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Konferences par Eiropas nākotni valdes otrās sanāksmes kopsavilkuma ziņojums 

Trešdiena, 2021. gada 7. aprīlis 

17.00-20.00, Eiropas Parlamenta Spinelli ēka (sanāksmju telpa 5G3, hibrīdsanāksme) 

Dalībnieki: skatīt dalībnieku sarakstu pielikumā 

Kopsavilkums un secinājumi 
 
Konferences par Eiropas nākotni valde savu otro sanāksmi rīkoja 2021. gada 7. aprīlī Eiropas 
Parlamenta Spinelli ēkā (hibrīdformātā). 
 

Otrās sanāksmes līdzpriekšsēdētāji bija Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par 
demokrātiju un demogrāfiju DUBRAVKA ŠUICA, Portugāles ES lietu valsts sekretāre Ana Paula 
Zacarias un EP deputāts Guy Verhofstadt. Sanāksmi atklāja un slēdza Guy Verhofstadt. 
 

Pēc tam, kad tika ieviesti pielāgojumi, kurus iepriekšējā sanāksmē lūdza pārstāvji, un Komisijas 

dienesti sniedza papildu skaidrojumus un atbildes, valde apstiprināja daudzvalodu digitālo 

platformu, tostarp hartu, un vizuālo identitāti, par ko ir vienojušies visu trīs iestāžu 

komunikācijas dienesti un ko ir apstiprinājis kopīgais sekretariāts, lai to oficiāli atklātu 

2021. gada 19. aprīlī. 
 

Valde bez izmaiņām apstiprināja līdzpriekšsēdētāju ierosināto valdes darba metožu projektu. 
 

Līdzpriekšsēdētājs Guy Verhofstadt izklāstīja savu konferences reglamenta priekšlikumu. 

Pamatojoties uz sekojošām diskusijām un gaidāmajiem valdes pārstāvju un novērotāju 

rakstiskajiem pienesumiem, kopīgais sekretariāts sagatavos konferences reglamenta projektu 

un iesniegs to līdzpriekšsēdētājiem, lai nākamajā valdes sanāksmē tiktu izklāstīts 

līdzpriekšsēdētāju kopīgs priekšlikums un reglamentu apstiprinātu, vēlākais, līdz 9. maijam. 
 

Visu triju iestāžu komunikācijas dienestiem ir uzdots sagatavot kopīgu priekšlikumu 

atklāšanas pasākumam 9. maijā un ar kopīgā sekretariāta starpniecību to iesniegt 

līdzpriekšsēdētājiem, lai nākamajā valdes sanāksmē apstiprinātu programmas projektu. 
 

Nākamā valdes sanāksme notiks 22. aprīlī. 
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Sanāksmi atklāja EP deputāts Guy Verhofstadt (līdzpriekšsēdētājs). 

 

1. Daudzvalodu digitālās platformas (tostarp hartas) apstiprināšana 

Šo darba kārtības punktu par digitālo platformu vadīja Komisijas priekšsēdētājas vietniece 

Dubravka Šuica (līdzpriekšsēdētāja). Priekšsēdētāja uzsvēra, ka valdes iepriekšējā sanāksmē 

izvirzītie jautājumi tiek izskatīti tā, lai platforma varētu sākt darboties 19. aprīlī un sākt 

reģistrēšanu trīs nedēļas pirms konferences atklāšanas pasākuma 9. maijā. Viņa īpaši izcēla 

šādus aspektus: 

 ir divi jauni temati (par migrāciju un par izglītību, kultūru, jaunatni un sportu), tādējādi 

sarakstā ir 10 temati; daži temati tika pielāgoti, lai skaidri norādītu uz tiesiskumu un 

drošību, kā arī sociālo taisnīgumu un nodarbinātību; 

 platformas nodaļa nodrošinās informāciju un dokumentus par konferenci, tostarp par 

konferences pārvaldību, galvenos dokumentus un atbalstu digitālās platformas 

izmantošanā; 

 attiecībā uz iedzīvotāju līdzdalību ārpus ES – platforma netiks ģeogrāfiski bloķēta, un 

moderatori piemērotu pragmatisku pieeju. Tika uzsvērts, ka tas arī ir svarīgi, lai dotu 

iespēju piedalīties ES pilsoņiem ārpus ES. Tomēr moderatori rūpīgi pārbaudīs, vai 

diskusija notiek saskaņā ar konferences parametriem, un vajadzības gadījumā saturu 

varētu izslēgt no analīzes vai var apsvērt papildu pasākumus; 

 attiecībā uz neoficiālo valodu lietošanu viņa uzsvēra, ka platforma darbojas oficiālajās 

valodās, bet ir ieviesti tehniski risinājumi, kas ļauj attiecīgajām dalībvalstīm atbalstīt 

platformu, lai ātri atklātu, tulkotu un augšupielādētu šos pienesumus. 

 

Eiropas Komisijas komunikācijas ģenerāldirektore un ģenerāldirektores vietniece tika 

aicinātas sniegt papildu skaidrojumus par iepriekš iesniegtajiem jautājumiem un jauniem 

komentāriem, kurus sanāksmes laikā izteica valdes locekļi. Viņas sniedza šādas piezīmes: 

 attiecībā uz ļaunprātīgas izmantošanas jautājumu – ir ieviesti vairāki pasākumi. 

Daudzvalodu moderatorkomanda sekotu tam, lai neuzrastos troļļi, viltus ziņas un 

naida runa. Moderācija tiktu veikta ex post pārredzamā veidā. Lietotāji varēs arī paši 

ziņot par nepiemērotu saturu, un kvotu sistēma dienas aktivitātēm varētu novērst to, 

ka boti vai citas organizētas kampaņas destabilizē platformu. Satura izņemšanas 

ātruma ziņā mērķis būtu to izdarīt vienā dienā dažu stundu laikā; 

 jautājumā par platformā ievietoto pienesumu analizēšanu – to veikt palīdzēs Komisijas 

Kopīgā pētniecības centra izstrādātais mākslīgais intelekts tekstizraces jomā. Tas 

neaizstās cilvēkfaktoru, bet palīdzēs pirmajā posmā apzināt, šķirot un klasificēt idejas 

un priekšlikumus. Tāpēc visi pasākumi būtu jāreģistrē un par tiem būtu jāziņo 

platformā. Pasākumu rīkotājiem diskusiju rezultātā jāformulē konkrētas idejas. Pēc 

tam tās tiks pārveidotas par pieejamiem ziņojumiem, kuru galīgo redakciju izstrādās 

kopīgais sekretariāts valdes uzraudzībā. No idejām un pasākumiem gūtie analītiskie 

ziņojumi tiks izmantoti pilsoņu paneļdiskusijās un plenārsēdēs; 
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 attiecībā uz valstu pasākumiem – tie tiks skaidri norādīti un būs identificējami, un būs 

īpašs kontaktpunkts, kas ļaus veidot pasākumus; 

 attiecībā uz parādīto pienesumu sarindojumu – būtu redzams to cilvēku skaits, kuri 

komentē un pauž atbalstu, un regulāri būtu pieejama reāllaika statistika par 

pienesumiem. Lietotājiem būs arī citas iespējas, kā sekot līdzi tam, kas notiek ar viņu 

pienesumu, un saņemt atsauksmes, tostarp, izmantojot paziņojumus un biļetenus; 

 attiecībā uz valsts un iestāžu pasākumu pamanāmību – būs krāsu kodu sistēma un 

kontaktpunkts, kas ļaus rīkot pasākumus; 

 visiem pasākumiem, tostarp tiem, ko organizē citi partneri un NVO, palīdzēs palīdzības 

dienests, kurā visiem organizatoriem būs pieejami rīku komplekti un ieteikumi par to, 

ko darīt un ko nedarīt. Līdz ar konferences logotipu var parādīties arī organizatoru pašu 

logotipi, ja vien uz konferences vizuālo identitāti vienmēr norāda izveidotais 

konferences logotips; 

 attiecībā uz iespējamām tiesībām pārsūdzēt moderatoru lēmumus – īpašu sensitīvu 

lietu gadījumā jautājumu iesniegs kopīgajam sekretariātam. 

 

Līdzpriekšsēdētājs Guy Verhofstadt norādīja, ka lielākā daļa iepriekš pausto bažu ir ņemtas 

vērā un platformai varētu dot zaļo gaismu. Viņš paredzēja, ka valdei, iespējams, būs jārisina 

problemātiski jautājumi, kas radīsies nākotnē, jo šis rīks būs konferences novatoriskais 

"spararats". 

Līdzpriekšsēdētāja Ana Paula Zacarias piekrita, ka pielāgojumi ir aptvēruši lielāko daļu pausto 

bažu, un pateicās Komunikācijas ĢD par atbildēm un lielajiem centieniem nodrošināt šo 

svarīgo rīku. Viņa arī uzsvēra, ka ir svarīgi 19. aprīlī sākt šā jaunā rīka darbību un ka vajadzības 

gadījumā laika gaitā var ieviest iespējamus pielāgojumus un izmaiņas. 

Priekšsēdētāja Dubravka Šuica noslēgumā norādīja, ka valde ir gatava to apstiprināt. 

Priekšsēdētāja piebilda, ka darbība tiks sākta ar preses konferenci, kurā tiks prezentēta 

platforma, bet pirms tās būs kopīgs viedokļraksts un plašsaziņas līdzekļu kampaņa. 

 

Secinājums 

Pēc tam, kad tika ieviesti pielāgojumi, kurus iepriekšējā sanāksmē lūdza pārstāvji, un 

Komisijas dienesti sniedza papildu skaidrojumus un atbildes, valde apstiprināja 

daudzvalodu digitālo platformu, tostarp hartu, un vizuālo identitāti, par ko ir vienojušies 

visu trīs iestāžu komunikācijas dienesti un ko ir apstiprinājis kopīgais sekretariāts, lai to 

oficiāli atklātu 2021. gada 19. aprīlī. 
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2. Valdes darba metožu apstiprināšana un iepazīstināšana ar konferences plenārsēžu, 

tostarp ES pilsoņu paneļdiskusiju, reglamentu 

Šo darba kārtības punktu vadīja Portugāles valsts sekretāre Ana Paula Zacarias 

(līdzpriekšsēdētāja). Priekšsēdētāja uzsvēra, ka reglamenta pamats ir kopīgā deklarācija un ka 

konferences reglamentu veidos trīs pamatelementi: valdes darba metodes, pilsoņu līdzdalība 

(daudzvalodu digitālā platforma un Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas) un konferences 

plenārsēde. 

Priekšsēdētāja iepazīstināja ar galvenajiem elementiem nodaļā par valdes darba metodēm 

(valdes sastāvs, darbības kārtība, kopīgais sekretariāts, iespēja piesaistīt ekspertus, 

paziņojumi par sanāksmēm, kalendārs un darba kārtība, dokumentācija, sanāksmju norise, 

pārredzamība un sanāksmju norises vieta). 

Priekšsēdētāja aicināja ātri pieņemt lēmumu par reglamentu, šīsdienas sanāksmē apstiprinot 

valdes darba metodes, un turpmākajās nedēļās izanalizēt pārējos divus pamatelementus, lai, 

vēlākais, līdz 9. maijam apstiprinātu visu reglamentu kopumā. 

Turpmākajā diskusijā cita starpā tika izvirzīti jautājumi par: 

 novērotāju, jo īpaši sociālo partneru, līdzdalību un lomu valdē un iespējamu 

organizētas pilsoniskās sabiedrības uzaicināšanu uz valdes sanāksmēm; 

 iespēju novērotājiem piedalīties valdes sagatavošanas darbā; 

 iespēju aizvietot pārstāvjus vai novērotājus; 

 pamatu konferences plenārsēdes secinājumiem, ko izstrādās valde; 

 termiņiem, kādos jānosūta dokumenti valdes sanāksmēm; 

 ekspertu lomu. 

Atbildot priekšsēdētāja uzsvēra šādus aspektus: 

 attiecībā uz uzaicināto novērotāju dalību priekšsēdētāja atsaucās uz kopīgās 

deklarācijas formulējumu, ko nevar mainīt darba metodēs, bet norādīja, ka praksē 

valde centīsies būt pēc iespējas pārredzamāka un iekļaujošāka un principā turpināt 

līdzšinējo praksi uzaicināt uz visām valdes sanāksmēm novērotājus no Reģionu 

komitejas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un sociālajiem partneriem; 

 valdes sanāksmes sagatavo līdzpriekšsēdētāji; vajadzības gadījumā viņi sazināsies ar 

pastāvīgajiem un uzaicinātajiem novērotājiem, lai lūgtu to pienesumu vai apspriestos; 

 kā norādīts visu triju priekšsēdētāju ielūguma vēstulē uz pirmo valdes sanāksmi, nevar 

aizstāt ne pārstāvjus, ne novērotājus; kompromisa garā, ja viņi nevar piedalīties, kāds 

cits var sekot sanāksmei viņu vietā, bet tikai klausīšanās režīmā; 
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 kopīgajā deklarācijā nav paredzēta pilsoniskās sabiedrības organizāciju dalība valdē; 

tomēr tām vajadzētu būt pārstāvētām konferences plenārsēdē; 

 dokumenti tiks nosūtīti divas darbdienas iepriekš; 

 darba metodēs ir paredzēta iespēja piesaistīt un uzaicināt ekspertus; šis jautājums tiks 

risināts jo īpaši saistībā ar pilsoņu paneļdiskusiju rīkošanu; 

 jautājumi par konferences plenārsēdes secinājumiem būtu jārisina konferences 

plenārsēdes noteikumu nodaļā. 

 

Secinājums 

Valde bez izmaiņām apstiprināja līdzpriekšsēdētāju ierosināto valdes darba metožu 

projektu. 

 

Nākamajā šā darba kārtības punkta daļā līdzpriekšsēdētājs Guy Verhofstadt iepazīstināja ar 

savu priekšlikumu par pārējiem reglamenta pamatelementiem, konkrēti, konferences 

plenārsēdi un pilsoņu līdzdalību (pilsoņu paneļdiskusijām un digitālo platformu). Viņš izklāstīja 

šā priekšlikuma galvenos elementus attiecībā uz konferences principiem, pilsoņu pasākumiem 

un pilsoņu paneļdiskusijām, atgriezeniskās saites mehānismu, jauniešu līdzdalību, digitālo 

platformu, konferences plenārsēdes sastāvu un organizāciju, pārredzamību un secinājumu 

izklāstu. 

Attiecībā uz pilsoņu paneļdiskusijām viņš ierosināja, ka noteikumos tiktu paredzēti tikai 

galvenie principi un precīzu praktisko organizāciju varētu izklāstīt atsevišķā dokumentā. 

Līdzpriekšsēdētājas Ana Paula Zacarias un Dubravka Šuica pateicās līdzpriekšsēdētājam Guy 

Verhofstadt par viņa priekšlikumu, kas vēl jāapspriež un jāanalizē kopā ar citiem pārstāvju un 

novērotāju pienesumiem. Ana Paula Zacarias arī atgādināja, ka reglamenta pamatā ir kopīgā 

deklarācija, un uzsvēra aicinājumu izveidot "kompaktu pārvaldības struktūru". Dalībnieki tika 

aicināti turpmākajās debatēs paust savu viedokli, komentārus un idejas un tuvākajās dienās 

iesniegt savu pienesumu rakstiski, lai līdzpriekšsēdētāji varētu izstrādāt kopīgu priekšlikumu, 

ar ko iepazīstinās nākamajā valdes sanāksmē. 

Turpmākajā diskusijā cita starpā tika izvirzīti jautājumi par: 

 konferences plenārsēdes apmēru un sastāvu un tās komponentiem; 

 konferences plenārsēdes lomu un tās secinājumiem; 

 Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju sastāvu un atlasi; 

 saikni starp digitālajā platformā saņemtajiem pienesumiem un pilsoņu paneļdiskusijas 

un plenārsēdes darba kārtību; 

 kandidātvalstu un citu valstu, kurām ir ciešas attiecības ar ES, līdzdalību; 
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 konferences laika grafiku, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas situāciju. 

Atbildot priekšsēdētāja Ana Paula Zacarias aicināja īstenot pragmatisku pieeju, lai 

noteikumus varētu apstiprināt, vēlākais, līdz 9. maijam, un atgādināja, ka konference 

galvenokārt ir vērsta uz pilsoņiem. 

 

Secinājums 

Līdzpriekšsēdētājs Guy Verhofstadt izklāstīja savu konferences reglamenta priekšlikumu. 

Pamatojoties uz sekojošām diskusijām un gaidāmajiem valdes pārstāvju un novērotāju 

rakstiskajiem pienesumiem, kopīgais sekretariāts sagatavos konferences reglamenta 

projektu un iesniegs to līdzpriekšsēdētājiem, lai nākamajā valdes sanāksmē tiktu izklāstīts 

līdzpriekšsēdētāju kopīgs priekšlikums un reglamentu apstiprinātu, vēlākais, līdz 9. maijam. 

 

 

3. 9. maija pasākums 

EP deputāts Guy Verhofstadt (līdzpriekšsēdētājs) vadīja šo darba kārtības punktu un uzsvēra 

konferences atklāšanas pasākuma 9. maijā galvenos aspektus: 

 pasākums notiks Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā; 

 tas tiks rīkots hibrīdformātā (un ilgs aptuveni 2 stundas) – tādējādi tas būs moderns, 

dinamisks un oriģināls pasākums skatītājiem; 

 visu triju iestāžu attiecīgie komunikācijas dienesti ar kopējā sekretariāta starpniecību 

iesniegs priekšlikumu nākamajā valdes sanāksmē. 

 

 

Secinājums 

Visu triju iestāžu komunikācijas dienestiem ir uzdots sagatavot kopīgu priekšlikumu 

atklāšanas pasākumam 2021. gada 9. maijā un ar kopīgā sekretariāta starpniecību to 

iesniegt līdzpriekšsēdētājiem, lai nākamajā valdes sanāksmē apstiprinātu programmas 

projektu. 
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Priekšsēdētājs norādīja, ka pirms konferences darbības uzsākšanas ir jāieplāno valdes 

sanāksme, lai apstiprinātu reglamentu un pieņemtu sanāksmju kalendāru. Nākamā valdes 

sanāksme notiks 22. aprīlī 1. 

 

Secinājums Nākamā valdes sanāksme notiks 22. aprīlī. 

 

EP deputāts Guy Verhofstadt (līdzpriekšsēdētājs) slēdza sanāksmi. 

 

 

Kontaktpersona: Eva-Maria Poptcheva, kopīgā sekretariāta locekle 

  

                                                           
1 Saskaņā ar līdzpriekšsēdētāju vienošanos. 
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Pielikums 

List of participants: 

  

CO-CHAIR 
 

Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE), 
Member of the European Parliament 

  

CO-CHAIR  Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

CO-CHAIR  Ms Dubravka ŠUICA, (remote participation) 
Vice-President of the European Commission 

  

Representative  Mr Manfred WEBER, (remote participation) 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

Representative  Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, (remote participation) 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

Representative  Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative  Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative  Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation) 
Vice-President of the Commission  

  

Representative  Ms Vĕra JOUROVÁ, (remote participation) 
Vice-President of the Commission  

  

  

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS  
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND  
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI, (remote participation) 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ  
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (remote participation) 
State Secretary for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr. Hans DAHLGREN (SE), (remote participation) 
Minister for EU Affairs 
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OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

OBSERVER Ms Sofie WILMÈS (BE), (excused) 
Minister for Foreign Affairs and Deputy Prime Minister 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation) 
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da República  

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Questions of the Bundesrat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation) 
Chairman of the EU Affairs Committee of the German Bundestag 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI), (remote participation) 
Chairman of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation) 
Chairman of the Commission for International Relations and European Affairs 
of the Drzvni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation) 
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, (remote participation) 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER, (excused) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI, (remote participation) 
Secretary General of ETUC  
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