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Sanāksme tika atklāta piektdien, 2022. gada 29. aprīlī, plkst. 15.08 priekšsēdētāja Guy
VERHOFSTADT vadībā.

(Straumēšana tiešsaistē)

1. Darba kārtības pieņemšana Darba kārtības projekts (2022) 2904_1_EN

Ierosinātā darba kārtība tika pieņemta.

2. Sanāksmes vadītāja paziņojumi

Sanāksmes vadītājs paziņoja par izmaiņām Eiropas Parlamenta delegācijas sastāvā: No
31. marta François ALFONSI (Verts/ALE) stājas Salima YENBOU vietā.

Turklāt sanāksmes vadītājs informēja sanāksmes dalībniekus, ka 26. aprīlī notika Valdes
sanāksme un šodien, 29. aprīlī, notika EP deputātu un novērotāju Valdē sanāksme.

Sanāksmes vadītājs arī sniedza informāciju par konferences noslēguma pasākumu
9. maijā.
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3. Gatavošanās 2022. gada 29. un 30. aprīļa konferences plenārsēdei

Sanāksmes vadītājs atklāja šā punkta izskatīšanu. Viņš pateicās Eiropas Parlamenta
darba grupu priekšsēdētājiem un koordinatoriem par viņu darbu un informēja deputātus
par darba grupas priekšlikumiem, kas iesniegti apstiprināšanai konferences plenārsēdē.

Viņš ziņoja, ka Eiropas Parlamenta Valdes locekļu sanāksmē no rīta tika pausts
vairākuma atbalsts priekšlikumu apstiprināšanai.

Viņš informēja deputātus, ka par visām mazākuma nostājām un atšķirīgiem viedokļiem
par priekšlikumiem var iesniegt rakstisku deklarāciju, kas nepārsniedz 200 vārdu, un to
pievienos protokolam un publicēs Eiropas Parlamenta delegācijas konferencē tīmekļa
vietnē.

Sanāksmes vadītājs deva vārdu Eiropas Parlamenta locekļiem un novērotājiem Valdē
iepazīstināšanai ar viņu politisko grupu nostāju attiecībā uz priekšlikumiem konferences
plenārsēdei. Pēc tam uzstājās politisko grupu un pārstāvji un pie politiskajām grupām
nepiederoši deputāti.

Uzstājās šādi deputāti: Manfred Weber; Iratxe García Pérez; Pascal Durand; Daniel
Freund; Gunnar Beck; Michiel Hoogeveen;
Helmut Scholz; Paulo Rangel; Gabriele Bischoff; Nicola Beer;
Damian Boeselager; Pernando Barrena.

Sanāksmes vadītājs noslēgumā teica, ka, ņemot vērā piecu politisko grupu, kas pārstāv
lielu balsu vairākumu, pausto labvēlīgo nostāju, viņš konferences plenārsēdē varētu
paust Eiropas Parlamenta delegācijas atbalstu priekšlikumiem. Tas tika apstiprināts ar
aklamāciju.

Rakstveida deklarācijas, kurās pausta mazākuma nostāja, iesniedza Sandra Pereira,
Zdzisław Krasnodębski (ECR vārdā), Carles Puigdemont, kā arī Christine Anderson,
Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Mara Bizzotto, Susanna Ceccardi, Roman Haider,
Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Hélène Laporte, Jaak Madison, Thierry Mariani,
Philippe Olivier, Alessandro Panza (ID vārdā).

4. Dažādi jautājumi

Nav

5. Nākamā sanāksme

Vēl jāapstiprina

Sanāksme tika slēgta plkst. 18.50.
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MAZĀKUMA VIEDOKLIS

Sandra Pereira

Kā jau teicām no paša sākuma un ko tagad labi redzam, konferences par Eiropas nākotni
iznākums bija skaidrs jau sen. Būtībā tiek spiests uz virzienu, politisko kursu un pasākumiem,
kad ko jau sen iestājas ES.

Piemēram, tiek uzstāts uz mītu, ka, atsakoties no vienprātības principa Padomes balsojumos,
tiks stiprināta demokrātija, lai gan, patiesību sakot, šis princips ir tas, kurš sargā valstu
vienlīdzību un nodrošina, ka tām netiek uzspiests neviens lēmums, kas ir pret to interesēm. Cits
piemērs ir transnacionālie kandidātu saraksti Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas ne tikai
pasliktinās jau tā skopo līdzsvaru un vienlīdzību, bet izveidos mākslīgu konstruktu, kam nebūs
nekāda sakara ar realitāti Eiropā un sabiedrības interesēm.

Tas, ko mēs redzam, ir vēl viens mēģinājums (ar acīmredzamām sekām) padziļināt
neoliberālismu, federālismu un militarizāciju, kas savukārt veicinās sociālo un darba tiesību
pazemināšanos, vēl lielāku nevienlīdzību, monopolus un suverenitātes un miera
nerespektēšanu.

Tai Eiropai, par kuru iestājamies mēs, ir vajadzīgs cits virziens — tai ir jāvirzās uz suverēnu
valstu ar vienlīdzīgām tiesībām sadarbību, uz sociālo progresu un uz mieru.

Tādēļ mēs pilnībā noraidām šos secinājumus un priekšlikumus.
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Zdzisław Krasnodębski ECR vārdā

ECR grupa šajā procesā piedalījās godprātīgi, cerot, ka konference būs patiesa apspriešanās ar
sabiedrību par to, kāda būs nākotne Eiropas Savienībai, kas aizvien vairāk attālinās no realitātes.
www.ecrthefuture.eu

Diemžēl konference izgāzās.

Federālisti no Briseles burbuļa uzpūta konferences burbuli un virzīja procesu ar savu sabiedroto
NVO centralizēšanu.

Procesa ticamību mazināja nesamērīgi lielā jauniešu pārstāvība (trīs reizes lielāka par viņu
īpatsvaru sabiedrībā), pašatlases neobjektivitāte dalībnieku piesaistīšanā, draudzīgi noskaņotu
ekspertu atlasīšana un uz centrālismu vērsta darba kārtība.

Pilsoņu ieteikumi un komentāri tiešsaistes platformā tika aizstāti ar dokumentiem, ko
sagatavoja jaunās “darba grupās”, kurās kontroli pārņēma EP deputāti no federālistu spārna.
Viņi pārbaudīja pilsoņu priekšlikumus un atlasīja tikai tās idejas, par kurām viņi jau bija
panākuši vienošanos.

Divi no četriem komponentiem — tie, kas pārstāv mūsu valstu demokrātiju Padomē, un valstu
parlamentu deputāti — neatbalstīja secinājumus, nākot klajā ar savām nostājām vai vienkārši
pārsūtot priekšlikumus tālāk. Vienprātīga atbalsta secinājumiem nebija arī Parlamentā.

Netika rīkotas plašas publiskas debates, nenotika sabiedrības informēšana.

Tāpēc mēs noraidām secinājumus un uzskatām, ka galvenie priekšlikumi un pasākumi tagad
būtu rūpīgi jāpārbauda, veicot neatkarīgas sabiedriskās domas aptaujas katrā dalībvalstī.
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By Carles Puigdemont i Casamajó

Apsveicot visus konferences par Eiropas nākotni (COFE) dalībniekus, kas tajā iesaistījās jau
no paša sākuma, vēlos norādīt, ka tajā nebija patiesas sabiedrības līdzdalības. Priekšlikums par
to, ka katalāņu valodai jābūt ES oficiālajai valodai, proti, “10 miljoni balsu par to, lai katalāņu
valoda kļūtu par ES oficiālo valodu”, kas saņēma 915 balsis daudzvalodu digitālajā platformā
(DDP) un bija visvairāk atbalstītais kategorijā “Vērtības un tiesības, tiesiskums un drošība”, pat
nemaz netika apspriests tāda paša nosaukuma darba grupā. Tas pats notika ar priekšlikumu
“Demokrātijas un tiesiskuma aizsardzība bez dubultstandartiem”, kas bija otrais visvairāk
atbalstītais tajā pašā kategorijā (626 balsis). Tomēr visvairāk šokēja situācija ar priekšlikumu
“Skaidrs mehānisms tiesībām uz pašnoteikšanos”, par ko COFE procesā tika balsots visvairāk
(1002 balsis DDP) kategorijā “Eiropas demokrātija”.

Tas, ka šie trīs priekšlikumi pat netika apspriesti vai ņemti vērā attiecīgajās darba grupās, rada
daudzus jautājumus par to, kas patiesībā virzīja COFE gaitu. Tāpēc man ir grūti pilnībā piekrist
COFE procedūrai un iznākumam.
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ID vārdā iesniedza Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Mara Bizzotto,
Susanna Ceccardi, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Hélène Laporte, Jaak
Madison, Thierry Mariani, Philippe Olivier, Alessandro Panza

ID grupa iebilst pret konferences secinājumiem. Secinājumi atspoguļo pretrunīgi vērtētus
jautājumus, par kuriem Parlamentā nav vienprātības. Pilsoņu līdzdalības nebija, jo iesaistīto
pilsoņu skaits bija tikai 0,0001 % no ES iedzīvotāju skaita.

Dziļāka Eiropas integrācija nav risinājums, kā labāk stāties pretim nākotnes izaicinājumiem.
Galīgajam ziņojumam vajadzēja būt atvērtam dokumentam, kurā iekļauti visi pienesumi, lai cik
dažādi tie nebūtu. Taču galīgajos dokumentos nav vienlīdzīgā mērā iekļauti visi paustie
viedokļi. Tie atspoguļo federālistu viedokļus, par kuriem vienošanās bija panākta jau iepriekš.
Viedokļi, kas atšķiras no tiem, kuri atbalsta dziļāku Eiropas integrāciju un federālas dalībvalstu
Savienības izveidi, nav pienācīgi pārstāvēti vai mistiskā veidā pazuda no konferences
secinājumiem. Tas pats sakāms par pienesumu daudzvalodu platformā, kur bija arī skeptiski
viedokļi par ES, taču par tiem nevienā brīdī netika diskutēts un tie nenonāca secinājumos.

Konference nebija ne demokrātiska, ne likumīga, ne pārredzama. Mēs nosodām tās
secinājumus, jo tie bija sacerēti jau iepriekš un politiski orientēti. Uzpūstais Briseles burbulis
tika pārvērsts par konferences burbuli, par ko liecina, piemēram, ideja par vienprātības principa
atcelšanu Padomē un aicinājumi veidot Līguma Konventu.
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