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Piliečių įgalinimas ir jų teisių gynimas
ES pilietybė yra reikšmingas Europos projekto pasiekimas. Ji nepakeičia valstybinės pilietybės: esate Europos pilietis, jei esate
bet kurios iš 27 valstybių narių pilietis. Būdamas ES pilietis, galite mėgautis laisvu judėjimu ES, taip pat politinėmis ir demokratinėmis teisėmis, pavyzdžiui, balsavimu Europos Parlamente.
ES pilietybės ataskaita
Kas trejus metus Komisija pateikia ataskaitą apie tai, kaip ES piliečiai gali mėgautis kasdienio gyvenimo teisėmis dirbant,
keliaujant, studijuojant ar dalyvaujant demokratiniame ES gyvenime. 2020 metų pilietybės ataskaita aiškiai rodo, kad ES
piliečiai vis dažniau naudojasi savo teisėmis. Tai matoma, pavyzdžiui, didėjančiame rinkėjų aktyvume. Tuo pat metu kyla
naujų iššūkių, ypač COVID-19 pandemijos protrūkio kontekste. Žinojimas, kad esate ES pilietis, yra pirmas žingsnis geresnio
pasinaudojimo savo teisėmis link.
Iliustracija 1 – kiek suprantama „Europos Sąjungos piliečio“ sąvoka (% – EU)
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Demokratinis dalyvavimas, įgalinimas ir įtrauktis
Demokratinės valstybės yra priklausomos nuo jos piliečių dalyvavimo
procesuose. Kaip parodė 2019 metų
Europos Parlamento rinkimai, europiečiai vis labiau naudojasi savo rinkimų teisėmis.

Iliustracija 2 – Rinkėjų aktyvumas Europos Parlamento rinkimuose (2004–2019)
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Šaltinis: Europos Parlamentas bendradarbiaujant su „Kantar“

Siekdama toliau stiprinti demokratinį dalyvavimą ir įtrauktį, Komisija žada...
Atnaujinti ES taisykles mobilių ES piliečių balsavimo teisėms savivaldybės ir Europos rinkimuose.
G
 laudžiau dirbti su Europos rinkimų bendradarbiavimo tinklu.
R
 emti nepriklausomą rinkimų stebėjimą.
R
 emti patariamąją demokratiją ir skatinti piliečių dalyvavimą ES teisėkūros procese.
R
 emti ES piliečių įtrauktį į ES visuomenę.
Didinti supratimą apie ryšio tarp kultūrinių veiklų, tolerancijos ir demokratinio dalyvavimo svarbą.

Laisvo judėjimo palengvinimas ir kasdienio gyvenimo
supaprastinimas
ES piliečiai labiausiai vertina judėjimo laisvę,
kuri leidžia bet kuriam ES piliečiui gyventi,
dirbti ar studijuoti bet kurioje valstybėje
narėje.

Iliustracija 3 – Laisvas ES piliečių judėjimas Europos Sąjungoje teikia
bendrą naudą (mūsų valstybės) ekonomikai (% – ES)
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Siekdama palengvinti laisvą judėjimą ir supaprastinti kasdienį gyvenimą, Komisija žada...
A
 tnaujinti ES laisvo judėjimo gaires atsižvelgiant į priemones, kurių imtasi dėl susirūpinimo visuomenės sveikata ir šeimų įvairove („vaivorykštinės šeimos“).
S
 katinti tarpvalstybinių e. valdžios ir e. verslo sprendimų įtraukimą į naujai išduodamas asmens
tapatybės korteles.
G
 inti JK gyvenančių ES piliečių teises pagal išstojimo susitarimą.
R
 emti kelionių planavimo, apimančio kelias transporto rūšis, vystymąsi.
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Europos pilietybės skatinimas ir apsauga
Per pastaruosius tris dešimtmečius daugiau
nei 10 milijonų žmonių dalyvavo „Erasmus+“
ir jos pirmtakių programose, kurdami ryšius
ir bendrą tapatybę visoje ES.

ES pilietybė yra mūsų bendros europinės tapatybės simbolis, paremtas lygybe, nediskriminacija ir įtrauktimi. ES
pilietybės vertybių ir integralumo rėmimas ir gynimas yra
ypač svarbūs.

Siekdama ginti ir remti ES pilietybę, Komisija žada...
T oliau stebėti ir atitinkamai reaguoti į ES pilietybės „auksinių pasų schemas“.
S
 iūlyti naujas lygybės ir kovos su diskriminacija priemones.
S
 katinti Europos identiteto jausmą tarp jaunų žmonių per ERASMUS+ programą, Europos solidarumo korpusą ir Jeano Monnet veiksmus.
S
 tebėti COVID-19 krizės metu taikytų ribojančių priemonių poveikį ES pilietybės teisėms ir
sąžiningoms demokratinėms diskusijoms.

Saugoti ES piliečius krizių metu
Nuo 2020 m. vasario iki gegužės valstybės
narės, remiamos Europos Komisijos ir Europos
išorės veiksmų tarnybos, susigrąžino daugiau
nei 600 000 Europos piliečių, kuriems visame
pasaulyje buvo taikomi kelionių apribojimai.

COVID-19 pandemija, nors ir skirtingai, paveikė mus visus.
Pandemija taip pat išryškino esamą nelygybę mūsų visuomenėje. Europa atsakė daugeliu lygių, įtraukdama nacionalines vyriausybes, pramonę ir pilietinę visuomenę.

Siekdama apsaugoti ES piliečius krizių metu, Komisija žada...
T oliau kurti stiprią Europos sveikatos sąjungą ir kartu su valstybėmis narėmis įgyvendinti ES
strategiją dėl COVID-19 vakcinų.
P
 eržiūrėti ES konsulinės apsaugos taisykles tam, kad būtų pagerintos ES ir valstybių narių
galimybės apsaugoti Europos piliečius krizės metu.
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