
Pilietis yra bendruomenės narys, turintis teises ir 
pareigas. Piliečiai vis geriau suvokia pilietiškumo 
ir dalyvavimo bendruomenės gyvenime prasmę. 
Demokratijai sustiprinti ypač svarbu, kad piliečiai 
aktyviai prisidėtų prie savo bendruomenės gyvenimo.

Dalyvaukite ES sprendimų priėmimo procese: 
www.eesc.europa.eu. 
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Dalyvavimas
Piliečiams sudarytos dalyvavimo 
galimybės, kad jų pačių ir 
bendrapiliečių gyvenimas 
vietoje, šalyje ir Europoje 
būtų geresnis. Viena iš svarbių 
dalyvavimo valdyme formų yra 
balsavimas; be to, esama daug 
kitų būdų būti aktyviais darbe, 
mokykloje, pilietinės visuomenės 
organizacijose ir kt.

valDymas
Piliečiai turi teisę žinoti, kodėl, kaip ir kur priimami sprendimai. Jie 
taip pat gali kelti savo kandidatūrą rinkimuose ir aktyviau įsitraukti į 
bendruomenės gyvenimą. 

investicijos į ateitį
Informuoti ir aktyvūs piliečiai 
skatina visuomenę rinktis tvaresnį 
gyvenimo būdą, kad tai, kaip 
tenkinami kasdieniai poreikiai, 
nekeltų grėsmės ateities kartų 
galimybėms patenkinti savo 
poreikius. 

laisvė ir pagarba kitiems
Visuomenę praturtina kultūrų, nuomonių, 
lyčių ir pan. įvairovė. Piliečiams suteikta 
nemažai laisvių, pavyzdžiui, minties laisvė, 
saviraiškos ir informacijos laisvė, susirinkimų ir 
asociacijos laisvė. Šios teisės piliečiams suteikia 
galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime. 

informavimas
Informuoti piliečiai gali labiau įsitraukti į bendruomenės 
gyvenimą. 

Išsamesnę informaciją, pagalbą ir patarimus ES piliečių ir įmonių 
teisių ES klausimais galima rasti: http://europa.eu/youreurope. 

pasaulio piliečiai
Pasauliniai iššūkiai gali būti įveikti tik 
bendradarbiaujant su kitais. Atsakingai elgtis 
visų pirma turi pavieniai piliečiai, o vėliau turi 
būti imamasi veiksmų vietos ir tarptautiniu 
lygmeniu. 

integracija
Visiems piliečiams, 
neatsižvelgiant į amžių, 
lytį, negalią, kilmę ir pan., 
turi būti užtikrintos lygios 
galimybės visapusiškai 
dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir įnešti savo indėlį.

kartų soliDarumas
Visuomenės pagrindas – bendruomenėje 
vykstantys įvairių kartų atstovų mainai ir 
solidarumas. 

Švietimas
Vaikai apie pilietiškumą sužino iš 
savo tėvų ir mokytojų. Tėvai jiems 
gali būti pavyzdžiu, o mokykla – 
padėti įgyti daugiau patirties ir 
pagilinti žinias.

Europos sąjungos piliEtybė  
ES pagrindinių teisių chartija užtikrina ES piliečių teises, įskaitant teisę: 
• laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, 
• balsuoti ir būti kandidatu Europos Parlamento ir vietos savivaldos rinkimuose, 
• naudotis bet kurios kitos valstybės narės diplomatine ir konsuline apsauga,
• pateikti peticiją Europos Parlamentui ir kreiptis į Europos ombudsmeną su skundu.
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