
 
Eiropas nākotne – sadarbība ar pilsoņiem
noturīgākas
Eiropas veidošanā
 

Šodien EP priekšsēdētājs Sasoli, Portugāles premjers Antoniu Košta,
un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja fon der Leiena parakstīja kopīgo deklarāciju par
konferenci par Eiropas nākotni.
 
Tas paver ceļu virknei debašu un diskusiju, kuras ļaus cilvēkiem no ikviena Eiropas nostūra
paust savas idejas, lai tādējādi palīdzētu veidot Eiropas nākotni.
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Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli teica: “Šodiena iezīmē jaunu sākumu Eiropas
Savienībai  un visiem Eiropas iedzīvotājiem.  Konference par  Eiropas nākotni  būs unikāla
iespēja visiem Eiropas iedzīvotājiem un mūsu pilsoniskajai sabiedrībai veidot Eiropas nākotni –
tā ir kopīgs projekts funkcionējošai Eiropas demokrātijai. Mēs aicinām jūs visus piedalīties un
izteikt savu viedokli, lai veidotu rītdienas Eiropu – JŪSU Eiropu.”
 
Premjerministrs  Antoniu  Košta  sacīja:  “Konferences  par  Eiropas  nākotni  sasaukšana  ir
vēstījums par pārliecību un cerību nākotnei, kuru mēs sūtām Eiropas iedzīvotājiem. Tā ir
pārliecība par to, ka mēs pārvarēsim pandēmiju un krīzi, un cerība, ka kopā mēs veidosim
taisnīgu, zaļu un digitālu nākotnes Eiropu.”
 
Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena teica: “Šodien mēs aicinām visus eiropiešus
izteikt savu viedokli. Proti, pateikt, kādā Eiropā viņi vēlas dzīvot, veidot to un apvienot spēkus,
lai palīdzētu mums radīt šādu Eiropu. Iedzīvotāju gaidas ir viennozīmīgas – viņi vēlas paust
savu viedokli par Eiropas nākotni, par jautājumiem, kas skar viņu dzīvi. Mūsu šodien paustais
solījums ir vienlīdz skaidrs – mēs ieklausīsimies. Un tad rīkosimies.”
 
Konferences mērķis ir palielināt iedzīvotāju lomu ES politikas un mērķu veidošanā, uzlabojot
Savienības noturību pret krīzēm – neatkarīgi no tā, vai tās ir krīzes ekonomikā vai saistītas ar
veselības jomu. Konference radīs jaunu publisku forumu atklātām, iekļaujošām, pārredzamām
un strukturētām debatēm ar eiropiešiem par jautājumiem, kas viņiem ir svarīgi un ietekmē viņu
ikdienas dzīvi.
 
Kopīgajā deklarācijā ir ietverts neizsmeļošs saraksts ar iespējamiem konferences tematiem.
Tajā ir minēta veselība, klimata pārmaiņas, sociālais taisnīgums, digitālā pārveide, ES loma
pasaulē un jautājums par to, kā stiprināt demokrātiskos procesus, kas reglamentē Eiropas
Savienību. Šie temati saskan ar vispārējām ES prioritātēm un jautājumiem, kurus iedzīvotāji
izvirzījuši sabiedriskās domas aptaujās. Beigu beigās iedzīvotāji, kuri piedalīsies, lems par to,
kādi temati tiks apspriesti konferencē.
 
Turpmākie soļi
 
Konference noritēs trīs ES iestāžu vadībā, ko pārstāvēs šo iestāžu priekšsēdētāji, kuri veidos
konferences kopīgo prezidentūru. Drīzumā tiks izveidota valde, kurā būs vienādi pārstāvētas
visas trīs iestādes un kurā valstu parlamentiem būs novērotāja statuss. Valde pārraudzīs
konferences  darbu  un  sagatavos  konferences  plenārsēdes,  tostarp  tā  būs  atbildīga  par
iedzīvotāju  pienesumu unturpmākajiem pasākumiem šajā  sakarā.
 
Konteksts
 
Kopīgajā deklarācijā ir izklāstīta konferences darbības joma, struktūra, mērķi un principi. Tā
paver ceļu iedzīvotāju vadībā noritošiem pasākumiem, kuri tiks organizēti kopā ar pilsonisko
sabiedrību  un  ieinteresētajām  personām  visos  līmeņos,  kā  arī  ar  valstu  un  reģionu
parlamentiem, Reģionu komiteju, Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, sociālajiem partneriem
un akadēmiskajām aprindām. Viņu piedalīšanās šajā procesā ir būtiska, lai nodrošinātu pēc

Paziņojumi presei

LV Preses dienests, Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume Duch Guillot
Preses komutatora numurs (32-2) 28 33000

2 I 4



iespējas plašāku informēšanu un iesaisti.
 
Konferences ietvaros tiks izmantoti dažādi forumi, tostarp digitālā veidā un, ja iespējams, arī
klātienes  formātā,  ievērojot  Covid-19  ierobežošanas  noteikumus.  Izmantojot  interaktīvu
daudzvalodu digitālo platformu, iedzīvotāji  un ieinteresētās personas varēs iesniegt savas
idejas tiešsaistē, un šī platforma palīdzēs viņiem piedalīties pasākumos vai organizēt tos.
 
Platformas un visu  konferences ietvaros  organizēto  pasākumu pamatā  jābūt  iekļautības,
atvērtības un pārredzamības principiem, ievērojot  privātumu un ES noteikumus par  datu
aizsardzību. Eiropas līmenī rīkotās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas tiks pārraidītas, un visi
tiešsaistē iesniegtie ierosinājumi būs jāpublisko.
 
Konference tiek aicināta pieņemt secinājumus, lai sniegtu norādes par Eiropas virzību nākotnē.
 

Kontakti 
 
 

Papildu informācija
Uzrunas EP plenārsesijā, parakstot deklarāciju (video)
Kopīgā deklarācija par konferenci par Eiropas nākotni
Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (2020. gada 15.
janvāris)
Konference par Eiropas nākotni – pārskatīta Padomes nostāja (2021. gada 3. februāris)
Komisijas paziņojums par konferenci par Eiropas nākotni (2020. gada 22. janvāris)
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli par Eiropas nākotni

Jaume DUCH GUILLOT
EP Spokesperson and Director General for Communication

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

Neil CORLETT
Head of the Press Unit

(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/signing-ceremony-on-the-joint-declaration-for-the-conference-of-the-future-of-europe-opening-statement-sassoli_I202965-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/25243/KOPIGA%20DEKLARACIJA%20PAR%20KONFERENCI%20PAR%20EIROPAS%20NAKOTNI_LV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_LV.html
https://www.consilium.europa.eu/media/48588/st_5911_2021_init_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0027:FIN:LV:PDF
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk


Jānis KRASTIŅŠ
Press Officer in Latvia

(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu

Agnese KRIVADE
Press Officer

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
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