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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

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

2022. gada 18. februārī plkst. 14.00–16.00 

 
1. Sanāksmes vadītāja ievadvārdi  

 
Sanāksme notika attālināti un to straumēja tīmeklī (ieraksts ir pieejams šeit). Tās vadītājs paskaidroja, 
ka šīs sanāksmes mērķis ir pabeigt diskusijas par diviem atlikušajiem darba grupas darbības struktūras 
pīlāriem, proti, Savienības izpildvaru un subsidiaritāti. Viņš arī izklāstīja veicamā darba plānu un 
paziņoja, ka nākamās darba grupas sanāksmes notiks 11. martā, 25. martā un 8. aprīlī (ja tas būs 
nepieciešams). Viņš atkārtoti pauda savu nodomu sagatavot neoficiālu dokumentu ar priekšlikumu 
projektiem, kuru pirms izklāstīšanas pārējiem darba grupas dalībniekiem apspriedīs ar pilsoņiem.  
Attiecībā uz priekšlikumu apstiprināšanu viņš norādīja, ka jāpanāk vienprātība vismaz Eiropas 
Parlamenta, Padomes, Komisijas un valstu parlamentu starpā un vajadzības gadījumā jārisina sarunas 
dažādos konferences darba struktūru līmeņos.  
   

2. Diskusija 
 

2.1. Izpildvara 

Pēc tam darba grupas dalībnieki apsprieda dažādus ES politikas un tiesību aktu īstenošanas aspektus. 
Tika pieminēti pārskatatbildības, pārredzamības un uzticamības principi, un dalībnieki norādīja, ka tiek 
sagaidīta vienota ES noteikumu īstenošana un izpilde. Dalībnieki vērsa uzmanību uz to, ka ES iestādēm, 
valstu valdībām un reģionālajām un vietējām pašvaldībām ir jāsadarbojas, lai īstenošanas process 
noritētu veiksmīgi. Jo īpaši tika atzīmēts, cik svarīga ir dalībvalstu iesaiste, bet Komisijai ir galvenā loma 
palīdzības, uzraudzības un izpildes nodrošināšanā, tostarp ar atsevišķām lietām vēršoties Tiesā. Kā jau 
ir uzsvērts iedzīvotāju ieteikumos, informācijas pieejamības nodrošināšana un efektīvs dialogs starp 
iedzīvotājiem un lēmumu pieņēmējiem ES līmenī ir būtiski faktori, kas ietekmē iedzīvotāju viedokli par 
ES lēmumu īstenošanu.  
 
Dalībnieki bija vienisprātis, ka ir svarīgi nodrošināt ES spēju rīkoties saskaņā ar iedzīvotāju ieteikumiem. 
Daži runātāji uzskatīja, ka šajā ziņā Eiropas Savienības Padomē ir nepieciešama pāreja no vienprātības 
uz kvalitatīvu balsu vairākumu. Divi dalībnieki pauda uzskatu, ka ir iespējams panākt visai daudz, ja jau 
esošos mehānismus elastīgāk un apņēmīgāk izmanto jaunu ES darba kārtībā iekļauto jautājumu 
risināšanai, kā tas bija saistībā ar vakcīnu iepirkumu Covid-19 pandēmijas laikā vai hibrīdās migrācijas 
krīzes pārvaldību uz ES austrumu robežas. Neizslēdzot arī Līguma pārskatīšanu, tika uzsvērts, ka 
Lisabonas līgumā jau ir mehānisms, ko varētu izmantot, piemēram, tas ļauj 2/3 dalībvalstu iecelt savus 
komisārus.  
 
Vairāki runātāji minēja tiesiskuma aizsardzību kā vienu no gadījumiem, kuros ir jānodrošina atbilstība 
ES tiesību aktiem, tā paužot atbalstu iedzīvotāju vēlmei stiprināt ES atbildes reakciju šajā jomā. Tika 
pausti daži aicinājumi Komisijai piemērot spēkā esošo nosacītības regulu, kas saistīta ar ES budžetu, kā 
arī tika ieteikts, piespriežot sodu par pārkāpumiem, rīkoties plašākā mērogā, nekā to paredz 
pašreizējais regulējums. Citos ieteikumos aicināja uzlabot uzraudzības mehānismus un pārskatīt 
lēmumu pieņemšanas procedūras saskaņā ar LES 7. pantu, kā arī respektēt dalībvalstu daudzveidību. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/webstreaming/conference-on-future-of-europe-working-group-on-european-democracy_20220218-1400-SPECIAL-OTHER
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Uzmanība tika vērsta arī uz to, cik svarīga ir ES rīcības uzticamība, kas ļauj ES rādīt piemēru visā pasaulē, 
kā tas jau ir ticis uzsvērts iedzīvotāju ieteikumā par iekšēja tiesiskuma ievērošanas nodrošināšanu. 
 
Daži dalībnieki pieminēja arī citus jautājumus, kas saistīti ar Līguma noteikumu īstenošanu, aicinot ES 
nekavējoties pievienoties Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, kā arī garantēt iniciatīvas tiesības attiecībā 
uz sociālo partneru nolīgumiem. Turklāt atsevišķi dalībnieki aicināja arī samazināt komisāru skaitu un 
palielināt Komisijas atbildību Eiropas Parlamenta priekšā.  
 

2.2. Subsidiaritāte un procedūras 

Diskusijās tika apspriesta arī reģionālo un vietējo pašvaldību loma iedzīvotāju un ES iestāžu vienotības 
palielināšanā un tas, kā varētu pilnveidot ES procedūras un subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principus, lai nodrošinātu, ka lēmumi tiek pieņemti ar pēc iespējas lielāku iedzīvotāju iesaisti un ka to 
ietekme reģionālā un vietējā līmenī tiek pienācīgi ņemta vērā. 
 
Tika izteikti vairāki konkrēti ieteikumi subsidiaritātes, proporcionalitātes un daudzlīmeņu pārvaldības 
principu veicināšanai ES ietvaros, piemēram, Reģionu komitejas lomas palielināšana ES tiesību aktu 
sagatavošanā, tostarp teritoriālās dimensijas iekļaušana ietekmes novērtējumos un daudzlīmeņu 
pārvaldības principa atspoguļošana Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Dalībnieki arī 
apsprieda, kā efektīvāk iesaistīt valstu un reģionālos parlamentus, jo īpaši jomās, kurās reģioniem ir 
likumdošanas pilnvaras, piemēram, izmantojot zaļās vai sarkanās kartītes procedūras, kas ļautu 
noteiktam skaitam parlamentu ierosināt vai bloķēt ES tiesību aktus. Izskanēja arī ieteikums atrast 
jaunus sadarbības veidus, kurus ieviest EP un valstu parlamentu starpā, piemēram, rīkot kopīgas 
plenārsēdes debates par ES budžetu.  
 
Turklāt tika uzsvērts, cik būtiska ir reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvju loma iedzīvotāju informēšanā 
un viņu iesaistīšanā debatēs par ES jautājumiem, kā arī izskanēja ieteikums viņu starpā veicināt iespējas 
veikt viedokļu apmaiņas. Daži dalībnieki norādīja, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu dažās jomās 
vislabāk būtu rīkoties ES līmenī, mudinot arī apsvērt, kurās jomās, ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, 
dalībvalstu kompetences varētu pārcelt uz ES līmeni.  
 
Pildot līdzpriekšsēdētājas pienākumus, Komisijas priekšsēdētājas vietniece D. Šuica aicināja darba 
grupas dalībniekus rūpīgi izskatīt katru pilsoņu ieteikumu un sadalīt tos kopās, lai, vadoties pēc tām, 
veiktu apspriedes. Viņa uzsvēra, ka iedzīvotājiem ir jāspēj pilnībā uzņemties atbildību un apstiprināt 
visus priekšlikumus un ka ir svarīgi ievērot vienotu pieeju visām darba grupām, kas ir saskaņā ar 
konferences struktūrā noteikto metodiku. Citi dalībnieki vairākkārt izteicās, ka iedzīvotāju ieteikumiem 
ir jābūt visa procesa pamatā un ka visu darba grupu darbā jāsaglabā horizontāla pieeja. 
 

3. Sanāksmes vadītāja noslēguma vārdi 
 
Sanāksmes vadītājs norādīja uz pieciem pīlāriem, par kuriem rudenī tika panākta vienošanās un kuri 
šajā sanāksmē tika pabeigti. Viņš apstiprināja, ka, pamatojoties uz Eiropas un valstu pilsoņu 
paneļdiskusiju ieteikumiem un ņemot vērā platformā paustās idejas un darba grupas diskusijas, 
sagatavos neoficiālu dokumentu, kurā būs norādīti konkrēti priekšlikumu projekti. Viņš informēja 
klātesošos, ka vispirms ar pilsoņiem apspriedīs šos priekšlikumus un pēc tam iepazīstinās ar tiem visus 
darba grupas dalībniekus, kam sekos apspriede. Viņš arī pauda vēlmi, ka dažādie iesaistītie varētu 
atrast kontaktpunktus darbam ar priekšlikumu projektiem, un apņēmās veikt nākamos pasākumus, 
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nodrošinot pilnīgu pārredzamību.  Visbeidzot, viņš norādīja, ka darbs pie priekšlikumu projektiem 
turpināsies konferences plenārsēdē un ka valde izstrādās konferences plenārsēdes secinājumus. 
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I PIELIKUMS. 2022. gada 18. februāra sanāksmes darba kārtība 
 

 

 

EIROPAS DEMOKRĀTIJAS DARBA GRUPAS CETURTĀS SANĀKSMES DARBA 
KĀRTĪBA  

 
 

Piektdien, 18. februārī, plkst. 14.00–16.00 
(attālināti) 

 

 
1. Sanāksmes vadītāja ievadvārdi  

 

2. Ar Eiropas demokrātiju saistīto Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas ieteikumu 

prezentācija, kurai sekos debates  

 

3. Diskusija par daudzvalodu digitālās platformas trešo starpposma ziņojumu 

 

4. Viedokļu apmaiņa par Eiropas demokrātiju 

4.1. Izpildvara 

4.2. Subsidiaritāte un procedūras 

 

5. Dažādi jautājumi 

 

 

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

Sanāksmes 
vadītājs:  

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 Vietējā/reģionālā pārstāve 

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 

 


