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Turpmākajie pasākumi saistībā ar konferences par Eiropas nākotni  
Eiropas Parlamenta 2022. gada 4. maija rezolūcija par turpmākajiem pasākumiem 
saistībā ar konferences par Eiropas nākotni secinājumiem (2022/2648(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā konferences par Eiropas nākotni (“konference”) reglamentu, ko 
apstiprinājusi valde un kas publicēts konferences daudzvalodu digitālajā platformā,

– ņemot vērā šīs konferences deviņu tematisko darba grupu secinājumus, kas 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 pienesumu konferences par Eiropas nākotni daudzvalodu 
digitālajā platformā, kas publicēts 2022. gada februārī,

– ņemot vērā konferences daudzvalodu digitālajā platformā publicētos valstu pilsoņu 
paneļdiskusiju ziņojumus un informāciju par valstīs rīkotajiem pasākumiem,

– ņemot vērā Eiropas Jaunatnes dienu, kas norisinājās 2021. gada 8. un 9. oktobrī, 
rezultātā sastādīto 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 darbvietas / izglītība, kultūra, jaunatne 
un sports / digitālā pārveide” sagatavoto ziņojumu,

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

– ņemot vērā Eiropas pilsoņu 3. paneļdiskusija „Klimata pārmaiņas, vide/veselība” 
ieteikumus,

– ņemot vērā Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija „ES pasaulē / migrācija” ieteikumus,

– ņemot vērā 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā 



uz konferenci par Eiropas nākotni1,

– ņemot vērā 2017. gada 16. februāra rezolūciju par Eiropas Savienības darbības 
uzlabošanu, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu2, 2017. gada 
16. februāra rezolūciju par Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras 
iespējamo attīstību un korekcijām3, 2019. gada 13. februāra rezolūciju par stāvokli 
sarunās par Eiropas nākotni4 un 2020. gada 26. novembra rezolūciju par Eiropas 
vēlēšanu izvērtēšanu5,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Eiropas Savienība atrodas līdz šim nepieredzētā situācijā salīdzinājumā ar to kāda 
tā bija, kad tika uzsākts konferences process, līdz ar to ir vajadzīgs jauns impulss 
Eiropas integrācijai un vēl spēcīgāka kopīga rīcība un solidaritāte, jo Eiropas kontinentā 
atgriežas karš;

B. tā kā ES tiks vērtēta pēc tās spējas izkļūt no pašreizējām krīzēm, tādēļ tai būtu jācenšas 
kļūt spēcīgākai;

C. tā kā Eiropas Parlaments ir pilnībā apņēmies piedalīties konferencē un ir cieši 
pārliecināts, ka ES ir jāreformē, lai tā spētu tikt galā ne tikai ar pašreizējiem, bet arī 
arvnākotnes izaicinājumiem;

D. tā kā laikā, kad situācija pēc pandēmijas jau tā ir ļoti sarežģīta, konferences secinājumos 
būs jāpievēršas arī visām sekām, ko rada Krievijas iebrukums Ukrainā;

E. tā kā pilsoņu paustajos priekšlikumos, kas ir atspoguļoti konferences noslēguma 
secinājumos, prasīts, lai Eiropas Savienība kļūtu demokrātiskāka, drošāka, efektīvāka, 
pārtikušāka, taisnīgāka, ilgtspējīgāka, spējīgāka rīkoties un ietekmīgāka uz pasaules 
skatuves;

F. tā kā ES rīcībā vajadzētu būt pietiekamiem un piemērotiem līdzekļiem, lai sasniegtu 
iepriekš minētos mērķus, kas vēlreiz uzsver nepieciešamību uzlabot iestāžu darbību;

G. tā kā tādēļ ES būtu jādara pieejami instrumenti, kas tai ļautu pārvarēt svarīgus 
transnacionālus izaicinājumus tādās jomās kā drošība, veselība, klimata pārmaiņas, 
vide, migrācija, digitalizācija, aizsardzība, nodokļi, nevienlīdzības apkarošana, sociāli 
ekonomiskā politika un ģeopolitika;

H. tā kā papildus tiesību aktu priekšlikumiem ir jāuzsāk institucionālo reformu process, lai 
īstenotu pilsoņu līdzdalības procesa rezultātā tapušos ieteikumus un izpildītu viņu 
paustās cerības;

I. tā kā jaunas politikas nostādnes un dažos gadījumos Līgumu grozījumi ir nepieciešami 
nevis paši par sevi, bet gan visu eiropiešu interesēs, jo tie demonstrē centienys pārveidot 
ES tā, lai garantētu tās atvērto stratēģisko autonomiju, drošību, ilgtspēju, konkurētspēju, 
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dzīves un darba apstākļu uzlabošanu, kā arī tiesiskuma un pamattiesību ievērošanu;

J. tā kā konference vēlreiz apliecina, ka ikvienai Savienības reformai ir nepieciešama 
Parlamenta, Komisijas, Padomes un attiecīgo ieinteresēto personu pilnvērtīga 
iesaistīšanās, kā arī tieša sadarbība ar iedzīvotājiem;

K. tā kā pieredze, kas gūta ar konferenci, apliecina, ka ir svarīgi uzlabot visas iespējamās 
dialoga un sadarbības iespējas starp Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem,

1. atzinīgi vērtē konferences secinājumus, kas apstiprināti 2022. gada 30. aprīļa 
konferences plenārsēdē;

2. pauž gandarījumu par konferences vērienīgajiem un konstruktīvajiem priekšlikumiem, 
kuru pamatā ir ieteikumi un idejas no Eiropas un valstu pilsoņu paneļdiskusijām, 
Eiropas Jaunatnes dienām un tiešsaistes platformas; atzinīgi vērtē to, ka konferences 
secinājumi tika izstrādāti pilsoņu virzītā procesā, un uzsver pilsoņu līdzdalības 
nozīmīgumu Eiropas demokrātijā;

3. uzskata, ka konference ir novedusi pie inovatīvas un sekmīgas Eiropas iedzīvotāju 
līdzdalības un sniegusi papildu iespēju Eiropas iestādēm veidot visaptverošu dialogu ar 
iedzīvotājiem, valstu parlamentiem, reģionālajām un vietējām iestādēm, sociālajiem 
partneriem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām par Savienības nākotni;

4. uzsver konferences procesa parlamentārās dimensijas nozīmi un pauž vēlmi veicināt un 
stiprināt dialogu un sadarbību starp valstu parlamentiem un Eiropas Parlamentu;

5. uzskata, ka lielāka loma ES lēmumu pieņemšanas procesā iet roku rokā ar 
demokrātiskākām, pārredzamākām un atbildīgākām ES iestādēm; turklāt atbalsta 
iedzīvotāju pastāvīgu līdzdalību un apspriešanos ar viņiem šajā procesā;

6. norāda, ka nesen piedzīvotās krīzes liecina, ka ir vajadzīgi kopīgi Eiropas līmeņa 
risinājumi; uzskata, ka konference bija unikāla iespēja sniegt ES uz tās nākotni vērstus 
priekšlikumus;

7. uzskata, ka Krievijas agresija pret Ukrainu pierāda nepieciešamību pēc ģeopolitiski 
spēcīgākas ES, kas pauž vienotu nostāju pasaulē un īsteno vienotu politiku drošības, 
aizsardzības, enerģētikas un migrācijas jomā, pamatojoties uz kopīgu rīcību un pilnīgu 
solidaritāti;

8. atgādina, ka, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, ES ir apliecinājusi spēju rīkoties un 
veicināt inovatīvus un kopīgus risinājumus tādās jomās kā veselība, ekonomikas 
izaugsme un sociālā kohēzija; uzskata, ka šīs pozitīvās darbības ir jātransformē jaunā un 
pastāvīgā institucionālajā un politikas satvarā;

9. uzsver, ka konferences secinājumi liecina par to, ka ES ir steidzami jāuzņemas vadošā 
loma klimata pārmaiņu novēršanā, bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un ilgtspējas 
veicināšanā;

10. uzsver, ka konferences secinājumi un iedzīvotāju cerības ir jāīsteno, strādājot pie tā, lai 
panāktu vērienīgas izmaiņas dažās no mūsu vissvarīgākajām politikas jomām;

11. uzskata, ka dziļāku politisko integrāciju un patiesu demokrātiju, kā uzsvērts konferences 



secinājumos, var panākt, izmantojot Eiropas Parlamenta likumdošanas iniciatīvas 
tiesības un vienprātīgā balsojuma atcelšanu Padomē;

12. atzīst, ka konferences secinājumi paredz izmaiņas Līgumā, cita starpā attiecībā uz ES 
institucionālās struktūras vienkāršošanu un lielāku pārredzamību un pārskatatbildību 
lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī pārdomas par ES kompetencēm;

13. kā uzsvērts konferences darba grupu secinājumos, atbalsta pāreju uz ilgtspējīgu, 
iekļaujošu un noturīgu izaugsmes modeli; stiprināt ES ekonomikas konkurētspēju un 
noturību, īpašu uzmanību pievēršot MVU kā mūsu ekonomikas pamatam, un veikt 
konkurētspējas pārbaudi; pilnībā īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, tostarp tā 
attiecīgos pamatmērķus 2030. gadam; sociālā progresa protokols; un veicināt uz nākotni 
vērstas investīcijas, kas fokusētas uz taisnīgu, zaļu un digitālu pārkārtošanos ar spēcīgu 
sociālo dimensiju, tostarp dzimumu līdztiesību, ņemot vērā arī NextGenerationEU un 
Eiropas pagaidu atbalsta instrumenta bezdarba riska mazināšanai ārkārtas situācijā 
(SURE) piemērus;

14. uzskata, ka ir būtiski koncentrēties uz pēcpasākumiem, kas balstās uz konferences 
priekšlikumiem, lai izpildītu iedzīvotāju prasības; sagaida, ka visas Eiropas iestādes 
apņemsies īstenot konstruktīvu un vērienīgu pieeju saskaņā ar savām attiecīgajām 
lomām un kompetencēm visos turpmāko pasākumu posmos, tostarp iesniedzot tiesību 
aktu priekšlikumus;

15. pauž gatavību pildīt savu lomu un nodrošināt pienācīgus turpmākos pasākumus saistībā 
ar konferences rezultātiem; tādēļ aicina sasaukt Konventu, aktivizējot Līguma par 
Eiropas Savienību 48. pantā paredzēto Līgumu pārskatīšanas procedūru, un aicina 
Konstitucionālo jautājumu komiteju attiecīgi uzsākt nepieciešamo procedūru;

16. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.




