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1. Sanāksmes vadītājas ievadvārdi 
 

Renate Nikolay informēja, ka priekšsēdētājas vietnieces Věra JOUROVA slimības dēļ darba grupas sanāksmi 
priekšsēdētājas vietnieces vārdā vadīs viņa.  
 

R. Nikolay sveica visus dalībniekus un norādīja, ka darba grupas piektās sanāksmes mērķis būs apspriest 
pirmos projektus priekšlikumiem, kas saistīti ar vērtībām, tiesībām, tiesiskumu un drošību. Šos pirmos 
priekšlikumu projektus ar kopīgā sekretariāta palīdzību sagatavoja darba grupas vadītāja un runaspersonas, 
pamatojoties uz Eiropas un valstu pilsoņu paneļdiskusiju, kā arī plenārsēžu debašu, daudzvalodu digitālās 
platformas un valstu pasākumu ieguldījumu.  
 

Vadītāja atgādināja, ka darba grupas diskusiju pirmā izvērtēšana tiks veikta plenārsēdē, kura notiks 
nākamajā dienā (26. martā).  
 

2. Runaspersonu sniegtais pirmo priekšlikumu izklāsts 

 

Darba grupas runaspersonas uzsvēra konstruktīvo un produktīvo procesu, kādā tika izstrādāti pirmie 
priekšlikumi.  
 

Attiecībā uz 1. kopu (Tiesiskums, demokrātiskās vērtības un Eiropas identitāte) runaspersonas uzsvēra 
vajadzību precizēt Nīderlandes paneļdiskusijas ieteikumu par to, lai jaunu dalībvalstu pievienošanās būtu 
atkarīga no ES radītās pievienotās vērtības. Tās arī minēja ieceri izveidot konferenci par tiesiskumu, 

pamatojoties uz Komisijas gada ziņojumu par tiesiskumu. Visbeidzot, tās uzsvēra notikušo diskusiju par 
Nosacītības regulas attiecināšanu uz jomām, kas nav saistītas ar budžetu.  
 

Attiecībā uz 2. kopu (Datu aizsardzība) tās norādīja, ka pirmais projekts ir krietni pavirzījies uz priekšu un 
labi atspoguļo iedzīvotāju paustos viedokļus.  
 

Attiecībā uz 3. kopu (Plašsaziņas līdzekļi, viltus ziņas, dezinformācija, faktu pārbaude, kiberdrošība) tās 
novēroja, ka pastāv plaša vienprātība, un atgādināja, ka ir svarīgi pievērsties jautājumam par skolu 
apmācību medijpratībā “obligātumu”.  

 



 

 

Attiecībā uz 4. kopu (Diskriminācijas novēršana, līdztiesība un dzīves kvalitāte) tās norādīja uz dažādiem 
viedokļiem par investīcijām, kas jāveic, lai nodrošinātu dzīves kvalitāti. Tās arī uzsvēra, ka ir jāturpina 
apspriest stimulus, kas būtu jārada, lai panāktu lielāku līdztiesību darba tirgū, tostarp nodrošinot 
iespējamus nodokļu atvieglojumus un bērnu aprūpi par pieņemamu cenu.  
 

Visbeidzot, attiecībā uz 5. kopu (Dzīvnieku tiesības, lauksaimniecība) tās izteica lielu gandarījumu par 
pirmajiem priekšlikumu projektiem. 

 

3. Diskusija par pirmajiem priekšlikumu projektiem  
 

Debašu laikā darba grupa ļoti padziļināti apsprieda priekšlikumu projektu saturu, jo īpaši šādus jautājumus:   
 

— attiecībā uz 1. kopu daudzi dalībnieki aicināja pievienot skaidru atsauci uz Pamattiesību hartu, kā arī 
precizēt Eiropas pilsonības tiesību definīciju;  
 

— attiecībā uz 2. kopu dalībnieki uzsvēra, ka ir jāturpina apsvērt iespēju noteikt sodus par to struktūru 
licencēšanu, kuras apstrādā personas datus;  
 

— attiecībā uz 3. kopu jēdziens “nepamatota politiska iejaukšanās” izraisīja plašas diskusijas darba grupā, 
kuru rezultātā vairāki locekļi vēlāk lūdza skaidrojumus;  
 

— attiecībā uz 4. kopu daži dalībnieki uzsvēra, ka būtu jāturpina apsvērt ekonomikas modeļa nākotni, 
arodbiedrību lomu, kā arī labākos veidus, kā cīnīties pret nodokļu apiešanu un nodokļu oāzēm;  
 

— attiecībā uz 5. kopu dalībnieki ierosināja labāk atspoguļot ES stratēģijas “No lauka līdz galdam” 

prioritātes.  
 

4. Sanāksmes vadītājas noslēguma vārdi 
 

Sanāksmes vadītāja Renate Nikolay uzsvēra, ka sanāksmē ir panākts ļoti labs progress. Viņa paskaidroja, ka 
priekšlikumu projekti būs jāpārskata saskaņā ar sesijā paustajām iecerēm un šajā sakarā kopīgajam 
sekretariātam var nosūtīt rakstiskus komentārus. Pārskatītie projekti tiks izstrādāti tādā pašā kārtībā kā 
projekti (proti, tos ar kopīgā sekretariāta palīdzību izstrādās darba grupas vadītāja un runaspersonas), un 
iepazīstināšana ar tiem notiks darba grupas nākamajā sanāksmē 7. aprīlī. 
 

Noslēgumā viņa uzsvēra, ka sanāksmē notikušās diskusijas veidos lielisku pamatu ziņojumam, kas nākamajā 
dienā sniedzams plenārsēdē.  
 


