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Kas tā ir?
• Tā ir galvenā vieta iedzīvotāju ideju apmaiņai un ierosinājumu sniegšanai
• Iedzīvotāju ierosinājumu un dokumentu glabātuve
• Konferences ietvaros notiekošo pasākumu pienesumi
• Konferences secinājumu publikācijas

Konferences harta
Iedzīvotājiem un pasākumu organizētājiem ir jāievēro konferences harta:
• Ievērot ES vērtības, proti, cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un 

cilvēktiesības
• Sekmēt daudzveidību diskusijās un ievērot vārda brīvību
• Nepieļaut naida runu vai tādu saturu, kas ir nelikumīgs vai apzināti nepatiess, vai 

maldinošs
• Veicināt pārrobežu dalību un dažādu valodu lietošanu

Konferences plenārsēde

449 pārstāvji
Pārstāvji

Debates un diskusijas par
Pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumiem
Daudzvalodu platformas pienesumiem

Dokumentus sagatavo
Deviņas tematiskās darba grupas

Ierosina
Priekšlikumus valdei (vienprātīgi)

Vienprātīgi pieņemti lēmumi
Vismaz starp Eiropas Parlamentu, Padomi, Eiropas Komisiju 
un valstu parlamentiem

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas
Forumi, kuros iedzīvotāji apspriež konkrētus tematus un sniedz ieteikumus konferences 
plenārsēdei, lai ES iestādes varētu veikt turpmākus pasākumus

Izveidotas četras pilsoņu paneļdiskusijas, aptverot deviņus iepriekš minētos tematus

200 pilsoņi katrā paneļdiskusijā, atlasīti pēc nejaušības principa
Vismaz viens vīrietis un viena sieviete no katras dalībvalsts, piemērojot līdzsvarotu proporcionalitāti tāpat kā 
Parlamentā | Trešdaļai dalībnieku  jābūt vecumā no 16 līdz 25 gadiem

Plaša iedzīvotāju pārstāvība
Ģeogrāfiskā izcelsme | Dzimums | Vecums | Sociālekonomiskais stāvoklis | Izglītības līmenis

Katras paneļdiskusijas pārstāvji piedalās plenārsēdē
Trešdaļai dalībnieku jābūt vecumā no 16 līdz 25 gadiem; | Iepazīstina ar saviem ieteikumiem

Kopīga prezidentūra
Eiropas Parlaments Dāvids Marija Sasoli 
ES Padome Janez Janša*
Eiropas Komisija Urzula fon der Leiena

Valde
9 pārstāvji

3 no Eiropas Parlamenta
3 no ES Padomes
3 no Eiropas Komisijas

Novērotāji no Eiropas Parlamenta, Padomes, valstu parlamentiem, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, 
Reģionu komitejas, citām ES iestādēm un Eiropas sociālajiem partneriem

Lemj par konferences darbu
Sagatavo plenārsēdes
Ziņo kopīgajai prezidentūrai par plenārsēdes secinājumiemaruande

Līdzpriekšsēdētāji
Gijs Ferhofštads (Parlaments)
Gašpers Dovžans* (ES Padome)
Dubravka Šuica (Komisija)

Vienprātība lēmumos,
ko pieņem deviņi pārstāvji

Kopīgs sekretariāts
Vienāds skaits Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas pārstāvju

Nodrošina konferences norisi, atbalsta valdes un plenārsēdes darbuTagab

Daudzvalodu digitālā platforma
Daudzvalodu digitāla platforma ļaus iedzīvotājiem apmainīties 
ar idejām un apspriest tās

• Garantēt pilnīgu pārredzamību, analizējot un publicējot digitālajā platformā 
iedzīvotāju pienesumus

• Straumēt vai pārraidīt pasākumus, kad vien tas ir iespējams
• Ievērot datu aizsardzības noteikumus un konferences vizuālo identitāti

Valdes uzraudzītās platformas moderācija

No katras 
dalībvalstsEiropas Parlaments 108

Valstu parlamenti 108 (4)
Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 80
ES Padome 54 (2)
Valsts mēroga pasākumi un/vai 
paneļdiskusijas

27 (1)

Reģionu komiteja 18
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 18
Sociālie partneri 8
Pilsoniskās sabiedrības organizācijas 8
Ievēlētie vietējie pārstāvji 6
Ievēlētie reģionu pārstāvji 6
Eiropas Komisija 3
Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētājs 1

Konference par Eiropas nākotni ir augšupējs pasākums, kas ļauj Eiropas iedzīvotājiem paust savu viedokli par Savienības turpmāko politiku un darbību. Tādi rīki kā digitālā 
platforma un pilsoņu paneļdiskusijas ļauj apspriest iedzīvotājiem interesējošus tematus.

*Padomes pārstāvji mainīsies līdz ar rotējošo prezidentūru.

Temati

Migrācija

ES pasaulē

Izglītība, kultūra, 
jaunatne un sports

Digitālā pārveide

Spēcīgāka ekonomika, sociālais 
taisnīgums un nodarbinātība

Eiropas demokrātija
Vērtības un tiesības, tiesiskums, 
drošība

Klimata pārmaiņas un vide

Veselība

Citi iedzīvotāju ierosinātie temati

Šī ir 2021. gada jūnijā publicētās infografikas aktualizēta versija.

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj


Papildu informācija

Daudzvalodu digitālā platforma
Konferences daudzvalodu platforma sniedz Eiropas iedzīvotājiem un Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām iespēju 
apmainīties ar idejām par Eiropas nākotni, kā arī rīkot un apmeklēt pasākumus. Tā būs ierosinājumu un dokumentu glabātuve 
un interaktīvs rīks iedzīvotāju ideju apmaiņai un apspriešanai. Platforma ir pieejama iedzīvotājiem, pilsoniskajai sabiedrībai, 
sociālajiem partneriem, citām ieinteresētajām personām, publiskā sektora iestādēm ES un valstu, reģionālā un vietējā līmenī.

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas
Tās ir būtiskas konferences struktūras, kuru uzdevums ir apspriest iedzīvotājiem svarīgus jautājumus. Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusiju sastāvs (± 200 pēc nejaušības principa izvēlēti iedzīvotāji) būs transnacionāls un pārstāvēs ES iedzīvotājus 
ne vien dzimuma, bet arī vecuma, sociālekonomiskās un ģeogrāfiskās izcelsmes un izglītības līmeņa ziņā, turklāt trešdaļa 
dalībnieku būs vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas rīkos debates, tostarp pamatojoties uz digitālās 
platformas pienesumiem.  Debatēs izskatītie temati un rezultāti tiks apspriesti konferences plenārsēdē, kura pēc tam sniegs 
ieteikumus ES iestādēm par turpmākiem pasākumiem. Plānots rīkot četras tematiskās pilsoņu paneļdiskusijas: i) Eiropas 
demokrātija/vērtības, tiesības, tiesiskums, drošība; ii) klimata pārmaiņas, vide/veselība; iii) spēcīgāka ekonomika, sociālais 
taisnīgums, nodarbinātība/izglītība, jaunatne, kultūra, sports / digitālā pārveide; iv) Eiropas Savienība pasaulē / migrācija.
Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas tiksies apspriežu sesijās dažādās vietās, un tikšanās būs veltītas konkrētām tēmām. Dalībvalstis 
(valstu, reģionālā vai vietējā līmenī) un citas ieinteresētās personas (pilsoniskā sabiedrība, sociālie partneri vai iedzīvotāji) var 
organizēt arī citas pilsoņu paneļdiskusijas konferences paspārnē, ja tiek pilnībā ievērota konferences harta.

Kopīga prezidentūra
Konferenci vada trīspusēja struktūra, ko veido Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas priekšsēdētāji, proti, 
Dāvids Sasoli, Janezs Janša, kurš pārstāv Slovēnijas prezidentūru Padomē līdz 2021. gada 31. decembrim, un Urzula fon der 
Leiena. Pamatojoties uz Padomes lēmuma iedibināto rotāciju, iepriekšējā Padomes prezidentvalsts bija Portugāle (2021. 
gada 1. janvāris–30. jūnijs) un nākamā būs Francija (2022. gada 1. janvāris–30. jūnijs). Konferences trīspusējā prezidentūra ir 
galīgā struktūra, kurai ziņos par konferences galīgo iznākumu, lai katra iestāde saskaņā ar savām kompetencēm varētu veikt 
attiecīgus turpmākos pasākumus.

Konferences plenārsēde
Plenārsēdē piedalās kopumā 449 pārstāvji no trijām iestādēm (Komisijas, ES Padomes un Parlamenta), valstu parlamentiem, 
pilsoņu paneļdiskusijām, Eiropas Reģionu komitejas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK), valstu pasākumiem 
vai paneļdiskusijām, sociālajiem partneriem un pilsoniskās sabiedrības, un kopš jūlija to vidū darbojas arī ievēlēti vietējie un 
reģionālie pārstāvji. Uz apspriedēm par ES starptautisko lomu tiks uzaicināts Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos. Var uzaicināt arī citas ieinteresētās personas un ekspertus.
Plenārsēdē apspriedīs jautājumus un ieteikumus no valstu un Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām, kā arī digitālās platformas 
pienesumus, kuri sagrupēti pēc tematiem. Debates būs atklātas, tām nebūs iepriekš noteikta iznākuma un ierobežojumu 
tikai ar kādām iepriekš noteiktām politikas jomām. Plenārsēdē vienprātīgi (vismaz starp Parlamentu, Padomi, Komisiju un 
valstu parlamentiem) lems par priekšlikumiem, kuri jāiesniedz valdei. Valde ir atbildīga par konferences galīgā ziņojuma 
sagatavošanu, aktīvi sadarbojoties ar plenārsēdi un nodrošinot tai visu informāciju. Šo ziņojumu publicēs digitālajā platformā 
un nosūtīs kopīgajai prezidentūrai konkrētu turpmāko pasākumu veikšanai. 

Valde
Valde vada konferences darbu (plenārsēdes, Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas un digitālo platformu), pārrauga visas darbības un 
sagatavo plenārsēdes sanāksmes, tostarp iedzīvotāju pienesumu, un ar to saistītos turpmākos pasākumus. Valdē ir vienlīdzīgi 
pārstāvētas visas trīs iestādes (Parlaments, Komisija un Padome), proti, no katras iestādes ir trīs locekļi un ne vairāk kā četri 
novērotāji. Valdes līdzpriekšsēdētāji ir šo triju iestāžu pārstāvji; Padomes gadījumā — rotējošās prezidentūras pārstāvis. 
COSAC prezidentūras trijotnei (ES dalībvalstu parlamentu Eiropas lietu komiteju konferencei) ir pastāvīgas novērotājas 
statuss. Arī EESK un Reģionu komitejai ir novērotājas statuss. Pamatojoties uz līdzpriekšsēdētāju ierosinājumu, plenārsēdē tika 
apstiprināta deviņu tematisko darba grupu izveide. Tādējādi katra grupa strādās ar vienu no deviņiem konferences tematiem. 
Valde var uzaicināt ekspertus piedalīties konferences pasākumos.

Sekretariāts
Kopīgajā sekretariātā ir vienāds skaits Eiropas Parlamenta, Padomes Ģenerālsekretariāta un Komisijas darbinieku, un tas palīdz 
valdei organizēt konferences plenārsēdi un Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas.

Šis dokuments ir sagatavots un paredzēts Eiropas Parlamenta deputātiem un darbiniekiem kā informatīvs materiāls, lai sniegtu palīdzību viņu parlamentārajā 
darbā. Par dokumenta saturu atbild tikai tā autors(-i), un tajā paustie viedokļi nav uzskatāmi par Parlamenta oficiālo nostāju. Dokumenta pārpublicēšana un 
tulkošana nekomerciāliem nolūkiem ir atļauta, ja tiek norādīts avots un Eiropas Parlamentam tiek sniegts iepriekšējs paziņojums un nosūtīts publikācijas 
eksemplārs. © Eiropas Savienība, 2021. gads.
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Avoti: Kopīgā deklarācija par konferenci par Eiropas nākotni, Konferences par Eiropas nākotni reglaments, valdes ziņojumi.
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