērķis ir pabeigt priekšlikumu izstrādi. Pārskatītajā dokumentā, kas 

iesniegts darba grupas locekļiem, ir ņemti vērā iepriekšējā darba grupas sanāksmē minētie punkti, kā arī 

rakstiskās atsauksmes, kas saņemtas no darba grupas locekļiem. Izstrādājot šīs izmaiņas, Kopīgais 

sekretariāts sadarbojās ar pilsoņu komponenti. Tika apsvērti visi ierosinājumi, daži no tiem pilsoņu 

komponentē vienkārši neguva atbalstu. Priekšsēdētāja arī uzsvēra, ka otrdien viņa rīkoja neformālu pil soņu 

sanāksmi, kas notika virtuāli. Izskatot šai sanāksmei sagatavotos pārskatītos priekšlikumus, priekšsēdētāja 

un runaspersona pauda uzskatu, ka sniegumi ir nodrošinājuši diskusijas dziļumu un būtiski neatšķiras no tā, 

kas veido pilsoņu priekšlikumu kodolu — tie ir ieteikumi. Pilsoņi arī nolēma, ka visi jautājumi, kuros varētu 

būt pārklāšanās ar citām darba grupām, tiks saglabāti šajā darba grupā, jo priekšlikumos tiek aplūkoti 

patiešām konkrēti ārējo attiecību aspekti. 

 

Līdzīgi, kā tas jau tika darīts iepriekšējās sanāksmēs, priekšlikumi tika izskatīti kopu secībā, šoreiz aplūkojot 

priekšlikumus citu pēc cita, lai pievērstos jebkādām visas darba grupas dalībnieku domstarpībām vai vēlmēm 

pēc uzlabojumiem. 

 

Pirms visu priekšlikumu individuālas izskatīšanas notika debates par dažu šo priekšlikumu atbilstību šajā 

darba grupā, un tas īpaši tika uzsvērts darba grupas valstu parlamentu komponentē. Runaspersona vēlreiz 

uzsvēra, ka visi šie jautājumi tiek aplūkoti no ES skatupunkta, tai rīkojoties starptautiskā kontekstā. Citās 

komponentēs tika atzīts, ka varētu būt iespējama pārklāšanās ar citām darba grupām, taču ir labāk pieļaut 

pārklāšanos nekā pieļaut risku, ka attiecīgi priekšlikumi netiek sniegti. Darba grupa vienojās par iekļaujošu 

pieeju.  

Debates par priekšlikumiem 

Saistībā ar 1. priekšlikumu notika spraigas debates, kurās ideju diapazons sniedzās no ieguldījumiem, kas 

veikti ES un valstu līmenī stratēģiskās nozarēs, līdz pat esošo programmu, piemēram, InvestEU, 

izmantošanai. Tika apspriests jautājums par to, kā novērst iespējamu īstermiņa nabadzības pieaugumu 

attiecībā uz šāda veida stratēģiskiem pasākumiem. Lai nodrošinātu godīgu un taisnīgu pārkārtošanos, ir 

jārisina pilsoņu atzītās nabadzības problēmas un citi īstermiņa jautājumi, taču ieguvumi ilgtermiņā būtu 

milzīgi. Tika apspriests arī jautājums par autonomiju un tās pretmetā — protekcionismu. Pilsoņi iestājās par 

virzību uz autonomiju stratēģiskās jomās, vienlaikus atzīstot priekšrocības, ko sniedz konkurētspējīgs un 

atvērts tirgus. 

Gan 2., gan 3. priekšlikums tika plaši apspriesti kā risinājumi, kas pārklājas un, kā šķiet, sakrīt ar citās darba 

grupās izteiktiem priekšlikumiem. Pilsoņi uzsvēra, ka ES ir jāspēj nodrošināt resursus no ētiski aizstāvamiem 

avotiem. 3. priekšlikumā par enerģijas ražošanu un piegādi pilsoņi argumentēja, ka ieteikumus ir tieši 

paredzēts saglabāt plaši formulētus, lai tos varētu piemērot nākotnes situācijām, nevis tajos minēt konkrētas 

valstis/reģionus. 

Ilgākās debates sanāksmē risinājās par 4. priekšlikumu. Pilsoņi vēlējās, lai galvenā uzmanība tiktu pievērsta 

faktam, ka viņi vēlas, lai lēmumu pieņemšanā ES būtu ātra un efektīva. Notika plašs diskurss par balsojumu 

ar kvalificētu vairākumu — kā to varētu izmantot spēkā esošajos līgumos, kā arī tika spriests par līgumu 

grozīšanu, lai to padarītu vispārēji piemērojamu. Diskusijās par paplašināšanos galvenā uzmanība tika 

pievērsta tam, lai paturētu prātā paplašināšanās stratēģisko nozīmi. Pilsoņi to saprot un vēlas darboties, lai 



 

 

veidotu tādu ES, kas ir spēcīga, stabila un gatava paplašināšanās procesam, pat lēmumu pieņemšanas 

procesā.  

Ar 5. priekšlikumu būtiski grozījumi iesniegti netika. 

Par 6. priekšlikumu arī risinājās plašas debates ar daudziem darba grupas locekļiem, vēl vairāk atbalstot 

idejas, ka ES ir jābūt spēcīgai dalībniecei un ir jāizvērtē tās attiecības ar NATO, tajā pat laikā apsverot arī 

jaunas aizsardzības stratēģijas — vienlaikus saglabājot savu kā miera un labklājības veicinātājas identitāti, 

kas būtu jebkuras aizsardzības izvēles pamatā. Diskusiju dalībnieki apsprieda atšķirīgās nostājas attiecībā 

uz dalību NATO dažādās valstīs. Aizsardzībai veltītā diskusija tika apspriesta arī saistībā ar stratēģisko 

autonomiju. Pilsoņi aicināja veidot brīvus un taisnīgus medijus, kuros dezinformāciju varētu identi ficēt un 

apkarot. Bija dažādi viedokļi par jebkāda jauna veida ES bruņoto spēku apjomu un esību, bet bija vērojama 

plaša vienprātība par to, ka tie būtu jāizmanto aizsardzības nolūkos.  

Attiecībā uz 7. priekšlikumu valdīja zināmā mērā plaša vienprātība. Pi lsoņi pieprasīja, lai līdztekus 

autokrātiskiem režīmiem tiktu nosaukti arī hibrīdrežīmi. Apspriežot ES gatavošanos paplašināšanās 

procesam, tika mudināts izteikt pozitīvāku formulējumu. Šajā diskusijā tika arī uzsvērts, ka paplašināšanās 

ziņā ir jādomā plašāk — neaprobežojoties tikai ar Rietumbalkāniem —, un tika panākta vienošanās lietot 

jēdzienu “kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis”, nevis izveidot šādu valstu sarakstu.  

Noslēguma piezīmes 

Sanāksmes gaitā tika pārsniegts atvēlētais laiks, tāpēc pēdējās 15 debašu minūtēs mutiskais tulkojums 

nebija pieejams. Asees Ahuja norādīja, ka Kopīgais sekretariāts ņems vērā šīs debates un papildu izmaiņu 

veikšanai priekšlikumos sadarbosies ar pilsoņiem — mērķis ir informēt darba grupu par atjauninātiem 

priekšlikumiem, pirms tie tiek darīti pieejami plenārsēdes debatēm, kas notiks sestdien pēcpusdienā. Darba 

grupas rezultātos tiks skaidri minēti atšķirīgi viedokļi, kā arī norādīti priekšlikumu avoti.  


