
RE\1255289LV.docx PE732.270v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Sesijas dokuments

B9-0235/2022

2.5.2022

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni
(2022/2648(RSP))

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Hélène Laporte, Christine Anderson, Mara 
Bizzotto, Susanna Ceccardi, Roman Haider, Peter Kofod, Jaak Madison, 
Philippe Olivier, Alessandro Panza, Bernhard Zimniok, Thierry Mariani, 
Laura Huhtasaari
ID grupas vārdā



PE732.270v01-00 2/8 RE\1255289LV.docx

LV

B9-0235/2022

Eiropas Parlamenta rezolūcija par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar konferenci 
par Eiropas nākotni
(2022/2648(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā konferences reglamentu, ko apstiprinājusi valde un kas publicēts 
konferences par Eiropas nākotni daudzvalodu digitālajā platformā,

– ņemot vērā konferences par Eiropas nākotni deviņu tematisko darba grupu secinājumus,

– ņemot vērā konferences par Eiropas nākotni deviņu tematisko darba grupu secinājumus, 
kas ar balsu vairākumu tika apstiprināti 2022. gada 30. aprīlī konferences plenārsēdē,

– ņemot vērā konferences par Eiropas nākotni daudzvalodu digitālās platformas darbības 
ziņojumu, kas publicēts 2022. gada februārī,

– ņemot vērā dalībvalstu pienesumus konferences par Eiropas nākotni daudzvalodu 
digitālajā platformā, kas publicēti 2022. gada februārī,

– ņemot vērā valstu pilsoņu paneļdiskusiju un valstu pasākumu ziņojumus, kurus 
apstiprinājusi valde un kuri publicēti konferences par Eiropas nākotni daudzvalodu 
digitālajā platformā,

– ņemot vērā 2021. gada 8. un 9. oktobrī notikušo Eiropas Jaunatnes dienu ziņojumu 
“Youth Ideas Report for the Conference on the Future of Europe” (“Jauniešu ideju 
ziņojums konferencei par Eiropas nākotni”),

– ņemot vērā konferences par Eiropas nākotni Eiropas pilsoņu 1. paneļdiskusijas 
“Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība / Izglītība, kultūra, 
jaunatne un sports / Digitālā pārkārtošanās” ziņojumu,

– ņemot vērā Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusijas “Eiropas demokrātija / Vērtības un 
tiesības, tiesiskums, drošība” ieteikumus,

– ņemot vērā Eiropas pilsoņu 3. paneļdiskusijas “Klimata pārmaiņas, vide / Veselība” 
ieteikumus,

– ņemot vērā Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusijas “ES pasaulē / Migrācija” ieteikumus,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā konference par Eiropas nākotni jau no paša sākuma nespēja piedāvāt reālu iespēju 
sākt atklātu dialogu ar pilsoņiem desmitgades beigās, kurā tika piedzīvotas vairākas 
krīzes (euro krīze, migrācijas krīze, Brexit un Covid-19 pandēmija) un kurā ir pastāvīgi 
pieaudzis skepticisms pret Eiropas Savienību, kas nespēj reaģēt uz šā vēsturiskā 
laikmeta izaicinājumiem un sabiedrības reālajām vajadzībām;
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B. tā kā Krievijas Federācijas iebrukums Ukrainā notika konferences par Eiropas nākotni 
pēdējā posmā;

C. tā kā konference par Eiropas nākotni bija Francijas Republikas prezidenta Emanuela 
Makrona ideja un tagad tā tuvojas noslēgumam Francijas prezidentūras laikā; tā kā 
konferences termiņš tika mērķtiecīgi saīsināts no diviem gadiem uz vienu, kā rezultātā 
tā tika organizēta haotiski;

D. tā kā konferencē piedalījās pilsoņi, Eiropas Parlamenta deputāti, Eiropas komisāri, 
Padomes pārstāvji, valstu parlamentu deputāti, sociālo partneru un organizētas 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kā arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
un Eiropas Reģionu komitejas locekļi;

E. tā kā process, kā tika atlasīti pilsoņi, kuri piedalījās konferencē par Eiropas nākotni, 
nebija pietiekami pārredzams; tā kā pilsoņu atlase, kurai bija raksturīga t. s. pašatlases 
neobjektivitāte, pilnībā negarantēja daudzveidīgu redzējumu par Eiropas Savienību; tā 
kā nav publicēts dalībnieku saraksts, lai varētu uzzināt viņu identitāti;

F. tā kā, lai pilnībā izprastu un novērstu Eiropas Savienības projekta trūkumus, kā arī lai 
reaģētu uz sabiedrības reālajām vajadzībām un sagatavotos nākotnes izaicinājumiem, 
tostarp ņemot vērā pašreizējos un vēsturiskos notikumus, būtu bijis svarīgi uzklausīt 
pilsoņus, kuri pauž kritisku viedokli;

G. tā kā valstu mediji konferencei pievērsa ļoti mazu uzmanību un daudzi par to joprojām 
neko nezina;

H. tā kā iesaistīto pilsoņu skaits salīdzinājumā ar visu Eiropas iedzīvotāju skaitu bija ļoti 
zems, proti, tikai 0,00001 %;

I. tā kā Kantar 2022. gada marta darbības pārskats liecina, ka daudzvalodu digitālajā 
platformā ir reģistrēts pieticīgs pienesuma apjoms, proti, 43 734 atbildes un 16 274 
idejas;

J. tā kā vēl nav publiskotas konferences izmaksas (konferencei nepieciešamā finansējuma 
avoti un apjoms), neraugoties uz vairākiem pieprasījumiem, ko Parlamenta konferences 
delegācijas locekļi ir iesnieguši valdei, un jautājumiem, ko Parlaments iesniedzis 
Komisijai un Padomei saskaņā ar Reglamenta 138. pantu;

K. tā kā par reglamentu kopumā vienojās tikai valde; tā kā līdz ar to procedūras, kas 
jāievēro konferences par Eiropas nākotni darba grupās, bija balstītas uz priekšsēdētāju 
plašu rīcības brīvību vai uz risinājumiem, kurus bija izstrādājusi valde, bieži vien ļoti 
vēlā posmā un bez jebkādas pārredzamības vai iepriekšējas vienošanās ar konferences 
dalībniekiem;

L. tā kā ekspertus, kas vadīja Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju darbu, atlasīja tika valde; tā 
kā arī šo procesu raksturoja pilnīgs pārredzamības trūkums; tā kā saskaņā ar publiski 
pieejamiem datiem daudzi no šiem ekspertiem ir saņēmuši vai joprojām saņem 
finansējumu no ES;

M. tā kā konferences par Eiropas nākotni galīgais ziņojums tika sagatavots, pamatojoties uz 
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konferences darba grupu sagatavotu neoficiālu dokumentu, kurā bija apkopoti 
ieteikumi, kas saņemti no Eiropas un valstu pilsoņu paneļdiskusijām, kā arī neliels 
skaits ieteikumu, kas apkopoti daudzvalodu digitālajā platformā;

N. tā kā, sagatavojot neoficiālo dokumentu, kas pamatojās uz pilsoņu ieteikumiem, tika 
iekļauti arī priekšlikumi no citiem konferences elementiem, jo īpaši no Eiropas 
Parlamenta deputātiem;

O. tā kā daudzi no priekšlikumiem bieži bija iekļauti Parlamenta rezolūcijās, tostarp 
priekšlikums atcelt vienprātības balsošanas mehānismu Padomē, grozīt Eiropas 
vēlēšanu likumu, lai ieviestu transnacionālus sarakstus un ES mēroga vēlēšanu 
apgabalu, paplašināt Nosacījumu regulas (ES) 2020/2092 darbības jomu, attiecinot to uz 
visiem tiesiskuma pārkāpumiem, un uzlabot Eiropas veselības savienību, kā arī 
priekšlikumi par migrāciju, kas galvenokārt sasaucas ar Komisijas 2021. gada 
Migrācijas paktā iekļautajiem priekšlikumiem;

P. tā kā konference par Eiropas nākotni ir izmantota kā dūmu aizsegs ar mērķi agresīvi 
ieviest būtiskas izmaiņas politikā, kas kaitētu dalībvalstu suverenitātei;

Q. tā kā mazākuma viedokļi un priekšlikumi, t. i., viedokļi, kas atšķiras no tiem, kuri 
atbalsta dziļāku Eiropas integrāciju un federālas Savienības izveidi starp dalībvalstīm, 
nebija pienācīgi pārstāvēti konferences secinājumos, arī attiecībā uz daudzvalodu 
platformā dotajiem pienesumiem, daži no kuriem pauda arī skeptiskus viedokļus par 
Eiropas Savienības projektu;

R. tā kā vairāki no konferences vairākuma atbalstītajiem priekšlikumiem atbalstīja 
izmaiņas Līgumos; tā kā konferences apstiprinātie secinājumi ietver aicinājumu saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 48. pantu rīkot konventu, lai grozītu Līgumus,

Kritiski apsvērumi par procesu kopumā

1. pauž nosodījumu par visu konferences par Eiropas nākotni procesu un tās 
secinājumiem; uzskata, ka konference nav ne demokrātiska, ne likumīga, ne 
pārredzama, un nosoda tās secinājumus kā iepriekš sagatavotus un politiski orientētus; 
norāda, ka konference par Eiropas nākotni ir maldīgs nosaukums, jo tajā netika aplūkota 
Eiropa, t. i., Eiropas kontinents, bet gan ES kā politiska un institucionāla struktūra, kas 
pašlaik nespēj reaģēt uz gaidāmajiem izaicinājumiem; uzsver, ka organizatori jau no 
paša sākuma necentās radīt patiesas debates par Eiropu, bet gan vadīja apspriešanos par 
ES nākotni, izskatot tikai federālistu viedokļus;

2. konstatē, ka konference nesniedza Eiropas iestādēm labu iespēju veidot auglīgu un 
visaptverošu dialogu par Eiropas nākotni ar pilsoņiem, valstu parlamentiem, 
reģionālajām un vietējām iestādēm, sociālajiem partneriem un organizētu pilsonisko 
sabiedrību;

3. uzsver, ka konference par Eiropas nākotni neapmierināja vajadzību tuvināt iedzīvotājus 
Eiropas iestādēm vai darboties kā jaunam demokrātiskam līdzdalības līdzeklim un ka 
tādēļ šādu pasākumu nevajadzētu atkārtot; uzsver, ka netika atbalstītas brīvas debates ar 
pilsoņiem, jo konferences politiskais elements kontrolēja visu procesu, tādējādi 
apdraudot tā pilnībā demokrātisko raksturu;
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4. norāda, ka konferencei tika pievērsta ļoti maza uzmanība valstu mediju kanālos, līdz ar 
to lielākā daļa pilsoņu joprojām neko par to nezina;

Pilsoņu atlase un līdzdalība

5. norāda, ka process, kā tika atlasīti pilsoņi, kuri piedalījās konferencē par Eiropas 
nākotni, bija nepārredzams un neskaidrs; norāda, ka iesaistīto pilsoņu skaits 
salīdzinājumā ar visu Eiropas iedzīvotāju skaitu bija pārāk zems, lai to uzskatītu par 
reprezentatīvu; uzsver, ka Eiropas paneļdiskusijās piedalījās tikai 800 pilsoņu un pēc 
tam plenārsēdē un darba grupās piedalījās tikai daži katras paneļdiskusiju pārstāvji; 
pauž dziļu nožēlu par to, ka nekad nav ticis publicēts visu dalībnieku visaptverošs 
saraksts;

6. uzsver, ka konferencē netika pārstāvēti visi Eiropas redzējumi un dažādi viedokļi; pauž 
nožēlu par to, ka atlasīto pilsoņu vidū netika veicināti un sekmēti dažādi viedokļi par 
Eiropas Savienību un jo īpaši netika pietiekami pārstāvēti tie eiropieši, kuri ir skeptiskāk 
un kritiskāk noskaņoti pret Eiropas politiku; stingri apstiprina, ka ES iestādēm būtu bijis 
svarīgi uzklausīt tos pilsoņus, kuri pauda kritisku viedokli;

7. norāda, ka daudzi priekšlikumi, jo īpaši tie, kuros pausts kritisks viedoklis par ES, 
netika iekļauti galīgajā secinājumu projektā; norāda, ka darba grupas ir ņēmušas vērā 
tikai nelielu daļu platformas pienesumu, neraugoties uz to, ka daudzvalodu digitālajā 
platformā bija daudz augstāks līdzdalības līmenis nekā Eiropas un valstu pilsoņu 
paneļdiskusijās;

Finanšu pārredzamības un pārskatatbildības trūkums

8. uzsver, ka konferences izmaksas vēl nav publiskotas, neraugoties uz daudziem Eiropas 
Parlamenta deputātu pieprasījumiem;

9. stingri nosoda šo pārredzamības trūkumu publisko līdzekļu izmantošanā, jo īpaši 
vēsturiskas ekonomikas lejupslīdes laikā, un kritizē Komisiju par to, ka tā ir pastāvīgi 
atteikusies atbildēt uz Parlamenta jautājumiem šajā sakarā, jo īpaši uz jautājumiem, uz 
kuriem jāatbild rakstiski, E-001181/2022 un E-002268/2021;

10. tādēļ aicina Eiropas Revīzijas palātu izmeklēt šā pasākuma pārredzamības trūkumu un 
budžeta plānošanu un ziņot par to;

Procedūru problēmas un pārredzamības trūkums lēmumu pieņemšanas procesā

11. pauž dziļu nožēlu par pārredzamības trūkumu, kas raksturīgs procedūrām, kuras noteica 
konferences lēmumu pieņemšanas procesu, un nosoda šo trūkumu;

12. atgādina, ka konferences pārvaldība tika uzticēta ārējam uzņēmumam Kantar; norāda, 
ka Kantar ir ilglaicīgs pakalpojumu sniedzējs Komisijai; apšauba ārpakalpojumu 
sniegšanas kultūru un uzskata, ka šis process bija pilnīgi pārredzami jāpārvalda tieši 
organizētājiestādēm;

13. atzīmē, ka konferences reglaments tika noteikts tikai vispārīgi; norāda, ka tas radīja ļoti 
lielas neskaidrības visiem konferences elementiem, tostarp iesaistītajiem pilsoņiem, kas 
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vien pamazām apguva procesus, un valde risinājumus bieži apstiprināja vēlā posmā bez 
jebkādas iepriekšējas vienošanās starp konferences elementiem;

14. nosoda to, ka eksperti, kas vadīja Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju darbu, tika atlasīti 
pilnīgi nepārredzami un to darīja tikai valde; uzsver, ka saskaņā ar publiski pieejamiem 
datiem daudzi no šiem ekspertiem saņem vai ir saņēmuši finansējumu no ES vai pat 
iepriekš bijuši iekļauti vēlēšanu sarakstos, līdz ar to trūka objektivitātes;

15. atgādina, ka konferences par Eiropas nākotni galīgais ziņojums tika sagatavots, 
pamatojoties uz konferences darba grupu sagatavotu neoficiālu dokumentu, kura pamatā 
bija ieteikumi, kas saņemti no Eiropas un valstu pilsoņu paneļdiskusijām, kā arī neliels 
skaits ieteikumu, kas apkopoti daudzvalodu digitālajā platformā; atzīmē, ka neoficiālā 
dokumenta sagatavošanas procesā tika iekļauti arī pretrunīgi vērtēti priekšlikumi no 
citiem konferences elementiem, kas pat nebija saistīti ar pilsoņu ieteikumiem, jo īpaši 
no Eiropas Parlamenta deputātiem;

16. uzsver, ka darba grupām nebija apstiprināts vai pieejams reglaments, kur būtu norādīts, 
kā jārīkojas, lai panāktu priekšlikumu apstiprināšanu; nosoda to, ka šis apstāklis tika 
izmantots, lai paātrinātu priekšlikumu izstrādes procesu, darba grupu vadītājiem 
pieņemot diskrecionārus lēmumus par procedūrām; nosoda arī to, ka neoficiālo 
dokumentu satura noteikšana un to apstiprināšana tika veikta sasteigti, vēl vairāk 
kaitējot pārredzamībai un dialogam starp iestādēm un iesaistītajiem pilsoņiem;

17. turklāt pauž nožēlu par to, ka bija pastāvīgi iesaistīti profesionāli politiķi, kuri ir spēcīgi 
ietekmējuši un kontrolējuši debates un visu procesu;

Atbalstīto priekšlikumu pakete

18. noraida tos secinājumus, kas atspoguļo pretrunīgi vērtētus jautājumus, par kuriem 
Parlamentā nav vienprātības; konstatē, ka vairāki priekšlikumi prasa grozīt Līgumu; 
pieņem zināšanai, ka 80 % ieteikumu nozīmē valstu kompetenču nodošanu ES iestādēm 
un līdz ar to mazāku valstu parlamentu un valdību autonomiju iekšpolitikas lietās;

19. uzsver, ka mazākuma viedokļi un priekšlikumi, t. i., viedokļi, kas atšķiras no tiem, kuri 
atbalsta dziļāku Eiropas integrāciju un federālas Savienības izveidi starp dalībvalstīm, 
nav pienācīgi pārstāvēti vai iekļauti konferences secinājumos, arī attiecībā uz 
pienesumu daudzvalodu platformā, un to vidū minami arī skeptiski viedokļi par Eiropas 
Savienības projektu, kas nekad netika iekļauti diskusijās vai secinājumos;

20. līdz ar citiem priekšlikumiem stingri noraida priekšlikumu ar kvalificētu balsu 
vairākumu pieņemt lēmumus par jautājumiem, par kuriem pašlaik Padomē lemj 
vienprātīgi, jo īpaši kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā; uzskata, ka 
vienprātības balsošanas metode ir svarīga garantija dalībvalstu suverenitātei un to 
pilsoņu interešu aizsardzībai; tomēr atzīmē, ka it īpaši nav nepieciešams mainīt 
balsošanas metodes attiecībā uz kopējo ārpolitiku un drošības politiku, jo dalībvalstis ir 
pierādījušas, ka ir iespējams rīkoties vienoti, ja tas ir visu interesēs, kā apliecinājusi 
Ukrainas krīze;

21. pauž dziļu nožēlu un nosodījumu par to, ka lielākā daļa Eiropas Parlamenta elementa 
krīzi Ukrainā (“Kijivas moments”) un šo dramatisko vēsturisko brīdi ir izmantojusi, lai 
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attaisnotu tālejošas izmaiņas Līgumā;

22. kritizē ideju stiprināt Eiropas veselības savienību, pilnībā izmantojot pašreizējā 
regulējuma potenciālu un iekļaujot veselību un veselības aprūpi ES un tās dalībvalstu 
dalītajās kompetencēs; uzskata, ka tas, kā ES ir rīkojusies pandēmijas situācijā, jo īpaši 
sliktās vakcīnu līguma pārvaldības aspektā, ir parādījis, ka šīm kompetencēm ir noteikti 
jāpaliek tikai dalībvalstu ziņā;

23. uzskata, ka, “piemērojot Nosacījumu regulu un citus tiesiskuma instrumentus un 
izvērtējot to piemērošanas jomu, kā arī apsverot iespēju tos attiecināt uz jaunām jomām 
neatkarīgi no to nozīmīguma ES budžetam”, kā ierosināts galīgajā konferences 
ziņojumā, tiktu pieļauta kļūda;

24. kategoriski iebilst pret to, ka citu starpā tiktu īstenoti priekšlikumi migrācijas jomā, kas 
nenodrošina un neaizsargā dalībvalstu un to pilsoņu intereses; atzīmē, ka priekšlikumi 
migrācijas jomā galvenokārt atspoguļo Komisijas 2021. gada Migrācijas paktā iekļautos 
priekšlikumus;

25. attiecībā uz transnacionālu sarakstu un Savienības mēroga vēlēšanu apgabala ieviešanu 
jaunajā Eiropas vēlēšanu likumā īpaši vērš uzmanību uz izrietošo demokrātijas deficīta 
risku Eiropas Parlamentā; pauž kritiku par degresīvās proporcionalitātes principa 
piemērošanu, kas kropļo vietu sadalījumu atbilstoši vēlēšanu rezultātiem dalībvalstīs un 
kaitē dalībvalstu pārstāvībai; uzsver, ka šā priekšlikuma avots ir Eiropas Parlamenta 
elements, neraugoties uz kritiku attiecīgajā darba grupā, arī no iesaistīto pilsoņu puses; 
turklāt uzsver, ka pilsoņi darba grupā nevienojās par ieteikumu noteikt, ka balsot var no 
16 gadu vecuma, bet tas joprojām ir iekļauts oficiālajos secinājumos;

26. pauž dziļu pārliecību, ka Eiropas Savienībai ir jārespektē dalībvalstu loma, rīcībpolitikā 
ievērojot proporcionalitātes un subsidiaritātes principu; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
priekšlikumu uzlabot valstu un reģionālo parlamentu iesaisti ES likumdošanas procesā 
un palielināt to lomu;

27. aicina nodrošināt lielāku pārredzamību un pārskatatbildību ES lēmumu pieņemšanas 
procesā; aicina nodrošināt vārda brīvību un mediju neatkarību, jo īpaši lielo tehnoloģiju 
uzņēmumu platformās;

28. uzsver, ka dziļāka Eiropas integrācija nav risinājums, kā labāk stāties pretim nākotnes 
izaicinājumiem;

Secinājumi par konferenci par Eiropas nākotni

29. atzīmē, ka konferences apstiprinātajos secinājumos ir paredzēts aicināt sākt konventu 
saskaņā ar LES 48. pantu, lai grozītu Līgumus; atgādina, ka Eiropas Parlamenta 
runaspersona, kā arī konferences līdzpriekšsēdētājs un valdes loceklis Guy Verhofstadt 
konferences noslēguma plenārsēdē 2022. gada 29. un 30. aprīlī paziņoja, ka Eiropas 
Parlaments apstiprina priekšlikumu paketi, solot rīkoties, lai panāktu drīzu konventa 
sākšanu; uzskata, ka konferenci nevar uzskatīt par leģitīmu šāda konventa 
sākumpunktu;

30. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka konference par Eiropas nākotni var kļūt par 
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instrumentu parlamentārās un pārstāvības demokrātijas mehānismu apiešanai; atzīmē, 
ka priekšlikumi, kas neatbilst pilsoņu ieteikumiem un nav balstīti uz tiem, tika 
apstiprināti arī pēc pārējo konferences elementu, jo īpaši Eiropas Parlamenta, 
iniciatīvas;

31. stingri apšauba priekšlikumu paketes demokrātisko leģitimitāti — to atbalstīja neliels 
skaits pilsoņu un tikpat mazs skaits Eiropas un valstu iestāžu pārstāvju bez īstām 
leģitīmām pilnvarām to darīt;

32. uzskata, ka pilsoņu līdzdalība un iepriekšēja iesaistīšana ir svarīga, jo viņu idejas un 
priekšlikumi var būt pamats turpmākiem politiskiem lēmumiem, kas jāpieņem viņu 
ievēlētajiem pārstāvjiem; uzsver, ka pārstāvības demokrātija ir Eiropas demokrātijas 
pamats un tā ir jānošķir no līdzdalības demokrātijas; atgādina, ka iedzīvotāji skaidru 
viedokli par Eiropu var paust vēlēšanās;

33. uzskata, ka jebkādas izmaiņas pašreizējā ES struktūrā un darbībā ir jāveic saskaņā ar 
demokrātiskiem mehānismiem un jebkurā gadījumā saskaņā ar Līgumiem un neprasot 
to reformu; pauž nožēlu par to, ka ir izslēgta jebkāda iespēja nodot vairāk kompetenču 
dalībvalstīm;

34. turklāt uzskata, ka jebkādas attiecīgas izmaiņas Līgumos būtu jāpakļauj valstu 
referendumiem saskaņā ar valsts likumdošanas procedūrām;

35. nobeigumā pauž nožēlu par to, ka ES iestādes atkal nav izmantojušas iespēju patiešām 
novērst Eiropas projekta trūkumus un tuvināt ES pilsoņiem;

36. vēlreiz apstiprina, ka konference par Eiropas nākotni būtu varējusi būt auglīga, ja tiktu 
uzklausīti kritiski viedokļi par ES projektu; uzskata, ka konference nebija auglīgs 
demokrātijas un iedzīvotāju iesaistes pasākums, jo lielākoties bija pārstāvētas tikai 
balsis par labu lielākai Eiropas integrācijai, tāpēc nebija pilnīgi demokrātiska procesa;

37. aicina dalībvalstu pilsoņus izmantot pašreizējās iespējas iesniegt sūdzību savas valsts 
ombudiem un Eiropas Ombudam, lai piespiestu konferences rīkotājas iestādes ievērot 
pārredzamības un leģitimitātes standartus;

°

° °

38. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju un tai pielikumā pievienoto priekšlikumu nosūtīt 
Eiropadomei, Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


