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Pagrindinė informacija: Europos demokratija – vertybės,  
teisės, teisinė valstybė, saugumas 

 

Forumas „Europos demokratija – vertybės, teisės, teisinė valstybė, saugumas“ nagrinėja 

su demokratija susijusias temas, tokias kaip rinkimai, dalyvavimas ne rinkimų metu, juntamas 
atotrūkis tarp žmonių ir jų išrinktų atstovų, žiniasklaidos laisvė ir dezinformacija. Forumas taip 
pat nagrinėja klausimus, susijusius su pagrindinėmis teisėmis ir vertybėmis, teisine valstybe 
ir kova su visų formų diskriminacija. Be to, forumas nagrinėja ES vidaus saugumo klausimus, 
pavyzdžiui, europiečių apsaugą nuo teroro aktų ir kitų nusikaltimų.  

Šiame dokumente pateikiama bendra informacija apie įvairias forumo temines sritis. 
Svarbiausia, jame išdėstoma, ką ES jau daro šiose srityse ir kokius pagrindinius susirūpinimą 
keliančius klausimus ir pageidavimus dėl ateities išreiškė daugiakalbės skaitmeninės 
platformos (https://futureu.europa.eu) naudotojai. Galiausiai dokumente taip pat pateikiamos 
nuorodos, kuriose pateikiama daugiau informacijos apie daugelį teminių sričių. 

Jūsų užduotis  

Šiame forume pakviesime jus apsvarstyti ir parengti rekomendacijų rinkinį Sąjungos 
institucijoms, į kurias jos atsižvelgtų imdamosi tolesnių veiksmų dėl Europos ateities Europos 
demokratijos – vertybių, teisių, teisinės valstybės ir saugumo srityse. Pavyzdžiui, 
rekomendacijose gali būti nurodyta, kokios bendros krypties reikėtų laikytis arba kaip išspręsti 
konkrečią problemą. 

Trijų sesijų metu diskutuosite bei tiesiogiai bendradarbiausite su kitais piliečiais iš visos 
Europos ir kartu su jais rengsite rekomendacijas. Trečiojoje, paskutinėje, sesijoje bendrai 
balsuosite dėl rekomendacijų ir jos bus pristatytos kitiems Konferencijos plenarinės sesijos 
dalyviams, taip pat su jais aptartos. 

https://futureu.europa.eu/
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Europos demokratija 

Prisidėti prie Europos demokratijos reiškia pasirūpinti, kad jūsų balsas bus išgirstas, – tiek 
dalyvaujant Europos Parlamento rinkimuose, kuriuose piliečiai kas 5 metus tiesiogiai renka 
Europos Parlamento narius, tiek ir ne rinkimų laikotarpiu. Paskutiniuose 2019 m. vykusiuose 
Europos Parlamento rinkimuose rinkėjų aktyvumas buvo didžiausias per 20 metų: juose 
dalyvavo daugiau kaip 200 mln. rinkėjų ir itin padaugėjo jaunų rinkėjų. 

Tuo pačiu metu demokratija ES ir jos šalyse susiduria su tokiais iššūkiais kaip didėjantis 
ekstremizmas, dezinformacija ir juntamas atotrūkis tarp žmonių ir jų išrinktų atstovų. 

Ką daro ES? 

Aukštas dalyvavimo lygis yra vienas iš sveikos demokratijos bruožų. Ir toliau informuosime 
piliečius apie Europos Sąjungos politiką ir skatinsime juos balsuoti. 

Žmonės nori aktyviau įsitraukti priimant sprendimus ir formuojant politiką Europos lygmeniu, 
ir ne tik rinkimų metu. Toks yra Konferencijos dėl Europos ateities tikslas. Esama ir kitų ES 
iniciatyvų, kuriomis remiamas visuomenės dalyvavimas, pavyzdžiui, piliečių dialogai, Europos 
piliečių iniciatyva ir Europos Parlamentui teikiamos peticijos. 

Susiduriame su didėjančiu ekstremizmu ir melagingomis naujienomis, todėl priėmėme 
Europos demokratijos veiksmų planą, kad mūsų demokratinės valstybės taptų atsparesnės. 
Šiuo planu bus skatinami laisvi ir sąžiningi rinkimai, apsaugoma žiniasklaidos laisvė ir 
stiprinama kova su dezinformacija. 

Informacija iš daugiakalbės skaitmeninės platformos (2021 m. balandžio 19 d.–
rugpjūčio 2 d.) 

Iki 2021 m. rugpjūčio 2 d. teminė sritis „Europos demokratija“ skaitmeninėje platformoje 
sugeneravo iš viso 1 016 idėjų, 2 296 komentarus ir 329 renginius. Teikinių autoriai ragina 
restruktūrizuoti Europos institucijas arba netgi reikalauja Europos Sąjungos federalizacijos. 
Įvairiuose siūlymuose taip pat prašoma aktyvesnio piliečių dalyvavimo ir įsitraukimo. Apskritai 
interakcijos šioje teminėje srityje yra konstruktyvios ir orientuotos į ateitį, netgi jei kai kuriose 
iš jų juntama baimė, kad ES kyla pavojus sugriūti dėl įtampų, populizmo ir nacionalizmo. 

Teikiniai yra labai įvairiomis temomis: 

 Europos Sąjungos federalizacija 

 Institucinės reformos 

 Europos Parlamento rinkimai 

 Atstovavimas piliečiams 

 Piliečių dalyvavimas ir konsultacijos su piliečiais 

 Žiniasklaida 

 Kalbos ir europinės dvasios puoselėjimas 

 Demokratijos saugojimas ir stiprinimas 

 

Europos Sąjungos federalizacija 

Labai daug teikinių teminėje srityje „Europos demokratija“ autorių reikalauja Europos 
Sąjungos federalizacijos. Tai ir pasikartojanti su šia temine sritimi susijusių renginių tema 
(žr. renginio pavyzdį). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_lt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
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Teikinių autorių nuomone, geriausias kelias Europos Sąjungai išnaudoti visą savo 
potencialą – siekti federalizacijos (žr. idėjos pavyzdį); federalizaciją jie laiko ir priemone 
suteikti Europos Sąjungai didesnį patikimumą bei daugiau įtakos pasaulinėje politinėje arenoje 
ir galią spręsti tarpvalstybines problemas, su kuriomis šiandien susiduriame, kaip antai klimato 
kaita ir Covid-19 pandemija (žr. idėją). Be to, pasak šią idėją remiančių dalyvių, tai padėtų 
įveikti euroskepticizmą ir nacionalistines nuotaikas. 

Pavyzdžiui, labai palaikomoje ir intensyviai aptartoje idėjoje raginama įsteigti konstitucinę 
asamblėją; ji parengtų Europos konstituciją, kurioje būtų nustatyti pagrindiniai demokratinės 
Europos federacijos elementai ir principai (žr.  idėją). Diskusijoje, be kita ko, konkrečiau 
raginama sukurti bendrą fiskalinę ir ekonominę politiką, vieną bendrą Europos kariuomenę ir 
federalizuoti užsienio politiką, kartu performuojant ES institucijas pagal federalistinius 
principus. 

Vis dėlto kai kurie teikinių autoriai ES federalizacijos idėją vertina skeptiškai ir vietoj 
federalizacijos skatina decentralizaciją, suteikiant daugiau galių valstybėms narėms (žr. idėjos 
pavyzdį), užtikrinant daugiau laisvės ir pagarbos valstybių narių identitetui ir laisvą 
bendradarbiavimą srityse, kuriose jis naudingas (žr. idėjos pavyzdį). 

Institucinės reformos 

Pagal labai daug idėjų taip pat konkrečiau aptariamas Europos institucijų reformų klausimas 
siekiant užtikrinti, kad Europos institucijos taptų veiksmingesnės, skaidresnės ir artimesnės 
žmonėms. Tai apima pasiūlymus dėl didesnės institucinės sąrangos pertvarkos (žr. idėjos 
pavyzdį). 

Kalbant apie Europos Parlamentą, teikinių autoriai dažniausiai ragina suteikti jam realią 
teisėkūros iniciatyvos galią (žr. idėjos pavyzdį). Taip pat yra raginimų suteikti jam fiskalinę 
galią (žr. idėją). Svarstomas ir Europos Parlamento būstinės klausimas – teikinių autoriai 
ragina pasirinkti arba Strasbūrą, arba Briuselį (žr. idėjos pavyzdį). 

Aptariant Europos Vadovų Tarybos ir Europos Sąjungos Tarybos klausimą, platformoje ne 
kartą iškelta idėja, be kita ko, ir teminėje srityje „Europos demokratija“, pereiti prie kvalifikuotos 
balsų daugumos taisyklės siekiant panaikinti nacionalinio veto galią (žr. idėjos pavyzdį). 

Taip pat vyksta diskusijos dėl Tarybos vaidmens ES institucinės sąrangos kontekste (žr. idėjos 
pavyzdį) ir yra siūlymų gilinti dvejų rūmų teisėkūros veiklą ES (žr. idėjos pavyzdį). 

Kalbant apie Europos Komisiją, tam tikruose teikiniuose svarstomas Komisijos pirmininko 
rinkimų ir Komisijos narių skyrimo, įskaitant Spitzenkandidaten (pagrindinės Europos politinės 

frakcijos kandidato skyrimo Komisijos pirmininku) sistemą, klausimas (žr. idėjos pavyzdį); be 
to, siūloma, kad Komisijos pirmininką tiesiogiai rinktų piliečiai (žr. idėjos pavyzdį). Dalyviai taip 
pat kelia klausimą dėl Komisijos narių skaičiaus (žr. idėjos pavyzdį). 

Be to, užsimenama apie Regionų komiteto ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
reformas, pavyzdžiui, kad šie komitetai veiktų efektyviau. O Regionų komitetą siūloma 
reformuoti taip, kad būtų įtraukti tinkami dialogo su regionais, miestais bei savivaldybėmis 
kanalai (žr. idėją), arba siūloma suteikti šiam komitetui svarbesnį vaidmenį (žr. idėją). 

Viena iš labiausiai svarstytų idėjų – turėti tiesiogiai išrinktą ES prezidentą, pavyzdžiui, 
sujungiant Europos Komisijos pirmininko ir Europos Vadovų Tarybos pirmininko vaidmenis 
(žr. idėjos pavyzdį). Taip pat yra raginimų turėti vieną bendrą kontaktinį punktą, kad ES kalbėtų 
vienu balsu išorės santykių klausimais (žr. idėjos pavyzdį). 

 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimité&locale=fr&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
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Europos Parlamento rinkimai 

Vienoje idėjų grupėje, susijusioje su institucinėmis reformomis, raginama keisti tai, kaip 
rengiami Europos Parlamento rinkimai, siekiant užtikrinti aktyvesnį piliečių įsitraukimą į ES 
demokratinius procesus. Vienas iš labiausiai aptartų pasiūlymų susijęs su ES masto 
tarpvalstybinių rinkimų sąrašų sudarymu siekiant paskatinti kandidatus daugiausia dėmesio 
skirti ne vidaus, o europiniams klausimams (žr. idėją). Diskutuojama ir dėl kitų idėjų – idėjos 
paskatinti visos Europos debatus ir idėjos priartinti Europos Parlamento narius prie piliečių 
(žr. idėjos pavyzdį). 

Kai kuriuose pasiūlymuose konkrečiau aptariami rinkėjų aktyvumo Europos Parlamento 
rinkimuose didinimo būdai. Raginama įvesti privalomą balsavimą (žr. idėją), taip pat siūloma 
palengvinti dalyvavimą, pavyzdžiui, užtikrinant balsavimo paštu ir rinkėjų registravimo tą pačią 
dieną galimybę arba balsavimo dieną paskelbiant švenčių diena (žr. idėją). Kai kurie teikinių 
autoriai svarsto ir elektroninio balsavimo klausimą, be kita ko, idėją sukurti visos Europos 
elektroninių rinkėjų grupę (žr. idėją). Elektroninio balsavimo klausimas aptariamas ir teminėje 
srityje „Skaitmeninė transformacija“. 

Be to, yra pasiūlymų suvienodinti minimalų amžių, nuo kurio būtų leidžiama balsuoti Europos 
Parlamento rinkimuose (žr. idėjos pavyzdį); pageidautina, kad tai būtų nuo 16 metų (žr. idėją). 

Piliečių dalyvavimas ir konsultacijos su piliečiais 

Platformoje pateiktuose teikiniuose yra keletas siūlymų stiprinti piliečių įsitraukimą ir politinės 
atsakomybės jausmą ES sprendimų priėmimo atžvilgiu. 

Vienoje idėjų ir renginių grupėje diskutuojama apie galimybę plėtoti labiau nuolatinio pobūdžio 
mechanizmus, grindžiamus dalyvaujamąja demokratija ir piliečių bendravimu siekiant 
sustiprinti ir papildyti atstovaujamąją demokratiją, be kita ko, remiantis Konferencijos dėl 
Europos ateities darbo patirtimi. Dalyviai, pavyzdžiui, pasiūlė sistemingiau naudotis piliečių 
asamblėjomis ir forumais siekiant parengti svarbiausius ir sudėtingiausius politinius 
sprendimus ES (žr. idėjos pavyzdį). Kiti teikinių autoriai siūlo sukurti internetinį skaitmeninį 
forumą, kuriame ES piliečiai galėtų aptarti ES teisės aktus naudodamiesi socialiniais tinklais 
grindžiama teigiamų vertinimų paspaudimų ir komentarų sistema (žr. idėją). Panaši idėja – 
sukurti piliečių lobistinės veiklos platformą kaip alternatyvų būdą eiliniams ES piliečiams ir 
mažesnėms įmonėms dalytis savo patirtimi ir nuomonėmis apie teisės aktus ES sprendimų 
priėmimo procese (žr. idėją). 

Teikiniuose taip pat pateikiamas pasiūlymas sukurti vieną internetinę vieno langelio principu 
veikiančią platformą, kurioje kaip ES institucinėje dalyvaujamoje struktūroje būtų kaupiama 
visa visuomenės pateikta informacija, ar tai būtų Europos piliečių iniciatyvos, skundai ar 
peticijos (žr. idėją). 

Kai kurie teikinių autoriai pasiūlė, kad Europos Parlamentą konsultuotų Piliečių parlamentas – 
pilietinės visuomenės organizacijoms skirta asamblėja (žr. idėją) arba konstitucinė asamblėja 
(žr. idėją). Dalyviai taip pat aptaria ES masto referendumų idėją kaip alternatyvą 
nacionaliniams referendumams ES instituciniais ir politikos klausimais (žr. idėjos pavyzdį). 

Atstovavimas piliečiams 

Kalbant apie atstovavimo piliečiams temą, platformoje yra keli raginimai ypač daug dėmesio 
skirti kartoms. Tai apima siūlymus sukurti Europos Komisijos nario, atsakingo už pagyvenusių 
žmonių reikalus, pareigybę (žr. idėją) ir suteikti jaunimui galimybių reguliariai pareikšti 
nuomonę Europos Parlamente (žr. idėją). Panašiame teikinyje siūloma nustatyti jaunesnių nei 
35 metų amžiaus Europos Parlamento narių kvotą (žr. idėją). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fi
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
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Taip pat yra idėja, siūlanti lyčių lygybę užtikrinantį sąrašą Europos Parlamento rinkimuose 
(žr. idėją). 

Dar vienoje plačiai remiamoje ir intensyviai svarstomoje idėjoje siūloma Europos pilietybė, kuri 
nebūtų siejama su ES valstybės narės pilietybe (žr. idėją). Teikinių autoriai taip pat kelia 
klausimą dėl leidimo ne ES piliečiams, ilgą laiką gyvenantiems valstybėje narėje, balsuoti jų 
gyvenamojoje šalyje Europos Parlamento rinkimuose (žr. idėją). 

Dar vienoje idėjoje Europos Sąjunga raginama primygtinai siekti, kad būtų įsteigtas JT 
parlamentas, kuriame piliečiai galėtų pareikšti savo valią tiesiogiai, nepriklausomai nuo jų 
atitinkamų nacionalinių vyriausybių, priimant sprendimus pasauliniu lygmeniu (žr. idėją). 

Žiniasklaida 

Keliuose teikiniuose teminėje srityje „Europos demokratija“ daugiausia dėmesio skiriama 
žiniasklaidai. Šią idėjų temą teikinių autoriai svarsto ir teminėje srityje „Švietimas, kultūra, 
jaunimas ir sportas“. 

Vienas iš pasikartojančių siūlymų – turėti visos Europos žiniasklaidos priemones ar tinklus 
(žr. idėjos pavyzdį) arba įsteigti vieną bendrą visuomeninį ES transliuotoją (žr. idėjos pavyzdį). 
Iš esmės toks pasiūlymas teikiamas siekiant pagerinti piliečių žinias ES klausimais, 
pavyzdžiui, tiesiogiai transliuojant diskusijas ir renginius, ir taip pat puoselėti bendrą ES 
dvasią, akcentuojant Europos vertybes ir Europos kultūras, rodant dokumentinius filmus apie 
ES šalis. Kai kurie teikinių autoriai taip pat ragina sukurti ES televizijos ir radijo kanalą ES 
vertybėms skleisti ir už ES sienų (žr. idėjos pavyzdį). 

Kiti dalyviai siūlo mokyti žurnalistus, kaip rengti pranešimus apie ES, arba nustatyti pareigą 
valstybiniams transliuotojams tam tikrą procentinę transliavimo laiko dalį skirti ES reikalams. 

Kalbos ir europinės dvasios puoselėjimas 

Dar vienoje platformoje pateikiamų idėjų grupėje aptariami klausimai, susiję su kalbomis ir 
bendra europine dvasia bei tapatybe. Tai taip pat pasikartojanti tema teminėje srityje 
„Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“. 

Labai daug dalyvių svarsto idėją pasirinkti bendrą kalbą, kad piliečiai visoje ES galėtų geriau 

tarpusavyje bendrauti ir suprasti vienas kitą (žr. idėjos pavyzdį), be kita ko, svarsto pasiūlymą, kad 
esperanto kalba būtų vienijanti kalba (žr. idėjos pavyzdį). Abu siūlymai komentaruose 
susilaukė tvirtų nuomonių „už“ ir „prieš“. Kai kurie dalyviai taip pat ragina užtikrinti, kad būtų 
geriau laikomasi daugiašališkumo principo (žr. idėjos pavyzdį). 

Be to, siūloma įsteigti ES sporto komandą (žr. idėjos pavyzdį), gegužės 9 d. paskelbti švenčių 
diena visose valstybėse narėse (žr. idėją) arba sukurti ES pasą (žr. idėją), kad būtų 
puoselėjama Europos dvasia. 

Demokratijos saugojimas ir stiprinimas 

Kelios idėjos pagal šią temą yra susijusios su demokratijos apsauga ES, raginant imtis 
ryžtingų veiksmų prieš demokratinius principus pažeidžiančias vyriausybes, ypač turint 
omenyje Vengriją ir Lenkiją (žr. idėjos pavyzdį). Šis klausimas išsamiau svarstomas teminėje 
srityje „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“. 

Teikinių autoriai taip pat pripažįsta demokratinėms šalims galintį kilti dezinformacijos ir 
melagingų naujienų pavojų. Yra raginimų laikytis griežtesnio požiūrio siekiant kovoti su 
klaidinančios informacijos sklaida, įskaitant pasiūlymus sukurti mobiliąją faktų tikrinimo 
programėlę (žr. idėją) arba nepriklausomą ES žiniasklaidos faktų tikrinimo institutą (žr. idėją). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
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Vienoje idėjų ir komentarų grupėje aptariamas poreikis reglamentuoti lobistinę veiklą, raginant 
parengti politikams skirtą elgesio kodeksą arba įsteigti nepriklausomą Europos įstaigą, 
galinčią kovoti su korupcija ir nepageidaujama lobistų įtaka (žr. idėjos pavyzdį). Šiuo atžvilgiu 
taip pat raginama imtis bendrų kovos su korupcija priemonių, pavyzdžiui, tais atvejais, kai 
skiriamos sutartys konkursuose vietos lygmeniu. 

Daugiau informacijos apie šią teminę sritį: 

Naujas postūmis Europos demokratijai 
Europos demokratijos veiksmų planas 
Pagrindinės teisės ES 
Demokratija ir žmogaus teisės 

 

Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas 

Teisinė valstybė suteikia mums galimybę užtikrinti pagrindines teises ir vertybes ir remti 
investicijoms palankią verslo aplinką. Tai viena iš pagrindinių vertybių, kuriomis grindžiama 
Europos Sąjunga. 

ES užtikrina, kad teisės aktų būtų laikomasi, ir remia visų piliečių lygybę. Tai reiškia, kad 
aktyviai saugome žmogaus teises, aukų ir vaikų teises ir kovojame su rasizmu bei religine 
diskriminacija. Tai reiškia, kad skatiname užtikrinti teisingumą ir lyčių lygybę, įgyvendinti 
LGBTIQ+ bendruomenių ir asmenų su negalia teises. 

Kartu turime padėti apsaugoti europiečius nuo teroro aktų ir nusikaltimų. 

Ką daro ES? 

Europos Sąjunga nustatė konkrečias priemones siekdama stiprinti mūsų gebėjimą propaguoti 
ir puoselėti teisinę valstybę. Stebime, kaip teisinės valstybės principo laikomasi visose ES 
šalyse, ir patvirtinome naujas teisinės valstybės priemones. 

ES nuolat kovoja su nelygybe mūsų Sąjungoje, pavyzdžiui, įgyvendindama ES lyčių lygybės 
strategiją, Kovos su rasizmu veiksmų planą ir LGBTIQ asmenų lygybės strategiją. Šie 
veiksmai grindžiami Pagrindinių teisių chartijoje nustatytomis teisėmis į nediskriminavimą, 
kuriomis draudžiama bet kokia diskriminacija dėl rasės, lyties, religijos, seksualinės 
orientacijos, negalios, taip pat etninės ar socialinės kilmės. 

Per pastaruosius penkis dešimtmečius ES nustatė patikimą politiką ir taisykles, kad užtikrintų 
aukšto lygio vartotojų apsaugą ir teises. Šios teisės saugomos Naująja vartotojų darbotvarke, 
kartu apsaugant ir įgalinant vartotojus. 

Naujoje ES saugumo sąjungos strategijoje numatyti mechanizmai ir priemonės, kuriais 
užtikrinamas saugumas mūsų fizinėje ir skaitmeninėje aplinkoje. Jos keturi strateginiai veiklos 
prioritetai yra šie: ateities iššūkiams parengta saugumo aplinka, kova su kintančiomis 
grėsmėmis, europiečių apsauga nuo terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo ir stipri 
saugumo ekosistema. 

Informacija iš daugiakalbės skaitmeninės platformos (2021 m. balandžio 19 d.–
rugpjūčio 2 d.) 

Nuo skaitmeninės platformos veikimo pradžios teminė sritis „Vertybės ir teisės, teisinė 

valstybė, saugumas“ sugeneravo iš viso 1 635 teikinius (547 idėjos, 949 komentarai ir 139 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_lt
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt/democracy-and-human-rights
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_lt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_lt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_lt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1379
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renginiai). Šioje teminėje srityje gana didelėje dalyje interakcijų aptariami vadinamųjų 

neliberalių demokratijų, kuriose negerbiamos ES vertybės ir krypstama link autokratinių 

režimų, iškilimo ES pavojai. Tai laikoma grėsme. Teikinių autoriai ragina imtis veiksmų siekiant 

užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principo. 

Teikinius galima suskirstyti į šias temas: 

● Vertybės 

● Teisės ir laisvės 

● Teisinės valstybės ir žmogaus teisių apsauga 

● Saugumas 

● Lobizmas ir korupcija 

 

Vertybės 

Vienoje idėjų grupėje platformoje aptariama, ką reiškia būti europiečiu ir kokias vertybes ES 

turėtų įkūnyti ir propaguoti (pavyzdžiui, žr. idėją). Visų pirma keletas piliečių mini, kad Europos 

Sąjungos vertybių sistemą sudaro tokie principai kaip žmogaus orumo, laisvės, lygybės, 

demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių, pliuralizmo, teisingumo, solidarumo, lyčių 

lygybės ir pan. principai, ir mano, kad šiais principais turėtų būti vadovaujamasi formuojant 

politiką. 

Vienoje iš pagrindinių idėjų grupių raginama siekti didesnės lyčių lygybės (žr. idėjos pavyzdį). 

Pateikta pasiūlymų didinti moterų skaičių tarp politinius ir ekonominius sprendimus 

priimančiųjų asmenų (žr. idėjos pavyzdį), taip pat pateikta pasiūlymų, kaip skatinti gerąją 

praktiką. Kai kuriuose konkrečiuose pasiūlymuose raginama panaikinti diskriminaciją dėl lyties 

kiek tai susiję su judėjimo laisve ES: kalbama apie Ato kalno pusiasalį, UNESCO pasaulio 

paveldo teritoriją Graikijoje, į kurią, laikantis ortodoksų krikščionių normų, draudžiama atvykti 

moterims (žr. idėją). 

Kitose diskusijose daug dėmesio skiriama krikščioniškų vertybių vaidmeniui ir būtinybei jas 

apsaugoti (žr. idėją). Panašiai ir vienoje iš idėjų ES yra raginama laikytis tvirtos pozicijos prieš 

armėnų ir kitų krikščionių mažumų genocidą (žr. idėją). 

Kai kurie teikinių autoriai taip pat aptaria būtinybę parengti Europos Konstituciją, kad būtų 

aiškiai apibrėžtos pagrindinės Europos vertybės, kurių būtina laikytis Europos Sąjungoje (žr. 

idėjos pavyzdį). 

 

Teisės ir laisvės 

Kalbant apie teises ir laisves, daugelyje teikinių pagrindinis dėmesys skiriamas klausimams, 

susijusiems su privatumo apsauga. Vienoje labai palaikomoje idėjoje raginama uždrausti 

socialinių kreditų sistemas, grindžiamas veido atpažinimu (žr. idėją). Taip pat yra ir kitų 

raginimų apriboti biometrinių duomenų naudojimą stebėjimo tikslais (žr. idėją) ir apskritai 

apriboti asmens duomenų rinkimą ir dalijimąsi jais (žr. idėjos pavyzdį). Įvairūs piliečiai teigia, 

kad mokėjimo grynaisiais pinigais galimybės turėtų būti pripažįstamos demokratine teise (žr. 

idėjos pavyzdį). Taip pat iškeltas klausimas dėl poreikio priimti geresnius teisės aktus ir 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
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priemones privatumo klausimams, susijusiems su internetu ir socialiniais tinklais, taip pat su 

visomis naujomis technologijomis, spręsti (žr. idėją). 

Kita teikinių autorių grupė pabrėžia, kad kai tik pandemija leis, reikia panaikinti COVID-19 

priemones, kad būtų atkurta įprasta padėtis ir piliečiai vėl galėtų naudotis visomis laisvėmis. 

Tai apima raginimą užkirsti kelią piliečių, kurie atsisako skiepytis ar reguliariai atlikti tyrimus, 

kad galėtų naudotis pagrindinėmis paslaugomis, diskriminacijai (žr. idėjos pavyzdį). Su 

skiepijimu susiję klausimai išsamiau aptariami teminėje srityje „Sveikata“. 

Tolesnė diskusija yra susijusi su esmine žmogaus teisių ir laisvių svarba Vakarų vertybių 

sistemoje. Šiame kontekste daug dalyvių ragina apsaugoti LGBTI asmenis ir pripažinti tos 

pačios lyties asmenų santuokas visose ES valstybėse narėse (žr. idėjos pavyzdį). 

Kai kurie dalyviai ragina suteikti teisę gydytis patiems vartojant kanapes (žr. idėjos pavyzdį) ir 

plačiau aptaria narkotikų dekriminalizavimą ir legalizavimą (žr. idėjos pavyzdį). Šis klausimas 

taip pat aptariamas teminėje srityje „Sveikata“. 

Daug diskutuota ir palaikoma idėja – raginimas ES imtis vadovaujamo vaidmens gyvūnų teisių 

apsaugos srityje (žr. idėją). Teikinių autoriai mano, kad nors ES sutartyse gyvūnai pripažįstami 

jusliomis būtybėmis, gyvulininkystės ir mėsos pramonėje vis dar esama smurtinio ir žiauraus 

elgesio atvejų (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Teisinės valstybės ir žmogaus teisių apsauga 

Didelė dalyvių grupė pareiškė susirūpinimą dėl demokratijos ir teisinės valstybės padėties 

pasaulyje, ypač tam tikrose ES dalyse. Piliečiai, kurie pateikė nuomonę šia tema, ragina 

laikytis griežtesnės pozicijos, kad būtų ginamos ES vertybės ne tik santykiuose su tokiomis 

šalimis kaip Rusija ir Kinija, bet ir neliberalių demokratinių šalių, kurių vis daugėja ES, atžvilgiu, 

daugiausia nurodant Vengriją ir Lenkiją, tačiau ne tik jas (žr. idėjos pavyzdį). Dalyviai taip pat 

nerimauja dėl to, kad grėsmė kyla moterims, LGBTI mažumoms ir žmogaus teisėms, ypač 

žvelgiant į pastarojo meto įvykius Lenkijoje ir Vengrijoje (žr. idėjos pavyzdį). Keletas teikinių 

autorių kritiškai vertina Vengrijos vyriausybę ir ragina Komisiją imtis daugiau veiksmų šiuo 

atžvilgiu (žr. idėją). 

Siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma teisinės valstybės principo, kai kurie dalyviai siūlo 

sumažinti dotacijas jį pažeidusioms šalims, atimti balsavimo teises Taryboje ar net nutraukti 

narystę ES (žr. tokios idėjos pavyzdį). Naujajame ilgalaikiame ES biudžete raginama naudoti 

biudžeto apsaugos mechanizmą (žr. idėją), taip pat siūloma persvarstyti pagal Sutartis 

numatytą 7 straipsnio procedūrą, kad būtų lengviau taikyti sankcijas toms vyriausybėms, 

kurios pažeidžia ES vertybes (žr. idėją). Vienas dalyvis pasiūlė, kad Europos Teisingumo 

Teismas taptų demokratijos ir teisinės valstybės Europos Sąjungoje sergėtoju (žr. idėjos 

pavyzdį). Keletas teikinių autorių palaikė pasiūlymą įdiegti ES demokratijos, teisinės valstybės 

ir pagrindinių teisių peržiūros mechanizmą (žr. idėją). 

Platformoje taip pat raginama panaikinti vieningo balsavimo taisyklę siekiant užtikrinti, kad 

teisinės valstybės principo nesilaikančios valstybės narės negalėtų blokuoti sprendimų 

priėmimo ES (žr. idėją). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
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Kalbant apie žmogaus teisių apsaugą apskritai, vienoje plačiai palaikomoje idėjoje siūloma 

stiprinti įvairių žmogaus teisių priemonių įgyvendinimo galimybes ES teisinėje sistemoje (žr. 

idėją). 

 

Saugumas 

Vienoje iš šiuo metu platformoje daugiausia palaikymo ir komentarų sulaukusioje idėjoje 

siūloma sukurti ES kariuomenę, kad valstybės narės būtų geriau apsaugotos nuo priešiškų 

užsienio subjektų, atsižvelgiant į netikrumą dėl JAV pozicijos (žr. idėją). Tačiau keletas dalyvių 

suabejojo šiuo pasiūlymu ir daugiausia komentarų pateikė dėl politinio poveikio ir ES gynybos 

ir nacionalinės gynybos ryšio. Ši idėja taip pat aptariama teminėje srityje „ES pasaulyje“. 

Atsižvelgiant į judėjimo laisvę ES, kai kurie piliečiai pritaria idėjai, kad būtų įsteigta Europos 

agentūra siekiant sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su terorizmu ir 

organizuotu nusikalstamumu (žr. idėją). 

 

Lobizmas ir korupcija 

Kaip ir teminės srities „Europos demokratija“ atveju, kai kurie teikinių autoriai daug dėmesio 

skiria klausimams, susijusiems su lobizmu ir korupcija. ES raginama kovoti su mokesčių 

vengimu ir korupcija valstybėse narėse (žr. idėjos pavyzdį), taip pat siūloma stiprinti privačiais 

interesais vykdomos lobistinės veiklos reglamentavimą ir skaidrumą ir apriboti jos įtaką ES 

politikai (žr. idėją). Kiti dalyviai aptarė, kaip kovoti su korupcija, susijusia su ES bei ES lėšų 

naudojimu, ir kaip apsaugoti informatorius (žr. idėjos pavyzdį). 

Daugiau informacijos apie šią teminę sritį: 

Europinės gyvensenos propagavimas 
Terorizmas 
Europos teisės ir vertybės.Žmogaus teisių apsauga ir propagavimas 
Saugumas – atsakas į terorizmo grėsmę 
 
Daugiau apie visas ES politikos sritis ir veiklą: 
 
Europos Parlamento interneto svetainė 
ES Tarybos interneto svetainė 
Europos Komisijos interneto svetainė 
  

Šį dokumentą parengė Bendras Konferencijos dėl Europos ateities sekretoriatas.  

Susipažinkite su Konferencijos dėl Europos ateities skaitmenine platforma 
(www.futureu.europa.eu) – joje rasite daugiau informacijos ir susipažinsite su kitų 
piliečių, kurie jau pasiūlė savo idėjas ir mintis, įrašais. Daugiau informacijos apie 
iki šiol pateiktas idėjas taip pat rasite pirmojoje tarpinėje platformos 
ataskaitoje.  

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_lt
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/terorizmas
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/fight-against-terrorism/
https://www.europarl.europa.eu/portal/lt
https://www.consilium.europa.eu/lt/
https://ec.europa.eu/info/index_lt
http://www.futureu.europa.eu/

	Prisidėti prie Europos demokratijos reiškia pasirūpinti, kad jūsų balsas bus išgirstas, – tiek dalyvaujant Europos Parlamento rinkimuose, kuriuose piliečiai kas 5 metus tiesiogiai renka Europos Parlamento narius, tiek ir ne rinkimų laikotarpiu. Paskut...
	Tuo pačiu metu demokratija ES ir jos šalyse susiduria su tokiais iššūkiais kaip didėjantis ekstremizmas, dezinformacija ir juntamas atotrūkis tarp žmonių ir jų išrinktų atstovų.
	Teisinė valstybė suteikia mums galimybę užtikrinti pagrindines teises ir vertybes ir remti investicijoms palankią verslo aplinką. Tai viena iš pagrindinių vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga.
	ES užtikrina, kad teisės aktų būtų laikomasi, ir remia visų piliečių lygybę. Tai reiškia, kad aktyviai saugome žmogaus teises, aukų ir vaikų teises ir kovojame su rasizmu bei religine diskriminacija. Tai reiškia, kad skatiname užtikrinti teisingumą ir...
	Kartu turime padėti apsaugoti europiečius nuo teroro aktų ir nusikaltimų.
	Ką daro ES?

