Konferences par Eiropas nākotni reglaments
Kopējie principi
1. pants
Šis reglaments ir izstrādāts saskaņā ar Kopīgo deklarāciju par konferenci par Eiropas nākotni, kurā izklāstīti
konferences pamati un principi.
Konference ir uz pilsoņiem vērsts augšupējs pasākums, kurā eiropieši var paust savu viedokli par to, ko viņi
sagaida no Eiropas Savienības.
Eiropas projekta nākotnes veidošanā varēs piedalīties visu sabiedrības slāņu Eiropas pilsoņi visā plašajā
Savienībā, un galvenā loma būs Eiropas jauniešiem.
Konferenci vada visas trīs iestādes, ko pārstāv Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs, Padomes priekšsēdētājs un
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja, kuri veidos konferences kopīgo prezidentūru.
Konferenci palīdzēs vadīt kompakta pārvaldības struktūra. Tā nodrošinās visu triju Eiropas iestāžu
vienlīdzīgu pārstāvību, un visās tās sastāvdaļās tiks ievērots dzimumu līdzsvars.
Konferences, tās pārvaldības un tās paspārnē rīkoto pasākumu pamatā ir ES vērtības, kas nostiprinātas ES
līgumos un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un tā ir iekļaujoša, atvērta un pārredzama.
Konference ir atpazīstama ar vienotu identitāti un Konferences hartu. Harta ir kopīgu principu un kritēriju
kopums, kas atspoguļo ES vērtības, par kurām iestājas pasākumu organizatori un kuras ievēro konferences
dalībnieki.
Atgriezeniskās saites mehānisms nodrošinās, ka konferences pasākumos izteiktās idejas tiks pārvērstas
konkrētos ieteikumos ES rīcībai.

Darbības joma
2. pants
Konferences mērķis ir dot pilsoņiem iespēju paust viedokli par to, kas viņiem ir svarīgs.
Konferences darbības jomā būtu jāiekļauj jomas, kurās Eiropas Savienībai ir kompetence rīkoties vai kurās
Eiropas Savienības rīcība dotu labumu Eiropas pilsoņiem.
Ņemot vērā Eiropadomes stratēģisko programmu, Eiropas Komisijas 2019.–2024. gada politikas
pamatnostādnes un Covid-19 pandēmijas radītās problēmas, diskusijās cita starpā tiks apspriesti šādi temati:
veselīga kontinenta veidošana, cīņa pret klimata pārmaiņām un vides problēmām, ekonomika, kas darbojas
cilvēku labā, sociālais taisnīgums, līdztiesība un paaudžu solidaritāte, Eiropas digitālā pārveide, Eiropas
tiesības un vērtības, tostarp tiesiskums, migrācijas problēmas, drošība, ES loma pasaulē, Savienības
demokrātiskie pamati un kā stiprināt demokrātiskos procesus, kas reglamentē Eiropas Savienību. Diskusijās
var aplūkot arī transversālus jautājumus, kas saistīti ar ES spēju īstenot politikas prioritātes, piemēram, labāku
regulējumu, subsidiaritātes un proporcionalitātes piemērošanu, acquis īstenošanu un izpildi, kā arī
pārredzamību.
Pilsoņi var brīvi izvirzīt sev svarīgus papildu jautājumus.

Pilsoņu dalība
3. pants
Daudzvalodu digitālā platforma
Daudzvalodu digitālā platforma ir galvenais centrs pilsoņu pienesumiem un informācijai par dažādām
konferences daļām, visu pienesumu un dokumentu krātuve, interaktīvs rīks ideju un dažādos konferences
ietvaros notiekošajos pasākumos gūtās informācijas apmaiņai un apspriešanai. Komentārus un idejas, ko
pilsoņi iesniedz tiešsaistē, un visu ar konferenci saistīto pasākumu pienesumu apkopo, analizē, pārrauga un
publicē, izmantojot digitālo platformu, tādējādi nodrošinot arī pilnīgu pārredzamību.
Platforma ir tieši pieejama pilsoņiem, pilsoniskajai sabiedrībai, sociālajiem partneriem un citām
ieinteresētajām personām, kā arī publiskām iestādēm Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā līmenī, ja vien visi
minētie dalībnieki piekrīt Konferences hartai un to ievēro. Piedalīties tiek mudināti pēc iespējas vairāk
cilvēku un iespējami daudzveidīgākā sastāvā.
Platformas moderāciju uzraudzīs kopīgais sekretariāts, kas darbosies valdes vārdā.

4. pants
Konferences pasākumi
Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju, pasākumus var organizēt daudz un dažādos formātos (tostarp kā
pilsoņu paneļdiskusijas valsts un ES līmenī), ko konferences ietvaros un atbilstīgi Konferences hartai organizē
ES iestādes un struktūras, dalībvalstis vai citas struktūras (piemēram, reģionālās un vietējās iestādes,
organizēta pilsoniskā sabiedrība, sociālie partneri, pilsoņi).
Par šādu pasākumu rezultātiem ziņo platformā.
Šādus konferences pasākumus klātienē, digitālajā vidē vai hibrīdformātā var rīkot dažādos līmeņos, tostarp
Eiropas, valsts, starpvalstu, reģionālā un vietējā līmenī, un tajos tiks iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, sociālie
partneri un ieinteresētās personas 1. Pilsoņu līdzdalībai šajos pasākumos vajadzētu būt vērstai uz to, lai
atspoguļotu Eiropas daudzveidību.

5. pants
Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas
Tiks rīkotas Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas. Katrā paneļdiskusijā piedalās vairāki pilsoņi, lai nodrošinātu, ka
katru dalībvalsti pārstāv vismaz viens sieviešu kārtas un viens vīriešu kārtas pilsonis, un ņemot vērā
līdzsvarotās proporcionalitātes principu, ko piemēro Eiropas Parlamenta sastāvam. Pilsoņi būtu jāizvēlas pēc
nejaušības principa, un viņiem vajadzētu pārstāvēt ES socioloģisko daudzveidību pilsoņu ģeogrāfiskās
izcelsmes, dzimuma, vecuma, sociālekonomiskās izcelsmes un/vai izglītības līmeņa ziņā. Vienu trešdaļu no
katras pilsoņu paneļdiskusijas veido cilvēki, kas ir jaunāki par 25 gadiem.
Papildus sagatavošanās darbam, informācijas apmaiņai un atsauksmju sniegšanai nepieciešamajam laikam šo
paneļdiskusiju dalībnieki tiekas apspriežu sesijās dažādās vietās, un paneļdiskusijas ir veltītas konkrētiem
tematiem, pamatojoties uz 2. pantā aprakstīto darbības jomu un pilsoņu pienesumiem digitālajā platformā.
Katras Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvji, no kuriem vismaz viena trešdaļa ir jaunāki par 25 gadiem,
piedalās plenārsēdē, iepazīstina ar savu debašu rezultātiem un tos apspriež ar citiem dalībniekiem.
Paneļdiskusijās ņem vērā viedokļus, kuri konferences ietvaros apkopoti ar digitālās platformas starpniecību,
lai sagatavotu informāciju konferences plenārsēdei, formulējot ieteikumus Savienībai turpmāku pasākumu
veikšanai.
Valdes līdzpriekšsēdētāji kopīgi izstrādās konferences pilsoņu paneļdiskusiju organizēšanas praktisko kārtību
saskaņā ar šo reglamentu un kopīgo deklarāciju un par to iepriekš informēs valdi.

1

Valde var apsv rt b rnu iesaist šanu konferences proces .

Konferences pārvaldība

Valde

6. pants
Sastāvs
Valdē ir vienādi pārstāvēts Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija, proti, katrai iestādei ir trīs
pārstāvji un ne vairāk kā četri novērotāji.
COSAC prezidentūras trijotne piedalīsies kā pastāvīgs novērotājs.

Kā novērotājus var uzaicināt arī Reģionu komiteju un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, kā arī
attiecīgā gadījumā citas ES iestādes un struktūras un sociālos partnerus 2.

7. pants
Uzdevumi un darba praktiskā organizācija 3
Visos jautājumos, kas tai jārisina, valde rīkojas, panākot deviņu pārstāvju konsensu.
Valde ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz konferences darbu (plenārsēdēm, paneļdiskusijām un
daudzvalodu digitālo platformu), tās procesiem un pasākumiem, konferences norises pārraudzību un
konferences plenārsēdes sanāksmju sagatavošanu, tostarp par pilsoņu pienesumu un turpmākajiem
pasākumiem.
Valde vienojas par kopīgu principu kopumu un minimālajiem kritērijiem, kas atspoguļo ES vērtības, par
"Konferences hartu", kas jāievēro konferences ietvaros organizētajos pasākumos, un par kārtību ziņošanai par
dažādu saistībā ar konferenci veikto darbību rezultātiem, kā arī par atgriezeniskās saites mehānismiem.
Valde regulāri atskaitās kopīgajai prezidentūrai (Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam, Padomes
priekšsēdētājam un Eiropas Komisijas priekšsēdētājam).
Lai sanāksme varētu notikt un lai valde būtu rīcībspējīga, ir jāpiedalās vismaz vienai trešdaļai no katras valdi
veidojošās iestādes (Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas) pārstāvjiem. Līdzpriekšsēdētāji
pārbauda, vai ir kvorums. Pastāvīgos novērotājus un uzaicinātos novērotājus kvoruma aprēķināšanā neiekļauj.
Valde sagatavo un publicē konferences plenārsēdes secinājumus un kopīgajai prezidentūrai un to
2
Eiropas sociālie partneri ietver šādas vienības: Eiropas Biznesa konfederācija, Eiropas Arodbiedrību
konfederācija, SGI Europe un SME United.
Uz konferences plenārsēdēm tiks uzaicinātas pilsoniskās sabiedrības organizācijas.
3
Valde konferences plenārsēdes reglamentā var paredzēt iespēju, ka pēc katras konferences plenārsēdes
sanāksmes tiek sagatavoti un publicēti ziņojumi.

veidojošajām trim iestādēm iesniedz ziņojumu par konferences galīgo iznākumu.

8. pants
Kopīgais sekretariāts
Kopīgais sekretariāts, kura sastāvā ir vienāds skaits darbinieku attiecīgi no Eiropas Parlamenta, Padomes
Ģenerālsekretariāta un Eiropas Komisijas, valdes pakļautībā veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu
valdes pienācīgu darbību, un palīdz valdes pārstāvjiem un novērotājiem saskaņā ar šo reglamentu.
Kopīgā sekretariāta līdztiesīgie vadītāji piedalās visās valdes sanāksmēs.
Kopīgais sekretariāts atbalstīs konferences plenārsēdes un Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju organizēšanu un
procedūras.
Kopīgais sekretariāts palīdz valdei nodrošināt pienācīgu konferences plenārsēdes organizāciju un norisi.
Kopīgais sekretariāts darbojas neatkarīgi saskaņā ar šo reglamentu.

9. pants
Eksperti
Valde var piesaistīt ekspertus un uzaicināt tos piedalīties sanāksmēs un pasākumos, kas tiek organizēti
saistībā ar konferenci, jo īpaši pilsoņu paneļdiskusijās.

10. pants
Paziņojums par sanāksmēm
Valdes sanāksmes sasauc līdzpriekšsēdētāji.

11. pants
Kalendārs un darba kārtība
Līdzpriekšsēdētāji sagatavo sanāksmju provizorisko kalendāru un pagaidu darba kārtības un iesniedz tos
valdei apstiprināšanai katras sanāksmes sākumā.

12. pants
Dokumentācija
Valdes sanāksmes sasaukšanas paziņojumu un pagaidu darba kārtību un visus citus dokumentus, kas saistīti ar
attiecīgo sanāksmi, kopīgais sekretariāts līdzpriekšsēdētāju vārdā nosūta valdes locekļiem un novērotājiem,
vēlākais, divas darbdienas pirms sanāksmes datuma, izņemot gadījumus, kuros steidzamu ārkārtas apstākļu
dēļ ir jārīkojas citādi.
Jebkurš valdes pārstāvis vai novērotājs savus komentārus valdei var nosūtīt rakstveidā. Šādus rakstiskus
komentārus kopīgais sekretariāts nosūta pārējiem valdes pārstāvjiem, kā arī novērotājiem.
Valdes sanāksmju kopsavilkuma ziņojumus sagatavo kopīgais sekretariāts un apstiprina valdes
līdzpriekšsēdētāji, vajadzības gadījumā ar rakstisku vienošanos. Kopīgais sekretariāts kopsavilkuma
ziņojumus pārsūta attiecīgās sanāksmes pārstāvjiem un novērotājiem un kopīgajai prezidentūrai.
Ja valde izdod ziņojumus, to nosaukumā ietver vārdu "ziņojums". Lai ziņojumus publicētu daudzvalodu
digitālajā platformā, kopīgais sekretariāts attiecīgo ziņojumu reģistrē ar kārtas numuru un atsaucē norāda tā
apstiprināšanas datumu.

13. pants
Sanāksmju norise
Valdes sanāksmes līdzpriekšsēdētāji vada kopīgi. Pirms katras sanāksmes līdzpriekšsēdētāji vienojas par
kopīgas vadīšanas praktisko kārtību, lai nodrošinātu vienlīdzību savā starpā.
Sanāksmes līdzpriekšsēdētāji nodrošina diskusiju pienācīgu norisi un var īstenot jebkādu pasākumu, lai
veicinātu pieejamā laika iespējami labāku izmantojumu, piemēram, organizēt jautājumu apspriešanas secību,
ierobežot runāšanas laiku un noteikt dalībnieku uzstāšanās secību.
Pēc līdzpriekšsēdētāju priekšlikuma valde izņēmuma kārtā var izlemt uz kāda sanāksmes punkta apspriešanu
uzaicināt piedalīties arī citas personas. Par to, kuri darbinieki papildus kopīgā sekretariāta locekļiem var
piedalīties valdes sanāksmēs, lemj līdzpriekšsēdētāji.

14. pants
Pārskatāmība
Pirms valdes sanāksmes pagaidu darba kārtības dara publiski pieejamas. Pēc sanāksmes kopsavilkumu vai
citus dokumentus, kurus valde var uzskatīt par nepieciešamiem, dara publiski pieejamus daudzvalodu
digitālajā platformā.

15. pants
Sanāksmju norises vieta
Valdes sanāksmes notiek Padomes telpās, ja vien līdzpriekšsēdētāji nenolemj citādi 4. Piedalīšanās var notikt
klātienē vai attālināti, atkarībā no spēkā esošajiem veselības un drošības noteikumiem. Attiecībā uz
hibrīdsanāksmēm un virtuālām sanāksmēm valdes līdzpriekšsēdētāji lems par elektroniskās platformas izvēli.

Konferences plenārsēde
16. pants
Sastāvs
Konferences plenārsēdes sastāvā būs 108 pārstāvji no Eiropas Parlamenta, 54 no Padomes un 3 no Eiropas
Komisijas 5, kā arī 108 pārstāvji no visu valstu parlamentiem, ar vienlīdzīgām tiesībām, un pilsoņi.
Piedalīsies 80 pārstāvji no Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām, no kuriem vismaz viena trešdaļa ir jaunāki par
25 gadiem, Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētājs un 27 pārstāvji 6 no valstu pasākumiem un/vai valstu
pilsoņu paneļdiskusijām. Kopējais skaits ir 108.
Piedalīsies arī 18 pārstāvji no Reģionu komitejas, 18 no Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, 6 vēlēti
reģionālo pašvaldību pārstāvji un 6 vēlēti vietējo pašvaldību pārstāvji, 12 sociālo partneru pārstāvji un 8
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Uz apspriedēm par ES starptautisko lomu tiks uzaicināts Savienības
Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos.
Var uzaicināt arī galveno ieinteresēto personu pārstāvjus.
Konferences plenārsēdes sastāvā tiek ievērots dzimumu līdzsvars.

17. pants
Uzdevumi un darba praktiskā organizācija
Konferences plenārsēdē, pilnībā ievērojot ES pamatprincipus un Konferences hartu, bez iepriekš noteikta
iznākuma un neaprobežojoties tikai ar kādām iepriekš noteiktām politikas jomām, apspriež un pārrunā valstu
un Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumus un daudzvalodu digitālajā platformā izklāstītos viedokļus un
idejas, kas sagrupēti pēc tematiem. Pēc tam, kad pilsoņi būs iepazīstinājuši ar šiem ieteikumiem un tie būs ar

4Atkarībā no turpmākām diskusijām konferences plenārsēdes un pilsoņu paneļdiskusijas varētu notikt Eiropas
Parlamenta telpās. Tiklīdz to ļaus sanitārie apstākļi, kopīgais sekretariāts tiks izvietots vienuviet, ideālā gadījumā –
Eiropas Komisijā.
5Citi Eiropas Komisijas locekļi piedalīsies plenārsēdē, jo īpaši tad, ja tiks apspriesti ar viņu atbildības jomu saistīti
jautājumi.
6Pa vienam no katras dalībvalsts.

viņiem apspriesti, plenārsēdes dalībnieki uz vienprātības pamata iesniegs valdei savus priekšlikumus 7.
Lai sanāksme varētu notikt, ir jāpiedalās vismaz vienai trešdaļai no katras sastāva grupas, kas aicināta
piedalīties konferences plenārsēdē. Valdes līdzpriekšsēdētāji to pārbauda.

18. pants
Plenārsēdes secinājumi
Pamatojoties uz konferences plenārsēdes diskusijām un priekšlikumiem, valde uz vienprātības pamata
sagatavo ziņojumu, pilnībā sadarbojoties ar konferences plenārsēdi un pilnībā pārredzami, un to pēc tam
publicē daudzvalodu digitālajā platformā.

19. pants
Paziņojums par sanāksmēm, kalendārs, darba kārtība un dokumentācija
Līdzpriekšsēdētāji valdes vārdā sasauc konferences plenārsēdes, pamatojoties uz kalendāru, par ko
vienojusies valde. Konferences plenārsēdes darba kārtību ierosina valde, un kopīgais sekretariāts to kopā ar
attiecīgajiem dokumentiem parasti nosūta visās Savienības oficiālajās valodās ne vēlāk kā septiņas darbdienas
pirms sanāksmes datuma, ja vien ārkārtas steidzamības dēļ nav jārīkojas citādi.

20. pants
Sanāksmju norise
Konferences plenārsēdes kopīgi vada valdes līdzpriekšsēdētāji. Pirms katras sanāksmes līdzpriekšsēdētāji
vienojas par kopīgas vadīšanas praktisko kārtību, lai nodrošinātu vienlīdzību savā starpā.
Līdzpriekšsēdētāji nodrošina diskusiju pienācīgu un kārtīgu norisi un var īstenot jebkādu pasākumu, lai
veicinātu pieejamā laika iespējami labāku izmantojumu, piemēram, organizēt jautājumu apspriešanas secību,
ierobežot runāšanas laiku un noteikt dalībnieku uzstāšanās secību.
Līdzpriekšsēdētāji vajadzības gadījumā plenārsēdei ierosinās izveidot tematiskas darba grupas, kurās
piedalīsies attiecīgo pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvji 8.
Līdzpriekšsēdētāji kopīgi izstrādās konferences plenārsēdes norises praktisko kārtību saskaņā ar šo
reglamentu un kopīgo deklarāciju.
Sanāksmes notiek visās Savienības oficiālajās valodās.
7Vienprātība ir jāpanāk vismaz starp Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas pārstāvjiem, kā arī valstu
parlamentu pārstāvjiem pie vienlīdzīgiem nosacījumiem. Ja pilsoņu pārstāvju nostāja būtiski atšķiras no valsts
pasākumiem un/vai Eiropas vai valstu pilsoņu paneļdiskusijām, tas būtu jāpauž valdes ziņojumā.
8

Politiskās grupas var rīkot sanāksmes.

21. pants
Sanāksmju norises vieta
Konferences plenārsēdes notiek Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā, ja vien līdzpriekšsēdētāji nenolemj
citādi.
Valdes līdzpriekšsēdētāji saskaņā ar piemērojamiem veselības aizsardzības un drošības noteikumiem lemj par
to, vai dalība var notikt klātienē vai attālināti, vai hibrīdformātā.
Attiecībā uz hibrīdsanāksmēm un virtuālām sanāksmēm līdzpriekšsēdētāji lems par elektroniskās platformas
izvēli.

22. pants
Pārredzamība
Konferences plenārsēdes tiek straumētas tiešraidē, un visus konferences plenārsēdes dokumentus dara
publiski pieejamus daudzvalodu digitālajā platformā.

Nobeiguma noteikumi
23. pants
Konferences galīgie rezultāti tiks izklāstīti ziņojumā kopīgajai prezidentūrai. Visas trīs iestādes ātri izskatīs,
kā efektīvi veikt turpmākus pasākumus saistībā ar šo ziņojumu, katra savas kompetences jomas ietvaros un
saskaņā ar Līgumiem.

24. pants
Valde pēc valdes līdzpriekšsēdētāju priekšlikuma var grozīt vai papildināt reglamentu.

