ES institūcijās
Sabiedrības iesaiste ir ļoti nozīmīga kvalitatīvam lēmumu pieņemšanas procesam
Eiropas Savienībā. Sabiedrībai piedaloties lēmumu pieņemšanas procesā, tiek nodrošināta
grupu interešu ievērošana un vajadzību apmierināšana visos varas līmeņos dažādu jomu
griezumā.
Sabiedrība var iesaistīties Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesos dažādos
veidos - gan kā indivīds, gan kā organizācijas vai institūcijas pārstāvis. Iesaisti ES lēmumu
pieņemšanas procesā iespējams īstenot dažādos līmeņos:




neformālais nacionālais/pārnacionālais līmenis - ES nevalstisko organizāciju
tīklojumi;
formālais nacionālais līmenis - ES dalībvalstu institūcijas: valdība, parlaments;
formālais pārnacionālais līmenis - ES institūcijas: Eiropas Komisija, Eiropas
Parlaments u.c.

Neatkarīgi no iesaistes līmeņa, līdzdalību var īstenot šādos veidos:








sniedzot viedokli, priekšlikumus NVO tīklojumiem un/vai atbildīgajām institūcijām
konkrētu izaicinājumu novēršanai;
rakstot vēstules NVO tīklojumiem, atbildīgajām institūcijām (gan nacionālajā, gan
pārnacionālajā līmenī) ar aicinājumiem uzlabot situāciju vai novērst noteiktus
apdraudējumus;
aktīvi iesaistīties darbā kādā no Eiropas Savienības NVO sadarbības tīkliem;
tiekoties ar Latviju pārstāvošiem politiķiem, amatpersonām Eiropas Savienībā;
kā indivīdam vai sabiedrības grupas interešu pārstāvim līdzdarbojoties ES tiesību
aktu izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā;
izsakot atbalstu vai protestu (mītiņi, demonstrācijas) kādai no ES politikām, tiesību
aktiem.
piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajās publiskajās apspriedēs par kādu no
politikas jautājumiem;

Apspriedes par ES dokumentiem
Eiropas Komisijas institūcijas regulāri izsludina sabiedrisku apspriedi kādā ES politikas
jomā. Sabiedriskā jeb publiskā apspriede nozīmē iespēju iedzīvotājiem, NVO, valsts
institūcijām sniegt viedokli par konkrēto EK dokumentu - parasti sauktu Zaļā grāmata.
Sabiedriskā apspriede ietver gan priekšlikumu izteikšanu, nosūtot tos atbildīgajam
ģenerāldirektorātam pa pastu kā vēstuli, gan viedokļa noskaidrošanu piedaloties
elektroniskajā aptaujā. Šobrīd ir izsludinātas sabiedriskās apspriedes par šādiem
dokumentiem:






lauksaimniecības un lauku attīstības jomā līdz 25.janvārim notiek apspriede par
Ietekmes novērtējumu priekšlikumiem attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku
līdz 2020.gadam.
veselības aizsardzības jomā līdz 28.janvārim var pagūt piedalīties apspriešanā par
aktīvu un veselīgu novecošanu - Eiropas inovācijas partnerība .
līdz 31.janvārim var sniegt komentārus Eiropas Komisijas Zaļo grāmatu Kā
nākotnē jāveidojas ES budžeta atbalstam Trešajām valstīm.
līdz 31. janvārim ikviens var piedalīties publiskajā apspriešanā Par secinājumiem,
kas izdarīti par ekonomisko un sociālo kohēziju. Apspriešanas mērķis ir rast idejas
un saņemt ierosinājumus par to, kā ES kohēzijas politika būtu jāpielāgo jauniem







izaicinājumiem un kā var uzlabot šīs politikas rezultātus, lai nākotnē tās ietekme
būtu vēl lielāka. Līdz ar to šī apspriešana Komisijai palīdzēs par turpmāko politiku
izstrādāt virkni priekšlikumu, kas tai jāiesniedz Padomē un Parlamentā. Turklāt šīs
apspriešanas rezultātus iekļaus laika posmam pēc 2013. gada paredzētās
likumdošanas paketes ietekmes novērtējumā.
vides jomā līdz 7.februārim notiek apspriede par ES kvotu izsoli trešajā posmā līdz
2013.gadam.
līdz 9.februārim iespējams piedalīties apspriešanā par Neformālās un ikdienējās
izglītības sekmēšanu un apstiprināšanu.
vides jomā līdz 15.februārim ikviens var izteikt savu vērtējumu par ES finanšu
instrumentu videi.
enerģētikas jomā līdz 21.februārim notiek apspriešana par ES enerģētikas
politikas ārējo dimensiju .
līdz 30.aprīlim esat aicināti sniegt viedokli par to, kā ES mazināt iedzīvotājiem
administratīvās formalitātes, veicinot publisku dokumentu apriti un civilstāvokļa
aktu atzīšanu .

Eiropas Komisija izsludinājusi sabiedriskās apspriedes par dažādiem dokumentiem šādās
nozarēs:
Attīstības sadarbība
Ārpolitika
Ekonomika
Enerģija un transports
ES Budžets
ES paplašināšanās
Humānā palīdzība
Iekšējais tirgus
Informācijas sabiedrība
Izglītība
Jaunatne
Konkurence
Kultūra
Lauksaimniecība
Muita

Nodarbinātība, sociālās lietas un
vienlīdzīgas iespējas
Nodokļu politika
Patērētāju tiesības
Pētniecība un tehnoloģijas
Reģionālā politika
Sabiedrības veselība
Sports
Tiesiskums
Trans-Eiropas tīklojums
Uzņēmējdarbība un industrija
Vide
Vispārējās un institūciju lietas
Zivsaimniecība un ūdens kultūra

