
 

PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

 

Vērtību, tiesību, tiesiskuma un drošības jautājumu darba grupa, 
kuru vada Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece Věra Jourová 

Piektdien, 2022. gada 7. aprīlī, plkst. 9.00–11.00 Strasbūrā — hibrīdsanāksme 

 

 

1. Sanāksmes atklāšana darba grupas vadītājas vadībā 

 

Darba grupas vadītāja Věra JOUROVÁ sveica visus šīs darba grupas pēdējās sanāksmes dalībniekus un 
norādīja, ka tās mērķis būs panākt iepriekšēju vienprātību par priekšlikumu projektiem. Viņa aicināja 
dalībniekus savas uzstāšanās laikā pievērsties būtiskiem aspektiem, kuriem viņi noteikti nepiekrīt vai par 
kuriem tie vēlas izvirzīt svarīgu jautājumu, un turklāt precizēja, ka sanāksmē nav paredzēts izstrādāt 
konkrētu formulējumu. 
 

Darba grupas vadītāja V. JOUROVÁ paskaidroja, ka viņa kopā ar darba grupas runaspersonām un ar kopīgā 
sekretariāta palīdzību pēc sanāksmes strādās pie priekšlikumu galīgajiem projektiem, kas jāiesniedz 
plenārsēdē. Viņa uzsvēra, ka mērķis ir panākt vienprātību par pēc iespējas vairāk priekšlikumu un ka 
nepārprotamu iebildumu gadījumā attiecīgais jautājums tiks nodots konferences valdei. Jebkurā gadījumā 
pilsoņu ieteikumiem arī turpmāk vajadzētu būt galvenajam priekšlikumu pamatam. 
 

Visbeidzot, darba grupas vadītāja atgādināja par nākamajiem procesa posmiem — pēdējā pilnsapulce notiks 
29.–30. aprīlī un noslēguma pasākums notiks 9. maijā. 
 

 

2. Runaspersonu uzstāšanās 

 

Darba grupas runaspersonas paskaidroja pēdējās izmaiņas, kas veiktas priekšlikumu projektos, un uzsvēra, 
ka projektu struktūra ir saglabāta, bet tajos ir izdarīti būtiski grozījumi, lai nodrošinātu, ka priekšlikumi ir 
konkrētāki un atbilst iedzīvotāju ieteikumiem. Tās arī uzsvēra, ka ir svarīgi, lai priekšlikumi nebūtu atrauti no 
konteksta, un šajā pēdējā sanāksmē priekšlikumu redakcija būtu jāpabeidz. 
 

 

3. Diskusija par pārskatītajiem priekšlikumu projektiem, kas iekļauti pielikumā, nolūkā tos iesniegt 
2022. gada 8. un 9. aprīļa plenārsēdē 

 

Debašu laikā darba grupa plaši apsprieda pirmo priekšlikumu. Dalībnieki apsprieda to, ka tiek svītrota 
atsauce uz ekonomisko izmaksu un ieguvumu analīzi, kas veicama paplašināšanās gadījumā, un debatēja 
par attiecīgā Nīderlandes pilsoņu ieteikuma nozīmi. Cita starpā tika apspriesti šādi jautājumi: Eiropas 



Savienības vietējo biroju izveide, juridiska pienākuma pievienoties cilvēktiesību konvencijām noteikšana ES, 
atsauces uz sociālo tiesību pīlāru pievienošana un tiesiskuma jautājumu iekļaušana Eiropas pusgadā. 
 

Vispārīgāk tika apspriests arī jautājums par priekšlikumu pārklāšanos ar citu darba grupu priekšlikumiem; 
daži locekļi uzsvēra, ka ir jānodrošina saskaņotība starp visām darba grupām, jo īpaši digitālās pārkārtošanās 
un spēcīgākas ekonomikas, sociālā taisnīguma un nodarbinātības jautājumu darba grupām.  
 

Tā kā diskusija par pirmo priekšlikumu ieilga, darba grupa nepaguva izskatīt citus priekšlikumus. 
 

 

4. Darba grupas vadītājas noslēguma vārdi 
 

Sanāksmes noslēgumā darba grupas vadītāja Věra JOUROVÁ pateicās dalībniekiem par viņu vērtīgo 
ieguldījumu. Viņa pauda nožēlu par to, ka darba grupa nepaguva izskatīt visus priekšlikumus, un tāpēc 
ierosināja nākamajā dienā sasaukt papildu sanāksmi. Ja tas nebūs tehniski iespējams, dalībniekiem jānosūta 
rakstiski komentāri, lai tos varētu ņemt vērā pirms pēdējās plenārsēdes. Darba grupas vadītāja V. JOUROVÁ 

uzsvēra, ka visi komentāri tiks pienācīgi ņemti vērā. 
 

 

NB: papildus 7. aprīļa sanāksmei tika sasauktas vēl divas sanāksmes — attiecīgi 8. un 9. aprīlī. 8. aprīļa 
sanāksmē tika noteikti tie priekšlikumu projekti, par kuriem varētu tikt panākta iepriekšēja vienprātība, tos 
nemainot, tie, kuros būtu jāveic nelielas izmaiņas, lai panāktu iepriekšēju vienprātību, un tie, pret kuriem 
viens vai vairāki plenārsēdes dalībnieki iebilstu (tādu nebija). 9. aprīļa sanāksmē, kurā piedalījās darba 
grupas vadītāja, runaspersonas, pa vienam pārstāvim no katras plenārsēdes sastāva grupas, kā arī kopīgais 
sekretariāts, tika pabeigti tie priekšlikumu projekti, kuros bija vajadzīgas nelielas izmaiņas.  


