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Čia galima rasti rekomendacijų rinkinį, kurį pateikė 50 piliečių grupė piliečių forume, kurį organizavo ministro pirmininko pavaduotoja ir užsienio 
bei Europos reikalų ministrė Sophie Wilmès ir kuris yra Belgijos federalinės vyriausybės indėlis į Konferenciją dėl Europos ateities. Šio forumo 
tema buvo „Kaip aktyviau įtraukti piliečius į Europos demokratijos procesą“. Nors puikiai suvokiama, kad Konferencijos aprėptis yra platesnė nei 
tik ES reikalai, šio forumo tema atskleidžiama, kodėl pateikiama tiek daug aiškių nuorodų į ES ir jos institucijas. Kai tinkama, kalbama apie Europą 
apskritai. 

 

Siekiant atspindėti visą piliečių indėlį, šioje ataskaitoje pateikiamos visos rekomendacijos, įskaitant tas, kurios per baigiamąjį balsavimą dėl visų 
rekomendacijų nesurinko paprastos balsų daugumos. Jos aiškiai atpažįstamos, nes jų procentinis rodiklis užrašytas raudonai ir paryškintu šriftu. 
Be to, kai kurios rekomendacijos prieštarauja viena kitai ir net per baigiamąsias diskusijas piliečiai negalėjo dėl jų apsispręsti. Šios rekomendacijos 
užrašytos kursyvu. Tik dėl vienos rekomendacijos atotrūkis buvo toks akivaizdus, kad balsavimas baigėsi ex aequo. Ji užrašyta oranžine spalva ir paryškinta. 
Piliečiai supranta, kad nuomonės dėl šių rekomendacijų išsiskyrė. Todėl jie siūlo, kad Konferencijos dėl Europos ateities organai ir ES institucijos 
budriai stebėtų, kaip įgyvendinamos šios rekomendacijos, nes balsuojant nuomonės nesutapo. 
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1. Komunikacija 

Problemos Rekomendacijos Pritarė (%) 
 

1. Komunikacija apie ES nėra 
patenkinama. 

1.1 Siūlome, kad pamokos apie Europos Sąjungą būtų įtrauktos į mokymo programas nuo 
pradinės mokyklos trečiosios klasės. Tikslas – pasiekti visus piliečius ir pagerinti žinias apie 
Europos Sąjungą. 

88,4 %  

1.2 Europos Sąjunga, ypač Komisija, valstybių narių švietimo ministerijoms turėtų teikti 
šviečiamąją medžiagą apie Europos Sąjungos veikimą. Be to, kad būtų paaiškintas 
institucijų veikimas, sudėtis ir įgaliojimai, į šį mokymą taip pat turėtų būti įtraukta trumpa 
Europos integracijos istorijos apžvalga. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas aiškios, 
suprantamos ir prieinamos kalbos vartojimui, taip pat švietimo priemonėms, pavyzdžiui, 
dokumentiniams filmams, klipams ar mokyklinėms televizijos programoms visomis 24 
kalbomis. 

95,0 %  
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2. Europos projektas piliečiams vis 
dar yra svetimas. 

2.1 Siūlome Europos institucijoms užtikrinti, kad jų komunikacijoje būtų geriau 
paaiškinama ir tai, kas priklauso, ir tai, kas nepriklauso ES kompetencijai. 97,6 %  

2.2 Europos Sąjunga į savo komunikaciją turėtų įtraukti žinomus kasdienio europiečių 
gyvenimo pavyzdžius. Šie paaiškinimai turėtų būti platinami valstybėse narėse sudarant 
Europos institucijų ir nacionalinių visuomeninės televizijos kanalų susitarimus, kad jie 
pasiektų plačią auditoriją. 

80,5 %  

2.3 Be to, visų valstybių narių piliečiai turėtų būti reguliariai informuojami apie Europos 
Sąjungos vaidmenį kitose valstybėse narėse, pavyzdžiui, videoklipais. Taip diskusijose dėl 
Europos ateities būtų geriau suvokiami Europos pranašumai ir trūkumai. 

85,7 %  

2.4 Siekiant sustiprinti europinę tapatybę, siūlome, kad būtų primenama ir reguliariai 
skelbiama informacija apie tai, koks būtų europiečių gyvenimas be ES ir jos konkrečių 
laimėjimų. 

92,7 %  

2.5 Taip pat siūlome, kad Europos diena (gegužės 9 d.) taptų Europos valstybine švente 
visiems ES piliečiams. 81,4 %  

2.6 Rekomenduojame, kad Europos institucijos dar daugiau dėmesio skirtų informacijos, 
susijusios su Europos lygmeniu nagrinėjamomis prioritetinėmis temomis, supaprastinimui, 
suprantamumui ir prieinamumui. 

97,6 %  

2.7 Rekomenduojame, kad Europos Sąjunga parengtų suvestinę, kurioje būtų nurodyti ES 
skiriami ištekliai pagal šalis ir prioritetines temas. Visa ši informacija turėtų būti skelbiama 
ES svetainėse. 

93,0 %  

2.8 Rekomenduojame, kad ES aiškiai pristatytų vykdomą teisėkūros darbą. Visa ši 
informacija turėtų būti skelbiama ES svetainėse. 90,7 %  
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2.9 Norime, kad Europos institucijos būtų prieinamesnės europiečiams. Jiems turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos dalyvauti Europos Parlamento sesijose vykstančiuose 
debatuose. 

79,0 %  

2.10 Rekomenduojame programoje „Erasmus“ leisti dalyvauti visiems studentams, 
neatsižvelgiant į jų išsilavinimą (profesinis ir techninis mokymas, mokymasis darbo 
vietoje). Visi turėtų turėti galimybę dalyvauti Europos mainuose. 

79,5 %  

2.11 Rekomenduojame, kad dirbantys gyventojai, nepriklausomai nuo veiklos sektoriaus, 
įskaitant ir vietos įmones, taip pat turėtų galimybę dalyvauti Europos mainų programose. 
Visi turėtų turėti galimybę dalyvauti Europos mainuose. 

83,7 %  

2.12 Rekomenduojame sukurti Europos pilietybės kursus visiems Europos piliečiams. 83,7 %  
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3. Europos teisės aktai valstybėse 
narėse taikomi nevienodai. 

3.1 Rekomenduojame, kad Europos Sąjunga dažniau priimtų valstybėse narėse tiesiogiai 
taikomus teisės aktus. Dėl to sumažėtų nacionaliniai Europos teisės aktų įgyvendinimo 
skirtumai, kenkiantys Europos projektui. Tokiu būdu ES galės geriau apsaugoti ir puoselėti 
tokius laimėjimus, kaip vidaus rinka, euro ir Šengeno erdvė. 

81,4 %  

4. Kyla grėsmė Europos 
demokratijai. 

4.1 Rekomenduojame, kad ES komunikacijoje dėl Europos demokratijos būtų nuolat ir 
nedviprasmiškai primenama, ką Europa reiškia europiečiams. 78,0 %  

4.2 ES sutarčių, prie kurių valstybės narės prisijungė stodamos, vertybės ir principai yra 
neatšaukiami. Jų apsauga turi būti ir toliau užtikrinama. 81,0 %  

4.3 Sutarčių vertybių ir principų apsaugą užtikrina Europos Teisingumo Teismas ir valstybės 
narės negali jos kvestionuoti. 81,0 %  

5. Informacija apie ES nėra lengvai 
prieinama ir suprantama. 

5.1 Rekomenduojame stiprinti faktų tikrinimą Europos klausimais. Ši institucijų 
skleidžiama ir tikrinama informacija turėtų būti lengvai prieinama Europos visuomenei ir 
kiekvienos valstybės narės nacionalinei žiniasklaidai. 

83,3 % 

 

6. Nacionalinė žiniasklaida dažnai 
perteikia neigiamą ES įvaizdį. 

6.1 ES taip pat turi aktyviau dalyvauti kasdieniame europiečių gyvenime ir imtis iniciatyvos 
daugiau komunikuoti. (Pavyzdžiui, remiant renginius, visų pirma kultūrinius renginius, 
kuriuose piliečiai susiburtų ir galėtų didžiuotis tuo, kad jie yra ES piliečiai. Pranešimų ir 
anonsų rengimas taip pat suteiktų galimybę europiečiams susipažinti su kontekstine 
informacija apie ES.) 

85,7 %  
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7. Piliečiai nepažįsta savo atstovų 
Europos Parlamente. 

7.1 Rekomenduojame EP nariams pasirūpinti tuo, kad savo gimtosiose šalyse jie būtų 
geriau žinomi, ypač ne rinkimų metu. Jie turi būti prieinamesni. Jų balsavimo Europos 
Parlamente motyvai Europos piliečiams turėtų būti lengviau prieinami Europos 
Parlamento svetainėje. 

92,7 %  

7.2 Rekomenduojame nacionalinėms politinėms partijoms užtikrinti, kad į Europos 
Parlamento rinkimų sąrašus būtų įtraukiami ir jaunesni kandidatai. Tokie įgaliojimai 
neturėtų būti laikomi atlygiu už gerą ir lojalų darbą nacionalinėje politikoje. 

74,4 %  

8. ES komunikacija yra pernelyg 
vienoda; neatsižvelgiama į 
gyventojų įvairovę. 

8.1 Kad būtų kreipiamasi į pakankamai plačią ir įvairią auditoriją, rekomenduojame, kad 
nuo pat komunikacijos rengimo etapo ES įtraukiomis priemonėmis atsižvelgtų į tikslinės 
grupės išsilavinimo lygį ir bet kokią galimą žmonių negalią. Be to, rekomenduojame, kad 
įgyvendinant šias komunikacijos priemones dalyvautų žmonės ir organizacijos (gatvės 
pedagogai, kaimynystės agentai, socialiniai darbuotojai, pilietinė visuomenė). 

73,2 %  

8.2 Kad būtų pasiekti dirbantys gyventojai, rekomenduojame daugiau investuoti į 
naudojimąsi esamais komunikacijos kanalais, kad būtų reguliariai teikiama tinkama 
informacija apie ES, pavyzdžiui, pasitelkiant aiškinamąsias programas. Be to, 
rekomenduojame pasikliauti ambasadoriais (asmenimis ir organizacijomis), 
propaguojančiais ES projektą. 

83,7 %  

8.3 Kad būtų pasiekti jaunuoliai ir studentai, rekomenduojame ne tik naudotis esamais 
kanalais, kaip antai švietimo sistema ir atitinkamais jaunimo judėjimais, bet ir pasitelkti 
ambasadorius, visų pirma orientuojantis į nuomonės formuotojus, kurie gali pasiekti 
jaunimą socialinės žiniasklaidos priemonėmis. Dar viena rekomendacija būtų surengti 
visos Europos konkursą, kad būtų sukurtas animacinis personažas, kuris būtų patrauklus 
jaunuoliams ir skleistų jiems žinią apie Europą. 

69,8 %  
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8.4 Bendraujant su vyresnio amžiaus žmonėmis rekomenduojame naudotis tais pačiais 
kanalais, kaip ir kreipiantis į dirbančius gyventojus. Be to, rekomenduojame rasti tinkamą 
skaitmeninės ir neskaitmeninės komunikacijos (spaudos, radijo, tiesioginių renginių) 
pusiausvyrą, kad būtų patenkinti visų asmenų poreikiai – ir tų, kuriems skaitmeninė 
aplinka nėra labai patogi, ir tų, kurie yra mažiau judūs visuomenėje. 

85,7 %  

8.5 Rekomenduojame, kad ES įsipareigotų į daugelyje valstybių narių jau rengiamus 
integracijos kursus įtraukti „naujuosius europiečius“ (asmenis, kurie pagal vieną ar kitą 
teisėtos imigracijos procedūrą gyvena ES) ir informuoti juos apie kitus tradicinius kanalus, 
kuriais ES vykdo komunikaciją. Galiausiai rekomenduojame tam tikrą vaidmenį skirti vietos 
asociacijoms. 

76,7 %  

8.6 Be to, rekomenduojame perkelti informavimą apie ES į gatves naudojantis įtraukios 
komunikacijos priemonėmis. Pavyzdžiui, būtų galima naudoti (skaitmenines) informacines 
lentas, taip pat tradicines ir naujas ryšio priemones, pvz., QR kodus. 

62,8 %  

8.7 Kitos rekomendacijos – daugiau informacijos apie ES teikti vaizdinėmis priemonėmis 
(kuriant trumpus filmus arba infografikus), sukurti Europos sporto judėjimą, kad atsirastų 
ryšys ir (arba) bendrystės jausmas, ir padaryti Europos himną žinomesnį. 

68,2 %  
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2. Dezinformacija 

Problemos Rekomendacijos Pritarė (%) 
 

1. Žiniasklaidoje vis dažniau kyla 
dezinformacijos rizika. 

1.1 Rekomenduojame aiškiu ir prieinamu būdu peržiūrėti žiniasklaidos finansavimo 
modelį, įskaitant privalomą informacijos apie pajamų šaltinius skelbimą. Dėl finansavimo 
modelio žiniasklaidos priemonės yra linkusios iš informacijos daryti sensacijas, pateikti ją 
be konteksto ir taip paversti ją dezinformacija. 

73,8 %  

1.2 Rekomenduojame įpareigoti žiniasklaidos priemones nurodyti savo šaltinius ir pateikti 
nuorodas, kad juos būtų galima patikrinti. Antraip informacija turėtų būti pažymėta kaip 
nepatikrinta. 

90,2 %  

1.3 Rekomenduojame, kad už kovą su dezinformacija atsakinga Europos reguliavimo 
institucija (žr. 2 punktą) taip pat būtų atsakinga už faktų tikrinimo organizacijų 
akreditavimą. 

85,4 %  

1.4. Rekomenduojame kiekvienoje valstybėje narėje įsteigti nepriklausomą instituciją, kuri 
stebėtų žiniasklaidos neutralumą. Šią instituciją turėtų finansuoti ir kontroliuoti Europos 
Sąjunga. 

75,6 %  

1.5 Rekomenduojame skleisti informaciją apie oficialių ES svetainių URL, kad piliečiai būtų 
tikri dėl informacijos kilmės. 90,2 %  
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2. Daugelis piliečių abejoja 
žiniasklaidos neutralumu. 

2.1 Rekomenduojame sukurti Europos reguliavimo instituciją, atsakingą už kovą su 
dezinformacija. Šios reguliavimo institucijos užduotis būtų nustatyti „neutralumo žymos“ 
kriterijus ir prireikus sukurti sankcijų ar paskatų sistemą, susietą su neutralumo standartų 
laikymusi. Taip pat būtų galima apsvarstyti galimybę vadovautis etikos chartija. Žymą 
suteiktų nepriklausoma nacionalinė institucija, kuri taip pat atsižvelgtų į žiniasklaidos 
taikomas kovos su dezinformacija priemones. 

87,5 %  

2.2 Rekomenduojame sukurti Europos karštąją liniją, kuria naudodamiesi piliečiai galėtų 
pranešti apie bet kokią dezinformaciją, susijusią su Europos politinėmis ir ekonominėmis 
kompetencijomis. 

82,1 %  

3. Piliečiai nežino, kokia yra 
dezinformacijos, su kuria jie 
susiduria, rizika.  

3.1 Rekomenduojame reikalauti, kad platformos skelbtų aiškią ir suprantamą informaciją 
apie dezinformacijos, su kuria susiduria jų naudotojai, riziką. Ši informacija turėtų būti 
automatiškai pateikiama sukūrus paskyrą. 

85,7 %  

3.2 Rekomenduojame privalomą gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis mokymą, 
pradedant nuo ankstyvo amžiaus ir pritaikant jį įvairiems švietimo sistemos lygiams. 74,4 %  

3.3 Rekomenduojame, kad Europos Sąjunga pakartotinai rengtų kampanijas prieš 
dezinformaciją. Šios kampanijos galėtų būti atpažįstamos pagal logotipą arba talismaną. 
ES galėtų įpareigoti socialinius tinklus skelbti informaciją apie jas transliuojant reklamas. 

87,5 %  
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4. Kovos su dezinformacija 
priemonių nepakanka. 

4.1 Rekomenduojame skelbti aiškią ir lengvai suprantamą informaciją apie algoritmus, 
kuriais organizuojamos socialinės žiniasklaidos platformų naudotojų gautos žinutės. 83,3 %  

4.2 Rekomenduojame, kad naudotojai turėtų paprastą būdą išjungti algoritmus, kuriais 
sustiprinamos elgsenos tendencijos. Taip pat galėtų būti apsvarstytas įpareigojimas 
suteikti naudotojams prieigą prie kitų šaltinių, kuriuose pateikiamos skirtingos nuomonės 
ta pačia tema. 

80,0 %  

4.3 Rekomenduojame, kad Europos Sąjunga remtų socialinės žiniasklaidos platformos, kuri 
atitiktų jos pačios neutralumo standartus ir kovotų su dezinformacija, sukūrimą. Kitu 
atveju, daugiakalbė skaitmeninė platforma, sukurta siekiant paremti Konferenciją dėl 
Europos ateities, galėtų būti papildyta naujomis funkcijomis. 

56,4 %  
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1. Piliečių forumai 

Problemos Rekomendacijos Pritarė (%) 
 

1. Sunku užtikrinti piliečių forumo 
reprezentatyvumą. Galiausiai 
dalyvauja tik nedidelė gyventojų 
dalis. 

1.1 Rekomenduojame vadovautis naujausio mokslinio darbo patariamosios demokratijos 
srityje rekomendacijomis dėl imties sudarymo, planavimo ir atrankos metodo mokslinio 
patvirtinimo, kad būtų užtikrintas kuo geresnis reprezentatyvumas. 

89,7 %  

1.2 Rekomenduojame, kad prie stalo būtų pakankamai žmonių, siekiant užtikrinti 
nuomonių ir profilių įvairovę, įskaitant asmenis, kurie tiesiogiai susiję su šia tema, bet jais 
neapsiribojant. 

90,2 %  

1.3 Rekomenduojame be labiau tradicinių kriterijų, pavyzdžiui, lyties, amžiaus, 
gyvenamosios vietos ar išsilavinimo lygio, į vyriausybinius imties sudarymo kriterijus 
įtraukti tėvystės kriterijų (t. y. ar asmuo turi vaikų, ar ne). 

33,3 %  

1.4 Rekomenduojame nustatyti kvotas pagal geografines vietoves, t. y. nurodyti, kad 
Europos piliečių forumą turi sudaryti x žmonių iš kiekvienos Europos geografinės teritorijos 
(dar nenustatyta), kad šis forumas tikrai galėtų būti laikomas europietišku ir teisėtai 
svarstyti klausimus. 

73,2 %  

1.5 Rekomenduojame naudoti gyventojų registrus (arba jų atitikmenis, priklausomai nuo 
šalies) kaip pagrindinę duomenų bazę atrankai, kad visi turėtų vienodas galimybes būti 
atrinkti ir būtų didinamas gyventojų susidomėjimas tam tikra tema. 

70,0 %  

1.6 Rekomenduojame, kad dalyviams būtų atlyginta – taip jie suprastų savo investicijos 
vertę ir būtų pritraukiami žmonės, kurie nedalyvautų, jei jiems nebūtų atlyginta. 87,5 %  
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1.7 Rekomenduojame iš anksto informuoti dalyvius pasitelkiant ekspertų pristatymus – 
gana minimaliu būdu, neapkraunant per dideliu informacijos arba sudėtingos informacijos 
kiekiu – kad būtų užtikrinama, jog net ir tie, kurie neturi išankstinių žinių, jaustųsi patogiai 
dalyvaudami diskusijose. 

82,9 %  

1.7.2. Rekomenduojame iš anksto pranešti apie piliečių forumo temą, kad žmonės žinotų, 
kokia tema jie diskutuos. 78,6 %  

1.8 Rekomenduojame, kad piliečiai nebūtų įpareigoti dalyvauti. 97,6 %  

2. Sunku organizuoti forumus 
Europos lygmeniu.  

2.1 Rekomenduojame, kad Europos piliečių forumo posėdžiai būtų mišraus formato 
(fiziniai ir (arba) virtualūs). Tai suteiktų galimybę dalyvauti žmonėms, kurie negali fiziškai 
keliauti. 

70,0 %  

2.2 Rekomenduojame, kad ES, siekdama lengvesnės prieigos ir organizavimo, pavestų 
piliečių forumus Europos klausimais organizuoti nacionaliniu lygmeniu. 69,0 %  

2.3 Rekomenduojame, kad kiekvienam Europos lygmeniu rengiamam forumui būtų 
parinkta viena tema. Tokiu būdu visi dalyviai gali diskutuoti ta pačia tema, kad ir kur jie 
būtų Europoje. 

80,5 %  

3. Užkirsti kelią piliečių forumo 
naudojimui kitais nei skelbiama 
tikslais. 

3.1 Rekomenduojame, kad kiekvienas pilietis galėtų pateikti temą diskusijoms, todėl ši 
teisė neturėtų būti suteikiama tik politikams ar lobistams. 82,1 %  

3.2 Rekomenduojame, kad iniciatyvos teisė priklausytų Europos Parlamentui, kad jis 
apibrėžtų temą diskusijai ir vėliau priimtų reikiamus tekstus, kad būtų atsižvelgta į 
svarstymų metu pateiktas rekomendacijas. 

63,4 %  
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4. Sunku nuspręsti, kaip geriausiai 
organizuoti procesą, kad būtų kuo 
geriau atstovaujama piliečiams. 

4.1.1 Rekomenduojame įsteigti vieną ar kelis nuolatinius Europos piliečių forumus, kurie 
kartu su Parlamentu atliktų konkrečias užduotis. Forumas (-ai) būtų reguliariai 
atnaujinamas (-i). Tai leistų ilgainiui suburti piliečius ir skirti pakankamai laiko tokioms 
diskusijoms vykdyti. Taip sudaroma galimybė rengti itin išsamias diskusijas ir siekti bendro 
sutarimo. Kartu su šiuo nuolatiniu forumu, ad hoc piliečių forumuose būtų diskutuojama 
nuolatinio forumo pasirinktomis temomis. Siūlome vadovautis Belgijos vokiškai kalbančios 
bendruomenės modeliu. 

54,8 %  

4.1.2 Rekomenduojame įsteigti vieną ar kelis nenuolatinius Europos piliečių forumus, kurie 
susitiktų tik tam tikrą laikotarpį aptarti konkrečią temą. 58,5 %  

4.2 Rekomenduojame neorganizuoti Europos piliečių forumų skubiais klausimais, nes 
diskusijų kokybei užtikrinti reikia pakankamai laiko. 63,4 %  

5. Pernelyg dažnai piliečiai, 
dalyvaujantys dalyvaujamosios 
demokratijos iniciatyvose, 
pavyzdžiui, piliečių forumuose, 
negauna grįžtamosios 
informacijos apie tolesnius su jų 
darbu susijusius veiksmus 
trumpuoju ar ilguoju laikotarpiu. 

5.1 Rekomenduojame pateikti piliečiams grįžtamąją informaciją apie tolesnius veiksmus, 
kurių imtasi (arba nesiimta) dėl rekomendacijų, pateiktų po Europos piliečių forumų. Jei 
tolesnių veiksmų dėl rekomendacijų nesiimama, atitinkamos Europos institucijos turėtų 
nurodyti savo sprendimo priežastis (pvz., kompetencijos stoka). Šiuo tikslu 
rekomenduojame reguliariai rengti santraukas viso proceso metu po forumo posėdžio. 

97,5 %  

 

6.1 Rekomenduojame organizuoti piliečių forumus, kuriuose dalyvautų ir jauni vaikai (pvz., 
10–16 metų amžiaus), siekiant didinti jų informuotumą apie dalyvavimą ir diskusijas. Juos 
galima organizuoti mokyklose. 

59,5 %  
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2. Referendumai 

Problemos Rekomendacijos Pritarė (%) 
 

 0.1 Rekomenduojame, kad Europos lygmeniu būtų galima rengti referendumus Europos 
klausimais. 73,3 %  

1. Referendumų kultūra 
valstybėse narėse labai skiriasi. 

1.1 Rekomenduojame užsakyti mokslinius tyrimus, kaip Europoje sukurti bendrą 
referendumų kultūrą. 70,7 %  

1.2 Rekomenduojame, kad nepriklausoma komisija išnagrinėtų, ar tikslinga surengti 
Europos referendumą konkrečiu klausimu.  77,5 %  

2. Referendume užduoto 
klausimo formuluotė, taip pat 
tai, kad atsakymas yra tik „taip“ 
arba „ne“, gali turėti neigiamą 
poveikį, o tai dažnai lemia 
diskusijų ir visuomenės 
susiskaidymą. Temos 
pasirinkimas taip pat yra opus 
klausimas. 

2.1 Rekomenduojame įsteigti mokslinį komitetą, kuris būtų atsakingas už tai, kaip kuo 
neutraliau užduoti klausimus, dėl kurių būtų rengiamas Europos referendumas. 87,2 %  

2.2 Rekomenduojame užduoti klausimus su keliais atsakymų variantais, neapsiribojant 
paprastomis „taip“ arba „ne“ alternatyvomis, siekiant suteikti niuansą, net pridedant 
sąlygas „taip“ ir „ne“ pasirinkimuose (t. y. „taip, jei...“, „ne, jei...“). 

65,0 %  

2.3 Rekomenduojame, kad skaičiuojant bet kokią balsų daugumą, nesvarbu, ar tai būtų 
paprasta, ar absoliuti dauguma, nebūtų įtraukti tušti balsalapiai. Vis dėlto turi būti 
pakankamai balsų (turi būti laikomasi kvorumo reikalavimo). 

75,0 %  

2.4.1 Rekomenduojame, kad Europos referendume būtų galima užduoti klausimą bet kokia 
tema, patenkančia į Europos Sąjungos kompetencijos sritį. 87,5 %  
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2.4.2 Rekomenduojame neįtraukti temų, dėl kurių galėtų kilti konfliktas tarp valstybių narių. 39,0 %  

2.5 Rekomenduojame, kad taip pat būtų galima užduoti techninius ir sudėtingus klausimus, 
kurie būtų aiškiai suformuluoti, nes žmonės gali būti pakankamai informuoti. 77,5 %  

3. Referendumai nėra 
demokratinė priemonė, jei 
nuspręsti juos organizuoti gali tik 
politinės erdvės veikėjai. 

3.1 Rekomenduojame, kad Europos Parlamentas turėtų iniciatyvos teisę rengti Europos 
referendumus ir kad po jų jis galėtų įgyvendinti rezultatus (Europos Komisija ir Taryba turėtų 
jais vadovautis be galimybės juos blokuoti). 

67,5 %  

3.2 Rekomenduojame, kad iniciatyvos surengti referendumą taip pat galėtų imtis patys 
piliečiai (pavyzdžiui, vadovaujantis taisyklėmis, panašiomis į Europos piliečių iniciatyvos 
taisykles). 

77,5 %  

3.3 Rekomenduojame, kad už praktinį Europos referendumo organizavimą būtų atsakingas 
neutralus organas. 75,0 %  

4. Privalomas ar neprivalomas 
referendumo pobūdis turi būti 
aiškiai apibrėžtas. 

4.1.1 Rekomenduojame, kad Europos referendumo rezultatas būtų privalomas tik tuo 
atveju, jei bus įvykdytos tam tikros dalyvavimo lygio sąlygos. 92,7 %  

4.1.2 Rekomenduojame, kad referendumo rezultatai būtų privalomi tik pasiekus tam tikrą 
balsų daugumą (51/49, 70/30). Šios sąlygos turėtų būti nustatytos prieš kiekvieną 
referendumą. 

72,5 %  

4.2 Rekomenduojame, kad Europos referendumo rezultatas būtų privalomas, jei iniciatyvos 
jį organizuoti ėmėsi piliečiai (kurie šiuo tikslu būtų sugebėję surinkti tam tikrą parašų 
skaičių), tačiau neprivalomas, jei iniciatyvos ėmėsi politinė institucija. 

47,5 %  

4.3 Rekomenduojame, kad Europos referendumo rezultatai būtų privalomi tik tam tikrais 
klausimais, bet ne tais, dėl kurių balsuojant pasekmės galėtų būti labai rimtos. 40,0 %  
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5. Visuomenė dažnai prastai 
informuojama prieš jos 
paprašant balsuoti 
referendume. Kartu svarbu 
kontroliuoti pateikiamą 
informaciją, kad būtų išvengta 
neigiamo (vidaus ar užsienio) 
poveikio balsavimui. 

5.1 Prieš bet kokį Europos referendumą rekomenduojame aiškiai informuoti gyventojus 
apie balsavimo rezultatų poveikį jų kasdieniam gyvenimui pasitelkiant lankstinukus, kaip tai 
daroma Šveicarijoje, ir (arba) surengiant informacines sesijas. 

97,5 %  

5.2 Rekomenduojame kiekvienam Europos referendumui įsteigti mokslinį komitetą, kad 
būtų užtikrintas pateikiamos informacijos neutralumas. 87,2 %  

6. Nors referendume kviečiami 
tiesiogiai dalyvauti visi 
gyventojai (priešingai nei piliečių 
forume), visada yra tam tikra 
dalis žmonių, kurie nebalsuoja. 

6.1.1 Rekomenduojame, kad balsavimas Europos referendume būtų privalomas. 43,6 %  

6.1.2 Rekomenduojame, kad balsavimas Europos referendume būtų savanoriškas. 52,5 %  

6.2 Kad būtų sumažintas nebalsuojančių asmenų skaičius, rekomenduojame be balsavimo 
popierine forma (arba net ir kitų balsavimo būdų, pvz., balsavimo paštu) leisti ir elektroninį 
balsavimą. Elektroninis balsavimas yra ypač aktualus atostogaujantiems žmonėms, jis taip 
pat skatina balsuoti asmenis, kurie yra mažiau suinteresuoti balsuoti, nes pašalinamas 
nepatogumas keliauti į balsavimo vietą. 

90,0 %  

7. Pernelyg dažnai piliečiai, 
dalyvaujantys dalyvaujamosios 
demokratijos iniciatyvose, 
pavyzdžiui, referendumuose, 
negauna grįžtamosios 
informacijos apie tolesnius su jų 
darbu susijusius veiksmus 
trumpuoju ar ilguoju laikotarpiu. 

7.1 Rekomenduojame pateikti piliečiams grįžtamąją informaciją apie tolesnius veiksmus, 
kurių imtasi (arba nesiimta) dėl Europos referendumų metu piliečių priimtų sprendimų. 92,5 %  

 

  



 

17 
 

 

5. Esamos priemonės 

5.1 Rinkimai 

Problemos Rekomendacijos Pritarė (%) 

1. Skirtingose valstybėse 
narėse taikomos skirtingos 
taisyklės. 

1.1 Siūlome, kad balsavimas Europos Parlamento rinkimuose būtų privalomas, tačiau 
piliečiams būtų suteikta pakankamai informacijos, kad jie suprastų, kodėl. 50,0% 

1.2 Rekomenduojame kuo labiau suvienodinti rinkimų į Europos Parlamentą taisykles visose 
šalyse, įskaitant minimalų amžių. 87,2 % 

2. EP narių amžiaus, kilmės ir 
lyties kriterijai nepakankamai 
įvairūs. 

2.1.1 Siūlome, kad EP nariai būtų kuo įvairesnio amžiaus ir iš kuo įvairesnės aplinkos. 82,1 % 

2.1.2 Siūlome, kad EP nariai europinę karjerą rinktųsi sąmoningai, o ne tik dėl to, kad 
patys yra bebaigią karjerą. 82,5 % 

2.1.3 Siūlome siekti subalansuoto lyčių pasiskirstymo, pavyzdžiui, sudarant rinkimų sąrašus 
taikyti vienodo lyčių atstovavimo principą. ES turi nustatyti šiuos kriterijus ir tikrinti, ar jų 
laikomasi sudarant sąrašus pagal kvotas. Jei kandidatas atsisako mandato, jo vietą užima 
kitas aukščiausiai sąraše esantis tos pačios lyties kandidatas. 

82,5 % 

2.1.4. Rekomenduojame, kad jei kandidatai būtų išrinkti pagal europinius sąrašus, jie ir 
turėtų eiti šias pareigas. 89,2 % 
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3. Mes balsuojame už Europos 
Parlamentą, bet negalime 
pareikšti nuomonės dėl 
Komisijos sudėties. 

3.1 Siūlome pakeisti Sutartį, kad didžiausia Europos Parlamento partija galėtų paskirti 
Europos Komisijos pirmininką. 48,6 % 

3.2 Rekomenduojame užtikrinti didesnį Europos Komisijos sudėties skaidrumą laikantis tam 
tikrų pagrindinių taisyklių, kad ši sudėtis atspindėtų piliečių nuomonę, o piliečiai žinotų, kaip 
vyko atranka. 

88,9 % 

4. Nėra pakankamai 
informacijos apie kandidatus į 
Europos Parlamento 
rinkimus – nedaug težinome 
apie juos, jų programas ar 
politines frakcijas, kurioms jie 
priklausys Europos 
Parlamente. 

4.1 Siūlome, kad kandidatai į Europos Parlamentą konkrečiau prisistatytų savo šalyse patys 
ir pristatytų savo tikslus ir programą įvairiais (komunikacijos) kanalais. 

84,2 % 
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5.2 Europos ombudsmenas 

Problemos Rekomendacijos Pritarė (%) 

1. Interneto svetainėje ne anglų kalba pirmuose dviejuose 
puslapiuose pateikiama tik informacija anglų kalba. Tai sudaro 
kliūčių piliečiams, kurie gerai nemoka anglų kalbos. 

1.1 Siūlome pradžios tinklalapyje pateikti informaciją 
visomis Europos kalbomis ir, jei jos išversti neįmanoma, 
skelbti naujienas anglų kalba kitose svetainės vietose. 

89,2 % 

2. Ombudsmenas nedalyvauja nustatant sankcijas ir atlyginant 
galimą žalą skundo pateikėjui. 

2.1 Siūlome, kad ombudsmenas dalyvautų sprendimų / 
sankcijų / žalos atlyginimo nustatymo ir įgyvendinimo 
procesuose ir turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę. 

71,1 % 

3. Registracijos patvirtinimo kartais gali tekti laukti labai ilgai. 
Kartais tai gali užtrukti ir 24 valandas, todėl piliečiai praranda 
kantrybę ir patvirtinimo nebelaukia. 

3.1. Siūlome įdiegti skubaus patvirtinimo mechanizmą. 
47,4 % 

4. Pateikiant skundą klausiama, ar buvo išbandytos visos 
galimos procedūros. Pilietis ne visada išmano visas procedūras 
ir į tokį klausimą atsakyti negali. 

4.1 Siūlome pateikti nuorodą į paprastą kitų procedūrų 
pristatymą ir (arba) paaiškinimą. 89,5 % 

5. Ombudsmeno interneto svetainė yra tinkamai sukurta, 
tačiau nepažymėta jokiais ženklais, kurie asocijuotųsi su ES, 
todėl piliečiams kyla klausimų, ar jie pataikė ten, kur norėjo, ir 
ar ši svetainė yra patikima. 

5.1 Siūlome pertvarkyti interneto svetainės grafinį dizainą, 
kad ji labiau asocijuotųsi su ES. Pirmiausia ES vėliavą 
reikėtų iškelti į puslapio viršų. Piliečiui vos apsilankius 
svetainėje turėtų būti iškart aišku, kad tai ombudsmeno 
svetainė. 

78,4 % 
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5.3 Viešos konsultacijos 

Problemos Rekomendacijos Pritarė (%) 

1. Konsultacijų svetainė pasikeitė, tačiau pilietis pirmiausia 
siunčiamas į senąją svetainę. Reikia atlikti paiešką norint rasti 
naujosios svetainės adresą. 

1.1 Siūlome senąją svetainę panaikinti ir pirmiausia kreipti į 
naująją. 81,6 % 

2. Konsultacijų metu priimtos gairės (anglų kalba) ir 
rekomendacijos (piliečių, kurie jas rengė, kalba) nėra išverstos 
į jas skaitančių piliečių kalbas. 

2.1 Rekomenduojame, kad gairės būtų išverstos į visas 
piliečių kalbas. Tai, kad gairės pateikiamos tik anglų kalba, 
trukdo dalyvauti piliečiams, kurie šia kalba nekalba. 

81,6 % 

2.2 Siūlome prie kiekvieno atskiro pasiūlymo pridėti skirtuką 
arba piktogramą „automatinis vertimas“, susietą su atvirojo 
kodo vertimo sistema, pvz., „Google Translate“ arba 
„DeepL“. 

65,8 % 

3. Informaciją apie tolesnę su šiuo procesu susijusią veiklą 
reikia prenumeruoti. 

3.1. Siūlome automatiškai siųsti informaciją apie tolesnę su 
šiuo procesu susijusią veiklą kiekvienam reaguojančiam 
asmeniui su galimybe atsisakyti prenumeratos. 

89,5 % 

4. Nežinome, ar Komisija atsižvelgia į panašių nuomonių 
skaičių, ar panašios nuomonės suvokiamos kaip viena (kiek 
„svorio“ joms suteikiama). Jei svarbus yra panašių nuomonių 
skaičius, mums susirūpinimą kelia lobistų / aktyvistų / didelių 
įmonių įtaka konsultacijose, taigi ir veiksmai, kurių ES imasi 
piliečių ir NVO atžvilgiu. 

4.1 Rekomenduojame interneto svetainėje pateikti apie tai 
aiškią informaciją. 81,6 % 

4.2 Jei svarbus yra panašių nuomonių skaičius, 
rekomenduojame įdiegti sistemą, kuri filtruotų lobistus / 
aktyvistus / dideles įmones ir t. t., kad jiems nebūtų suteikta 
neproporcingai daug svorio. 

60,5 % 
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4.3 Rekomenduojame sukurti dirbtinio intelekto programinę 
įrangą, kuri klasifikuotų skirtingas nuomones ir skaičiuotų 
nuomones už ir prieš. 

47,4 % 

4.4 Siūlome įsteigti piliečių ir (aktyvistų) asociacijų „ryšių 
punktus“ – vietas, kur piliečiai galėtų ateiti pareikšti savo 
nuomonę – „Europos namus“, kurie padėtų piliečių 
nuomones skleisti Europoje. Jie turėtų būti įsteigti įvairiose 
vietose, taip pat ir vietos lygmeniu. 

62,2 % 

5. Nuomonės pateikimo forma neaiški: pateikiamas ir atviras 
klausimas, ir klausimynas. Koks kiekvieno dokumento, kurį 
reikia užpildyti, vaidmuo? 

5.1. Ši informacija turėtų būti paaiškinta interneto 
svetainėje. 81,6 % 

6. Yra per daug skirtingų kompetencijos lygių, kiek tai susiję su 
priemonėmis. 

6.1 Mes siūlome įsteigti paskirstymo centrą, kuris nukreiptų 
klausimus atitinkamo lygmens institucijai. 78,9 % 
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5.4 Europos piliečių iniciatyva 

Problemos Rekomendacijos Pritarė (%) 

1. Sunkiau pasiekti piliečius, 
neturinčius interneto. 

1.1 Siūlome, kad nuo valdžios nepriklausomos vietos institucijos ar bibliotekos galėtų 
dalyvauti skleidžiant informaciją apie šią iniciatyvą ir renkant parašus tiek elektroniniu 
būdu, tiek popieriuje. ES turėtų parengti šio tinklo aprašą pagal šalis ir pateikti jį piliečiams, 
pradedantiems įgyvendinti Europos piliečių iniciatyvą. 

71,1 % 

2. Dalyvaujančių šalių skaičius 
yra per mažas, kad būtų galima 
kalbėti apie pakankamą paramą. 

2.1 Siūlome šalių, kuriose renkami parašai, skaičių padidinti iki 13, kad pasiūlymui pritartų 
daugiau žmonių. Parašų skaičius turėtų būti traktuojamas proporcingai gyventojų skaičiui. 64,9 % 

3. Parašams surinkti reikia daug 
išlaidų ir pastangų. 

3.1 Siūlome, kad šioms iniciatyvoms remti būtų skiriamas ES finansavimas. 71,1 % 

3.2 Siūlome įsteigti organą koordinavimui tarp šalių palengvinti. 75,7 % 

4. Procedūra piliečiams yra 
sudėtinga. 

4.1 Siūlome įsteigti pagalbos tarnybą, kuri padėtų piliečiams užbaigti procedūras. 83,8 % 

5. Neaišku, koks bus piliečių 
iniciatyvos rezultatas. 

5.1 Siūlome, kad Europos Komisija būtų įpareigota ne tik atsakyti ir patvirtinti, kad gavo 
piliečių pasiūlymą, bet ir aptarti jį bei imtis dėl jo tolesnių veiksmų. Jei Komisija 
nusprendžia nesiimti veiksmų dėl pasiūlymo, ji turi tai pagrįsti. 

100 % 

5.2 Siūlome surengti konsultacijas su piliečiais po to, kai bus gauta Europos piliečių 
iniciatyva, kad būtų paprašyta jų nuomonės prieš Komisijai imantis tolesnių veiksmų. Taip 
būtų išvengta tik kraštutinių nuomonių pateikimo / balsavimo dėl iniciatyvos ir būtų 
įtraukta EPI nepasirašiusių piliečių nuomonė. Be to, jei visi piliečiai pareikš savo nuomonę, 
pasiūlymas bus svarbesnis ES lygmeniu ir imantis tolesnių veiksmų. 

55,3 % 
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5.5 Peticijos teisė 

Problemos Rekomendacijos Pritarė (%) 

1. Europos Komisija priima 
galutinį sprendimą, rezultatas 
nėra aiškus. 

1.1 Siūlome, kad Komisija atsižvelgtų į Europos Parlamento rekomendaciją. 
81,1 % 

2. Sprendimo priėmimo 
procesas ir motyvacija yra 
nepakankamai skaidrūs. 

2.1 Siūlome reguliariai informuoti peticiją pateikusį asmenį apie pažangą ir sprendimus. 
Taip pat turėtų būti pateikiama galutinės išvados argumentacija. 94,4 % 

3. Piliečiams sunku įrodyti naujų 
teisės aktų poreikį. 

3.1 Rekomenduojame, kad peticija taip pat turėtų būti pasinaudota kaip priemone 
parodyti, kad reikia naujų teisės aktų. 78,4 % 

 


