ZA5443

Flash Eurobarometer 294
(European Union Citizenship)
Country Specific Questionnaire
Lithuania

FLASH EUROBAROMETER
ON CITIZENSHIP OF THE EUROPEAN UNION

Q1. Ši apklausa yra apie Europos Sąjungos pilietybę. Ar Jūs esate girdėjęs sąvoką ‘‘Europos
Sąjungos pilietis’’ ?
[SKAITYTI‐TIK VIENAS ATSAKYMAS]

‐

Taip, ir Jūs žinote, ką ji reiškia ........................................................... 1

‐

Taip, Jūs ją girdėjote, bet nesate tikras (tikra), ką ji reiškia ............... 2

‐

Ne, nesate girdėjęs (girdėjusi) sąvokos ‘‘Europos Sąjungos

pilietis’’ ...................................................................................................... 3
‐

[N/N] ................................................................................................... 9

Q2. Ar Jūs jaučiatės gerai informuotas apie savo, kaip Europos Sąjungos piliečio, teises ?
[SKAITYTI‐TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐

Labai gerai informuotas ..................................................................... 1

‐

Gerai informuotas .............................................................................. 2

‐

Nelabai gerai informuotas................................................................. 3

‐

Visiškai neinformuotas ....................................................................... 4

‐

[N/N] .................................................................................................. 9

Q3. Apie kiekvieną teiginį, kurį aš perskaitysiu, pasakykite, ar, jūsų nuomone, jis yra
teisingas ar klaidingas
[SKAITYTI‐VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
‐ Teisingas ..................................................................................... 1
‐ Klaidingas ................................................................................... 2
‐ [N/N] ........................................................................................... 9

A. Jūs turite pateikti prašymą, kad taptumėte Europos Sąjungos piliečiu .......................1 2 9
B. Vienu metu jūs esate ir Europos Sąjungos, ir Lietuvos pilietis........................................1 2 9
C. Jei jūs norite, jūs galite apsipręsti nebūti Europos Sąjungos piliečiu ............................1 2 9

Q4. Iš tikrųjų, visi šalių narių piliečiai yra Europos Sąjungos piliečiai jau nuo 1992 metų. Jūsų
nuomone, kokias teises turi Europos Sąjungos piliečiai ?
[SKAITYTI‐VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
‐ Taip ............................................................................................. 1
‐ Ne ............................................................................................... 2
‐ [N/N] ........................................................................................... 9

A. Jis/ji turi teisę gyventi bet kurioje Europos Sąjungos šalyje narėje, su tam tikromis
sąlygomis ..................................................................................................................... 1 2 9
B. Jis/ji turi teisę įgyti bet kurios šalies narės pilietybę, kurioje jis gyveno ne mažiau nei
5 metus ........................................................................................................................ 1 2 9
C. Jis/ji turi turi teisę pateikti skundą Europos Komisijai, Europos Parlamentui
ar Europos Ombudsmenui. ..................................................................................... 1 2 9
D. Gyvendamas kitoje šalyje narėje, jis/ji turi teisę, kad su juo/ja būtų elgiamasi lygiai
taip pat, kaip ir tos šalies piliečiu .................................................................................. 1 2 9
E. Būdamas/a už ES ribų, jis/jituri teisę prašyti pagalbos kitų ES šalių narių
ambasadose, jei jo/jos šalis ten neturi ambasados. .................................................1 2 9
F. Jis/ji turi teisę dalyvauti Piliečių iniciatyvoje, ne mažiau nei 1 milijono ES piliečių
pasirašyto prašymo forma, raginančio Europos Komisiją siūlyti naujas politikos
priemones ..................................................................................................................... 1 2 9

Q5. Jeigu jūs esate šalyje, kurioje Lietuva neturi ambasados, kaip ES pilietis/ė jūs turite teisę
gauti paramą iš bet kurios kitos ES šalies narės ambasados Paramos pobūdis/lygis, kurią gausite
priklausys nuo to, į kurią ambasadą kreipsitės. Su kuriuo iš šių teiginių jūs labiau sutinkate:
[SKAITYTI‐TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐

Kiekviena ambasada turėtų apibrėžti, kokio pobūdžio

paramą ji suteikia AR ............................................................................... 1
‐

Kiekviena ambasada turėtų suteikti bent minimalią pagalbą

AR 2
‐

Kiekviena ambasada turėtų suteikti būtent tokio pobūdžio

pagalbą, kurią aš gaučiau iš savo šalies ambasados .............................. 3
‐

[N/N] ................................................................................................... 9

Q6. Ar, jūs manote, kad tuo atveju, kai ES piliečių šeimos nariai nėra ES šalies narės piliečiai, ar jie
turėtų turėti teisę gauti pagalbą iš ES šalių narių ambasadų tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ES
piliečiai?
[SKAITYTI‐TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Taip ............................................................................................ 1
‐ Ne ............................................................................................... 2
‐ [N/N] ........................................................................................... 9
D1. Lytis
(NEKLAUSTI‐ PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
Vyras ................................................................................ 1
Moteris ............................................................................ 2

D2. Kiek Jums metų?
[_][_] metų
[ 9 9 ] [ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]

D3. Kiek Jums buvo metų, kai Jūs baigėte mokslus dieniniame skyriuje?
(Įrašykite AMŽIŲ, KADA RESPONDENTAS PABAIGĖ MOKSLUS)
[_][_] metų
[ 9 9 ] [ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]
[ 0 1 ] [NIEKADA NESIMOKĖ DIENINIAME SKYRIUJE]
[ 0 0 ] [TEBESIMOKO DIENINIAME SKYRIUJE]

D4. Kalbant apie Jūsų dabartinį užsiėmimą, Jūs esate pats sau darbdavys, samdomas darbuotojas,
darbininkas ar nedirbate? Ar tai reiškia, kad Jūs esate...
[JEIGU RESPONDENTAS NURODĖ SAVO UŽSIĖMIMĄ , TOLIAU SKAITYTI ATITINKAMUS
ATSAKYMŲ VARIANTUS ‐ TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Pats sau darbdavys
Æ i.e. :
‐ ūkininkas, miškininkas, žvejys ................................... 11
‐ parduotuvės savininkas, amatininkas ....................... 12
‐ specialistas (teisininkas, medikas, finansininkas, architektas,...)
..................................................................................... 13
‐ kompanijos vadovas .................................................. 14
‐ kita ............................................................................. 15
‐ Samdomas Darbuotojas
Æ i.e. :
‐ specialistas (samdomas gydytojas, teisininkas, finansininkas, architektas)
....................................................................................... 21
‐ vadovaujantis darbuotojas, direktorius arba aukščiausio kygio vadovas
..................................................................................... 22
‐ vidutinio lygio vadovas .............................................. 23
‐ Valstybės tarnautojas ................................................ 24
‐ biuro tarnautojas ....................................................... 25

‐ kitas samdomas darbuotojas (pardavėjas, medicinos sesuo, t.t. ...)
..................................................................................... 26
‐ kita
........................................................... 27
‐ Darbininkas
Æ i.e. :
‐ darbų vykdytojas/brigadininkas (meistras, t.t. ...) .... 31
‐ Darbininkas ........................................................... 32
‐ nekvalifikuotas darbininkas ....................................... 33
‐ kita
........................................................... 34
‐ nedirbate
Æ i.e. :
‐ namų šeimininkė (‐as) ............................................... 41
‐ mokosi (dieniniame skyriuje) .................................... 42
‐ pensininkas ............................................................... 43
‐ ieško darbo ................................................................ 44
‐ kita ............................................................................. 45
‐ (Atsisakė) ..................................................................................... 99
D6.

Ar Jūs gyvenate...?
‐
‐
-

Sostinė ............................................................................................... 1
Kitas miestas...................................................................................... 2
kaimas............................................................................................ ... 3
(Atsisakė) .......................................................................................... 9

