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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

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

2022. gada 25. martā plkst. 9.00–11.30 un plkst. 14.00–16.60 

 
1. Darba grupas vadītāja ievadvārdi 

 
Sanāksme notika hibrīdformātā un tika straumēta tīmeklī (ieraksts pieejams šeit un šeit). Darba grupas 
vadītājs pateicās tās locekļiem par viņu daudzkārtējo ieguldījumu neoficiālā dokumenta sagatavošanā, 
ņemot vērā iepriekšējā sanāksmē panākto vienošanos, un pauda cerību, ka jaunais dokumenta 
projekts, kurā skaidri redzams dažādo autoru ieguldījums, vēl vairāk palielinās pārredzamību. Darba 
grupas vadītājs atzīmēja, ka viņam torīt bijusi iespēja tikties ar divām pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvju 
runaspersonām, lai izvērtētu tajā dienā ievērojamo procedūru. Viņš arī pauda cerību, ka līdz dienas 
beigām izdosies panākt vienošanos par dažiem dokumenta projekta elementiem. Attiecībā uz 
procedūru viņš atzīmēja, ka Eiropas demokrātijas jautājumu darba grupa ir pavirzījusies uz priekšu 
ierosinātās struktūras jomā — līdzīgi kā lielākā daļa citu darba grupu —, balstoties uz pilsoņu 
ieteikumiem un citiem pilsoņu līdzdalības veidiem, izmantojot strukturēšanu ar ievilkumu palīdzību. 
Viņš atkārtoti uzsvēra, ka ir svarīgi, lai neoficiālajā dokumentā tiktu atspoguļoti visi pilsoņu ieteikumi, 
un aicināja pilsoņus pārliecināties, ka tas tā ir. Viņš uzsvēra, ka ir sagatavota cita neoficiālā dokumenta 
versija, kurā vārds pa vārdam iekļauti visi pilsoņu ieteikumi, taču brīdināja, ka dokuments sanāks ļoti 
garš, ja tajā iekļaus visu ieteikumu pilnu tekstu. Tādēļ viņš aicināja pilsoņu pārstāvjus nodrošināt, ka 
dokumentā tiek atspoguļotas viņu galvenās idejas, taču saīsinātā veidā. Viņš atzīmēja, ka ir notikušas 
diskusijas, un uzsvēra, ka jau no paša sākuma daudzi darba grupas locekļi ir uzskatījuši, ka katram tās 
loceklim ir tiesības izvērst un papildināt pilsoņu idejas. 
 

2. Diskusija 
 

2.1. Rīta sesija 
 
Diskusijas sākumā pilsoņu pārstāvji pauda vispārēju vilšanos par darba grupas darba metodēm un 
pauda uzskatu, ka pārskatītajā neoficiālajā dokumentā nav pietiekami atspoguļoti pilsoņu ieteikumi. 
Viņi pauda uzskatu, ka, lai gan pilsoņu pārstāvji varētu piekrist saīsināt savus ieteikumus, daži ieteikumi 
dokumentā nebija iekļauti vispār un dažu citu ieteikumu teksts neatspoguļoja pilnībā pilsoņu idejas. 
Turklāt viņi atzīmēja, ka liela daļa dokumenta, šķiet, neattiecas uz visu pilsoņu idejām. Viņi ierosināja 
turpmāk attiecībā uz priekšlikumu projektiem izmantot līdzīgu formātu, kādu izmanto citās darba 
grupās. Viņi pauda uzskatu, ka pārējo darba grupas dalībnieku loma ir tikai izvērst pilsoņu idejas un 
padarīt tās īstenojamas praksē. 
 
Daži darba grupas locekļi atbalstīja pilsoņu viedokļus. Viņi atgādināja, ka nejauši atlasītajiem pilsoņiem 
vajadzētu būt šī procesa centrā un ka nevajadzētu izslēgt nevienu viņu ieteikumu. Viens no darba 
grupas locekļiem uzsvēra, ka grupai galvenā uzmanība būtu jāvelta šo ieteikumu pārvēršanai par 
priekšlikumiem, izmantojot Kopīgā sekretariāta izstrādāto tabulu. Citi darba grupas locekļi atbalstīja 
neoficiālā dokumenta metodiku un uzsvēra, ka ir svarīgi iekļaut arī citas idejas, lai papildinātu pilsoņu 
ieteikumus, kā arī visus citus veidus, kādos pilsoņi piedalās šīs konferences procesā. Notika diskusija 
par citu darba grupas locekļu iespējamo ieguldījumu, izskanot ierosinājumam, ka citu darba grupas 
locekļu paustās idejas varētu saistīt ar pilsoņu ieteikumiem, to skaitā ar pilsoniskās sabiedrības un 
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sociālo partneru ieteikumiem. Darba grupas locekļi arī lūdza sniegt sīkāku informāciju par 
turpmākajiem soļiem, tostarp par to, kā panākt vienprātību par priekšlikumu projektiem. 
 
Darba grupas vadītājs noslēdza šo sesiju, uzsverot, ka ir svarīgi dokumentu balstīt uz pilsoņu 
ieguldījumu, un lūdza viņu pārstāvjus ierosināt jaunu formulējumu gadījumos, kad viņu viedoklis nav 
pietiekami ņemts vērā. Viņš atzīmēja, ka pilnībā atbalsta pilsoņu ieteikumus — gan Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijās, gan valstu pilsoņu paneļdiskusijās, gan daudzvalodu digitālajā platformā paustos, kas 
visi ir līdzvērtīgi saskaņā ar konferences noteikumiem —, un ka viņš ir centies dokumentā tos maksimāli 
ņemt vērā, vienlaikus paskaidrojot, ka problēmas radīja tas, ka viņa komandai nebija ļauts tiešā veidā 
apspriesties ar pilsoņiem. Viņš arī uzsvēra, ka nevajadzētu aizmirst par Eiropas Jaunatnes pasākumu. 
Viņš apņēmās pieņemt visus pilsoņu iesniegtos pārformulēšanas ierosinājumus un lūdza sanāksmes 
dalībniekiem konkrētus priekšlikumus, kā uzlabot dokumenta tekstu, un ierosinājumus attiecībā uz 
vispiemērotāko struktūru. Pēc tam darba grupas vadītājs uzdeva pilsoņiem vienu svarīgu jautājumu, 
proti, vai iespēja iesniegt savas idejas būtu jānodrošina arī citiem dalībniekiem, kas nav pilsoņu 
pārstāvji. 
 
Pēc 10 minūšu pārtraukuma, kas pilsoņiem bija atvēlēts, lai viņi varētu savstarpēji apspriesties, pilsoņu 
runaspersona informēja citus darba grupas locekļus, ka pilsoņi augstu novērtētu iespēju strādāt pie 
atšķirīga dokumenta un ka viņi būtu pateicīgi, ja citu darba grupu locekļi varētu izmantot par pamatu 
viņu ieteikumus, tos paplašināt un uzlabot. Darba grupas vadītājs pauda prieku par šo kopējo 
saprašanos un aicināja pilsoņu pārstāvjus strādāt pie jauna dokumenta, kas atbilstu viņu vēlmēm un ar 
ko viņi nāktu klajā pēcpusdienas sesijā.  Viņš arī atzīmēja vienošanos, ka visi darba grupas locekļu 
ieteikumi tiks labprāt pieņemti ar nosacījumu, ka tie balstās uz pilsoņu ieteikumiem un ka to mērķis ir 
uzlabot šos ieteikumus un pārvērst tos konkrētos secinājumos. 
 

2.2. Pēcpusdienas sesija  
 
Sesija sākās, balstoties uz jaunu dokumentu, kurā par pamatu bija izmantotas pilsoņu vēlmes un kurš 
tika izvirzīts apspriešanai. Darba grupas locekļi jautāja, kā var paust atšķirīgus viedokļus un iebildumus 
pret konkrētām idejām, un par tiesībām ierosināt grozījumus. 
Pēc tam diskusijas dalībnieki pievērsās pirmo trīs priekšlikumu projektu — kas sastāvēja no mērķa un 
konkrētiem pasākumiem tā sasniegšanai — būtībai. 
 
Mērķis Nr. 1. Palielināt pilsoņu līdzdalību un jauniešu iesaistīšanos demokrātijā Eiropas Savienības 
līmenī, lai Eiropas iedzīvotājiem veidotu “pilnīgu pilsonisku pieredzi” un nodrošinātu, ka viņu viedoklis 
tiek uzklausīts arī vēlēšanu starplaikā un ka šī līdzdalība ir efektīva. 
 
Attiecībā uz šo mērķi darba grupas locekļi lūdza pilsoņus paskaidrot, ko nozīmē “ārkārtēji gadījumi” 
saistībā ar ES mēroga referendumu izmantošanu un kādi līdzdalības demokrātijas “esošie instrumenti” 
viņiem ir padomā. Attiecībā uz pirmo jēdzienu pilsoņi minēja tādus jautājumus kā nepieciešamība 
grozīt kādu no līgumiem vai izveidot Eiropas armiju, vai politikas jautājumus, piemēram, to, vai 
kodolenerģija un gāze būtu uzskatāmas par zaļām. Daži darba grupas locekļi atzīmēja, ka viņi nevar 
atbalstīt ideju par Eiropas referendumiem. Kāds darba grupas loceklis minēja iespēju izmantot Šveices 
referenduma modeli, kurā, piemēram, tiek prasīts lai “par” būtu nobalsojušas 2/3 dalībvalstu. Tika 
uzsvērts, ka ir svarīgi izmantot tiešsaistes rīkus un precizēt to, kas var ierosināt ES referendumu 
rīkošanu. Tika atzīmēts, ka referendumu ieviešanai ES līmenī, tāpat kā dažu citu pilsoņu ideju 
īstenošanai, būtu nepieciešams grozīt Līgumus, un tika ierosināts to skaidri minēt dokumenta tekstā. 
Citi darba grupas locekļi ierosināja pastiprināt formulējumu attiecībā uz saikni ar organizētu pilsonisko 
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sabiedrību, kam jau ir oficiāla loma ES lēmumu pieņemšanā un kas darbojas kā tilts starp ES institūcijām 
un pilsoņiem. 
 
Attiecībā uz pilsoņu asamblejām tika ierosināts tās saistīt ar runu par stāvokli Savienībā, lai tās padarītu 
nozīmīgas un pamanāmas. Tika uzsvērta nepieciešamība nodrošināt iekļautību dalībnieku atlasē, kā arī 
iespēju rīkot tematiskas konferences un apspriesties ar pilsonisko sabiedrību un sociālajiem 
partneriem. Pilsoņi atgādināja, ka Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas sākotnējais ieteikums bija daudz 
vērienīgāks. Viņi uzsvēra, ka ir svarīgi pieņemt ES tiesību aktus par pilsoņu asamblejām un ES 
institūcijām noteikt par pienākumu pamatot savu lēmumu neveikt attiecīgus pēcpasākumus, un minēja 
arī iespēju paredzēt tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Viņi arī vērsa uzmanību uz to, ka šajā posmā 
konferencei būtu jākoncentrējas uz to, lai apkopotu visas idejas, kā Eiropu padarīt labāku; nākamajā 
posmā būtu jāpievēršas to īstenošanai.  Attiecībā uz citiem punktiem darba grupas locekļi lūdza 
precizēt, ka mākslīgais intelekts šajā kontekstā būtu izmantojams tikai, lai mazinātu valodu barjeru, un 
priekšlikumos iekļaut ideju par to, ka jaunieši testē ES tiesību aktus, un par strukturālu atbalstu 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Viens no darba grupas locekļiem uzsvēra vietējā, reģionālā un 
valsts līmeņa politiķu būtisko lomu plaisas starp šiem līmeņiem un ES līmeni pārvarēšanā un pauda 
uzskatu, ka ir svarīgi vienlīdz lielā mērā ņemt vērā visu darba grupas locekļu viedokli. 
 
Mērķis Nr.2. Padarīt Eiropas Savienību saprotamāku un pieejamāku un veidot kopīgu Eiropas identitāti. 
 
Attiecībā uz šo mērķi darba grupas locekļi atzinīgi novērtēja punktus par pilsonisko izglītošanu par ES 
un pilsoņu informētības un zināšanu trūkuma novēršanu. Daži darba grupas locekļi uzslavēja ideju par 
īpašu lietotni, kā arī par Eiropas vēstures namu tīkla izveidi visās dalībvalstīs.  Darba grupas locekļi arī 
minēja, ka liela nozīme ir Eiropas vēstures mācīšanai un ES kultūras un valodu daudzveidības 
aizsardzībai. Tika uzsvērta ideja par ES mēroga svētku dienas ieviešanu, lai atzīmētu Eiropas dienu, šajā 
sakarā izskanot ierosinājumam nodrošināt, ka no šādas svētku dienas labumu gūst visi ES strādājošie 
un ka Eiropas nedēļu varētu organizēt ap šo dienu, iesaistot visu ES dalībvalstu parlamentus. Citi darba 
grupas locekļi vērsa uzmanību uz tādiem jautājumiem, kā elektroniskā balsošana, pārredzamība un 
vienkāršība lēmumu pieņemšanā, sociālais dialogs un organizētas pilsoniskās sabiedrības un sociālo 
partneru iesaistīšana, lai stiprinātu demokrātiju darba vietā. 
 
Mērķis Nr. 3. Stiprināt Eiropas demokrātiju, nostiprinot tās pamatus, palielinot dalību Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās, veicinot transnacionālas debates par Eiropas jautājumiem un nodrošinot ciešu 
saikni starp pilsoņiem un viņu ievēlētajiem pārstāvjiem. 
 
Attiecībā uz šo mērķi darba grupas locekļi uzskatīja par svarīgu panākt, ka pilsoņi saprot, kurš par ko 
atbild un kā tiek pieņemti lēmumi Eiropas Savienībā. Tika minēts Eiropas Parlamenta ziņojums par 
vēlēšanu likumu un transnacionāliem sarakstiem un nepieciešamība Eiropā nodrošināt taisnīgas un 
brīvas vēlēšanas. Daži darba grupas locekļi pauda uzskatu, ka transnacionāli saraksti palielinātu pilsoņu 
pilnvaras un veicinātu lielākas Eiropas pilsoniskās telpas izveidi, ar diskusijām par Eiropas uzņemto 
politisko kursu, un tuvinātu Eiropas politiskās partijas vēlētājiem.  Citi darba grupas locekļi savukārt 
uzsvēra, ka viņi nevar atbalstīt transnacionālus sarakstus, un brīdināja, ka varētu palielināties plaisa 
starp pilsoņiem un Eiropas Parlamenta deputātiem un rasties nelīdzsvarotība starp dalībvalstīm. Tika 
norādīts arī uz to, ka viena valsts paneļdiskusija šo ideju neatbalsta. Diskusijas laikā tika apspriesta arī 
iespējamā vadošā kandidāta sistēma, kas būtu saistīta ar transnacionālajiem sarakstiem. Viens no 
darba grupas locekļiem iestājās par to, ka šī sistēma būtu izveidojama politiska procesa rezultātā, nevis 
nosakāma ar tiesību aktiem, un ierosināja mainīt pašreizējo mehānismu, proti, Komisijas 
priekšsēdētāju izraudzītos un ierosinātu Eiropas Parlaments, un Eiropadome šo kandidatūru tad varētu 
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pieņemt vai noraidīt. Tika minēta arī iespēja Eiropas Parlamentam piešķirt likumdošanas iniciatīvas 
tiesības un pastiprinātas izmeklēšanas tiesības. Darba grupas locekļi arī minēja tiesiskuma nozīmi, 
ierosinot budžeta nosacījumu principu piemērot visiem tiesiskuma pārkāpumiem, atcelt veto tiesības 
un paplašināt uzraudzības jomu, tajā ietverot arī pilsoniskās telpas un pulcēšanās brīvības izvērtēšanu. 
Citi diskusijā minētie jautājumi ietvēra Eiropas Parlamenta lomas stiprināšanu, piemēram, piešķirot 
tam iniciatīvas tiesības, plašākas izmeklēšanas tiesības, vienlīdzīgas pilnvaras ar Padomi attiecībā uz 
parādu un nodokļu uzlikšanu, un balsošanas vecuma samazināšanu līdz 16 gadiem, atzīmējot, ka 
pēdējo no minētajiem Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas neatbalstīja. 
 

3. Darba grupas vadītāja noslēguma vārdi 
 
Sanāksmes noslēgumā darba grupas vadītājs pauda gandarījumu par to, ka ir panākta vienošanās par 
darba procesu, un par to, ka lielākajā daļā uzstāšanos par būtību iesniegtie priekšlikumu projekti tika 
atbalstīti. Tad viņš izklāstīja nākamo soļu provizorisko grafiku, par mērķi nosakot darba grupas diskusiju 
slēgšanu nākamajā plenārsēdē. Lai to varētu izdarīt, viņš lūdza visus darba grupas locekļus snieg 
ieguldījumu neoficiālā dokumenta sagatavošanā. Jaunais neoficiālā dokumenta projekts, kas ietvertu 
arī citu darba grupas locekļu iesniegtās idejas, tad tiktu apspriests aprīļa I sesijā. Viņš aicināja pilsoņus 
rūpīgi iepazīties ar neoficiālo dokumentu un visām tā sastāvdaļām, lai nākamajā sanāksmē aktīvi un 
atklāti paustu jebkādus iespējamos iebildumus attiecībā uz konkrētiem priekšlikumu projektu 
aspektiem, jo tas var palīdzēt panākt vienprātību. 
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I PIELIKUMS. 2022. gada 25. marta sanāksmes darba kārtība 
 

 

 
 
 

EIROPAS DEMOKRĀTIJAS JAUTĀJUMU DARBA GRUPAS 
SESTĀS SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA 

 
Piektdien, 2022. gada 25. martā, plkst. 9.00–11.30 un plkst. 14.00–16.00 

(S2.1. telpa, hibrīdformātā) 
 

1. Darba grupas vadītāja ievadvārdi 
 
2. Pilsoņu paneļdiskusiju runaspersonas uzstāšanās 
 
3. Iepazīstināšana ar jauno neoficiālā dokumenta projektu un tā apspriešana, lai 
26. marta plenārsēdē iepazīstinātu ar darba grupas paveikto 
 
4. Darba grupas vadītāja noslēguma vārdi 

 
 

Pielikumā: 
- neoficiālais dokuments. 
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II PIELIKUMS. Eiropas demokrātijas jautājumu darba grupas locekļu saraksts 
 
Vadītājs:             Manfred WEBER (Eiropas Parlaments) 
 

Vārds Uzvārds Pārstāvētā struktūra 
      
Chiara ALICANDRO Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
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 Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Martina BRAMBILLA Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Gari  CAPPELLI Dalībvalstu parlamenti 
Janez CIGLER KRALJ Padome 
Vasco CORDEIRO Reģionu komiteja 
Annemieke DE CLERCK Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
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 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 

Arnaud NGATCHA Vietējais/reģionālais pārstāvis 
Dorien NIJS Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
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 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 

 
 

    
 


