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Konferences par Eiropas nākotni valdes trešās sanāksmes 

kopsavilkuma ziņojums 

Ceturtdiena, 2021. gada 22. aprīlis 

16.00-19.00, Europa ēka (telpa S7, hibrīdsanāksme) 

Dalībnieki: skatīt dalībnieku sarakstu pielikumā 

Kopsavilkums un secinājumi 
 

Konferences par Eiropas nākotni valde savu trešo sanāksmi rīkoja 2021. gada 22. aprīlī 
Padomes ēkā (hibrīdformātā). 

 

Trešo sanāksmi kopīgi vadīja Eiropas Parlamenta deputāts Guy VERHOFSTADT, Portugāles ES 
lietu valsts sekretāre Ana Paula ZACARIAS un Komisijas priekšsēdētājas vietniece 
demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravka ŠUICA. Sanāksmi atklāja un slēdza 
ZACARIAS kundze. 

 

Valde apstiprināja 9. maija atklāšanas pasākuma programmu un kārtību. 
 

Pamatojoties uz pārstāvju un novērotāju sniegtajiem komentāriem un uz sanāksmē 
notikušajām diskusijām, valde ar dažām izmaiņām apstiprināja līdzpriekšsēdētāju ierosināto 
reglamenta projektu par konferences kopējiem principiem, tās darbības jomu un pilsoņu 
līdzdalību. 

 

Valde apsprieda projektu reglamentam attiecībā uz konferences plenārsēdi un jo īpaši tā 
lomu un sastāvu. Ņemot vērā viedokļu apmaiņu, valde uzdeva kopīgajam sekretariātam 
sagatavot teksta projektu, lai reglamentu pilnībā apstiprinātu, vēlākais, līdz 9. maijam. 

 

Līdzpriekšsēdētāji informēja valdi par Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju organizēšanas praktisko 
kārtību, ko turpmāk atjauninās un pārveidos par detalizētu rokasgrāmatu. 
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Secinājums 

Valde apstiprināja 9. maija pasākuma programmu un kārtību. 

Kopsavilkuma ziņojums 22.4.2021. 
 
 
 

Sanāksmi atklāja līdzpriekšsēdētāja Ana Paula Zacarias. 
 

1. 9. maija pasākuma programmas un kārtības apstiprināšana 

Šo darba kārtības punktu vadīja EP deputāts Guy Verhofstadt (līdzpriekšsēdētājs). Vadītājs 
norādīja, ka saskaņā ar valdes pēdējā sanāksmē 7. aprīlī panākto vienošanos visu triju 
iestāžu komunikācijas dienesti līdzpriekšsēdētājiem iesniedza kopīgu priekšlikumu par 
atklāšanas pasākuma rīkošanu 2021. gada 9. maijā, un priekšlikuma galvenie elementi ir 
šādi: 

- pasākums notiks Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā hibrīdformātā; 
- pasākuma sākumā kā uzņēmējvalsts vadītājs uzstāsies Francijas prezidents; 
- Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāji runās par konferences mērķi 

un to, kas no tās tiek gaidīts, ideālā gadījumā – sarunā ar pilsoņiem; 
- līdzpriekšsēdētāji sniegs īsas intervijas par pasākuma mērķi un to, kādas ir 

ar konferenci saistītās cerības. 

Vadītājs norādīja, ka uz pasākumu ir uzaicināti visi valdes locekļi. Ana Paula Zacarias 
(līdzpriekšsēdētāja) minēja, ka dalībvalstu pārstāvji ir aicināti piedalīties attālināti. 

Noslēgumā vadītājs norādīja, ka valde ir gatava apstiprināt programmu. 
 

 
 

2. Konferences reglamenta projekts 
– Pilsoņu līdzdalība: apstiprināšana 
– Konferences plenārsēde: diskusija 

Šo darba kārtības punktu vadīja Ana Paula Zacarias (līdzpriekšsēdētāja). Viņa aicināja ātri 
vienoties par reglamentu, šīsdienas sanāksmē apstiprinot sadaļas par kopējiem principiem, 
darbības jomu un pilsoņu līdzdalību, un apmainīties viedokļiem attiecībā uz sadaļu par 
konferences plenārsēdi, lai, vēlākais, līdz 9. maijam apstiprinātu visu reglamentu kopumā. 

Vadītāja iepazīstināja ar galvenajiem elementiem sadaļās par konferences kopīgajiem 
principiem, tās darbības jomu un pilsoņu līdzdalību (daudzvalodu digitālā platforma, 
konferences pasākumi, Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas). 

Darba kārtības 3. punkts par praktisko kārtību saistībā ar Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām 
tika apspriests kopā ar šo darba kārtības punktu, un ar to iepazīstināja līdzpriekšsēdētāja 
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Šuica. Jautājumi un komentāri, kas attiecas uz 3. punktu, 
ir norādīti turpmāk 3. daļā. 
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Secinājums 

Pamatojoties uz pārstāvju un novērotāju sniegtajiem komentāriem un uz sanāksmē 
notikušajām diskusijām, valde ar dažām izmaiņām apstiprināja līdzpriekšsēdētāju 
ierosināto reglamenta projektu par konferences kopējiem principiem, tās darbības jomu 
un pilsoņu līdzdalību. 

Secinājums 

Ņemot vērā viedokļu apmaiņu, valde uzdeva kopīgajam sekretariātam sagatavot 
konferences plenārsēdes reglamenta projektu, lai, vēlākais, līdz 9. maijam pilnībā 
apstiprinātu reglamentu. 

Kopsavilkuma ziņojums 22.4.2021. 
 
 

Turpmākajās diskusijās par kopējiem principiem, darbības jomu un pilsoņu līdzdalību tika 
panākta vienošanās iekļaut skaidras atsauces uz sociālajiem partneriem un precizēt, ka 
valdes līdzpriekšsēdētāji iepriekš informēs valdi par konferences pilsoņu paneļdiskusiju 
organizēšanas praktisko kārtību. 

 

 

 
 

Nākamajā šīs darba kārtības daļā, kas attiecas uz plenārsēdes reglamentu, vadītāja Zacarias 
paskaidroja, ka šajā posmā valdei nav iesniegts neviens kopīgs priekšlikums, jo 
līdzpriekšsēdētāji nav panākuši vienošanos par dažiem svarīgiem jautājumiem. Viņa 
atgādināja, ka ir jāievēro kopīgā deklarācija, un uzsvēra divus galvenos neatrisinātos 
jautājumus, 
proti, konferences plenārsēdes loma un sastāvs. 

Dalībnieki tika aicināti izteikt savas piezīmes turpmākajās debatēs. Turpmākajā diskusijā tika 
uzdoti jautājumi un izteikti komentāri, tostarp: 

- tika pausti dažādi viedokļi par konferences plenārsēdes lomu, tās darba kārtību un 
procesu, kura rezultātā tiek izstrādāti tās secinājumi. Dažas delegācijas arī uzsvēra 
nepieciešamību ievērot iestāžu līdzsvaru un norādīja uz procesa pārredzamību; 

- konferences plenārsēdes loma un sastāvs. Tika izteikti vairāki aicinājumi nodrošināt visu 
plenārsēdes dalībnieku pienācīgu pārstāvību. Vairākas delegācijas arī atgādināja kopīgo 
deklarāciju, kurā paredzēta elastīga pārvaldības struktūra. Daudzi dalībnieki atgādināja 
par mērķi konferences centrā izvirzīt pilsoņus; 

- daži novērotāji aicināja nodrošināt pienācīgu pārstāvību un pilntiesīgu dalību plenārsēdē. 

Atbildot uz to, vadītāja atsaucās uz kopīgo deklarāciju kā reglamenta pamatu. Viņa secināja, 
ka dažos jautājumos konverģence ir gandrīz sasniegta, tomēr joprojām ir nepieciešamas 
turpmākas diskusijas par plenārsēdes lomu un sastāvu. Viņa arī aicināja īstenot pragmatisku 
pieeju, lai noteikumus varētu apstiprināt, vēlākais, līdz 9. maijam. 
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Secinājums 

Līdzpriekšsēdētāji informēja valdi par Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju organizēšanas 
praktisko kārtību, ko turpmāk atjauninās un pārveidos par detalizētu rokasgrāmatu. 

Nākamā sanāksme 

Valdes sanāksme ir paredzēta 9. maijā. 

Kopsavilkuma ziņojums 22.4.2021. 
 

3. Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju organizēšanas praktiskā kārtība: līdzpriekšsēdētāju 
sniegta informācija 

Šo darba kārtības punktu vadīja Dubravka Šuica (līdzpriekšsēdētāja), un viņa uzsvēra, ka 
Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas ir viens no konferences galvenajiem pīlāriem. Valdei 
iesniegtajā tehniskajā piezīmē cita starpā ir ietverti šādi elementi: 

- princips par iedzīvotāju atlasi pēc nejaušības principa, pamatojoties uz vairākiem 
kritērijiem; 

- katrā paneļdiskusijā – 200 dalībnieki, no kuriem viena trešdaļa ir jaunieši; 
- četru daudzvalodu paneļdiskusiju organizēšana dažādās vietās visā Savienībā, rīkojot 

vismaz trīs apspriežu sesijas katrai paneļdiskusijai; 
- plenārsēdē piedalīsies pārstāvji no katras pilsoņu paneļdiskusijas. 

Turpmākajā diskusijā valde kopumā atzinīgi novērtēja minēto kārtību. Cita starpā tika uzdoti 
jautājumi un izteiktas piezīmes par atlases procesu, jauniešu līdzdalību, finansiālo 
ieguldījumu iedzīvotājiem, kas piedalās, par tematu atlasi paneļdiskusijās un par pilsoniskās 
sabiedrības un sociālo partneru iesaistīšanu speciālo zināšanu nodrošināšanā. 

Atbildot uz to, vadītāja un kopīgā sekretariāta loceklis uzsvēra, ka dalībnieku atlase tiks 
veikta, pēc nejaušības principa atlasot pilsoņus, lai veidotu "paneļus", kuros būtu pārstāvēta 
ES socioloģiskā daudzveidība, kā rezultātā būtu jāpiedalās plašam iedzīvotāju lokam. 

Tehnisko piezīmi par praktisko kārtību atjauninās un pārveidos par rokasgrāmatu, saskaņā ar 
kuru tiks rīkotas minētās paneļdiskusijas. Kopīgais sekretariāts regulāri informēs valdi. 

 

 

 
 

 
 

Sanāksmi slēdza Ana Paula Zacarias (līdzpriekšsēdētāja). 
 
 
 
 

Kontaktinformācija: Rebecca Rhlalou, Marie-Charlotte van 
Lamsweerde, kopīgā sekretariāta locekles 
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