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Ziņojumā par ES pilsonību izklāstīts, ko šī Komisija ir darījusi un plāno darīt, lai veicinātu un stiprinātu ES pilsonību.
Kas ir ES pilsonība?

Ziņojums par ES pilsonību

Ja jūs esat kādas ES dalībvalsts pilsonis, jūs esat arī ES pilsonis. ES
pilsonība neaizstāj jūsu valsts pilsonību, tā to papildina.
ES pilsonība dod jums daudz brīvību un iespēju, piemēram, tiesības brīvi
pārvietoties Eiropas Savienībā, tiesības balsot un kandidēt pašvaldību
vēlēšanās, kā arī Eiropas Parlamenta vēlēšanās, neatkarīgi no tā, kur
Eiropas Savienībā jūs dzīvojat. Eiropas Komisijas svarīga prioritāte ir
nodrošināt, lai jūs varētu efektīvi izmantot savas ES pilsoņa tiesības.

Ik pēc trim gadiem Komisija ziņo par panākto progresu un nosaka
prioritātes, lai nodrošinātu, ka ES pilsoņi var pilnīgi izmantot savas
tiesības ikdienas dzīvē, strādājot, ceļojot, mācoties vai piedaloties ES
politiskajā dzīvē.
Šis ziņojums ir balstīts tiešās atsauksmēs, kas saņemtas no pilsoņiem,
2015. gadā veiktā sabiedriskajā apspriešanā un Eirobarometra aptaujā
par pilsoņu zināšanām un viedokli par ES pilsonību un vēlēšanu tiesībām.
2016. gada sākumā Komisija kopā ar Eiropas Parlamentu iepazīstināja
ar gūtajiem secinājumiem atklātā uzklausīšanā par ES pilsonību.

Pamatojoties uz atsauksmēm, kas saņemtas no iedzīvotājiem, Komisija pievērsīsies četrām ar ES pilsonību
saistītām tēmām:

ES pilsonības tiesību un ES
kopīgo vērtību veicināšana

pilsoņu līdzdalības ES
demokrātiskajās norisēs
veicināšana un pastiprināšana

Taisnīgums
un patērētāji

ES pilsoņu ikdienas
dzīves vienkāršošana

drošības stiprināšana un
vienlīdzības veicināšana
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ES pilsonības tiesību un ES kopīgo vērtību
veicināšana

Komisija...

87 % eiropiešu apzinās savu ES pilsoņa statusu, un tas ir vairāk
nekā jebkad agrāk. Tomēr informētība par dažām tiesībām,
piemēram, tiesībām uz konsulāro aizsardzību, ir zema.1

1. 2017. un 2018. gadā rīkos ES mēroga informācijas un izpratnes
veidošanas kampaņu par ES pilsonības tiesībām, tostarp par
konsulāro aizsardzību un vēlēšanu tiesībām pirms 2019. gada
Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Eiropieši arvien vairāk vēlas zināt vairāk par savām ES pilsonības
tiesībām un par to, ko darīt, ja viņu tiesības netiek ievērotas.
ES pilsoņi sagaida, ka tiks darīts vairāk, lai veicinātu ES kopējās
vērtības, jo īpaši ar izglītības, kultūras pasākumu un jauniešu
mobilitātes, tostarp brīvprātīgā darba, starpniecību.

2. Veiks pasākumus, lai stiprinātu Eiropas Brīvprātīgo dienestu
un veicinātu brīvprātīgā darba iekļaušanu izglītībā, kā arī no tā
gūstamo ieguvumu popularizēšanu. Līdz 2020. gadam uzaicinās
pirmos 100 000 jaunos eiropiešus veikt brīvprātīgo darbu Eiropas
Solidaritātes korpusa ietvaros. Tas jauniešiem sniegs iespēju
attīstīt jaunas prasmes un gūt jēgpilnu pieredzi, sniegt svarīgu
ieguldījumu sabiedrībā visā ES un gūt nenovērtējamu pieredzi un
vērtīgas prasmes viņu karjeras sākumpunktā.
3. Sargās ES pilsonības būtību un tās pamatvērtības; 2017.–
2018. gadā sagatavos ziņojumu par valstu shēmām
ES pilsonības piešķiršanai ieguldītājiem, kurā būs
aprakstīta Komisijas rīcība šajā jomā un spēkā esošie valstu
tiesību akti un prakse un sniegti ieteikumi dalībvalstīm.

1.http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2016-flash-eurobarometer-430citizenship_en.pdf

Pilsoņu līdzdalības ES demokrātiskajās norisēs
veicināšana un pastiprināšana

Komisija...

ES pilsoņi neizmanto savas tiesības balsot Eiropas un vietējās
vēlēšanās pilnā apmērā. Lielākā daļa eiropiešu uzskata, ka Eiropas
Parlamenta vēlēšanās piedalītos vairāk vēlētāju, ja viņi būtu labāk
informēti par šīm vēlēšanām (82 %), kā arī par to, kā ES ietekmē
viņu ikdienas dzīvi (84 %).2

4. Pastiprinās dialogu ar iedzīvotājiem un veicinās publiskas
diskusijas, lai uzlabotu sabiedrības izpratni par ES ietekmi uz
pilsoņu ikdienas dzīvi un veicinātu viedokļu apmaiņu ar pilsoņiem.

ES pilsoņi, kas dzīvo citā dalībvalstī, atzinīgi vērtētu arī praksi, kas
tiem atvieglotu balsošanu Eiropas Parlamenta vēlēšanās (21 %
saskārušies ar grūtībām šajā jomā).

2.http://ec.europa.eu/justice/citizen/document /files/2016-summary-flasheurobarometer-431-electoral-rights_en.pdf

5. 2017. gadā ziņos par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti par
pašvaldību vēlēšanām, lai nodrošinātu, ka ES pilsoņi var efektīvi
izmantot savas tiesības balsot vietējā līmenī.
6. 2018. gadā veicinās paraugpraksi, kas palīdz pilsoņiem balsot
un kandidēt ES vēlēšanās, tostarp saglabāt tiesības balsot,
pārceļoties uz citu dalībvalsti, un pārrobežu piekļuvi politiskajām
aktualitātēm, lai veicinātu vēlētāju aktivitāti un plašu demokrātisku
līdzdalību 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
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ES pilsoņu ikdienas dzīves vienkāršošana

Komisija...

Eiropieši 2014. gadā ceļoja uz citām ES dalībvalstīm 214 miljonus
reižu. 15 miljoni eiropiešu dzīvo citā ES valstī, jo tur strādā vai
mācās. Brīva pārvietošanās sniedz ES pilsoņiem iespējas ceļot,
mācīties, veikt uzņēmējdarbību, strādāt, iepirkties un dzīvot citās
ES valstīs.

7. Lesniegs priekšlikumu par “Vienotās digitālās vārtejas” izveidi,
lai sniegtu pilsoņiem vienkāršu tiešsaistes piekļuvi informācijai,
palīdzību un problēmu risināšanas pakalpojumus, kā arī iespēju
tiešsaistē veikt administratīvās procedūras pārrobežu situācijās,
savienojot attiecīgo ES un valsts līmeņa saturu un pakalpojumus
vienotā, lietotājam draudzīgā veidā. Izvērtēs arī iespēju samazināt
birokrātiju valsts pārvaldē, pieprasot pilsoņiem iesniegt informāciju
tikai vienu reizi.

Aptaujas liecina, ka jo īpaši jaunākie ES pilsoņi pārvietošanās
brīvību uzskata par vispozitīvāko ES sasniegumu. Viņi uzskata, ka
tā labvēlīgi ietekmē gan viņus personīgi, gan viņu valstu ekonomiku
kopumā: 71 % uzskata, ka cilvēku brīva pārvietošanās ES dod
vispārēju ieguvumu viņu valsts ekonomikai.
Tomēr eiropiešiem joprojām var būt grūti pārvietoties uz citu
ES valsti vai dzīvot tajā galvenokārt tādēļ, ka viņi saskaras ar
laikietilpīgām vai neskaidrām administratīvajām procedūrām,
informācijas trūkumu un grūtībām piekļūt privātiem pakalpojumiem.
Pilsoņi saskaras ar grūtībām arī, plānojot pārrobežu ceļojumus,
kuros izmantots vairāk nekā viens transporta veids (multimodāla
ceļošana). Viņi arī uzskata, ka ir grūti sazināties ar valsts iestādēm
un saņemt pārrobežu veselības aprūpi.

8. Turpmāk vienkāršos un veicinās multimodālu ceļošanu visā ES, lai
padarītu mobilitāti ES pilsoņiem efektīvāku un lietotājdraudzīgāku,
izmantojot ES mēroga multimodālus maršruta informācijas
pakalpojumus un uzlabojot sistēmu un pakalpojumu sadarbspēju
un saderību.

Drošības stiprināšana un vienlīdzības veicināšana

Komisija...

Eiropa saskaras ar sarežģītiem draudiem drošībai. Lielākā daļa
eiropiešu uzskata, ka to risināšanai vajadzīga intensīvāka kopīga ES
rīcība. Lai nodrošinātu brīvu pārvietošanos ES iekšienē, ir vajadzīgi
arī pasākumi, kas padarītu drošas ārējās robežas un apkarotu un
novērstu noziedzību. ES pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kas dzīvo vai
ceļo Eiropas Savienībā, dažreiz saskaras ar problēmām, izmantojot
savas personas apliecības un/vai uzturēšanās dokumentus, jo
īpaši, ja šiem dokumentiem nav pietiekamu aizsardzības elementu.

9. 2017. gada pirmajā ceturksnī pabeigs pētījumu par ES politikas
iespējām, kā uzlabot drošību ES pilsoņu personas apliecībām
un uzturēšanās dokumentiem ES pilsoņiem, kas dzīvo citā
dalībvalstī, un viņu ģimenes locekļiem, kam nav ES pilsonības.
Komisija izvērtēs nākamos soļus, viedokļus un to ietekmi, lai 2017.
gada beigās, iespējams, nāktu klajā ar likumdošanas iniciatīvu.

Kad ES pilsoņi izmanto savas ES tiesības uz konsulāro aizsardzību,
viņi visbiežāk (60 %) lūdz pagaidu ceļošanas dokumentus, lai
varētu atgriezties mājās. Esošie ES noteikumi, ar ko izveidoja
vienotu formātu šādiem pagaidu ceļošanas dokumentiem, ir spēkā
kopš 1996. gada un ir novecojuši.
Gandrīz visi eiropieši (96 %) uzskata, ka pret sievietēm vērsta
vardarbība ģimenē ir nepieņemama, tomēr tā joprojām ir plaši
sastopama. Bažas rada arī secinājumi par upuru vainošanu un
attieksmi pret piekrišanu.
Neraugoties uz centieniem samazināt diskrimināciju, salīdzinājumā
ar 2012. gadu ir būtiski pieaudzis to eiropiešu skaits, kuri apgalvo,
ka viņi ir saskārušies ar diskrimināciju vai uzmākšanos.

10. 2017. gadā izvērtēs, kā modernizēt noteikumus par nepārstāvēto
ES pilsoņu pagaidu ceļošanas dokumentiem, tostarp par ES
vienotā formāta aizsardzības elementiem, lai nodrošinātu,
ka pilsoņi var efektīvi izmantot savas tiesības uz konsulāro
aizsardzību.
11. 2017. gadā īstenos kampaņu, kas vērsta pret vardarbību pret
sievietēm un aktīvi atbalstīs to, ka Eiropas Savienība kopā ar
tās dalībvalstīm pievienojas Eiropas Padomes Konvencijai par
vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu
un apkarošanu (“Stambulas konvencijai”), kā arī nāks klajā
ar priekšlikumiem, lai risinātu problēmas saistībā ar darba un
privātās dzīves līdzsvaru strādājošām ģimenēm.
12. Rīkosies, lai uzlabotu sabiedrības atbalstu LGBTI personām visā
ES, īstenojot pasākumu sarakstu LGBTI līdztiesības sekmēšanai,
un aktīvi atbalstīs sarunu noslēgšanu attiecībā uz ierosināto
horizontālo direktīvu diskriminācijas novēršanai.
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