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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

Eiropas demokrātijas jautājumu darba grupa, ko vada Manfred Weber (Eiropas Parlaments) 

2022. gada 21. janvārī plkst. 14.00-16.00 

 
 

1. Priekšsēdētāja ievadvārdi  
 

Sanāksme notika hibrīdformātā un tika straumēta tīmeklī (ieraksts pieejams šeit). Priekšsēdētājs sveica 
darba grupas locekļus un paskaidroja, ka sanāksme sāksies ar Eiropas un valstu pilsoņu paneļdiskusiju 
pārstāvju uzstāšanos, kam sekos debates. Mērķis bija turpināt diskusijas saskaņā ar darba grupai 
noteikto darba struktūru. Viņš uzsvēra, ka pēc intensīvām diskusijām un savstarpējas uzklausīšanas ir 
svarīgi sākt darbu pie konkrētiem ierosinājumiem. Šajā sakarībā viņš atgādināja, ka priekšlikumu 
pamatā vajadzētu būt pilsoņu ieteikumiem un būtu jāpanāk vismaz vienprātība starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi, Komisiju un valstu parlamentiem. Lai atvieglotu šo procesu, vislabāk ir mēģināt 
panākt vienošanos jau darba grupā. Priekšsēdētājs arī norādīja uz lielo politisko interesi par darba 
grupas apspriežamajiem jautājumiem un jo īpaši atsaucās uz prezidenta E. Makrona neseno uzstāšanos 
Eiropas Parlamentā1. 
   

2. Diskusija 
 
Diskusija sākās ar divu Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas dalībnieku uzstāšanos par tēmu “Eiropas 
demokrātija / vērtības, tiesības, tiesiskums un drošība”. Viņi atzinīgi novērtēja priekšsēdētāja pieeju 
darba grupas sanāksmju organizēšanai un norādīja, ka decembrī nebija iespējams pilnībā apspriest 
dažus ieteikumus attiecībā uz pirmajiem diviem pīlāriem. Viņi īpaši uzsvēra ieteikumus par tiešo 
demokrātiju, Eiropas Savienības konstitucionālo procesu un demokrātisko vērtību stiprināšanu Eiropas 
Savienībā. Pilsoņu paneļdiskusijas dalībnieki arī sīkāk izskaidroja ieteikumus par pilsoņu līdzdalību, 
izglītību, informāciju par ES un jaunatni. Viņi uzsvēra, ka ir svarīgi, lai pilsoņi varētu vairāk piedalīties 
lēmumu pieņemšanas procesā, izmantojot dažādus instrumentus, tostarp pilsoņu asamblejas, un ka 
vienlaikus visās ES dalībvalstīs ir jānodrošina arī politiskās izglītības minimuma līmenis un piekļuve 
uzticamai informācijai.  
 
Beļģijas, Francijas un Nīderlandes pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvji izklāstīja savu attiecīgo 
paneļdiskusiju galvenos rezultātus, norādot uz daudziem punktiem, kas saskan ar Eiropas līmeņa 
ieteikumiem. Viņi jo īpaši uzsvēra to, ka iedzīvotāji vairākās dalībvalstīs izjūt informācijas trūkumu, kā 
arī ar to saistītos jautājumus, proti, viltus ziņas, saziņas ar iestādēm pieejamību un izglītības un mediju 
būtisko nozīmi. Dažu paneļdiskusiju pārstāvji minēja arī tādus jautājumus kā Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas, iestāžu loma un vajadzība pēc lielākas pārredzamības un efektivitātes lēmumu pieņemšanā. 
 
 
 

2.1. Turpmākā diskusija par demokrātiju, vēlēšanām un lēmumu pieņemšanu 

 
1 ES Padomes Francijas prezidentūras sākumā 2022. gada 1. janvārī prezidents E. Makrons pārņēma 
pienākumus saskaņā ar Konferences par Eiropas nākotni kopīgo prezidentūru. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
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Turpmākajās debatēs vairāki runātāji izvirzīja argumentus par un pret balsošanu par Eiropas Savienības 
līmeņa partijām ar kandidātiem no vairākām dalībvalstīm (starpvalstu saraksti), Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāja iecelšanas sasaisti ar Eiropas vēlēšanu rezultātiem vai pat to, ka varētu apsvērt iespēju 
tieši ievēlēt Komisijas priekšsēdētāju. Daži runātāji minēja iespēju pāriet no vienprātības uz kvalificēta 
vairākuma balsošanu Padomē, ieviest Eiropas Parlamenta likumdošanas iniciatīvas tiesības vai sākt 
Eiropas Savienības konstitucionālo procesu. Daži diskusijas dalībnieki pauda gatavību veikt Līgumu 
pārskatīšanu, savukārt citi brīdināja par grūtībām to darīt šajā brīdī un uzsvēra vairākus svarīgus pilsoņu 
ieteikumus Eiropas demokrātijas uzlabošanai, kurus varētu īstenot saskaņā ar pašreizējo regulējumu. 
Daži runātāji jautāja, kā darba grupas turpmākajā darbā varētu iekļaut konkrētu daudzvalodu digitālās 
platformas ieguldījumu. Viens darba grupas loceklis uzsvēra, ka demokrātija darbavietā ir svarīga 
sociālās tirgus ekonomikas iezīme. 
 
  

2.2. Pilsoņu līdzdalība un jaunatne 
 
Tika pausta liela vienotība attiecībā uz nepieciešamību sniegt labāku informāciju un ciešāk iesaistīt 
pilsoņus ES politikas veidošanā. Daži runātāji pauda atbalstu idejai pilsoņu asamblejas rīkot regulāri, lai 
bagātinātu debates ES līmenī. Diskusijā tika atgādināts arī par ideju izveidot labākas apspriešanās 
iespējas tiešsaistē. Daži diskusijas dalībnieki norādīja, ka jau pastāv vairāki līdzdalības instrumenti un 
konsultāciju mehānismi. Tika norādīts, ka šādi instrumenti jebkurā gadījumā būtu jāuzskata par tādiem, 
kas papildina pārstāvības demokrātiju, kā arī sniedz organizētas pilsoniskās sabiedrības un sociālo 
partneru ieguldījumu, jo visiem minētajiem ir sava attiecīga loma. Iedzīvotāji uzsvēra, ka ir svarīgi, lai 
viņi tiktu uzklausīti un lai visi viņu ieteikumi bez šķirošanas tiktu apspriesti un nopietni ņemti vērā.  
 
Labāka izglītošana par Eiropas pilsonību un informācija par ES tika cieši saistīta ar centieniem veicināt 
pilsoņu līdzdalību. Diskusijas dalībnieki atzina, ka demokrātiskie procesi ES līmenī ir sarežģīti, tāpēc ir 
svarīgi pievērst īpašu uzmanību skaidrai un vienkāršai komunikācijai. Tika apspriesta dezinformācijas 
problēma un mediju loma informācijas par ES sniegšanā. Daži diskusijas dalībnieki norādīja uz lomu, 
kāda valstu parlamentiem varētu būt, rūpīgi pārbaudot valdību darbu un veicinot valstu līmeņa debates 
par ES jautājumiem.  
 
Attiecībā uz minimālo balsstiesīgo vecumu diskusijas dalībnieki pauda dažādas nostājas. Tika paustas 
idejas par jauniešu pozitīvu diskrimināciju demokrātiskajos procesos un tiesību aktu ietekmes uz 
jauniešiem novērtējumu.  
 
Konferences valdes līdzpriekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētājas vietniece D. Šuica uzsvēra, ko 
iestādes jau ir paveikušas attiecībā uz pilsoņu ieteikumos minētajiem jautājumiem, un atgādināja trīs 
ES iestāžu priekšsēdētāju apņemšanos uzklausīt pilsoņus un izpētīt, ko varētu darīt, lai turpinātu risināt 
ar paustajām bažām saistītos jautājumus.  
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3. Priekšsēdētāja noslēguma vārdi 
 
Priekšsēdētājs noslēdza sanāksmi, paužot gandarījumu par to, ka debatēs tika apspriesti pilsoņu 
ieteikumi, jo īpaši tie, kas attiecas uz viņu iesaistīšanos un līdzdalību un kas pilsoņiem ir ļoti svarīgi. Viņš 
pauda uzskatu, ka atlikušos divus pīlārus (izpildvara; subsidiaritāte un procedūras), kas pēc būtības ir 
tehniskāki, varētu izskatīt nākamajā darba grupas sanāksmē. Attiecībā uz turpmāko darba virzību viņš 
atkārtoti pauda vēlmi sākt darbu pie konkrētiem priekšlikumiem. To varētu īstenot, izstrādājot 
rakstisku pamatdokumentu/neoficiālu dokumentu un šajā darbā pienācīgi iesaistot iedzīvotājus. Ir 
svarīgi ņemt vērā arī to, kādas iniciatīvas jau ir īstenotas, kas tiek plānots un kas vēl ir jāpaveic. Viņš 
uzsvēra, ka visiem diskusijas dalībniekiem nolūkā pabeigt šo procesu ir tam jāpievēršas ar vēlmi panākt 
kompromisu.  
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I PIELIKUMS. 2021. gada 21. janvāra sanāksmes darba kārtība 
 

 

 

EIROPAS DEMOKRĀTIJAS DARBA GRUPAS TREŠĀS SANĀKSMES  
DARBA KĀRTĪBA  

 
 

Piektdien, 2022. gada 21. janvārī, plkst. 14.00–16.00 
(hibrīdsanāksme) 

 

 
1. Priekšsēdētāja ievadvārdi  

 

2. Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas un valstu pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumu par 

Eiropas demokrātiju izklāstīšana, kam sekos debates  

 

3. Viedokļu apmaiņa par Eiropas demokrātiju 

3.1.   Izpildvara 

3.2.   Subsidiaritāte un procedūras 

3.3.   Pilsoņu līdzdalība un jaunatne 

 

4. Priekšsēdētāja uzstāšanās par notiekošo viedokļu apmaiņu daudzvalodu digitālajā 

platformā 

 

5. Dažādi jautājumi 

 

6. Sanāksmes slēgšana 
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II PIELIKUMS. Eiropas demokrātijas jautājumu darba grupas locekļu saraksts 
 

Priekšsēdētājs: Manfred WEBER (Eiropas Parlaments) 
   

Vārds Uzvārds Pārstāvētā struktūra 

Chiara ALICANDRO Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Michalakis ASIMAKIS Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Zoltán  BALCZÓ Dalībvalstu parlamenti 

Olga BAUM Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Matouš BĚLOHLÁVEK Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Brando BENIFEI Eiropas Parlaments 

Mara BIZZOTTO Eiropas Parlaments 

Damian BOESELAGER Eiropas Parlaments 

Ioannis  BOURNOUS Dalībvalstu parlamenti 

Nicolai BOYSEN Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Martina BRAMBILLA Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Gari  CAPPELLI Dalībvalstu parlamenti 

Vasco CORDEIRO Reģionu komiteja 

Annemieke DE CLERCK Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Bruno  DIAS Dalībvalstu parlamenti 

Gašper  DOVŽAN Padome 

Aleksandra   DULKIEWICZ Vietējais/reģionālais pārstāvis 

Pascal DURAND Eiropas Parlaments 

Anna ECHTERHOFF Pilsoniskā sabiedrība 

Sandro GOZI Eiropas Parlaments 

Eva Kjer  HANSEN Dalībvalstu parlamenti 

Pablo  HISPÁN Dalībvalstu parlamenti 

Pat Kelly Padome 

Antonia KIEPER Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Wepke KINGMA Padome 

Tomáš KOZÁK Padome 

Zdzisław KRASNODĘBSKI Eiropas Parlaments 

Reinhold  LOPATKA Dalībvalstu parlamenti 

Esther LYNCH Sociālie partneri 

Evangelos MEIMARAKIS Eiropas Parlaments 

Aleksandar MILISOV Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Dalībvalstu parlamenti 

Dorien NIJS Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Anti  POOLAMETS Dalībvalstu parlamenti 

Arnoldas PRANCKEVIČIUS Padome 
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Paulo RANGEL Eiropas Parlaments 

Ariane  RODERT Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Hans  ROTHENBERG Dalībvalstu parlamenti 

Domènec Miquel RUIZ DEVESA Eiropas Parlaments 

Hermano  SANCHES RUIVO Vietējais/reģionālais pārstāvis 

Axel  SCHÄFER Dalībvalstu parlamenti 

Kaspar SCHULTZ Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Pedro SILVA PEREIRA Eiropas Parlaments 

Sven SIMON Eiropas Parlaments 

Lucie  STUDNICNA Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Dubravka SUICA Eiropas Komisija 

Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Apostolos TZITZIKOSTAS Reģionu komiteja 

Bastiaan  VAN APELDOORN Dalībvalstu parlamenti 

Andris VĪTOLS Padome 

 


