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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

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

2022. gada 11. martā plkst. 14.00–16.00 

 
 

1. Priekšsēdētāja ievadvārdi  
 

Sanāksme notika hibrīdformātā un tika straumēta tīmeklī (ieraksts pieejams šeit). Priekšsēdētājs 
uzsvēra, ka Krievijas militārā agresija pret Ukrainu ir radījusi jaunu situāciju, Ukrainas iedzīvotājiem 
cīnoties par eiropeisku dzīvesveidu, tai skaitā par tiesībām ievēlēt pašiem savu prezidentu. Viņaprāt, 
šis ir “Kijivas brīdis Eiropai”, tādēļ vēl jo svarīgāk ir pārdomāt Eiropas lomu un panākt, lai konference 
sniegtu rezultātus. Attiecībā uz neoficiālā dokumenta projektu, kas tika izsūtīts pirms sanāksmes, viņš 
uzsvēra, ka tā struktūra, formāts un saturs ir apspriežami pilnībā. Darba grupas sanāksmes galvenais 
mērķis bija koncentrēties uz konkrētiem ierosinājumiem. Priekšsēdētājs norādīja, ka tajā pašā rītā viņš 
apspriedis dokumentu ar iedzīvotāju pārstāvjiem, kuri jau ir pieprasījuši izmaiņas ne tikai formātā, bet 
arī redakcijā, lai labāk atspoguļotu viņu ieteikumos paustās idejas. Viņš paziņoja, ka ir informēts — 
C. Le Grip darba grupā koordinēs valstu parlamentu nostāju, D. Šuica koordinēs Komisijas nostāju, un 
viņš atgādināja Padomei, ka arī tai ir kāds jāizvēlas savas nostājas koordinēšanai. Pēc tam 
priekšsēdētājs ierosināja vispirms apspriest procedūras jautājumus un pēc tam neoficiālā dokumenta 
saturu pa punktiem.  
  

2. Diskusija 
 
Tad darba grupas locekļi iesaistījās diskusijā par procedūras jautājumiem. Vairāki dalībnieki uzsvēra, 
ka, sagatavojot priekšlikumu projektus, ir svarīgi ievērot horizontālu pieeju visās darba grupās. 
Iedzīvotāju pārstāvji atzīmēja, ka vēlas, lai teksta redakcijā skaidrāk būtu atpazīstams katra 
priekšlikuma autors. Divi grupas locekļi uzskatīja, ka metodikai jo īpaši jābūt objektīvai un pārredzamai, 
un tai ir jābūt horizontālai, galveno uzmanību tomēr pievēršot iedzīvotāju ieguldījumam, un aicināja 
priekšsēdētāju vēlreiz izvērtēt piedāvāto neoficiālo dokumentu. Pārējie grupas locekļi kopumā atzinīgi 
novērtēja neoficiālā dokumenta projektu, apgalvojot, ka ir svarīgi sākt tā izstrādes procesu. Vairāki 
grupas locekļi uzsvēra, ka būtu jānodrošina iespēja katram kā līdzvērtīgam loceklim darba grupā paust 
savas idejas un strādāt pie priekšlikumiem. Tika uzdots jautājums par to, kā tiks integrēts platformas 
ieguldījums, lai pienācīgi būtu iestrādāti iedzīvotāju ierosinājumi. Viens dalībnieks uzskatīja, ka par 
dažiem ierosinājumiem būtu grūti vienoties vienprātīgi vai tos ratificēt valstu līmenī visā ES. Vairāki 
grupas locekļi pauda bažas par to, ka konferences norise kopumā nav pietiekami skaidra. 
 
Daži locekļi arī lūdza paskaidrojumus par valstu parlamentu koordinatora iecelšanu un lomu, kā arī par 
to, kā darba grupa noteiks savu nostāju. Priekšsēdētājs paskaidroja, ka COSAC iesniedza priekšlikumu 
no valstu parlamentu puses. Viņš atgādināja, ka katram kolektīvajam dalībniekam būtu jāizvēlas 
runaspersona savas nostājas koordinēšanai darba grupā. Viņš arī atgādināja — kā noteikts konferences 
reglamentā, četru kolektīvo dalībnieku vienprātība joprojām ir pamatnoteikums un darba grupā 
balsošana nenotiks. Viņš apliecināja iedzīvotājiem, ka dokumenta projektā ir minēti pilnīgi visi viņu 
ieteikumi, taču viņš labprāt vēl uzlabotu teksta redakciju, lai tā būtu vēl skaidrāka. Daži uzskatīja, ka 
darba grupas rezultātam būtu jāatspoguļo arī citu locekļu viedokļu atšķirības. 
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Pēc tam tika apspriesta neoficiālā dokumenta projekta pirmā nodaļa par iedzīvotāju līdzdalības 
palielināšanu un jauniešu iesaisti Eiropas demokrātijā, kā arī par tiesiskumu.  
 
Darba grupas locekļi izteica šādus galvenos komentārus par aplūkotajiem punktiem. 
 

• Daži locekļi minēja, ka ir skeptiski noskaņoti pret ES mēroga referendumiem, uzskatot to par 
sensitīvu jautājumu, un interesējās, uz kādiem jautājumiem attiecas šādi referendumi. 
Iedzīvotāji paskaidroja, ka šādi referendumi tiks rīkoti izņēmuma gadījumos par īpaši svarīgiem 
jautājumiem. 

• Attiecībā uz iedzīvotāju asamblejām locekļi izteica dažādus priekšlikumus par to, cik bieži tās 
varētu notikt (piemēram, reizi gadā un/vai Eiropas Parlamenta vēlēšanu starplaikā; strukturēti 
saskaņā ar ES politisko un institucionālo darba kārtību).  Viens darba grupas loceklis jautāja, ko 
nozīmē “ierobežotas pilnvaras” šīm asamblejām, un cits ierosināja minēt “tematiskās” grupas, 
kā arī pārliecināties, ka tajās piedalās dalībnieki no visām sociālajām grupām. Iedzīvotāji 
norādīja, ka viņi ierosinājuši 12–18 mēnešu periodu un ka galvenais mērķis bija nodrošināt 
iedzīvotāju rotāciju šajās asamblejās. Kā svarīgs arguments tika minēts arī tas, ka gadījumā, ja 
ES iestādes ņemtu vērā iedzīvotāju ieteikumus, tās to pienācīgi pamatotu. 

• Attiecībā uz ieteikumu izveidot daudzfunkcionālu digitālo platformu iedzīvotāji norādīja, ka 
svarīga ieteikuma ideja bija izveidot infrastruktūru tiešsaistes balsošanas norisei, kas būtu 
jāatspoguļo. 

• Iedzīvotāji arī lūdza labāk atspoguļot pamatojumu viņu ieteikumiem par mākslīgā intelekta un 
tulkošanas tehnoloģiju izmantošanu un par tiešsaistes un bezsaistes mijiedarbību starp ES 
iestādēm un iedzīvotājiem, cita starpā arī ierosinājumu mijiedarbībā iekļaut cilvēkus ar 
dažādiem izglītības līmeņiem.  

• Runājot par skolu programmām par ES jautājumiem, iedzīvotāji paskaidroja, ka mērķis ir mācīt 
bērniem par demokrātijas procesiem, pirms viņi kļūst par jaunajiem vēlētājiem. Viņi arī 
uzsvēra, ka galvenā uzmanība jāpievērš nevis papildu stundām, bet gan saturam, t. i., aktīva 
pilsoniskuma, ētikas un demokrātisko vērtību apguvei. Debatēs šī ideja guva atbalstu, tomēr 
daži runātāji brīdināja par skolu mācību programmu standartizācijas risku. Kā viena no 
iespējām tika minēta kopējas mācību programmas izstrāde, ko dalībvalstis varētu brīvprātīgi 
pieņemt. Tika uzsvērta arī neformālās izglītības un programmas “Erasmus+” nozīme. 

• Daži grupas locekļi lūdza vairāk precizēt ierosinājumu par tiesību aktu pārbaudi, ko īstenotu 
jaunieši. Debatēs tika pieminēts jauno tiesību aktu ietekmes novērtējums un apspriešanās 
mehānisms ar jauniešiem. 

• Attiecībā uz tiesiskumu priekšsēdētājs norādīja, ka vadošā loma ir Vērtību un tiesību, 
tiesiskuma un drošības jautājumu darba grupai. Runātāji kopumā atbalstīja ideju attiecināt 
nosacījumu mehānisma piemērošanu uz visiem tiesiskuma pārkāpumiem. Turklāt tika minētas 
idejas paplašināt tiesiskuma ziņojumu darbības jomu, iekļaujot tajā arī biedrošanās brīvību un 
pilsoniskās telpas aizsardzību, kā arī pārskatīt 7. panta procedūru. Viens darba grupas loceklis 
uzdeva jautājumu par dalībvalstu konstitucionālo identitāti. 

 
Plašākā kontekstā daži locekļi ierosināja pārkārtot neoficiālajā dokumentā aplūkoto tematu secību vai 
sīkāk izklāstīt pārstāvības un līdzdalības demokrātijas lomu ES. Citi aicināja tekstā iekļaut organizētās 
pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru svarīgo lomu, ko varētu attīstīt. Viens darba grupas loceklis 
ierosināja atsaukties uz pašreizējiem mehānismiem, kas izveidoti konsultācijām ar iedzīvotājiem, 
piemēram, tādiem kā Eiropas iedzīvotāju iniciatīvas un publiska uzklausīšana, un ko arī varētu uzlabot. 
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Turklāt daži locekļi pauda atbalstu vai izteica iebildumus pret idejām, kas minētas citās neoficiālā 
dokumenta daļās. Saistībā ar karu Ukrainā tika skarti arī svarīgi jautājumi par naida runu un cīņu pret 
dezinformāciju. 
 
Komisijas priekšsēdētājas vietniece D. Šuica, pildot grupas līdzpriekšsēdētājas pienākumus, uzsvēra, cik 
konference ir nozīmīga, ņemot vērā Krievijas valdības uzsākto karu, un ka darba grupā ir svarīgi 
apspriest visu iedzīvotāju ieteikumus. Viņa arī atgādināja, cik svarīgi ir ievērot konferences reglamentu. 
Turklāt viņa uzsvēra, ka, viņasprāt, ir jādod iedzīvotājiem iespēja pilnībā atbalstīt un apstiprināt 
plenārsesijas priekšlikumus.  
 

3. Priekšsēdētāja noslēguma vārdi 
 
Sanāksmes noslēgumā priekšsēdētājs uzsvēra, ka viņa mērķis bija vērst sanāksmes dalībnieku 
uzmanību uz iedzīvotāju ieguldījumu, ņemot vērā iedzīvotāju līdzdalības centrālo nozīmi konferencē. 
Viņš paskaidroja, ka pārējie neoficiālajā dokumentā iekļautie elementi tiks izskatīti nākamajās darba 
grupas sanāksmēs. Viņš aicināja darba grupas locekļus sīkāk iepazīties ar neoficiālo dokumentu un, ja 
iespējams, iesūtīt savus komentārus rakstveidā. Iesūtītie komentāri pēc tam tiktu apspriesti nākamajā 
darba grupas tikšanās reizē. Viņš arī norādīja, ka nākamajā sanāksmē darba grupa detalizētāk izstrādās 
kopīgo tekstu. Neviens grupas loceklis pret šo kārtību neiebilda, kas līdz ar to tika apstiprināta. 
Priekšsēdētājs arī aicināja kopīgo sekretariātu izveidot tiešsaistē visiem darba grupas locekļiem 
pieejamu koplietošanas mapi, kurā apkopots katra dalībnieka ieguldījums neoficiālā dokumenta 
tapšanā. 
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I PIELIKUMS. 2022. gada 11. marta sanāksmes darba kārtība 
 

 

 
EIROPAS DEMOKRĀTIJAS JAUTĀJUMU DARBA GRUPAS PIEKTĀS 
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Piektdien, 2022. gada 11. martā, plkst. 9.00–11.00 
(WEISS S.2.1. telpā un attālināti) 
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II PIELIKUMS. Eiropas demokrātijas jautājumu darba grupas locekļu saraksts 
 
Priekšsēdētājs:             Manfred WEBER  (Eiropas Parlaments) 
 

Vārds Uzvārds Kolektīvais dalībnieks 
      
Chiara ALICANDRO Eiropas pilsoņu paneļdiskusija 
Borislav ANTONOV Dalībvalstu parlamenti 
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 Valsts pilsoņu paneļdiskusija/pasākumi 
Martina BRAMBILLA Eiropas pilsoņu paneļdiskusija 
Gari  CAPPELLI Dalībvalstu parlamenti 
Janez CIGLER KRALJ Padome 
Vasco CORDEIRO Reģionu komiteja 
Annemieke DE CLERCK Eiropas pilsoņu paneļdiskusija 
Bruno  DIAS Dalībvalstu parlamenti 
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 paneļdiskusija 
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 paneļdiskusija 

Radvilė  MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ Dalībvalstu parlamenti 

Arnaud NGATCHA Vietējais/reģionālais pārstāvis 
Dorien NIJS Valsts pilsoņu paneļdiskusija/pasākumi 
Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Eiropas pilsoņu paneļdiskusija 
Anti  POOLAMETS Dalībvalstu parlamenti 
Arnoldas PRANCKEVIČIUS Padome 
Paulo RANGEL Eiropas Parlaments 
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Ariane  RODERT Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 
Hans  ROTHENBERG Dalībvalstu parlamenti 
Domènec Miquel RUIZ DEVESA Eiropas Parlaments 
Axel  SCHÄFER Dalībvalstu parlamenti 
Kaspar SCHULTZ Valsts pilsoņu paneļdiskusija/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 paneļdiskusija 
Apostolos TZITZIKOSTAS Reģionu komiteja 
Bastiaan  VAN APELDOORN Dalībvalstu parlamenti 
Andris VĪTOLS Padome 

 


