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Konferences par Eiropas nākotni valdes pirmās un izveidošanas sanāksmes 

kopsavilkuma ziņojums 

Trešdiena, 2021. gada 24. marts 

17.00-19.00, Europa ēka (sanāksmju telpa S7, hibrīdsanāksme) 

Dalībnieki: skatīt dalībnieku sarakstu pielikumā 

Kopsavilkums un secinājumi 
 

Konferences par Eiropas nākotni valdes pirmā un izveidošanas sanāksme pēc visu triju ES 
iestāžu priekšsēdētāju ielūguma vēstules notika 2021. gada 24. martā Padomes ēkā 
(hibrīdformātā). Valde pārraudzīs konferences darbu, procesu un organizāciju. 

 

Pirmā sanāksme notika konstruktīvā un pozitīvā gaisotnē, un to kopīgi vadīja Portugāles ES 
lietu valsts sekretāre Ana Paula ZACARIAS, Komisijas priekšsēdētājas vietniece Dubravka 
ŠUICA un EP deputāts Guy VERHOFSTADT. Dalībnieki apstiprināja apņemšanos īstenot 
iekļaujošu un pārredzamu sadarbību, lai nodrošinātu sekmīgu konferences norisi, un uzsvēra, 
ka valdei jādarbojas kā vienotai struktūrvienībai. 

 

Valde veica pirmos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pilsoņi drīz var sākt dot ieguldījumu 
konferencē, jo īpaši, izmantojot daudzvalodu digitālo platformu. Dalībnieki ļoti atzinīgi 
novērtēja platformu, un visi atbalstīja tās darbības ātru sākšanu. Pirms nākamās valdes 
sanāksmes vēl tiks iesniegti ierosinājumi saistībā ar tematu izklāstu izvirzīto jautājumu 
risināšanai, lai apstiprinātu platformas darbības sākšanu 2021. gada 19. aprīlī. Valde ar 
attiecīgo komunikācijas dienestu atbalstu nolēma lēmumu par vizuālo identitāti atstāt 
kopīgā sekretariāta ziņā. 

 

Valde apsprieda iespēju sarīkot oficiālu pasākumu 9. maijā Strasbūrā, kā arī, iespējams, 
pirmo konferences plenārsēdi 10. maijā (atkarībā no Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktajiem 
ierobežojumiem). Tā arī apmainījās viedokļiem par savām iekšējām darba metodēm un 
plenārsēdes darba metodēm. Konferences (valdes un plenārsēdes) darba metožu projekts 
tiks sagatavots ar mērķi to apspriest un apstiprināt nākamajā valdes sanāksmē. 

 

Nākamā valdes sanāksme ir plānota 2021. gada 7. aprīlī. 
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1. Ievadpiezīmes un viedokļu apmaiņa 

Šajā valdes izveidošanas sanāksmē visi pārstāvji un novērotāji izteica īsas ievadpiezīmes. Visi 

apstiprināja apņemšanos īstenot iekļaujošu un pārredzamu sadarbību un panākt, lai 

konferences norise būtu sekmīga. 

Šo darba kārtības punktu vadīja Portugāles valsts sekretāre ZACARIAS (līdzpriekšsēdētāja); 

viņa uzsvēra vajadzību sadarboties pārredzamā un iekļaujošā veidā. Viņa norādīja, ka darba 

pamatā būs kopīgā deklarācija. 

Līdzpriekšsēdētāji uzsvēra konferences unikālo raksturu kā vienreizīgu iespēju noteikt kopīgu 

ceļu nākotnei, jo visas trīs ES iestādes pirmo reizi dod pilsoņiem iespēju tieši izteikt viedokli 

par Eiropas nākotni. 

Viņi uzsvēra, ka šajā procesā ir jābūt inovatīviem, un atgādināja par mērķi apspriedēs 

uzmanības centrā izvirzīt iedzīvotājus. Valdes loma konferences vadīšanā un nepieciešamība 

strādāt kā vienai vienotai struktūrvienībai tika atzīti par būtiski svarīgiem aspektiem. 

Valdes pārstāvji uzsvēra, ka galvenais mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus visā procesā. Tika 

uzsvērta nepieciešamība pēc interaktīvas komunikācijas, atvērtas, iekļaujošas un 

lietotājdraudzīgas sistēmas. Valde atzinīgi novērtēja hartu, kas jāievēro ikvienam, kurš 

piedalās šajā procesā. Tika uzsvērts, ka konferencei būtu jāuzklausa arī kritiski viedokļi. Tai 

vajadzētu būt modrai arī attiecībā uz nelikumīgu saturu vai naida runu. Tika uzsvērts arī tas, 

cik svarīga ir pilsoņu līdzdalība konferences plenārsēdēs. 

Daži norādīja uz saspringto grafiku un nepieciešamību rīkot apspriešanās līdz gada beigām, 

lai kopīgo ziņojumu kopīgajai prezidentūrai varētu sagatavot līdz 2022. gada pavasarim 

Francijas prezidentūras laikā. 

Daži citi valdes pārstāvji, tostarp visas Eiropas Parlamenta politiskās grupas un valstu 

parlamenti, atzinīgi novērtēja iekļaujošo pieeju. Tika uzsvērta arī dalībvalstu lielā interese 

par konferenci. 

Citi pārstāvji atzinīgi vērtēja iestāžu sadarbību šajā inovatīvajā procesā, ko varētu uzskatīt arī 

par sava veida decentralizētu stratēģisko prognozēšanu. Daži norādīja, ka rezultāti ir 

jāpārvērš konkrētos pasākumos, tostarp, izmantojot attiecīgās iestāžu darba programmas. 

Daži novērotāji uzsvēra, ka tas nevar būt tikai informatīvs pasākums, bet tam ir jākļūst par 

telpu apspriedēm un dinamiskām Eiropas debatēm un ka jāņem vērā būtiski atšķirīgie 

viedokļi par Savienību un tās vērtībām. Tomēr tika uzsvērts, ka, neraugoties uz atšķirīgajiem 

viedokļiem, konferencei vajadzētu pieiet ar atklātu un pozitīvu attieksmi un koncentrēties uz 

Savienības tuvināšanu pilsoņiem, vienlaikus ievērojot arī subsidiaritātes principu. Turklāt tika 

uzsvērts – lai gūtu panākumus, tam ir jābūt vērienīgam, pārredzamam un atvērtam 

procesam visiem. 

Citi novērotāji arī atsaucās uz Eiropas reģionu pozitīvo pieredzi ar pilsonisko līdzdalību un 
uzsvēra valstu parlamentu būtisko nozīmi un īpašo saikni, kas tos saista ar pilsoņiem. Tika 
uzsvērts, ka jāraugās arī tālāk par Eiropas robežām 
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Secinājums Pārstāvji un novērotāji apstiprināja apņemšanos īstenot iekļaujošu un 

pārredzamu sadarbību un nodrošināt konferences par Eiropas nākotni sekmīgu norisi. 

un ka konferences procesam vajadzētu būt atklātam. Turklāt tika uzsvērts, ka nākamās 
Padomes prezidentvalstis šajā procesā būs iesaistītas visvairāk, tāpēc ir svarīgi stiprināt 
sadarbību starp valstu valdībām un valstu parlamentiem. 

Tika akcentēts Eiropas Reģionu komitejas un Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atbalsts, 

kā arī to gatavība apstiprināt kopīgās deklarācijas principus un aktīvi piedalīties šajā procesā. 

Tika atzīmēts, ka Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pieredze, kas gūta, veicot 

starpnieka funkciju starp darba devējiem, darba ņēmējiem un iedzīvotājiem, sniegs 

pievienoto vērtību konferencei. 

Turklāt tika uzsvērts, ka konferences darbā jāiesaista sociālie partneri, lai valdē nodrošinātu 

neinstitucionālu perspektīvu. Visbeidzot, tika uzsvērts, ka ir svarīgi apspriest ar ekonomiku, 

darba tirgu un sociālajiem jautājumiem saistītus tematus. Uzaicinātie sociālie partneri 

aicināja valdes darbā iekļaut visus atzītos sociālos partnerus. 
 

 

2. Viedokļu apmaiņa par daudzvalodu digitālo platformu un tās darbības sākšanu 

Darba kārtības punktu par digitālo platformu vadīja Komisijas priekšsēdētājas vietniece 

Dubravka ŠUICA (līdzpriekšsēdētāja); viņa uzsvēra platformas kā konferences digitālā centra 

nozīmi un nepieciešamību to apstiprināt – kopā ar pamatprincipu kopumu dalībniekiem –, lai 

drīzumā varētu sākties pilsoņu debates. Viņa informēja, ka platforma piedāvās tulkojumu 

visās oficiālajās ES valodās, tādējādi nodrošinot pilsoņiem patiesu iespēju piedalīties 

transnacionālās debatēs. Pilsoņi un organizācijas varēs organizēt pasākumus un sniegt 

atsauksmes tieši platformā. Lai aktīvi veicinātu un izmantotu platformu, pilsoņiem ir 

jāapņemas ievērot hartu, tostarp principus, kas noteikti ES līgumos un kopīgajā deklarācijā. 

Tiks ieviesta arī moderācijas sistēma. Turklāt viņa uzsvēra, ka temati atbilst kopīgajā 

deklarācijā iekļautajiem tematiem. Turklāt pilsoņiem ir iespēja kategorijā "Citi" sākt jebkādas 

diskusijas par tematiem, kas tos interesē. 

Valde aicināja Eiropas Komisijas komunikācijas ģenerāldirektori iesniegt priekšlikumu 

attiecībā uz daudzvalodu digitālo platformu. Platforma maksimāli palielinās līdzdalību, 

apspriešanas iespējas, pieejamību un pārredzamību. Tā ir iecerēta gan kā daudzvalodu 

interaktīvs rīks, gan kā konferences digitālais centrs, t. i., viena vieta, kur pilsoņi varēs atrast 

visu ar konferenci saistīto informāciju, dalīties idejās un kur tiks apkopota informācija no 

dažādiem pasākumiem. Tā dos iespēju analizēt, uzraudzīt un publicēt visus datus. 

Prezentācijā bija iekļauta arī ierosinātā vizuālā identitāte. 

Turpmākajā diskusijā dalībnieki ļoti labi novērtēja platformu, un tika panākta vienošanās, ka 

tai būtu jāsāk darboties pēc iespējas drīz, kā iespējamo datumu paredzot 2021. gada 

19. aprīli. Vairāki jautājumi tika izvirzīti par tematu uzskaitījumu, jo īpaši par to, vai migrācija, 

drošība, sociālie jautājumi un ekonomikas jautājumi ir pietiekami atspoguļoti to tematu 

sarakstā, attiecībā uz kuriem pilsoņi varēs sniegt savu ieguldījumu. 
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Secinājums Valde apsprieda daudzvalodu digitālo platformu un atbalstīja to, ka rīka darbība 

tiks sākta pēc iespējas drīz. Valde ņēma vērā ierosinājumus saistībā ar tematu aprakstu, un 

līdzpriekšsēdētāji līdz nākamajai valdes sanāksmei sagatavos priekšlikumus ar mērķi panākt, 

ka platforma var sākt darbību 19. aprīlī. Pamatojoties uz līdz šim paveikto darbu, valde 

nolēma atstāt vizuālās identitātes izvēli kopīgā sekretariāta un attiecīgo komunikācijas 

dienestu ziņā. 

Secinājums Līdzpriekšsēdētāji nākamajai sanāksmei sagatavos valdes darba metožu projektu 

un konferences reglamenta projektu. 

Līdzpriekšsēdētāji vienojās, ka līdz nākamajai sanāksmei, kas notiks 7. aprīlī, tiks izstrādāts 

priekšlikums, kurā būs ņemti vērā šajā sakarā izvirzītie ieteikumi. 

Tika uzdoti arī jautājumi par platformas analītisko spēju un iespēju izmantot citas valodas, 

kas nav ES oficiālās valodas, kā arī par iespēju trešo valstu pilsoņiem izteikties platformā. 

Tika apstiprināts, ka rīkam ir analītiskas spējas, kuru pamatā ir mākslīgais intelekts un 

moderācija, un ka ir veikti visi nepieciešamie drošības un datu aizsardzības pasākumi. Rīks 

pilnībā darbojas 24 oficiālajās valodās, un valde vajadzības gadījumā var pieņemt lēmumus 

par praktisko kārtību ar atsevišķām dalībvalstīm. Attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem tika 

norādīts, ka konference ir paredzēta galvenokārt Savienības pilsoņiem, bet ka ģeogrāfiskā 

bloķēšana nepastāvēs. 

Attiecībā uz vizuālo identitāti valde vienojās lēmumu atstāt kopīgā sekretariāta ziņā, kuru 

atbalsta attiecīgie komunikācijas dienesti, pamatojoties uz līdz šim paveikto darbu, tostarp 

konsultācijām ar pilsoņiem par vizuālās identitātes elementiem. 
 

 

3. Viedokļu apmaiņa par plenārsēdes un valdes darba metodēm 

Šo darba kārtības punktu vadīja EP deputāts Guy VERHOFSTADT (līdzpriekšsēdētājs). Viņš 

izklāstīja galvenos elementus, kuriem būtu jāpievērš uzmanība saistībā ar konferences darba 

metodēm, jo īpaši attiecībā uz valdi un konferences plenārsēdi, lai konferences darbu varētu 

sākt īstenot praksē un savlaicīgi pirms tās oficiālās atklāšanas, ievērojot kopīgajā deklarācijā 

paredzēto satvaru. Viņš jo īpaši norādīja, ka saskaņā ar kopīgo deklarāciju valdes deviņi 

pārstāvji lēmumus pieņem vienprātīgi. Valdē risināmie jautājumi ietver līdzpriekšsēdētāju 

lomu, novērotāju lomu un valdes sanāksmju praktiskos jautājumus. Viņš arī pauda viedokli, 

ka kopīgajam sekretariātam būtu fiziski jāstrādā kopā vienā vietā. Attiecībā uz plenārsēdi 

būtu jāpievēršas arī tādiem jautājumiem kā plenārsēdes apmērs, tās delegāciju apmērs un 

tās lēmumu pieņemšana, kā arī pilsoņu paneļdiskusiju izveide un organizācija. Notika pirmā 

diskusija, kurā valde uzsvēra nepieciešamību ātri vienoties par konferences un jo īpaši par 

valdes darba metodēm. Tika uzsvērts arī tas, ka steidzami ir jāapspriež citi būtiski elementi, 

piemēram, plenārsēdes un pilsoņu paneļdiskusijas. Līdzpriekšsēdētājs VERHOFSTADT 

ierosināja pirms nākamās valdes sanāksmes iepazīstināt pārējos līdzpriekšsēdētājus ar 

konferences reglamenta projektu. 
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Secinājums Nākamā valdes sanāksme notiks 2021. gada 7. aprīlī. 

4. Turpmākie pasākumi un nākamā sanāksme 

Valdes pārstāvji vienojās, ka nākamā valdes sanāksme notiks 7. aprīlī un galvenā uzmanība 

tiks pievērsta visiem neatrisinātajiem jautājumiem saistībā ar platformas darbības sākšanu, 

9. maijā paredzētā atklāšanas pasākuma sagatavošanai un iespējamai plenārsēdei, kā arī 

valdes un plenārsēdes darba metodēm un pilsoņu paneļdiskusijām. 
 

 

Kontaktpersona: Susanne Höke, kopīgā sekretariāta locekle 
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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), 

Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA, 

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, 

Vice-President of the Commission 
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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 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), 
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 Committee on European Union Affairs of the 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, (remote participation) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 
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CO-HEAD 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 

CO-HEAD 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

CO-HEAD COMMON 

SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Patricia JIMINEZ 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 

 


