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Ar šo var iepazīties ar ieteikumu kopumu, ko kā Beļģijas federālās valdības ieguldījumu konferencē par Eiropas nākotni iesniedza 50 pilsoņi, kas 
piedalījās pilsoņu paneļdiskusijā, kuru rīkoja premjerministra vietniece un ārlietu un Eiropas lietu ministre Sofija Vilmēsa (Sophie Wilmès). Šīs 
paneļdiskusijas temats bija "Kā ciešāk iesaistīt pilsoņus Eiropas demokrātijā". Kaut gan ļoti labi apzinoties, ka konferencei ir plašāks tvērums nekā 
tikai ES jautājumi, šīs paneļdiskusijas temats precizē, kāpēc ir tik daudz skaidru atsauču uz Eiropas Savienību un tās iestādēm. Attiecīgā gadījumā 
tiek minēta Eiropa kopumā. 

 

Lai atspoguļotu visu pilsoņu ieguldījumu, šajā ziņojumā ir izklāstīti visi ieteikumi, tostarp tie, kuri noslēdzošajā balsošanas sesijā par visiem 
ieteikumiem nesaņēma vienkāršu balsu vairākumu. Tie ir skaidri identificējami, jo procenti ir norādīti sarkanā krāsā un treknrakstā. Turklāt daži 
ieteikumi ir savstarpēji pretrunīgi, un pilsoņi par tiem nekādi nespēja vienoties pat galīgajās diskusijās. Šie ieteikumi ir identificējami, jo tie ir 
norādīti slīprakstā. Attiecībā uz vienu ieteikumu atšķirības bija tik skaidras, ka balsojums beidzās ex aequo – tas parādīts oranžā krāsā un 
treknrakstā. Pilsoņi ir vienisprātis, ka viedokļi par šiem ieteikumiem atšķiras. Tādēļ viņi ierosina konferences par Eiropas nākotni struktūrām un 
ES iestādēm būt piesardzīgām šo ieteikumu īstenošanā, jo balsojumā ir vērojama zināma šķelšanās. 
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1. Komunikācija 

Jautājumi Ieteikumi Atbalsta (%) 
 

1. Komunikācija par ES nav 
apmierinoša. 

1.1. Mēs ierosinām mācību stundas par Eiropas Savienību iekļaut pamatskolas mācību 
programmā, sākot no trešā cikla. Mērķis ir sasniegt visus pilsoņus un uzlabot zināšanas par 
Eiropas Savienību. 

88,4 %  

1.2. Eiropas Savienībai un jo īpaši Komisijai būtu jānodrošina izglītojoši materiāli par 
Eiropas darbību dalībvalstu izglītības ministrijām. Papildus iestāžu darbības, sastāva un 
pilnvaru izskaidrošanai šajās mācībās būtu jāiekļauj arī īss pārskats par Eiropas integrācijas 
vēsturi. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš skaidras, saprotamas un pieejamas valodas 
lietošanai, kā arī tādiem izglītojošiem rīkiem kā dokumentālās filmas, klipi vai skolu TV 
programmas visās 24 valodās. 

95,0 %  
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2. Eiropas projekts pilsoņiem 
joprojām ir svešs. 

2.1. Mēs mudinām Eiropas iestādes nodrošināt, ka to komunikācijā ir labāk izskaidrots, kas 
ir un kas nav ES kompetencē. 97,6 %  

2.2. Eiropas Savienībai savā komunikācijā būtu jāiekļauj labi zināmi piemēri no Eiropas 
iedzīvotāju ikdienas dzīves. Šie skaidrojumi būtu jāizplata dalībvalstīs, noslēdzot nolīgumus 
starp Eiropas iestādēm un valsts sabiedriskās televīzijas kanāliem, lai sasniegtu plašu 
auditoriju. 

80,5 %  

2.3. Turklāt visu dalībvalstu pilsoņi būtu regulāri jāinformē par Eiropas Savienības lomu 
citās dalībvalstīs, piemēram, izmantojot videoklipus. Tādējādi debatēs par Eiropas nākotni 
labāk tiktu ņemtas vērā Eiropas priekšrocības un trūkumi. 

85,7 %  

2.4. Lai stiprinātu Eiropas identitāti, mēs ierosinām darīt pieejamu un regulāri izplatīt 
informāciju par to, kāda būtu Eiropas iedzīvotāju dzīve bez ES un tās konkrētiem 
sasniegumiem. 

92,7 %  

2.5. Mēs arī ierosinām, lai Eiropas diena (9. maijs) kļūtu par Eiropas svētku dienu visiem ES 
pilsoņiem. 81,4 %  

2.6. Mēs iesakām Eiropas iestādēm pievērst vēl lielāku uzmanību informācijas 
vienkāršošanai, saprotamībai un pieejamībai attiecībā uz prioritārajiem tematiem, kas tiek 
risināti Eiropas līmenī. 

97,6 %  

2.7. Mēs iesakām Eiropas Savienībai nodrošināt infopaneli, kurā parādīti ES piešķirtie 
resursi pa valstīm un pa prioritārajiem tematiem. Visai šai informācijai vajadzētu būt 
pieejamai ES tīmekļa vietnēs. 

93,0 %  

2.8. Mēs iesakām ES sniegt skaidru izklāstu par notiekošo likumdošanas darbu. Visai šai 
informācijai vajadzētu būt pieejamai ES tīmekļa vietnēs. 90,7 %  
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2.9. Mēs vēlamies, lai Eiropas iestādes būtu pieejamākas Eiropas iedzīvotājiem. Būtu 
jāatvieglo viņu dalība debatēs Eiropas Parlamenta sesiju laikā. 79,0 %  

2.10. Mēs iesakām paplašināt dalību programmā "Erasmus", attiecinot to uz visiem 
studentiem neatkarīgi no viņu izglītības (profesionālā un tehniskā apmācība, darba 
apvienošana ar mācībām). Ikvienam vajadzētu būt iespējai piedalīties Eiropas apmaiņā. 

79,5 %  

2.11. Mēs iesakām, lai strādājošie iedzīvotāji varētu gūt labumu no Eiropas apmaiņas 
programmām neatkarīgi no darbības nozares – tostarp vietējie uzņēmumi. Ikvienam 
vajadzētu būt iespējai piedalīties Eiropas apmaiņā. 

83,7 %  

2.12. Mēs iesakām izveidot Eiropas pilsonības kursus visiem Eiropas pilsoņiem. 83,7 %  
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3. Eiropas tiesību akti dalībvalstīs 
netiek piemēroti vienādi. 

3.1. Mēs iesakām Eiropas Savienībai biežāk izmantot tiesību aktus, kas ir tieši piemērojami 
dalībvalstīs. Tas mazinātu valstu atšķirības Eiropas tiesību aktu īstenošanā, kas apdraud 
Eiropas projektu. Tādējādi ES spēs labāk aizsargāt un veicināt tādu sasniegumu integritāti 
kā iekšējais tirgus, euro un Šengenas zona. 

81,4 %  

4. Eiropas demokrātija ir 
apdraudēta. 

4. Mēs iesakām ES komunikācijā par Eiropas demokrātiju pastāvīgi un nepārprotami 
atgādināt, ko Eiropa nozīmē Eiropas iedzīvotājiem. 78,0 %  

4.2. ES līgumu vērtības un principi, kurus dalībvalstis apņēmās ievērot pēc pievienošanās, 
ir neatgriezeniski. Ir jāturpina nodrošināt to aizsardzība. 81,0 %  

4.3. Līgumu vērtību un principu aizsardzību nodrošina Eiropas Savienības Tiesa, un 
dalībvalstis to nevar apstrīdēt. 81,0 %  

5. Informācija par ES nav viegli 
pieejama un saprotama. 

5.1. Mēs iesakām pastiprināt faktu pārbaudi par Eiropas jautājumiem. Šai informācijai, ko 
izplata un pārbauda iestādes, vajadzētu būt viegli pieejamai Eiropas sabiedrībai un katras 
dalībvalsts valsts medijiem. 

83,3 % 

 

6. Valsts mediji bieži vien rada 
negatīvu priekšstatu par ES. 

6.1. Eiropas Savienībai arī vairāk jāiesaistās Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvē. (Piemēram, 
sponsorējot pasākumus, jo īpaši kultūras pasākumus, kas pulcē pilsoņus un liek viņiem 
lepoties par to, ka ir ES pilsoņi. Ziņojumu un videoklipu sagatavošana arī ļautu Eiropas 
iedzīvotājiem piekļūt kontekstuālai informācijai par ES). 

85,7 %  
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7. Pilsoņi nezina cilvēkus, kas 
viņus pārstāv Eiropas Parlamentā. 

7.1. Mēs iesakām EP deputātiem uzlabot atpazīstamību savās piederības valstīs, jo īpaši 
ārpus vēlēšanu periodiem. Viņiem jābūt pieejamākiem. Viņu balsojuma Eiropas 
Parlamentā motivāciju vajadzētu padarīt Eiropas pilsoņiem vieglāk pieejamu Eiropas 
Parlamenta tīmekļa vietnē. 

92,7 %  

7.2. Mēs iesakām valstu politiskajām partijām nodrošināt, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
sarakstos tiek iekļauti arī gados jaunāki kandidāti. Šādas pilnvaras nebūtu jāuztver kā 
atlīdzība par labu un lojālu darbu valsts politikā. 

74,4 %  

8. ES komunikācija ir pārāk 
vienveidīga; tajā nav ņemta vērā 
iedzīvotāju daudzveidība. 

8.1. Lai uzrunātu pietiekami plašu un dažādu auditoriju, mēs iesakām ES jau izstrādes 
posmā ņemt vērā mērķgrupas izglītības līmeni un jebkādus iespējamos ierobežojumus, 
izmantojot iekļaujošu komunikāciju. Turklāt mēs arī iesakām šīs komunikācijas pārraidē 
iesaistīt cilvēkus un organizācijas (ielu pedagogus, apkaimes aģentus, sociālos darbiniekus, 
pilsonisko sabiedrību). 

73,2 %  

8.2. Lai sasniegtu strādājošos iedzīvotājus, mēs iesakām vairāk ieguldīt esošo 
komunikācijas kanālu izmantošanā, lai regulāri sniegtu atbilstošu informāciju par ES, 
piemēram, izmantojot skaidrojošas programmas. Turklāt mēs iesakām paļauties uz 
vēstniekiem (gan privātpersonām, gan organizācijām), kuri popularizē ES projektu. 

83,7 %  

8.3. Lai sasniegtu jauniešus un studentus, mēs iesakām papildus esošajiem kanāliem – 
piemēram, izglītībai un attiecīgām jaunatnes kustībām – izmantot vēstniekus, īpašu 
uzmanību pievēršot ietekmētājiem, kuri jauniešus var sasniegt, izmantojot sociālos 
medijus. Vēl viens ieteikums būtu organizēt Eiropas mēroga konkursu, lai radītu karikatūru 
varoni, kas uzrunā jauniešus un nodod viņiem Eiropas vēstījumu. 

69,8 %  
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8.4. Attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem mēs iesakām izmantot tos pašus kanālus, 
kas ierosināti attiecībā uz strādājošajiem iedzīvotājiem. Turklāt mēs iesakām rast pareizo 
līdzsvaru starp digitālo un nedigitālo komunikāciju (druka, radio, klātienes pasākumi), lai 
apmierinātu ikviena vajadzības, tostarp to, kuri nejūtas ērti digitālajā vidē, kā arī to, kuri 
sabiedrībā ir mazāk mobili. 

85,7 %  

8.5. Mēs iesakām ES, izmantojot integrācijas kursus, kas jau pastāv daudzās dalībvalstīs, 
apņemties iekļaut "jaunos Eiropas iedzīvotājus" (cilvēkus, kas dzīvo ES saskaņā ar kādu 
legālas imigrācijas procedūru) un informēt viņus par citiem tradicionālajiem kanāliem, ar 
kuru starpniecību komunicē ES. Visbeidzot, mēs arī iesakām piešķirt lomu vietējām 
apvienībām. 

76,7 %  

8.6. Turklāt mēs iesakām ES "iziet ielās", izmantojot iekļaujošu komunikāciju. Piemēram, 
varētu izmantot (digitālos) stendus, kā arī tradicionālos un jaunos komunikācijas līdzekļus, 
piemēram, QR kodus. 

62,8 %  

8.7. Citi ieteikumi būtu padarīt ES vizuālāku (izmantojot īsfilmas vai infografikas), izveidot 
Eiropas sporta kustību, lai radītu saikni/piederības sajūtu, un padarīt Eiropas himnu labāk 
atpazīstamu. 

68,2 %  
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2. Dezinformācija 

Jautājumi Ieteikumi Atbalsta (%) 
 

1. Dezinformācija arvien vairāk 
apdraud medijus. 

1.1. Mēs iesakām skaidrā un saprotamā veidā pārskatīt mediju finansēšanas modeli, 
tostarp obligāti publicējot ieņēmumu avotus. Mediju finansēšanas modelis noved pie 
informācijas sensacionalizēšanas, izraujot to no konteksta un pārvēršot to par 
dezinformāciju. 

73,8 %  

1.2. Mēs iesakām uzlikt medijiem par pienākumu citēt savus avotus un norādīt saites, kur 
tos var pārbaudīt. Pretējā gadījumā informācija būtu jāmarķē kā nepārbaudīta. 90,2 %  

1.3. Mēs iesakām, lai Eiropas regulators, kas atbild par dezinformācijas apkarošanu (sk. 
2. punktu), būtu atbildīgs arī par faktu pārbaudes organizāciju akreditāciju. 85,4 %  

1.4. Mēs iesakām katrā dalībvalstī izveidot neatkarīgu iestādi, kas uzraudzītu mediju 
neitralitāti. Eiropas Savienībai būtu jāfinansē un jākontrolē minētā iestāde. 75,6 %  

1.5. Mēs iesakām izplatīt informāciju par ES oficiālo tīmekļa vietņu URL, lai pārliecinātu 
pilsoņus par informācijas izcelsmi. 90,2 %  
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2. Daudzi pilsoņi apšauba mediju 
neitralitāti. 

2.1. Mēs iesakām izveidot Eiropas regulatoru, kas būtu atbildīgs par dezinformācijas 
apkarošanu. Šā regulatora uzdevums būtu noteikt kritērijus "neitralitātes marķējumam" 
un vajadzības gadījumā izveidot sankciju vai stimulu sistēmu, kas saistīta ar atbilstību 
neitralitātes standartiem. Alternatīvi varētu apsvērt ētikas hartas ievērošanu. Marķējumu 
piešķirtu neatkarīga valsts iestāde, un tiktu ņemti vērā pasākumi, ko piemēro mediji 
dezinformācijas apkarošanai. 

87,5 %  

2.2. Mēs iesakām izveidot Eiropas “karsto līniju”, kas ļautu pilsoņiem ziņot par jebkādu 
dezinformāciju saistībā ar Eiropas politiskajām un ekonomiskajām kompetencēm. 82,1 %  

3. Pilsoņi neapzinās 
dezinformācijas riskus, kuriem 
viņi ir pakļauti.  

3.1. Mēs iesakām noteikt, ka platformām ir jāpublicē skaidra un saprotama informācija par 
dezinformācijas riskiem, kuriem ir pakļauti to lietotāji. Šī informācija būtu jāpaziņo 
automātiski, atverot kontu. 

85,7 %  

3.2. Mēs iesakām ieviest obligātas mācības medijpratības jomā, sākot no agrīna vecuma 
un pielāgojoties dažādiem izglītības sistēmas līmeņiem. 74,4 %  

3.3. Mēs iesakām Eiropas Savienībai uzsākt atkārtotas dezinformācijas kampaņas. Šīs 
kampaņas varētu identificēt ar logotipu vai talismanu. ES varētu noteikt par pienākumu 
sociālajiem tīkliem tos retranslēt, pārraidot reklāmas. 

87,5 %  
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4. Līdzekļi dezinformācijas 
apkarošanai nav pietiekami. 

4.1. Mēs iesakām publicēt skaidru un viegli saprotamu informāciju par algoritmiem, kas 
organizē ziņas, ko saņem sociālo mediju platformu lietotāji. 83,3 %  

4.2. Mēs iesakām, lai lietotājiem būtu vienkāršs veids, kā atspējot algoritmus, kas 
pastiprina uzvedības neobjektivitāti. Varētu apsvērt arī pienākumu nodrošināt lietotājiem 
piekļuvi citiem avotiem, kas sniedz dažādus viedokļus par to pašu tematu. 

80,0 %  

Mēs iesakām Eiropas Savienībai atbalstīt tādas sociālo mediju platformas izveidi, kas 
atbilst tās neitralitātes standartiem un cīnās pret dezinformāciju. Alternatīvi varētu 
pievienot jaunas funkcijas daudzvalodu digitālajai platformai, kas izveidota, lai atbalstītu 
konferenci par Eiropas nākotni. 

56,4 %  

 

  



 

11 
 

 

3. Pilsoņu paneļdiskusijas 

Jautājumi Ieteikumi Atbalsta (%) 
 

1. Grūtības nodrošināt pilsoņu 
paneļdiskusiju pārstāvību. Galu 
galā ir iesaistīta tikai neliela 
iedzīvotāju daļa. 

1.1. Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku pārstāvību, mēs iesakām ievērot jaunāko 
zinātnisko darbu deliberatīvās demokrātijas jomā attiecībā uz atlasi, izstrādi un atlases 
metodes zinātnisko validēšanu. 

89,7 %  

1.2. Mēs iesakām, lai pie galda būtu pietiekami daudz cilvēku, tādējādi nodrošinot viedokļu 
un profilu daudzveidību, tostarp – bet ne tikai – cilvēki, kuri ir tieši saistīti ar tematu. 90,2 %  

1.3. Papildus tradicionālākiem kritērijiem, piemēram, dzimums, vecums, dzīvesvieta vai 
izglītības līmenis, mēs iesakām pievienot vecāku stāvokļa kritēriju (t. i., vai personai ir bērni 
vai nav?). 

33,3 %  

1.4. Mēs iesakām noteikt kvotas atbilstoši ģeogrāfiskajam apgabalam, t. i., precizējot, ka, 
lai attiecīgo paneļdiskusiju varētu patiesi kvalificēt kā Eiropas līmeņa un lai varētu notikt 
leģitīma apspriešanās, Eiropas pilsoņu paneļdiskusijā ir jābūt x cilvēkiem no katra Eiropas 
ģeogrāfiskā apgabala (tiks noteikts). 

73,2 %  

1.5. Kā galveno datubāzi lozēšanas nolūkiem mēs iesakām izmantot iedzīvotāju reģistrus 
(vai tiem līdzvērtīgus reģistrus atkarībā no valsts), lai ikvienam dotu vienlīdzīgas iespējas 
tikt izvēlētam un lai iedzīvotāju vidū radītu interesi par kādu tematu. 

70,0 %  

1.6. Mēs iesakām dalībniekiem sniegt atlīdzību, lai atzītu viņu ieguldījuma vērtību un 
piesaistītu tos cilvēkus, kuri bez atlīdzības nepiedalītos. 87,5 %  

1.7. Mēs iesakām dalībniekus iepriekš informēt, izmantojot ekspertu prezentācijas 
(salīdzinoši minimālā veidā, bez pārlieku daudz vai pārlieku sarežģītas informācijas), lai 
mudinātu diskusijās piedalīties pat tos, kuriem nav priekšzināšanu. 

82,9 %  
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1.7.2. Mēs iesakām pilsoņu paneļdiskusijas tematu paziņot iepriekš, lai cilvēki zinātu, kādu 
tematu viņi apspriedīs. 78,6 %  

1.8. Mēs iesakām, lai pilsoņu dalība nebūtu obligāta. 97,6 %  

2. Grūtības organizēt 
paneļdiskusijas Eiropas līmenī.  

2.1. Mēs iesakām Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju sanāksmes rīkot hibrīdformātā 
(klātienē/virtuāli). Tādējādi varētu piedalīties tie cilvēki, kuri fiziski nevar ceļot. 70,0 %  

2.2. Lai atvieglotu piekļuvi un organizāciju, mēs iesakām Eiropas Savienībai pilsoņu 
paneļdiskusiju organizēšanu par Eiropas jautājumiem deleģēt valstu līmenī. 69,0 %  

2.3. Mēs iesakām katrai Eiropas līmenī organizētajai paneļdiskusijai izvēlēties vienu 
tematu. Tādējādi visi dalībnieki var apspriest vienu un to pašu tematu neatkarīgi no tā, no 
kurienes viņi nāk Eiropā. 

80,5 %  

3. Izvairīties no tā, ka pilsoņu 
paneļdiskusija tiek izmantota 
citiem, nevis deklarētajiem 
mērķiem. 

3.1. Mēs iesakām, lai ikvienam iedzīvotājam būtu iespēja iesniegt apspriešanai kādu 
tematu, tādējādi šīs tiesības nevajadzētu rezervēt politiķiem vai lobistiem. 82,1 %  

3.2. Mēs iesakām iniciatīvas tiesības piešķirt Eiropas Parlamentam, lai tas definētu 
apspriežamo tematu un pēc tam pieņemtu nepieciešamos tekstus turpmāko pasākumu 
veikšanai saistībā ar ieteikumiem, kas izriet no apspriedēm. 

63,4 %  

4. Grūtības izlemt, kā vislabāk 
organizēt procesu, lai vislabāk 
pārstāvētu pilsoņus. 

4.1.1. Mēs iesakām izveidot vienu vai vairākas pastāvīgas Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, 
kas kopā ar Parlamentu uzņemtos konkrētus uzdevumus. Paneļdiskusija(s) tiktu regulāri 
atjaunota(s). Tas ļautu saliedēt pilsoņus ilgtermiņā, kā arī atveltīt šo debašu norisei 
nepieciešamo laiku. Šis laiks dod iespēju niansētām debatēm un konsensa veidošanai. 
Līdztekus šai pastāvīgajai paneļdiskusijai tās izvēlētie temati tiktu apspriesti arī ad hoc 
pilsoņu paneļdiskusijās. Mēs ierosinām izmantot Beļģijas vāciski runājošās kopienas 
modeli. 

54,8 %  
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4.1.2. Mēs iesakām izveidot vienu vai vairākas pagaidu Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, kas 
sanāktu tikai, lai noteiktu laiku apspriestu kādu konkrētu tematu. 58,5 %  

4.2. Mēs iesakām neorganizēt Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas par steidzamiem 
jautājumiem, jo, lai nodrošinātu debašu kvalitāti, ir nepieciešams pietiekami daudz laika. 63,4 %  

5. Pārāk bieži pilsoņi, kas piedalās 
līdzdalības demokrātijas 
iniciatīvās, piemēram, pilsoņu 
paneļdiskusijās, nesaņem 
atgriezenisko saiti par 
turpmākiem pasākumiem, kas 
veikti saistībā ar viņu darbu 
īstermiņā vai ilgtermiņā. 

5.1. Mēs iesakām sniegt pilsoņiem atgriezenisko saiti par turpmākiem pasākumiem, kas 
veikti (vai nav veikti) saistībā ar no Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām izrietošajiem 
ieteikumiem. Ja ieteikumi netiek ievēroti, attiecīgajām Eiropas iestādēm būtu jāpamato 
savs lēmums (piemēram, kompetences trūkums). Šajā nolūkā mēs iesakām regulāri 
sagatavot kopsavilkumus visā procesā, kas notiek pēc paneļdiskusijas. 

97,5 %  

 

6.1. Mēs iesakām organizēt pilsoņu paneļdiskusijas arī ar bērniem jau agrīnā vecumā 
(piemēram, vecumā no 10 līdz 16 gadiem), lai veicinātu viņu izpratni par līdzdalību un 
debatēm. Tās var organizēt skolās. 

59,5 %  
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4. Referendumi 

Jautājumi Ieteikumi Atbalsta (%) 
 

 0.1. Mēs iesakām nodrošināt iespēju organizēt referendumus par Eiropas jautājumiem 
Eiropas līmenī. 73,3 %  

1. Referenduma kultūra dažādās 
dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga. 

1.1. Mēs iesakām pasūtīt pētījumu par to, kā Eiropā izveidot kopīgu referenduma kultūru. 70,7 %  

1.2. Mēs iesakām neatkarīgai komisijai izvērtēt to, vai ir lietderīgi rīkot Eiropas referendumu 
par konkrētu jautājumu.  77,5 %  

2. Referendumā uzdotā 
jautājuma formulējumam var 
būt negatīva ietekme; tāpat 
negatīva ietekme varbūt tam, ka 
uz to tiek atbildēts tikai ar "jā" 
vai "nē", kas bieži vien polarizē 
debates un sabiedrību. Sensitīva 
ir arī temata izvēle. 

2.1. Mēs iesakām izveidot zinātnisku komiteju, kas uzdevums būtu noteikt, kā pēc iespējas 
neitrālākā veidā uzdot jautājumus, kurus apspriestu Eiropas referendumā. 87,2 %  

2.2. Nianšu labad mēs iesakām uzdot jautājumus ar vairākiem atbilžu variantiem, kas 
neaprobežojas ar "jā" vai "nē", uz "jā" un "nē" atbilžu variantiem attiecinot pat nosacījumus 
(t. i., "jā, ja...", "nē, ja..."). 

65,0 %  

2.3. Mēs iesakām tukšos biļetenus neiekļaut jebkura vairākuma (vienkārša vai absolūta 
vairākuma) aprēķinā. Taču ir jābūt pietiekamam balsu skaitam (jābūt kvorumam). 75,0 %  

2.4.1. Mēs iesakām, ka Eiropas referendumā uzdotais jautājums var attiekties uz jebkuru 
tematu, kas ir Eiropas Savienības kompetencē. 87,5 %  

2.4.2. Mēs iesakām neiekļaut tematus, kas varētu izraisīt konfliktus starp dalībvalstīm. 39,0 %  

2.5. Mēs iesakām uzdot arī skaidri formulētus tehniskus un sarežģītus jautājumus, jo cilvēki 
spēj būt pietiekami informēti. 77,5 %  
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3. Referendumi nav 
demokrātisks rīks, ja tos var 
organizēt tikai politiskā sfēra. 

3.1. Mēs iesakām Eiropas Parlamentam piešķirt iniciatīvas tiesības organizēt Eiropas 
referendumus un lai tas pēc tam varētu īstenot rezultātus (Eiropas Komisijai un Padomei 
vajadzētu tam sekot līdzi, bez iespējas bloķēt). 

67,5 %  

3.2. Mēs iesakām, ka ar iniciatīvu rīkot referendumu var nākt klajā arī paši pilsoņi (ievērojot, 
piemēram, Eiropas pilsoņu iniciatīvai līdzīgus noteikumus). 77,5 %  

3.3. Mēs iesakām, lai par Eiropas referenduma praktisko organizēšanu būtu atbildīga 
neitrāla struktūra. 75,0 %  

4. Ir skaidri jādefinē 
referenduma saistošais vai 
nesaistošais raksturs. 

4.1.1. Mēs iesakām, ka Eiropas referenduma rezultātam vajadzētu būt saistošam tikai tad, 
ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi attiecībā uz līdzdalības līmeni. 92,7 %  

4.1.2. Mēs iesakām, ka referenduma rezultātiem vajadzētu būt saistošiem tikai tad, ja ir 
sasniegts noteikts vairākums (51/49, 70/30). Šie nosacījumi būtu jānosaka pirms katra 
referenduma. 

72,5 %  

4.2. Mēs iesakām noteikt, ka Eiropas referenduma rezultātu jābūt saistošam, ja iniciatīvu 
par tā organizēšanu uzņēmās pilsoņi (kuriem šim nolūkam būtu izdevies savākt noteiktu 
skaitu parakstu), un nesaistošam, ja to ierosināja kāda politiska iestāde. 

47,5 %  

4.3. Mēs iesakām, lai Eiropas referenduma rezultāts būtu saistošs tikai atsevišķos 
jautājumos, bet ne tajos, kur balsojuma sekas varētu būt ļoti nopietnas. 40,0 %  

5. Bieži vien sabiedrība ir 
nepietiekami informēta, pirms 
tā tiek aicināta balsot 

5.1. Mēs iesakām pirms jebkura Eiropas referenduma skaidri informēt iedzīvotājus par 
balsojuma rezultātu ietekmi uz viņu ikdienas dzīvi, izmantojot brošūras, kā tas tiek darīts 
Šveicē, un/vai rīkojot informatīvas sesijas. 

97,5 %  
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referendumā. Vienlaikus ir 
svarīgi kontrolēt sniegto 
informāciju, lai izvairītos no 
negatīvas (iekšzemes vai 
ārvalstu) ietekmes uz balsojumu. 

5.2. Lai garantētu sniegtās informācijas neitralitāti, mēs iesakām katram Eiropas 
referendumam izveidot zinātnisko komiteju. 87,2 %  

6. Lai gan referendumā tiešā 
veidā tiek aicināti piedalīties visi 
iedzīvotāji (pretstatā pilsoņu 
paneļdiskusijai), vienmēr ir 
zināma daļa cilvēku, kuri 
nebalso. 

6.1.1. Mēs iesakām, lai balsošana Eiropas referendumā būtu obligāta. 43,6 %  

6.1.2. Mēs iesakām, lai balsošana Eiropas referendumā būtu brīvprātīga. 52,5 %  

6.2. Lai samazinātu nebalsojošo cilvēku skaitu, mēs iesakām papildus balsošanai papīra 
formātā (vai pat papildus citiem balsošanas veidiem, piemēram, balsošanai pa pastu) atļaut 
arī elektronisko balsošanu. Elektroniskā balsošana ir īpaši interesanta cilvēkiem, kuri dodas 
brīvdienās, kā arī mudina balsot tos cilvēkus, kuri ir mazāk ieinteresēti, jo viņiem vairs nav 
jādodas uz balsošanas vietu. 

90,0 %  

7. Pārāk bieži pilsoņi, kas 
piedalās līdzdalības 
demokrātijas iniciatīvās, 
piemēram, referendumos, 
nesaņem atgriezenisko saiti par 
turpmākiem pasākumiem, kas 
veikti saistībā ar viņu darbu 
īstermiņā un ilgtermiņā. 

7.1. Mēs iesakām sniegt pilsoņiem atgriezenisko saiti par turpmākiem pasākumiem, kas 
veikti (vai nav veikti) saistībā ar Eiropas referendumā pieņemto pilsoņu lēmumu. 92,5 %  
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5. Esošie instrumenti 

5.1. Vēlēšanas 

Jautājumi Ieteikumi Atbalsta (%) 

1. Dažādās dalībvalstīs pastāv 
atšķirīgi noteikumi. 

1.1. Mēs ierosinām, lai balsošana Eiropas Parlamenta vēlēšanās būtu obligāta, taču ar 
atbilstošu pamatojumu, lai pilsoņi varētu saprast tā iemeslus. 50,0 % 

1.2. Mūsu ieteikums ir pēc iespējas saskaņot Eiropas Parlamenta vēlēšanu noteikumus visās 
valstīs, tostarp attiecībā uz minimālo vecumu. 87,2 % 

2. Nav pietiekamas EP 
deputātu daudzveidības 
attiecībā uz tādiem kritērijiem 
kā vecums, izcelsme, dzimums. 

2.1.1. Mēs ierosinām, lai EP deputāti būtu pēc iespējas dažādāki pēc vecuma un izcelsmes. 82,1 % 

2.1.2. Mēs ierosinām, lai EP deputāti apzināti izvēlētos Eiropas karjeru, nevis tikai 
tāpēc, ka viņi ir savas karjeras beigās. 82,5 % 

2.1.3. Mēs ierosinām censties panākt līdzsvarotu dzimumu sadalījumu, piemēram, vēlēšanu 
sarakstos piemērojot dzimumu līdztiesības aspektu. Šie kritēriji ir jānosaka ES, un tie jāņem 
vērā, veidojot sastāvu atbilstoši kvotai. Ja kandidāts atsakās no savām pilnvarām, tā 
pilnvaras pārņem nākamais sarakstā iekļautais tā paša dzimuma kandidāts. 

82,5 % 

2.1.4. Mēs iesakām Eiropas sarakstos iekļautajiem kandidātiem īstenot savas pilnvaras, ja 
tie ir ievēlēti. 89,2 % 
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3. Mēs balsojam par Eiropas 
Parlamentu, taču mums nav 
nekādas teikšanas par 
Komisijas sastāvu. 

3.1. Mēs ierosinām veikt izmaiņas līgumā, lai lielākā Eiropas Parlamenta partijas grupa 
varētu iecelt Eiropas Komisijas priekšsēdētāju. 48,6 % 

3.2. Mēs iesakām nodrošināt lielāku pārredzamību attiecībā uz Eiropas Komisijas sastāvu 
atbilstoši dažiem pamatnoteikumiem, lai sastāvs atspoguļotu pilsoņu gribu un lai pilsoņi 
zinātu, kā tika veikta atlase. 

88,9 % 

4. Trūkst informācijas par 
Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
kandidātiem – par viņu 
programmu un par politisko 
grupu, kurām viņi piederēs 
Eiropas Parlamentā. 

4.1. Mēs ierosinām Eiropas kandidātiem konkrētāk prezentēt sevi, savus mērķus un 
programmu vietējā līmenī un izmantojot dažādus saziņas kanālus. 

84,2 % 
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5.2. Eiropas Ombuds 

Jautājumi Ieteikumi Atbalsta (%) 

1. Tīmekļa lapā, kas nav angļu valodā, pirmajās divās lapās 
informācija ir tikai angļu valodā. Tas rada šķēršļus pilsoņiem, 
kuriem nav angļu valodas zināšanu. 

1.1. Mēs ierosinām mājas lapā informāciju publicēt visās 
Eiropas valodās un, ja nav iespējams nodrošināt 
tulkojumu, citviet vietnē publicēt ziņas angļu valodā. 

89,2 % 

2. Ombuds nav iesaistīts sankciju un iespējamās kompensācijas 
noteikšanā sūdzības iesniedzējam. 

2.1. Mēs ierosinām, lai Ombuds iesaistītos risinājuma, 
sankciju vai zaudējumu atlīdzināšanas noteikšanas un 
īstenošanas procesā, kā arī paustu savu viedokli. 

71,1 % 

3. Abonementa apstiprināšana tīmekļa vietnē var aizņemt ļoti 
ilgu laiku. Tas var ilgt līdz pat 24 stundām, atturot pilsoni no 
procesa turpināšanas. 

3.1. Mēs ierosinām instalēt sistēmu tūlītējai 
apstiprināšanai. 47,4 % 

4. Iesniedzot sūdzību, tiek uzdots jautājums, vai ir izmēģinātas 
visas iespējamās procedūras. Pilsonis nezina visas šīs 
procedūras un nevar atbildēt uz jautājumu. 

4.1. Mēs ierosinām iekļaut saiti uz vienkāršu citu 
procedūru izklāstu vai skaidrojumu. 89,5 % 

5. Ombuda tīmekļa vietne ir labi izstrādāta, taču tai nav 
atbilstoša Eiropas "tēla", kas pilsoņiem rada jautājumus (vai 
esmu īstajā vietā, vai šī tīmekļa vietne ir uzticama?). 

5.1. Mēs ierosinām pārskatīt tīmekļa vietnes grafisko 
dizainu un saskaņot to ar ES grafisko dizainu. Pirmais 
ieteikums būtu pārvietot Eiropas karogu uz lapas 
augšdaļu. Pēc pirmā "klikšķa" ir jābūt skaidram, ka pilsonis 
atrodas Ombuda tīmekļa vietnē. 

78,4 % 
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5.3. Sabiedriskā apspriešana 

Jautājumi Ieteikumi Atbalsta (%) 

1. Apspriešanas tīmekļa vietne ir mainīta, un pilsoņi vispirms 
tiek novirzīti uz novecojušu vietni. Lai atrastu jaunās vietnes 
URL, ir jāveic meklēšana. 

1.1. Mēs ierosinām dzēst veco vietni un vispirms novirzīt uz 
jauno vietni. 81,6 % 

2. Apspriešanas ceļvedis (angļu valodā) un ieteikumi ("pilsoņu 
redaktora" valodā) nav tulkoti valodā, kurā pilsonis lasa. 

2.1. Mēs stingri iesakām ceļvedi pārtulkot pilsoņu valodā. Ja 
ceļvedis ir pieejams tikai angļu valodā, tas neļauj piedalīties 
tiem pilsoņiem, kuri nerunā angļu valodā. 

81,6 % 

2.2. Mēs ierosinām katram atsevišķam iesniegumam 
pievienot cilni vai ikonu "Automātisks tulkojums", kas 
sasaistītu ar atklātā pirmkoda tulkošanas programmu, 
piemēram, Google Translate vai DeepL. 

65,8 % 

3. Ir nepieciešams abonēt informāciju par turpmākiem 
pasākumiem. 

3.1. Mēs ierosinām ikvienam, kas atbild, automātiski nosūtīt 
informāciju par turpmākiem pasākumiem ar iespēju anulēt 
abonementu. 

89,5 % 

4. Mēs nezinām, vai komisijai ir svarīgs vienu un to pašu 
virzienu pārstāvošo viedokļu skaits vai arī tie tiek uztverti kā 
viena pozīcija (svērta vai nesvērta). Mēs esam nobažījušies par 
to, ka gadījumā, ja tiek pārstāvēts vairāk nekā viens viedoklis, 
lobistiem/aktīvistiem/lielajiem uzņēmumiem būs lielāka 

4.1. Mēs iesakām tīmekļa vietnē sniegt skaidru informāciju 
par šo tematu. 81,6 % 

4.2. Ja vienu un to pašu virzienu pārstāvošo viedokļu skaits ir 
svarīgs, mēs iesakām ieviest sistēmu lobistu, aktīvistu vai 
lielo uzņēmumu filtrēšanai, lai tiem netiktu piešķirta 
pārmērīgi liela nozīme. 

60,5 % 
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nozīme apspriešanā un līdz ar to arī ES darbībās, salīdzinot ar 
pilsoņu/NVO viedokli. 

4.3. Mēs iesakām izveidot mākslīgā intelekta 
programmatūru, kas klasificētu dažādos viedokļus un 
uzskaitītu pretējos vai labvēlīgos viedokļus. 

47,4 % 

4.4. Mēs ierosinām organizēt sanāksmes starp pilsoņiem un 
(aktīvistu) apvienībām: vietas, kur pilsoņi var paust savu 
viedokli "Eiropas māju" veidā, kas var palīdzēt izplatīt pilsoņu 
uzskatus Eiropas līmenī. Tām vajadzētu atrasties dažādās 
vietās un vietējā līmenī. 

62,2 % 

5. Viedokļa forma ir neskaidra – tajā ir gan atvērts jautājums, 
gan anketa. Kāda loma ir katram dokumentam, ko ir 
nepieciešams aizpildīt? 

5.1. Šo informāciju vajadzētu precizēt tīmekļa vietnē. 
81,6 % 

6. Attiecībā uz instrumentiem ir pārāk daudz kompetenču 
līmeņu. 

6.1. Mēs ierosinām izveidot nosūtīšanas centru, kas 
pieprasījumus novirzītu attiecīgā līmeņa iestādei. 78,9 % 
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5.4. Eiropas pilsoņu iniciatīva 

Jautājumi Ieteikumi Atbalsta (%) 

1. Pilsoņus, kuriem nav 
interneta, ir grūtāk sasniegt. 

1.1. Mēs ierosinām, lai vietējās iestādes un no valdības neatkarīgas bibliotēkas varētu 
iesaistīties iniciatīvu izplatīšanā un parakstu vākšanā gan elektroniski, gan papīra formātā. 
ES būtu jāsagatavo šo tīklu uzskaitījums pa valstīm un jādara tas pieejams pilsoņiem, kuri 
uzsāk Eiropas pilsoņu iniciatīvu. 

71,1 % 

2. Iesaistāmo valstu skaits ir 
pārāk mazs, lai saņemtu 
pietiekamu atbalstu. 

2.1. Mēs ierosinām palielināt valstu skaitu, no kurām tiek vākti paraksti, līdz 13, lai varētu 
gūt lielāku atbalstu priekšlikumam. Parakstu skaitam vajadzētu būt proporcionālam 
iedzīvotāju skaitam. 

64,9 % 

3. Parakstu vākšanas izmaksas 
un centieni ir lieli. 

3.1. Mēs ierosinām paredzēt ES finansējumu šo iniciatīvu atbalstam. 71,1 % 

3.2. Mēs ierosinām izveidot struktūru, kas veicinātu koordināciju starp valstīm. 75,7 % 

4. Procedūra pilsoņiem ir 
sarežģīta. 

4.1. Mēs ierosinām izveidot palīdzības dienestu, kas palīdzētu pilsoņiem veikt procedūras. 83,8 % 

5. Nav skaidrs, kāds ir pilsoņu 
iniciatīvas rezultāts. 

5.1. Mēs ierosinām, lai Eiropas Komisijai būtu pienākums apspriest priekšlikumu un 
strādāt pie tā izpildes, nevis vienkārši atbildēt un apstiprināt saņemšanu. Ja Komisija 
nolemj nerīkoties saistībā ar priekšlikumu, tai tas ir jāpamato. 

100,0 % 

5.2. Mēs ierosinām pēc Eiropas pilsoņu iniciatīvas saņemšanas rīkot konsultācijas ar 
pilsoņiem, lai uzzinātu viņu viedokli, pirms Komisija sāk darbu pie tās. Tas ļautu izvairīties 
no galējiem viedokļiem vai balsojumiem un ietvertu to cilvēku viedokli, kuri nav 
parakstījuši pilsoņu iniciatīvu. Turklāt priekšlikumam būs lielāka nozīme ES līmenī un 
turpmākajos pasākumos, ja visi pilsoņi paudīs savu viedokli. 

55,3 % 
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5.5. Tiesības iesniegt lūgumrakstu 

Jautājumi Ieteikumi Atbalsta (%) 

1. Galīgo lēmumu pieņem 
Eiropas Komisija; nav skaidrības 
par iznākumu. 

1.1. Mēs ierosinām Komisijai īstenot Eiropas Parlamenta ieteikumu. 
81,1 % 

2. Trūkst pārredzamības 
attiecībā uz lēmuma 
pieņemšanas procesu un 
motivāciju. 

2.1. Mēs ierosinām regulāri informēt lūgumraksta iesniedzēju par virzību un lēmumiem. 
Tāpat būtu jāpamato galīgais lēmums. 94,4 % 

3. Pilsoņiem ir grūti risināt 
vajadzību pēc jauniem tiesību 
aktiem. 

3.1. Mūsu ieteikums ir, ka lūgumraksts būtu jāizmanto arī kā rīks, lai paustu 
nepieciešamību pēc jauniem tiesību aktiem. 78,4 % 

 


