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Pamatinformācija – Eiropas demokrātija/vērtības, tiesības, tiesiskums, 
drošība 

 

Paneļdiskusijā "Eiropas demokrātija/vērtības, tiesības, tiesiskums, drošība" pievēršas 

jautājumiem, kas saistīti ar demokrātiju, piemēram, vēlēšanām, dalībai ārpus vēlēšanu 
periodiem, priekšstatam par attālinātību starp cilvēkiem un viņu ievēlētajiem pārstāvjiem, 
mediju brīvībai un dezinformācijai. Paneļdiskusijā arī izskata jautājumus, kas saistīti ar 
pamattiesībām un vērtībām, tiesiskumu un cīņu pret visu veidu diskrimināciju. Vienlaikus 
paneļdiskusijā izskata jautājumus saistībā ar ES iekšējo drošību, piemēram, Eiropas 
iedzīvotāju aizsardzību pret teroraktiem un citiem noziegumiem.  

Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija par dažādiem paneļdiskusijas tematiem. 
Vissvarīgākais – šajā dokumentā ir izklāstīts, kas minētajās jomās ES jau tiek veikts un ko 
daudzvalodu digitālās platformas (https://futureu.europa.eu) lietotāji ir norādījuši kā galvenās 
bažas un vēlmes attiecībā uz nākotni. Visbeidzot, dokumentā ir arī norādītas saites, kur iegūt 
plašāku informāciju par daudziem tematiem. 

Jūsu uzdevums  

Šajā paneļdiskusijā mēs aicināsim jūs apspriest un veidot ieteikumu kopumu Savienības 
iestādēm, lai tās varētu veikt turpmākus pasākumus, kas saistīti ar Eiropas nākotni šādās 
jomās: Eiropas demokrātija/vērtības, tiesības, tiesiskums un drošība. Piemēram, ieteikumos 
var norādīt, kuram vispārējam virzienam sekot vai kā atrisināt kādu konkrētu problēmu. 

Notiks trīs sesijas, kuru laikā jūs apspriedīsieties un tieši sadarbosieties ar citiem Eiropas 
iedzīvotājiem un kopīgi izstrādāsiet ieteikumu projektu. Trešajā (pēdējā) sesijā jūs kopīgi 
balsosiet par ieteikumiem, kuri tiks iesniegti un apspriesti ar citiem dalībniekiem konferences 
plenārsēdē. 

https://futureu.europa.eu/
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Eiropas demokrātija 

Jūsu balss ir no svara: piedalieties Eiropas demokrātijā, ne tikai balsojot Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās, kurās pilsoņi ik pēc pieciem gadiem tieši ievēlē Eiropas Parlamenta deputātus, bet 
arī ārpus vēlēšanu perioda. Pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas notika 2019. gadā, 
vēlētāju aktivitāte bija visaugstākā 20 gadu laikā ar vairāk nekā 200 miljoniem vēlētāju un 
gados jaunu vēlētāju skaita strauju pieaugumu. 

Tajā pašā laikā demokrātija ES un tās dalībvalstīs saskaras ar tādām problēmām kā 
pieaugošs ekstrēmisms, dezinformācija un priekšstats, ka pastāv distancēšanās starp 
cilvēkiem un viņu ievēlētajiem pārstāvjiem. 

Ko dara ES? 

Veselīgu demokrātiju cita starpā raksturo augsta pilsoņu līdzdalības pakāpe. Mēs turpināsim 
gan informēt pilsoņus par Eiropas Savienības rīcībpolitiku, gan arī mudināsim viņus balsot. 

Pilsoņi vēlas vairāk iesaistīties lēmumu pieņemšanā un politikas veidošanā Eiropas līmenī, 
turklāt ne tikai vēlēšanu brīdī. Tas ir konferences par Eiropas nākotni mērķis. Ir arī vairākas 
citas ES iniciatīvas, kas atbalsta pilsoņu līdzdalību, tādas kā pilsoņdialogi, Eiropas pilsoņu 
iniciatīva un Eiropas Parlamentam adresēti lūgumraksti. 

Saskaroties ar pieaugošo ekstrēmismu un viltus ziņām, esam pieņēmuši  Eiropas 
Demokrātijas rīcības plānu, kas ir paredzēts tam, lai padarītu mūsu demokrātijas noturīgākas. 
Šis plāns veicinās brīvas un godīgas vēlēšanas, garantēs plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
nostiprinās cīņu pret dezinformāciju. 

Daudzvalodu digitālās platformas pienesums (2021. gada 19. aprīlis – 2. augusts) 

Līdz 2021. gada 2. augustam tematiskā bloka "Eiropas demokrātija" ietvaros digitālajā 
platformā kopumā tika iesniegtas 1016 idejas, 2296 komentāri un 329 pasākumi. Pienesumu 
autori aicina pārstrukturēt Eiropas iestādes vai pat federalizēt Eiropas Savienību. Dažādos 
ierosinājumos arī izskan aicinājums pastiprināt pilsoņu līdzdalību un iesaistīšanos. Vispārējā 
mijiedarbība šā tematiskā bloka ietvaros ir konstruktīva un nākotni vērsta, tomēr daļā ideju un 
komentāru ir paustas bažas, ka spriedzes, populisma un nacionālisma dēļ ES ir pakļauta 
sabrukuma riskam. 

Pienesumi aptver ļoti dažādus tematus: 

 Eiropas Savienības federalizācija 

 Iestāžu reformas 

 Eiropas Parlamenta vēlēšanas 

 Pilsoņu pārstāvība 

 Pilsoņu līdzdalība un apspriešanās ar pilsoņiem 

 Mediji 

 Valodas un eiropeiskā gara veicināšana 

 Demokrātijas aizsardzība un stiprināšana 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_en
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Eiropas Savienības federalizācija 

Tematiskā bloka "Eiropas demokrātija" ietvaros liels skaits pienesumu autoru pauž aicinājumu 
pēc Eiropas Savienības federalizācijas. Tas ir arī jautājums, kurš regulāri atkārtojas ar šo tematisko 

bloku saistītos pasākumos (sk. pasākuma piemēru). 

Pienesumu autori uzskata, ka federalizācija ir labākais veids, kā ES varētu pilnībā īstenot savu 

potenciālu (sk. idejas piemēru), taču tas ir arī veids, kā nodrošināt ES lielāku ticamību un ietekmi 
globālajā politiskajā arēnā un spēju risināt transnacionālās problēmas, ar kurām šodien saskaramies, 

piemēram, klimata pārmaiņas un Covid-19 pandēmiju (sk. ideju). Turklāt saskaņā ar to dalībnieku 
viedokli, kas atbalsta šo ideju, šāds ceļš ļautu pārvarēt eiroskepticismu un nacionālistisko 
noskaņojumu. 

Piemēram, viena ļoti atbalstīta un apspriesta ideja ir par labu konstitucionālai asamblejai, kas izstrādātu 
Eiropas konstitūciju, kurā būtu definēti demokrātiskas Eiropas Federācijas galvenie elementi un principi 

(sk. ideju). Diskusija ietver arī konkrētākus aicinājumus pēc kopējas fiskālās un ekonomikas 
politikas, vienas Eiropas armijas un ārpolitikas federalizācijas, kā arī ES iestāžu 
pārveidošanas saskaņā ar federālisma principiem. 

Tomēr daži pienesumu autori ir skeptiski noskaņoti attiecībā uz ES federalizāciju un federalizācijas vietā 

popularizē decentralizāciju, kur lielāka vara būtu dalībvalstīm (sk. idejas piemēru), paredzot lielāku 
brīvību un dalībvalstu identitātes respektēšanu, kā arī brīvu sadarbību jomās, kurās tas ir lietderīgi 

(sk. idejas piemēru). 

Iestāžu reformas 

Ievērojamā skaitā ideju tiek apspriestas arī konkrētākas Eiropas iestāžu reformas, lai tās 
padarītu efektīvākas un pārredzamākas un tuvinātu iedzīvotājiem. Tas ietver priekšlikumus par 

institucionālās struktūras pamatīgāku pārveidošanu (sk. idejas piemēru). 

Attiecībā uz Eiropas Parlamentu pienesumu autori visbiežāk aicina tam piešķirt reālas likumdošanas 

iniciatīvas pilnvaras (sk. idejas piemēru). Tiek arī aicināts tam piešķirt fiskālās pilnvaras (sk. ideju). 
Tiek diskutēts arī par Eiropas Parlamenta mītnesvietu, un pienesumu autori aicina izvēlēties starp 

Strasbūru un Briseli (sk. idejas piemēru). 

Saistībā ar diskusijām par Eiropadomi un Eiropas Savienības Padomi – ideja, kas atkārtojas gan 
platformā, gan tematiskajā blokā "Eiropas demokrātija", ir pāreja uz kvalificēta vairākuma balsošanu, 

lai izbeigtu valstu veto tiesības (sk. idejas piemēru). 

Notiek arī diskusijas par Padomes lomu ES institucionālajā struktūrā (sk. idejas piemēru), un ir izteikti 

ierosinājumi dziļāk izvērst divpalātu likumdevēju ES (sk. idejas piemēru). 

Attiecībā uz Eiropas Komisiju – vienā no pienesumu grupām tiek diskutēts par Komisijas priekšsēdētāja 

ievēlēšanu un komisāru iecelšanu, tostarp vadošo kandidātu sistēmu (sk. idejas piemēru), un par 

Komisijas priekšsēdētāja tiešu ievēlēšanu, ko veic pilsoņi (sk. idejas piemēru). Dalībnieki arī izvirza 

jautājumu par komisāru skaitu (sk. idejas piemēru). 

Tāpat tiek minētas arī Reģionu komitejas un Ekonomikas un sociālo lietu komitejas reformas, 
lai, piemēram, uzlabotu to darbības efektivitāti. Tas ietver ierosinājumus reformēt Reģionu 
komiteju, lai iekļautu piemērotus dialoga kanālus, kas paredzēti reģioniem, kā arī pilsētām un 

pašvaldībām (sk. ideju), vai lai piešķirtu tai lielāku lomu (sk. ideju). 

Daudz apspriesta ideja ir tieši ievēlēts ES priekšsēdētājs, piemēram, apvienojot Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāja un Eiropadomes priekšsēdētāja funkcijas (sk. idejas piemēru). Ir arī izteikti aicinājumi 

izveidot vienotu kontaktpunktu, lai ES varētu paust vienotu nostāju ārējās attiecībās (sk. idejas 
piemēru). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
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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Eiropas Parlamenta vēlēšanas 

Ideju grupas ietvaros, kas saistīta ar iestāžu reformām, ir izteikti aicinājumi mainīt veidu, kādā 
notiek Eiropas Parlamenta vēlēšanas, lai tādējādi panāktu iedzīvotāju lielāku iesaistīšanos ES 
demokrātiskajos procesos. Viens no vairāk apspriestajiem priekšlikumiem ir veidot ES mēroga 
transnacionālus vēlēšanu sarakstus, lai mudinātu kandidātus koncentrēties uz Eiropas līmeņa, nevis 

iekšējiem jautājumiem (sk. ideju). Tiek apspriestas arī citas idejas par to, kā veicināt visas Eiropas 

mēroga debates un Eiropas Parlamenta deputātus tuvināt iedzīvotājiem (sk. idejas piemēru). 

Daži no priekšlikumiem konkrēti pievēršas veidiem, kā palielināt vēlētāju aktivitāti Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās. Ir izteikti aicinājumi ieviest obligātu balsošanu (sk. ideju), kā arī ierosinājumi 
atvieglot līdzdalību, piemēram, atļaujot balsošanu pa pastu un vēlētāju reģistrēšanos tajā pašā dienā, 

vai vēlēšanu dienu nosakot par oficiālu brīvdienu (sk. ideju). Daži pienesumu autori apspriež arī digitālo 

balsošanu, tostarp ideju izveidot Eiropas mēroga digitālo vēlētāju kopumu (sk. ideju). Jautājums par 
digitālo balsošanu ir aplūkots arī tematiskajā blokā "Digitālā pārveide". 

Ir arī priekšlikumi vienādot minimālo vecumu, no kāda var balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās 

(sk. idejas piemēru), un, vēlams, noteikt, ka šis vecums ir 16 gadi (sk. ideju). 

Pilsoņu līdzdalība un apspriešanās ar pilsoņiem 

Pienesumi platformā ietver vairākus ierosinājumus ar mērķi stiprināt iedzīvotāju iesaisti un 
līdzatbildības sajūtu attiecībā uz ES lēmumu pieņemšanu. 

Vienas ideju un pasākumu grupas ietvaros tiek apspriesta tādu pastāvīgāku mehānismu 
izstrāde, kuru pamatā ir līdzdalības demokrātija un iedzīvotāju savstarpējā mijiedarbība, lai 
tādējādi stiprinātu un papildinātu pārstāvības demokrātiju, tostarp, balstoties uz konferencē 
par Eiropas nākotni gūto pieredzi. Dalībnieki, piemēram, ir ierosinājuši sistemātiskāk izmantot 
pilsoņu asamblejas un paneļdiskusijas, lai sagatavotu svarīgākos un sarežģītākos politiskos lēmumus 

ES (sk. idejas piemēru). Citi pienesumu autori ierosina digitālu forumu tiešsaistē, kurā ES iedzīvotāji 
varētu apspriest ES tiesību aktus, izmantojot no sociālajiem medijiem aizgūtu piekrišanas ("upvote") un 

komentēšanas sistēmu (sk. ideju). Līdzīga ideja ietver pilsoņu lobēšanas platformu, kas ir alternatīvs 
veids, kā parastie ES iedzīvotāji un mazāki uzņēmumi var ES lēmumu pieņemšanas procesā nodot 

tālāk savas ekspertzināšanas un viedokļus par tiesību aktiem (sk. ideju). 

Pienesumi ietver arī priekšlikumu izveidot tiešsaistes vienas pieturas aģentūras platformu, kas visu 
publisko ieguldījumu, piemēram, Eiropas pilsoņu iniciatīvas, sūdzības vai lūgumrakstus, centralizēti 

apkopotu ES institucionālajā līdzdalības struktūrā (sk. ideju). 

Daži pienesumu autori ir ierosinājuši "pilsoņu parlamentu", "asambleju, kas speciāli paredzēta 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām" (sk. ideju), vai "konstitucionālo asambleju" (sk. ideju), lai 
konsultētu Eiropas Parlamentu. Dalībnieki arī apspriež ideju par ES mēroga referendumiem, kas būtu 

alternatīva valstu referendumiem par ES institucionālajiem un politikas jautājumiem (sk. idejas 
piemēru). 

Pilsoņu pārstāvība 

Attiecībā uz tematu "Iedzīvotāju pārstāvība" platformā ir pausti vairāki aicinājumi pievērst 
īpašu uzmanību paaudžu jautājumam. Tas ietver ierosinājumu iecelt Eiropas komisāru, kas risinātu 

ar veciem cilvēkiem saistītus jautājumus (sk. ideju), un nodrošināt iespējas jauniešiem regulāri paust 

savu viedokli Eiropas Parlamentā (sk. ideju). Līdzīgā pienesumā ir ierosināts noteikt kvotu EP 

deputātiem, kas jaunāki par 35 gadiem (sk. ideju). 

Ir arī ideja, kurā ierosināts Eiropas Parlamenta vēlēšanu sarakstos paredzēt dzimumu paritāti 

(sk. ideju). 

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
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
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Vēl vienā plaši atbalstītā un apspriestā idejā ir ierosināta Eiropas pilsonība, kas nav saistīta ar kādas 

ES dalībvalsts pilsonību (sk. ideju). Pienesumu autori arī izvirza jautājumu par to, vai ļaut trešo valstu 
pilsoņiem, kas ilgstoši dzīvo kādā dalībvalstī, savā rezidences vietas valstī balsot ES vēlēšanās 

(sk. ideju). 

Vēl vienā idejā ES tiek aicināta panākt ANO parlamenta izveidi, lai iedzīvotāji neatkarīgi no savas 
attiecīgās valsts valdības varētu tieši paust savu gribu saistībā ar lēmumiem, ko pieņem globālā līmenī 

(sk. ideju). 

Mediji 

Vairākos pienesumos tematiskā bloka "Eiropas demokrātija" ietvaros uzmanība ir pievērsta 
medijiem. Šo ideju tematu pienesumu autori apspriež arī tematiskajā blokā "Izglītība, kultūra, 
jaunatne un sports". 

Viens no atkārtoti izteiktiem ierosinājumiem paredz visas Eiropas mēroga medijus vai tīklus (sk. idejas 

piemēru) vai vienotas publiskas ES raidorganizācijas izveidi (sk. idejas piemēru). Tas galvenokārt 
tiek ierosināts, lai palielinātu iedzīvotāju zināšanas par ES jautājumiem, piemēram, tiešraidē 
straumējot diskusijas un pasākumus, taču arī lai veicinātu vienotu ES garu, ar dokumentālām 
filmām par ES valstīm godinot Eiropas vērtības un Eiropas kultūras. Daži pienesumu autori arī 

aicina izveidot ES TV un radio kanālu, lai izplatītu ES vērtības ārpus tās robežām (sk. idejas piemēru). 

Citi dalībnieki ierosina apmācīt žurnālistus par to, kā ziņot par ES, vai noteikt pienākumu 
sabiedriskajām raidorganizācijām veltīt noteiktu daļu raidlaika ES jautājumiem. 

Valodas un eiropeiska gara veicināšana 

Vēl viena ideju grupa platformā attiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar valodām un vienotu 
eiropeisku garu un identitāti. Šis temats vairākkārt parādās arī tematiskajā blokā "Izglītība, 
kultūra, jaunatne un sports". 

Liels skaits dalībnieku apspriež ideju par kopīgas valodas izvēli, lai nodrošinātu labāku saziņu un 

saprašanos starp iedzīvotājiem visā ES (sk. idejas piemēru), tostarp priekšlikumu par esperanto kā 

vienojošu valodu (sk. idejas piemēru). Saistībā ar abiem ierosinājumiem komentāru sadaļās ir 
pausti stingri viedokļi "par" un "pret". Daži dalībnieki arī pauž aicinājumu labāk ievērot 

daudzvalodības principu (sk. idejas piemēru). 

Tāpat ir idejas par ES sporta komandas izveidi (sk. idejas piemēru), 9. maija noteikšanu par oficiālu 

svētku dienu visās dalībvalstīs (sk. ideju) vai ES pases izveidi (sk. ideju), lai veicinātu eiropeisko garu. 

Demokrātijas aizsardzība un stiprināšana 

Šā temata ietvaros vairākas idejas ir saistītas ar demokrātijas aizsardzību ES, un tajās ir pausti 
aicinājumi stingri vērsties pret valdībām, kas pārkāpj demokrātijas principus, jo īpaši, atsaucoties uz 

Ungāriju un Poliju (sk. idejas piemēru). Šis jautājums ir sīkāk aplūkots tematiskajā blokā "Vērtības 
un tiesības, tiesiskums, drošība". 

Pienesumu autori arī atzīst briesmas, ko demokrātijām var radīt dezinformācija un viltus ziņas. 
Ir pausti aicinājumi stingrāk vērsties pret maldinošas informācijas izplatīšanu, tostarp priekšlikumi 

izveidot mobilo lietotni faktu pārbaudei (sk. ideju) vai neatkarīgu ES institūtu medijos izklāstīto faktu 

pārbaudei ("EU Media Fact-Check Institute") (sk. ideju). 

Vairākās idejās un komentāros tiek apspriesta nepieciešamība regulēt lobēšanu un pausti 
aicinājumi ieviest politiķiem paredzētu rīcības kodeksu vai izveidot neatkarīgu Eiropas 
struktūru, kuras rīcībā būtu līdzekļi, lai cīnītos pret korupciju un lobiju nevēlamu ietekmi 

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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(sk. idejas piemēru). Šajā sakarā tiek arī aicināts veikt vispārējus pasākumus korupcijas 
apkarošanai, piemēram, saistībā ar līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu vietējā līmenī. 

Plašāka informācija par tematu: 

Jauns impulss Eiropas demokrātijai 
Eiropas Demokrātijas rīcības plāns 
Pamattiesības Eiropas Savienībā 
Demokrātija un cilvēktiesības 

 

Vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība 

Tiesiskums ļauj mums garantēt pamattiesības un vērtības un atbalstīt investīcijām labvēlīgu 
uzņēmējdarbības vidi. Tā ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. 

ES gādā par likumu ievērošanu un veicina visu iedzīvotāju līdztiesību. Tas nozīmē, ka aktīvi 
aizsargājam cilvēktiesības, cietušo un bērnu tiesības un cīnāmies pret rasismu un reliģisko 
diskrimināciju; tas nozīmē, ka veicinām taisnīgumu un dzimumu līdztiesību, LGBTIK+ kopienu 
un personu ar invaliditāti tiesības. 

Vienlaikus mums jāpalīdz sargāt eiropiešus no teroristiskiem aktiem un noziedzības. 

Ko dara ES? 

Eiropas Savienība ir noteikusi konkrētus pasākumus, lai nostiprinātu mūsu spēju veicināt un 
ievērot tiesiskumu. Mēs pārraugām tiesiskumu visās ES valstīs un esam pieņēmuši jaunu 
tiesiskuma satvaru. 

ES pastāvīgi strādā, lai cīnītos ar nevienlīdzību ES, liekot lietā, piemēram, Eiropas dzimumu 
līdztiesības stratēģiju, Rasisma apkarošanas rīcības plānu vai LGBTIK līdztiesības 
stratēģiju.     Šo darbību pamatā ir tiesības diskriminācijas novēršanas jomā, kas noteiktas 
Pamattiesību hartā, kura aizliedz jebkādu diskrimināciju rases, dzimuma, reliģijas, seksuālās 
orientācijas, invaliditātes, kā arī etniskās vai sociālās izcelsmes dēļ. 

Pēdējo piecdesmit gadu laikā ES ir ieviesusi stingru rīcībpolitikas un noteikumu kopumu, lai 
nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību augstā līmenī. Jaunā Eiropas Patērētāju 
programma   aizsargā šīs tiesības, vienlaikus aizsargājot patērētājus un sniedzot viņiem vēl 
citas tiesības un iespējas rīkoties. 

Jaunā   ES Drošības savienības stratēģija nodrošina instrumentus un pasākumus, kas ļauj 
nodrošināt mūsu fiziskās un digitālās vides drošību. Tās četras stratēģiskās prioritātes ir 
šādas: nākotnes prasībām atbilstoša drošības vide, vēršanās pret jauniem draudiem, Eiropas 
iedzīvotāju aizsardzība pret terorismu un organizēto noziedzību un spēcīga Eiropas drošības 
ekosistēma. 

Daudzvalodu digitālās platformas pienesums (2021. gada 19. aprīlis – 2. augusts) 

Kopš digitālās platformas darbības sākuma tematiskais bloks "Vērtības un tiesības, tiesiskums, 

drošība" kopumā ir sniedzis 1635 pienesumus (547 idejas, 949 komentāri un 139 pasākumi). Būtiskā 

daļā mijiedarbības šā tematiskā bloka ietvaros tiek diskutēts par to, kas tiek raksturots kā 

"briesmas, ko rada neliberālu demokrātiju attīstīšanās" ES – tās neievēro ES vērtības un 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_en
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/democracy-and-human-rights
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_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/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_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/en/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1379
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tiecas virzīties uz autokrātiskiem režīmiem. Tās tiek uzskatītas par draudu. Pienesumu autori 

aicina rīkoties, lai nodrošinātu tiesiskuma ievērošanu. 

Pienesumus var sagrupēt šādos tematos: 

● Vērtības 

● Tiesības un brīvības 

● Tiesiskuma un cilvēktiesību aizsardzība 

● Drošība 

● Lobēšana un korupcija 

 

Vērtības 

Vienā ideju grupā platformā tiek spriests par to, ko nozīmē būt eiropietim un kādas vērtības 

ES būtu jāiemieso un jāveicina (sk. idejas piemēru). Konkrēti, vairāki pilsoņi kā dažus no 

principiem, kuri veido Eiropas Savienības vērtību sistēmu, min cilvēka cieņu, brīvību, 

vienlīdzību, demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības, plurālismu, taisnīgumu, solidaritāti un 

dzimumu paritāti un uzskata, ka šiem principiem būtu jāvirza tās politika. 

Vienā ideju pamatvirzienā ir pausts aicinājums pēc lielākas dzimumu līdztiesības (sk. idejas 

piemēru). Ir ierosinājumi palielināt sieviešu skaitu politisko un ekonomisko lēmumu pieņēmēju 

vidū (sk. idejas piemēru), kā arī priekšlikumi par labas prakses veicināšanu. Daži no 

konkrētajiem ierosinājumiem ietver aicinājumu izbeigt dzimumu diskrimināciju saistībā ar 

pārvietošanās brīvību ES, atsaucoties uz Atosa kalna pussalu, kas ir UNESCO Pasaules 

mantojuma sarakstā iekļauta Grieķijas teritorija un kurā saskaņā ar ortodoksālo kristiešu 

normām iekļūt sievietēm ir aizliegts (sk. idejas piemēru). 

Vēl viens diskusiju virziens ir vērsts uz kristīgo vērtību lomu un nepieciešamību tās aizsargāt 

(sk. ideju). Attiecīgi vienā no idejām ES ir aicināta stingri vērsties pret armēņu un citu kristiešu 

minoritāšu genocīdu (sk. ideju). 

Daži pienesumu autori arī diskutē par to, ka ir vajadzīga Eiropas konstitūcija, lai skaidri 

definētu Eiropas pamatvērtību kopumu, kas ir jāievēro Eiropas Savienībā (sk. idejas piemēru). 

 

Tiesības un brīvības 

Attiecībā uz tiesībām un brīvībām vairāki pienesumi ir vērsti uz jautājumiem, kas saistīti ar 

privātuma aizsardzību. Viena ļoti atbalstīta ideja aicina aizliegt sociālo kredītu sistēmas, kuru 

pamatā ir sejas atpazīšana (sk. ideju). Ir arī citi aicinājumi – ierobežot biometrisko datu 

izmantošanu uzraudzības nolūkos (sk. ideju) un personas datu vākšanu un apmaiņu plašākā 

nozīmē (sk. idejas piemēru). Dažādi iedzīvotāji ierosina, ka skaidras naudas maksājumu 

iespējas būtu jāatzīst par demokrātiskām tiesībām (sk. idejas piemēru). Ir izvirzīts arī 

jautājums par nepieciešamību pēc labākiem tiesību aktiem un rīkiem, ar kuriem risināt 

privātuma problēmas saistībā ar internetu un sociālajiem medijiem, kā arī visām jaunajām 

tehnoloģijām (sk. ideju). 

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
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
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Vēl citā pienesumu grupā ir uzsvērta nepieciešamība atcelt Covid-19 pasākumus, tiklīdz 

pandēmijas sekas to ļaus, lai tādējādi nodrošinātu atgriešanos pie ierastā dzīves ritma un 

atjaunotu iedzīvotāju brīvības. Tas ietver aicinājumu novērst diskrimināciju pret iedzīvotājiem, 

kuri ir izvēlējušies nevakcinēties vai neveikt regulārus testus, lai varētu piekļūt 

pamatpakalpojumiem (sk. idejas piemēru). Ar vakcināciju saistītie jautājumi ir sīkāk aplūkoti 

tematiskajā blokā "Veselība". 

Vēl viena diskusija ir saistīta ar cilvēktiesību un brīvību fundamentālo nozīmi Rietumu 

pasaules vērtību sistēmā. Šajā sakarā daudzi dalībnieki aicina aizsargāt LGBTI un atzīt 

viendzimuma laulības visās ES dalībvalstīs (sk. idejas piemēru). 

Daži dalībnieki aicina piešķirt tiesības pašiem ārstēties ar kanabisu (skatīt idejas piemēru) un 

plašāk apspriest narkotiku dekriminalizāciju un legalizāciju (sk. idejas piemēru). Šis jautājums 

ir aplūkots arī tematiskajā blokā ''Veselība". 

Plaši apspriesta un atbalstīta ideja ir aicinājums ES uzņemties vadību dzīvnieku tiesību 

aizsardzības jomā (sk. ideju). Pienesumu autori uzskata – lai gan ES līgumos dzīvnieki ir atzīti 

par justspējīgām būtnēm, lauksaimniecības un gaļas nozarēs joprojām pastāv ļaunprātīga un 

cietsirdīga apiešanās (sk. idejas piemēru). 

 

Tiesiskuma un cilvēktiesību aizsardzība 

Liela dalībnieku grupa pauž bažas par demokrātiju un tiesiskumu pasaulē un jo īpaši 

atsevišķās ES daļās. Iedzīvotāji, kuri sniedz pienesumu šim tematam, aicina ieņemt stingrāku 

nostāju, lai aizstāvētu ES vērtības attiecībās ar tādām valstīm kā Krievija un Ķīna, kā arī 

saistībā ar aizvien lielāku skaitu neliberālu demokrātiju Eiropas Savienībā, lielākoties (bet ne 

tikai) atsaucoties uz Ungāriju un Poliju (sk. idejas piemēru). Dalībnieki arī pauž bažas par to, 

ka ir apdraudētas sievietes, LGBTI minoritātes un cilvēktiesības, jo īpaši, ņemot vērā neseno 

notikumu attīstību Polijā un Ungārijā (sk. idejas piemēru). Vairāki pienesumu autori kritizē 

Ungārijas valdību un aicina Komisiju šajā sakarā rīkoties aktīvāk (sk. ideju). 

Lai nodrošinātu tiesiskuma ievērošanu, daži dalībnieki ierosina samazināt dotācijas tām 

valstīm, kuras to pārkāpj, atņemt šīm valstīm balsstiesības Padomē vai pat izbeigt to dalību 

ES (sk. šādas idejas piemēru). Ir pausti aicinājumi jaunajā ES ilgtermiņa budžetā izmantot 

budžeta aizsardzības mehānismu (sk. ideju), kā arī ierosinājumi pārskatīt Līgumos paredzēto 

7. panta procedūru, lai atvieglotu sankciju piemērošanu tām valdībām, kuras neievēro ES 

vērtības (sk. ideju). Viens dalībnieks ir ierosinājis, ka Eiropas Savienības Tiesai būtu jākļūst 

par uzraudzības iestādi demokrātijas un tiesiskuma aizsardzībai ES (sk. idejas piemēru). 

Vairāki pienesumu autori ir atbalstījuši priekšlikumu Eiropas Savienībā ieviest pārskatīšanas 

mehānismu attiecībā uz demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām (sk. ideju). 

Platformā arī pausts aicinājums atcelt vienprātības noteikumu, lai tādējādi nodrošinātu, ka 

dalībvalstis, kas neievēro tiesiskumu, nevar bloķēt lēmumu pieņemšanu ES (sk. ideju). 

Attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību kopumā – vienā plaši atbalstītā idejā tiek ierosināts 

pastiprināt dažādu cilvēktiesību instrumentu izpildāmību ES tiesiskajā kārtībā (sk. ideju). 

 

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=fr
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
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
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Drošība 

Viena no platformā šobrīd visplašāk atbalstītajām un visvairāk komentētajām idejām ir 

priekšlikums izveidot ES armiju, lai labāk aizsargātu dalībvalstis pret naidīgiem ārvalstu 

aktoriem, ņemot vērā neskaidrības saistībā ar ASV nostāju (sk. ideju). Tomēr vairāki dalībnieki 

ir apšaubījuši šo priekšlikumu, galvenokārt komentējot tā politiskās sekas un saikni starp ES 

aizsardzību un valstu aizsardzību. Šī ideja tiek apspriesta arī tematiskajā blokā "ES pasaulē". 

Ņemot vērā pārvietošanās brīvību ES, daži iedzīvotāji atbalsta Eiropas aģentūras izveidi, 

kuras mērķis būtu stiprināt dalībvalstu sadarbību cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību 

(sk. ideju). 

 

Lobēšana un korupcija 

Tāpat kā saistībā ar tematisko bloku "Eiropas demokrātija" daži pienesumu autori 

koncentrējas uz jautājumiem, kas saistīti ar lobēšanu un korupciju. ES tiek aicināta rīkoties, 

lai novērstu nodokļu apiešanu un korupciju dalībvalstīs (sk. idejas piemēru), kā arī ir izteikti 

ierosinājumi pastiprināt regulējumu un pārredzamību attiecībā uz lobēšanu privāto interešu 

vārdā un ierobežot tās ietekmi uz ES politiku (sk. ideju). Citi dalībnieki diskutē, kā cīnīties pret 

korupciju, kas saistīta ar ES un ES līdzekļu izmantošanu, un par trauksmes cēlēju aizsardzību 

(sk. idejas piemēru). 

Plašāka informācija par tematu: 

Mūsu eiropeiskā dzīvesziņa 
Terorisms 
Eiropeiskās tiesības un vērtības:Cilvēktiesību aizsardzība un veicināšana 
Drošība – ES reakcija uz terorisma draudiem 
 
Plašāka informācija par visām ES politikas jomām un darbībām: 
 
Eiropas Parlamenta tīmekļa vietne 
ES Padomes tīmekļa vietne 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne 
  

Dokumentu sagatavojis Konferences par Eiropas nākotni kopīgais sekretariāts.  

Plašāku informāciju par konferenci par Eiropas nākotni (www.futureu.europa.eu) var 
iegūt un ar citu iedzīvotāju idejām un viedokļiem var iepazīties digitālajā platformā. 
Plašāka informācija par līdz šim iesniegtajām idejām ir pieejama platformā 
publicētajā pirmajā starpposma ziņojumā.  

 

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_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/terrorism
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/
https://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://www.consilium.europa.eu/en/
https://ec.europa.eu/info/index_en
http://www.futureu.europa.eu/
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