
Pilsonis ir sabiedrības loceklis, kam ir gan tiesības, gan 
pienākumi. Iedzīvotāju izpratne par pilsoniskumu un 
iesaistīšanos sabiedrības norisēs pakāpeniski palielinās. 
Demokrātijas nodrošināšanai ļoti svarīga ir pilsoņu 
piedalīšanās savas kopienas dzīvē.

Iesaistīties ES lēmumu pieņemšanā:  
www.eesc.europa.eu 
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LīdzdaLība
Iedzīvotājiem iespējams iesaistīties 
dažādās norisēs, lai vietējā, valsts 
un Eiropas līmenī uzlabotu gan 
savu, gan pārējo līdzpilsoņu 
dzīvi. Svarīgs veids līdzdalībai 
pārvaldībā ir balsošana, bet ir vēl 
daudzi citi veidi līdzdalībai darbā, 
skolā, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijās u. c.

PārvaLdība
Pilsoņiem ir tiesības zināt, kādēļ, kā un kur tiek pieņemti lēmumi. 
Viņi var arī kandidēt vēlēšanās un aktīvāk iekļauties savas 
kopienas dzīvē. 

IeguLdījums 
sabIedrības 
nākotneI
Informēti un aktīvi pilsoņi cenšas 
ieviest sabiedrībā ilgtspējīgāku 
dzīves veidu, lai viņu pašu 
ikdienas vajadzību nodrošināšana 
neapdraudētu turpmāko paaudžu 
iespējas attiecīgi nodrošināt savas 
vajadzības. 

brīvība un cIeņa Pret cItIem
Kultūras, viedokļu, dzimumu utt. dažādība 
bagātina sabiedrību. Pilsoņiem ir garantētas 
dažāda veida brīvības, tostarp domas brīvība, 
vārda un informācijas brīvība, un pulcēšanās 
un biedrošanās brīvība. Minētās brīvības dod 
viņiem iespēju iekļauties sabiedrībā. 

Informēšana
Informēti iedzīvotāji spēj labāk iesaistīties kopienas dzīvē. 

Informācija, palīdzība un konsultācija par ES tiesībām ES 
valstspiederīgajiem un uzņēmumiem atrodama vietnē  
http://europa.eu/youreurope. 

PasauLes PILsoņI
Globāla mēroga problēmas iespējams atrisināt, 
vienīgi sadarbojoties ar pārējiem. Atbildīga 
rīcība sākas indivīda līmenī un turpinās ar 
vietēja un starptautiska mēroga pasākumu 
starpniecību. 

IntegrācIja
Visiem pilsoņiem neatkarīgi 
no vecuma, dzimuma, 
invaliditātes, izcelsmes utt. 
jābūt vienlīdzīgām iespējām 
pilnībā piedalīties un sniegt 
ieguldījumu sabiedrības 
dzīvē.

Paaudžu soLIdarItāte
Sabiedrība balstās uz kopienas paaudžu 
viedokļu apmaiņu un solidaritāti. 

IzgLītība
Bērni par pilsonību uzzina no 
saviem vecākiem un skolā. Vecāki 
var būt piemērs, un izglītība var 
palīdzēt bērniem iegūt padziļinātas 
zināšanas un pieredzi.

Eiropas saviEnības pilsonība  
ES Pamattiesību hartā ir garantētas ES pilsoņu tiesības, tai skaitā tiesības 
• brīvi pārvietoties un pastāvīgi uzturēties ES teritorijā; 
• balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās; 
• tiesības uz diplomātisko un konsulāro aizsardzību visās ES dalībvalstīs; 
• iesniegt lūgumrakstus Eiropas Parlamentam un sūdzības Eiropas Ombudam.
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