
 
Konference par Eiropas nākotni: noslēgusies pirmā
plenārsēde
 

Sestdien, 19. jūnijā, Strasbūrā norisinājās Konferences par Eiropas nākotni atklāšanas
plenārsēde.
 
Šī plenārsēde ir nozīmīgs pavērsiena punkts, uzsākot konferenci — iepriekš nepieredzētu,
atvērtu un iekļaujošu pasākumu Eiropas demokrātijas īstenošanai.
 
Pēc valdes līdzpriekšsēdētāju atklāšanas uzrunām dalībnieki, tostarp arī iedzīvotāji, apsprieda
konferences mērķi un vēlamos rezultātus. Viņi runāja arī par Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām,
dalībvalstu  paneļdiskusijām un  pasākumiem,  kā  arī  par  daudzvalodu  digitālo  platformu.
Līdzpriekšsēdētāji atzinīgi vērtēja arī Lisabonas Eiropas pilsoņu pasākumu, kas tika organizēts
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17. jūnijā Portugālē.
 
Otrajā  plenārsēdes  daļā  tika  pārrunāti  ar  konferences  norisi  saistīti  jautājumi,  tostarp
konferences  plenārsēžu,  Eiropas  pilsoņu  paneļdiskusiju  un  Eiropas  pilsoņu  pasākumu
kalendārs.
 
Skatieties plenārsēdes kopsavilkuma video vai visu plenārsēdi Parlamenta Multimediju centrā.
 
Turpmākie soļi
 
Septembrī un oktobrī sāksies Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, kurās tiks sagatavotas idejas un
priekšlikumi turpmākām plenārsēžu debatēm, tostarp īstenojami ieteikumi Eiropas Savienības
pārveidošanai.  To visu sagatavos,  balstoties uz platformā gūtajām iedzīvotāju  idejām un
ieteikumiem. Konferences mērķis ir pēc iespējas vairāk iesaistīt jauniešus, un, lai to palīdzētu
īstenot,  turpinās arī  sagatavošanās darbi  Eiropas Jaunatnes dienām, ko 8.  un 9.  oktobrī
organizēs Eiropas Parlaments.  Nākamā plenārsesija paredzēta 22.  un 23.  oktobrī.
 
Vispārēja informācija
 
Konferences  plenārsēdes  sastāvā  ir  108  Eiropas  Parlamenta  pārstāvji,  54  ES Padomes
pārstāvji  (divi  no katras dalībvalsts) un trīs Eiropas komisāri,  kā arī 108 pārstāvji  no visu
dalībvalstu parlamentiem ar līdztiesīgām pilnvarām un ES iedzīvotāji — 108 eiropieši, kuri
piedalīsies  konferencē,  lai  apspriestu  idejas,  kas  ierosinātas  pilsoņu  paneļdiskusijās  un
daudzvalodu digitālajā platformā. Viņu vidū būs 80 pārstāvji no Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām,
no kuriem vismaz viena trešdaļa dalībnieku būs jaunāki par 25 gadiem, un 27 pārstāvji no
valstu  pilsoņu  paneļdiskusijām  vai  konferences  pasākumiem  (viens  pārstāvis  no  katras
dalībvalsts), kā arī Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētāja. Tuvākajā laikā tiks pabeigts
iedzīvotāju pārstāvju atlases process.
 
Konferencē  piedalīsies  arī  18  pārstāvji  no  Reģionu  komitejas,  18  pārstāvji  no  Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, astoņi sociālo partneru pārstāvji un astoņi pilsoniskās
sabiedrības pārstāvji. Uz apspriedēm, kas saistītas ar ES starptautisko darbību, tiks uzaicināts
Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Var tikt uzaicināti arī galveno
ieinteresēto  personu  pārstāvji.  Konferences  plenārsēdes  sastāvā  tiks  ievērots  dzimumu
līdzsvars.
 
Iedzīvotāji visā Eiropā jau tagad var piedalīties konferencē, izmantojot daudzvalodu digitālo
platformu, kas pieejama visās 24 ES oficiālajās valodās.
 
Papildu informācija
Konferences par Eiropas nākotni digitālā platforma
Konferences par Eiropas nākotni harta
“Eiropas nākotne — sadarbība ar pilsoņiem noturīgākas Eiropas veidošanā”
“Work begins on the Conference on the Future of Europe”
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli
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https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/conference-on-the-future-of-europe-extracts-from-the-first-assembly_I207453-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/inaugural-plenary-of-conference-on-future-of-europe_20210619-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://futureu.europa.eu/?locale=lv
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=lv
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210304IPR99242/eiropas-nakotne-sadarbiba-ar-pilsoniem-noturigakas-eiropas-veidosana
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210324IPR00701/work-begins-on-the-conference-on-the-future-of-europe
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/conference-on-future-of-europe_17609_pk
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