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ATJAUNINĀJUMS Konferences par Eiropas nākotni ietvaros rīkoto Eiropas 
pilsoņu paneļdiskusiju praktiskā kārtība 

 

 

Konferences par Eiropas nākotni ietvaros notiks gan tiešsaistes, gan bezsaistes pasākumi, 
kurus rīkos Eiropas iestādes, valsts, reģionālās un vietējās iestādes, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas un pilsoņi un kuru rezultātus apkopos, analizēs un publicēs digitālajā platformā. 
Konferences centrālais elements būs Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas par galvenajiem 
konferences tematiem. Virkne paneļdiskusiju, kuru dalībnieki pēc nejaušības principa tiks 
atlasīti  tā, lai reprezentētu ES daudzveidīgo sabiedrību, notiks vairākās apspriežu sesijās, 
tajās izstrādās idejas un ieteikumus, kas pēc tam tiks izmantoti konferences vispārējās 
apspriedēs, jo īpaši plenārsēdēs un visbeidzot – ziņojumā par konferences galīgo iznākumu. 

 
1. Pilsoņu atlase pēc nejaušības principa, lai atspoguļotu ES sabiedrības daudzveidību 

 

 Lai ar ticamas metodikas palīdzību nodrošinātu daudzveidību un pamatojoties uz pieredzi, 
kas iegūta nu jau daudzskaitlīgās pilsoņu sanāksmēs vietējā, valsts un Eiropas līmenī,  dalībai 
paneļdiskusijās pilsoņi tiks atlasīti pēc nejaušības principa, lai sastāvs atspoguļotu 
daudzveidīgo ES sabiedrību (dažādu grupu pārstāvības nodrošināšanai tiks izmantoti 
5 kritēriji: valstspiederība, pilsētas/lauku iedzīvotāji, sociālekonomiskā izcelsme, dzimums un 
vecums).  

 

 Atlasē tiks ņemts vērā viss iedzīvotāju kopums (tikai ES pilsoņi). Ar viņiem vairākos raundos 
sazināsies telefoniski (izmantojot fiksēto un mobilo tālruņu numurus, kas ģenerēti pēc 
nejaušības principa), lai izskaidrotu mērķi un iegūtu viņu piekrišanu piedalīties. Ja pilsoņi 
piekritīs, viņi saņems pilnvarojuma vēstuli, kurā būs paskaidrots, kas tieši no viņiem tiek 
gaidīts, un visa procesa gaitā viņiem tiks sniegta profesionāla palīdzība un atbalsts.   

 

 Katrā Eiropas pilsoņu paneļdiskusijā piedalīsies 200 pilsoņi, un šāds skaitlis ir izvēlēts, lai 
līdzsvarotu daudzveidību (kas ir lielāka, ja lielāks ir dalībnieku skaits) un apspriešanās 
vieglumu (jo optimālā gadījumā darbs notiek gan plenārsesijās, gan darba grupās) un lai 
ņemtu vērā līdzsvarotās proporcionalitātes principu, pēc kura tiek veidots EP sastāvs.  

 

 Ņemot vērā, ka Konferencē par Eiropas nākotni ir iecerēts īpaši pievērsties jaunatnei, trešā 
daļa no katras pilsoņu paneļdiskusijas būs 16–25 gadus veci pilsoņi. Turklāt tiks izveidota 
īpaša saikne starp šo jauniešu grupu un Eiropas Jaunatnes dienām. 

 

 Gadījumatlases rezultātā būtu jāpanāk plaša pilsoņu līdzdalība, tostarp jāiesaista tie, kuri 
parasti neiesaistās ar Eiropas lietām saistītos pasākumos. Tāpēc atlasei tiks izmantota 
metodika, ar kuras palīdzību, izmantojot profesionālas un labi apmācītas komandas, tiks 
veidota atbilstoša iesaiste ar uzrunātajiem pilsoņiem. Komisija ir noslēgusi līgumu ar ārēju 
uzņēmumu par dalībnieku gadījumatlasi. Tiem šajā darbā palīdzēs arī metodikas 
izstrādātāji (sk. turpinājumā). 
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 2. Izstrāde un metodika  

 

 Tiks rīkotas četras Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas. 
 

 Katrā paneļdiskusijā apspriežamo tematu pamatā būs daudzvalodu digitālās platformas 

tēmas, un temati tiks sagrupēti šādi:  
1) Eiropas demokrātija/vērtības, tiesības, tiesiskums, drošība; 
2) Klimata pārmaiņas, vide/veselība;  
3) Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums, darbvietas/izglītība, jaunatne, kultūra, 
sports/digitālā pārkārtošanās;  
4) Eiropas Savienība pasaulē/migrācija.  
 

 Paneļdiskusijās ņems vērā viedokļus, kuri konferences ietvaros būs apkopoti ar platformas 
starpniecību, un formulēs ieteikumus Savienības turpmākajai rīcībai, kuri tiks apspriesti 
konferences plenārsesijā. Lai to panāktu, pilsoņu paneļdiskusijas ir jābalsta uz galvenajiem 
konferencē apspriežamajiem tematiem. Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju dalībniekus 
informēs arī par valstu pilsoņu paneļdiskusijās sniegtajiem ieteikumiem. 
 

 Stingra metodika un skaidrs apspriežu protokols, kam pamatā tiks likta nu jau daudzās 
pilsoņu sanāksmēs iegūta pieredze un ekspertu, moderatoru un faktu pārbaudītāju 
ieguldījums, palīdzēs dalībniekiem jautājumus pakāpeniski koncentrēt un nonākt līdz virknei 
ieteikumu, kas būs izstrādāti kopīgi un par kuriem būs kopīga atbildība. Līdztekus 
paneļdiskusijām varētu organizēt neatkarīgas padomdevējas grupas, kurās būtu dažādu 
veidu eksperti un ieinteresētās personas. Paneļdiskusiju dalībniekiem tiks darīts pieejams 
ekspertu un ieinteresēto personu saraksts, no kura viņi varēs izdarīt atlasi atbilstoši saviem 
tematiem un konkrētajām vajadzībām.   

 

 Lai pilsoņus – īpaši tos, kuriem nav saskares ar sabiedriskām lietām,– pārliecinātu iesaistīties, 
ir jāizstrādā skaidrs vēstījums, kas pilsoņiem ļautu apzināties, kāds varētu būt viņu dalības 
mērķis un kas no viņiem tiktu gaidīts. Tas tiks izklāstīts pilsoņiem adresētajā "pilnvarojuma 
vēstulē", kurā, pamatojoties uz kopīgo deklarāciju, tiks detalizēti aprakstīts paneļdiskusiju 
mērķis un to dalībnieku turpmākie pienākumi. 
 

 Līdzpriekšsēdētāji valdi iepriekš informēs par pilsoņu paneļdiskusiju organizēšanas praktiskās 
kārtības izstrādi. 

 

 
3. Valodas, termiņi un vietas 

 

 Papildus laikam, kas nepieciešams sagatavošanās darbam, informācijas apmaiņai un 
atsauksmju sniegšanai, paneļdiskusiju dalībnieki tiksies vismaz trīs apspriežu sesijās, kuras 
ilgs vismaz divas dienas un ietvers vismaz divas klātienes sesijas, ja to atļaus sanitārā 
situācija.   
 

 Jūnijā ir plānots pilsoņu hibrīdpasākums. Noslēguma pasākums, kura mērķis būs 
paneļdiskusiju dalībniekus informēt par turpmākajiem pasākumiem, tiks rīkots 2022. gadā. 
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 Visas paneļdiskusijas tiks rīkotas vienā laikposmā – no 2021. gada rudens līdz 2022. gada 
pavasarim. Loģistikas iemeslu dēļ visas paneļdiskusijas nenotiks gluži vienlaikus. Tāpēc to 
dalībnieki savus secinājumus prezentēs atšķirīgās plenārsesijas sanāksmēs (divu 
paneļdiskusiju dalībnieki savus ieteikumus plenārsesijai prezentēs decembrī, un divu – 
janvārī).  

 

 Paneļdiskusijas notiks vairākās valodās (proti, 24 ES oficiālajās valodās paneļdiskusiju 
plenārsēdēs un attiecīgajās nepieciešamajās valodās – darba grupās). 

 

 Līgums ar ārēju pakalpojumu sniedzēju palīdzēs izstrādāt šo paneļdiskusiju metodiku, tās 
moderēt un vadīt, kā arī organizēt to loģistiku, tai skaitā iespēju sniegt mutiskās tulkošanas 
pakalpojumus. Tomēr pilsoņu paneļdiskusiju koordināciju un pārraudzību pilnībā īstenos 
konferences kopīgais sekretariāts un valde. 

  

 Paneļdiskusijas klātienes sesijas, ciktāl iespējams, notiks dažādās vietās, piemēram, 
Strasbūrā, un citās Savienības vietās. Ja esošā Covid-19 situācija turpināsies, iespējams, ka 
priekšroka tiks dota tiešsaistes sesijām. 

 

 Paneļdiskusiju plenārsēdes varētu straumēt tiešsaistē, bet diskusiju un apspriežu 
dokumenti būtu jādara publiski pieejami daudzvalodu digitālajā platformā. Šajā platformā 
būs izveidota arī īpaša sadaļa paneļdiskusiju dalībniekiem, kuru izmantos arī saziņas un 
apspriežu vajadzībām. 

 
 

4. Paneļdiskusiju rezultāti un to izmantošana konferences plenārsēdē 

 

 Paneļdiskusiju ieteikumus apspriedīs konferences plenārsēdēs, tos iekļaus konferences 
galīgajā ziņojumā un tie būs daļa no konferences galīgā iznākuma, uz kura pamata ES 
iestādes saskaņā ar kopīgo deklarāciju organizēs turpmāko darbu šajā sakarā. 

 

 Pilsoņu paneļdiskusijām būtu jāparedz adekvāta mijiedarbība ar konferences plenārsēdi un 
citiem attiecīgiem pienesumiem no iedzīvotāju puses, īpaši konferences daudzvalodu 
digitālā platformā; šī platforma ir galvenais Konferences par Eiropas nākotni datu vākšanas 
un analīzes centrs, kas palīdz sagatavot regulārus ziņojumus. 

 

 Katra paneļdiskusija uz plenārsēdi norīkos savu pilsoņu delegāciju.  Plenārsesijās piedalīsies 
20 pārstāvji (nodrošinot dzimumu līdzsvaru) no katras Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, no 
kuriem vismaz trešā daļa būs jaunāki par 25 gadiem, iepazīstinās ar savu debašu 
rezultātiem un apspriedīs tos ar citiem dalībniekiem. Šie paneļdiskusiju pārstāvji piedalīsies 
konferences plenārsēdēs. 

 

 Paneļdiskusiju rezultātus apkopos īpašā analīzē/ziņojumā, kura pamatā būs iedzīvotāju 
sākotnējās paneļdiskusiju gaitā paustās idejas. Analīzē/ziņojumā iekļaus galīgos ieteikumus 
un detalizētu pārskatu par paneļdiskusiju saturu, proti, argumentus un debates, kā arī 
atsevišķos soļus, kas palīdzēja tos formulēt. Pirms ziņojumi tiks darīti publiski pieejami 
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daudzvalodu digitālajā platformā, tos sagatavos un apstiprinās pakalpojumu sniedzēji, kas 
atbild par paneļdiskusiju izstrādi un vadīšanu. 

 

 Procesa sākumā un beigās tiks izplatīta aptauja, lai novērtētu paneļdiskusiju daudzveidību, 
to, cik lielā mērā dalībnieki bija apmierināti ar procesu un vai viņiem saistībā ar 
paneļdiskusijās izmantotajām diskusiju vadīšanas metodēm bija grūtības ar procesa 
apgūšanu. 

 

 Papildus sanāksmei, kurā paneļdiskusiju dalībnieki varēs apmainīties ar atsauksmēm, viņi 
tieši un ar digitālās platformas starpniecību ar regulāriem informatīviem paziņojumiem un 
ad hoc e-pastiem saņems informāciju par šo procesu un tā turpinājumu. 

 
 

 

 

 


