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PROTOKOLA KOPSAVILKUMA PROJEKTS 

Darba grupa “ES pasaulē” 
 

Sanāksmi vada Hans Dahlgren, Zviedrijas Eiropas lietu ministrs 
2022. gada 21. janvārī, plkst. 14.00–16.00 

 
 
 

1. Priekšsēdētāja ievadvārdi 
 
Priekšsēdētājs Hans Dahlgren atklāja šo hibrīdsanāksmi attālināti no Stokholmas un lūdza 
Konferences kopīgā sekretariāta pārstāvim Richard Corbett palīdzēt ar runātāju sazvanīšanu telpā. 
Viņš atgādināja, ka sanāksmes sagatavošanas posmā aicināja iedzīvotāju pārstāvjus iesniegt 
tematus un jautājumus diskusijai, kuri tika izsniegti kopā ar darba kārtību. Balstoties uz šiem 
ieteikumiem, viņš ierosināja sadalīt diskusiju trijās tēmās (pirms tika saņemti konkrēti priekšlikumi no 
pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvjiem), katrai atvēlot pusstundu un paredzot, ka prioritāte ir pilsoņu 
pārstāvjiem, kuri piedalās pilsoņu paneļdiskusijās. 
 
1. tēma Pašpaļāvība un noturība 
2. tēma ES kā starptautiskais partneris 
3. tēma Stipra ES mierīgā pasaulē 
 
 
2. Īss izklāsts par "ES pasaules mērogā" instrumentiem un institūcijām. 
 
Klāt neesot Josep Borell, ES Augstajam pārstāvim un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniekam, 
kurš nevarēja pievienoties darba grupas sanāksmei, sanāksmes vadītājs prezentēja ES ārējo 
attiecību galvenos elementus –, kā minētās attiecības darbojas un kā tiek pieņemti lēmumi. 
 
 
3. Diskusijai 
 
1. tēma: Pašpaļāvība un noturība 
(Saņemti 4 jautājumi no pilsoņiem)  
 
Pilsoņi pieminēja ES kā spēcīgu starptautisko partneri tirdzniecībā un politiskajās attiecībās, kas 
izmanto savu kolektīvo spēku, lai veicinātu Eiropas vērtības ārvalstīs, tirdzniecības politikas jomā 
visu centienu centrā izvirzot cilvēktiesības, sociālās un vides vērtības. Tika pieminēta arī veiksmīga 
tirdzniecība ar citiem lieliem dalībniekiem kā Ķīna un ASV. Uzmanība tika vērsta arī uz 
nepieciešamību pēc spēcīgākas drošības un aizsardzības politikas, apsverot iespēju veidot kopēju 
armiju, un uz spēku apvienošanu kiberdrošības jomā.  
 
 Atbildot uz jautājumiem, diskusijas centrā izvirzījās šādi temati: 

• nepieciešamība izmantot tirdzniecības nolīgumus kā ietekmes līdzekļus; 
• nepieciešamība nodrošināt pieeju izejvielām un sasniegt enerģētisko pašpietiekamību; 
• pārtikas apgāde; 
• Eiropas Savienības ārējā diplomātija, darbs ar EĀDD un AP/PV. 
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Sanāksmes vadītājs Hans Dahlgren apkopoja diskusijā sacīto, atgādinot, ka darba grupas darbam 
būtu jāvainagojas ar ziņojumu, kas atspoguļotu pilsoņu pienesumu. Tam būtu jābūt aktuālam un 
balstītam uz pilsoņu priekšlikumiem.  
 
2. tēma: ES kā starptautiskais partneris 
(2 pilsoņu jautājumi, kas vērsti uz vērtībām un standartiem) 
 
Pilsoņi uzsvēra, ka nepieciešams labāk uzraudzīt un nodrošināt esošo noteikumu ievērošanu. Viņi arī 
norādīja, ka būtu nepieciešams vairāk izmantot ekspertu viedokļus, lai labāk informētu iedzīvotājus par 
atsevišķiem jautājumiem. 
 
Šajās debatēs tika izcelti vairāki mērķi: 

• ES ir spējīga veicināt starptautiskas pārmaiņas kā globāla dalībniece (Parīzes klimata nolīgums 
kā piemērs tam, ka ES var izmantot savu kolektīvo spēku, lai pārliecinātu ASV un Ķīnu); arī 
tirdzniecības nolīgumi var tikt izmantoti, lai veicinātu pārmaiņas un uzlabotu cilvēka 
pamattiesību ievērošanu; 

• rādīt piemēru, uztverot nopietni Eiropas zaļo kursu un izpildot savas apņemšanās; 
• noteikumos balstītai starptautiskajai kārtībai ir jābūt ES mērķu centrā; 
• ES ir jāizmanto savas regulatīvās pilnvaras kā globālo standartu noteicējai; 
• ES ir jārīkojas gan globāli, gan reģionālā un apkaimes līmenī.  

 
Sanāksmes vadītājs noslēdza 2. tēmas apspriedi ar šādu secinājumu: ES vērtības pasaules mērogā 
var veicināt dažādos veidos, taču viens no izaicinājumiem ir tāds, ka tikai daži cilvēki zina par tiem 
visiem.  
 
3. tēma: Stipra ES mierīgā pasaulē 
 
Pieminēta tika iedzīvotāju pastāvīgā interese par Frontex – tā funkcijām un kā to turpmāk izmantot. 
Šajā diskusijā darba grupas dalībnieki īpaši uzsvēra: 

• nepieciešamību pēc kopējas nostājas vairākās jomās, piemēram, aplikšanas ar nodokļiem un 
uzņēmējdarbības jomās; 

• to, cik svarīgi ir veidot attiecības ar Rietumbalkāniem;  
• jaunu dalībvalstu uzņemšanu un Šengenas zonas turpmāku paplašināšanu;  
• nepieciešams izveidot ES drošības spēkus un/vai stiprināt sadarbību ar NATO, vai izveidot ES 

aizsardzības fondu un ES ātrās izvietošanas spējas; 
• jāievieš kvalificēta vairākuma balsošana, lai paātrinātu lēmumu pieņemšanu un izvairītos no 

situācijas, kurā ES ir paralizēta, jo nepanāk vienprātību. 
 
 
4. Priekšsēdētāja noslēguma runa 
 
Sanāksmes vadītājs pateicās darba grupas dalībniekiem un jo īpaši pateicās par pienesumu pilsoņu 
pārstāvjiem, kuri piedalījās. 
 
Atbildot uz ieteikumu priekšlikumus grupēt pēc luksofora principa atbilstoši tam, cik viegli tos būtu 
ieviest, viņš norādīja, ka šo ideju apspriedīs ar valdi, taču piedevām uzsvēra to, ka varētu būt 
sarežģīti panākt vienošanos par šādu sadalījumu. Viņš atkārtoti uzsvēra, ka pilsoņu pārstāvjiem būtu 
diskusiju laikā būtu jāizsakās vairāk.  
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Viņš paziņoja, ka pēdējā Eiropas pilsoņu paneļdiskusija par šo tematu tiks organizēta Māstrihtā  
š. g. 11., 12. un 13. februārī, kuras laikā paneļdiskusijas dalībnieki pabeigs savu ieteikumu izstrādi, 
lai tie tiktu prezentēti nākamajā plenārsēdē. Nākamā sanāksme norisināsies piektdien, 11. martā. 
Sanāksmes struktūra tiks balstīta uz minētās pilsoņu paneļdiskusijas rezultātiem. Darba grupas 
WhatsApp grupa tiks izmantota turpmākām diskusijām līdz nākamajai tikšanās reizei š. g. 11. martā. 
 

 
i Dalībnieku skaits: 
 
Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvji: 9 
Vietējo paneļdiskusiju/pasākumu pārstāvji: 4 
Pilsoniskā sabiedrība (sociālie partneri, Eiropas Reģionu komiteja, EESK): 6 
Padome: 4 
Dalībvalstu parlamenti: 11 
Eiropas Parlaments: 7 
Komisija: 0 
 
Dzimumu līdzsvars: 30 vīrieši un 11 sievietes 


