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Įžanginis žodis

Pasiekti, kad Europos Sąjunga būtų demokratiškesnė ir
skaidresnė, yra vienas iš J.-C. Junckerio vadovaujamos
Komisijos prioritetų. Būtent todėl Europos piliečių
iniciatyva itin svarbi – ji suteikia Europos piliečiams
progą labai konkrečiai kelti jiems rūpimus klausimus ir
paveikti Europos politikos ir teisėkūros darbotvarkę.
2015 m. kovo 31 d. Komisija paskelbė pirmą šios
priemonės įgyvendinimo ataskaitą. Vos po trejų
piliečių iniciatyvos egzistavimo metų iš faktų matyti plačiosios visuomenės
susidomėjimas. Apie šeši milijonai piliečių jau pasinaudojo savo nauja teise,
o trims iniciatyvoms pavyko surinkti daugiau kaip milijoną parašų. Vis dėlto
suprantame, kad kai kuriuos aspektus dar galima gerinti, tad pradėjome
svarstyti galimybes priemonę patobulinti. Į šį procesą ketiname įtraukti visus
susijusius suinteresuotuosius subjektus.
Kaip pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už piliečių
iniciatyvos įgyvendinimą, ir kaip buvęs Konvento dėl Europos ateities, kuriame
kilo tokios priemonės sukūrimo idėja, narys, manau, kad piliečių iniciatyva
tikrai gali piliečiams padėti pajusti stipresnį ryšį su Europa. Esu įsitikinęs, kad
piliečių iniciatyva gali daryti realų poveikį politiniam sprendimų priėmimo
procesui ir kad iniciatyvų paskatinti vieši debatai patys savaime yra vertybė.
Žinoma, padaryta dar ne viskas. Pernelyg daug piliečių vis dar nežino apie šios
priemonės galimybes arba juos gąsdina tai, kad ji atrodo sudėtinga. Tikimės,
kad šis vadovas apie ją suteiks geresnės informacijos ir paskatins piliečius
dalyvauti.
Frans TIMMERMANS
Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas
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Kas yra Europos piliečių iniciatyva?
Europos piliečių iniciatyva sudaro galimybę 1 mln. ES piliečių iš ne mažiau kaip
septynių ES šalių paraginti Europos Komisiją siūlyti teisės aktą ES kompetencijai
priklausančiais klausimais.
Tai ES sutartyse įtvirtinta teisė.
Piliečių iniciatyvos taisyklės ir procedūros nustatytos 2011 m. vasarį Europos
Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos priimtame ES reglamente1.

Kas gali būti siūloma kaip Europos piliečių iniciatyva?
Piliečių iniciatyva Europos Komisija turi būti raginama siūlyti teisės aktą tų sričių,
kuriose ji turi įgaliojimus tai daryti, pavyzdžiui, aplinkos, žemės ūkio, transporto,
visuomenės sveikatos sričių.

Kas gali rengti Europos piliečių iniciatyvą?
Rengti iniciatyvas gali visi ES piliečiai (valstybių narių piliečiai), sulaukę amžiaus,
nuo kurio galima balsuoti2 Europos Parlamento rinkimuose (18 metų visose
šalyse, išskyrus Austriją, kurioje balsuoti galima nuo 16 metų). Tačiau iš pradžių
jie turi sudaryti piliečių komitetą bent iš septynių ES piliečių, gyvenančių bent
septyniose skirtingose ES šalyse.
Piliečių komitetas atsako už iniciatyvos tvarkymą visos procedūros metu.
Piliečių iniciatyvų negali imtis organizacijos. Tačiau jos iniciatyvas gali reklamuoti
ar remti su sąlyga, kad tai darys visiškai skaidriai.

1

2
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2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:LT:PDF).
Nėra būtina, kad piliečiai būtų įtraukti į rinkėjų sąrašus, jie tiesiog turi būti sulaukę reikiamo amžiaus.

Esate ES ( jos valstybės narės) pilietis ar pilietė, sulaukęs (-usi) amžiaus,
nuo kurio galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, ir norite pritarti
iniciatyvai?
Tam reikia užpildyti iniciatyvos organizatorių teikiamą specialią pritarimo
pareiškimo formą, kuri gali būti popierinė arba internetinė ( jei šiuo tikslu
organizatoriai yra sukūrę interneto svetainę).
Forma turėtų atitikti Reglamente dėl piliečių iniciatyvos pateiktą modelį ir joje
turėtų būti visa reikiama informacija apie iniciatyvą (pavadinimas, dalykas,
tikslai ir t. t.) bei tos iniciatyvos Komisijos registracijos numeris. Jei pageidaujate,
galite patikrinti, ar iniciatyva užregistruota Komisijos svetainėje.
Kokią asmeninę informaciją turite nurodyti šioje formoje, priklauso nuo jūsų
valstybės narės (valstybės narės, kurios pilietis esate, arba valstybės narės,
kurioje gyvenate). Prašoma nurodyti tokius duomenis, kokie, kiekvienos ES
valstybės narės manymu, yra būtini siekiant patikrinti pritarimo pareiškimą.
Jeigu gyvenate vienoje ES šalyje ir esate kitos ES šalies pilietis arba jei esate
kelių ES šalių pilietis, galbūt galėsite pasirinkti vieną iš šių šalių priklausomai
nuo to, kokius duomenis jos reikalauja nurodyti.
Bet kuriuo atveju pasirašyti iniciatyvą galite tik vieną kartą.
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Popierinė forma
›› Pildykite atitinkamos savo ES šalies formą.
›› Nurodykite reikiamą informaciją (priklausomai nuo šalies).
›› Pasirašykite formą ir grąžinkite ją organizatoriams.

Internetinė forma
›› Susiraskite organizatorių interneto svetainę ( jos nuorodą rasite
Komisijos interneto svetainės iniciatyvos puslapyje).
›› Įsitikinkite, kad organizatorių naudojamai internetinei pritarimo
pareiškimų rinkimo sistemai valstybės narės kompetentinga
institucija išdavė sertifikatą (organizatoriai savo svetainėje privalo
paskelbti sertifikato kopiją). Tai svarbu siekiant užtikrinti, kad jūsų
duomenys būtų apsaugoti ir kad jais nebūtų naudojamasi jokiais
neteisėtais tikslais.
›› Nurodykite reikiamą informaciją, kurios reikalauja jūsų šalis.
›› Teikiant pritarimo pareiškimą internetu jo pasirašyti naudojantis
elektroniniu parašu nereikia.

Surinkę pakankamai pritarimo pareiškimų, organizatoriai juos nusiųs
kompetentingoms nacionalinėms institucijoms patikrinti.
Reikalaujama, kad organizatoriai ir nacionalinės institucijos apsaugotų jūsų
duomenis, tad viešai skelbti pasirašiusių asmenų sąrašo jie negali. Daugiau
informacijos apie tai, kaip bus tvarkomi jūsų duomenys, rasite skyriuje „Kaip
apsaugomi pasirašiusių asmenų duomenys?“
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Du pritarimo pareiškimo formų (kurios turi būti pasirašomos popieriuje)
pavyzdžiai
SUOMIJA

PRITARIMO EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVAI PAREIŠKIMO FORMA
Privaloma pildyti visus šios formos langelius, nebent būtų nustatyta kitaip.

1. Visi pasirašiusieji šią formą yra šios šalies gyventojai ar piliečiai: SUOMIJA
2. Europos Komisijos registracijos numeris:
3. Registracijos data:
4. Europos Komisijos registre užregistruotos šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas:
5. Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas:
6. Dalykas:

nizatoriai
Pildo orga

7. Pagrindiniai tikslai:
8. Registruotų atstovų ryšiams vardai, pavardės ir el. pašto adresai:
9. Kitų registruotų organizatorių vardai ir pavardės:
10. Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė (jei yra):

DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS PILDO PASIRAŠANTIEJI
„Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai dar nesu pritaręs.“

VISI VARDAI

PAVARDĖS

NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS ŠALIS

GIMIMO DATA

PILIETYBĖ

DATA IR PARAŠAS(1)

i
irašiusiej

Pildo pas

(1) Pasirašyti neprivaloma, jei forma pateikiama elektroniniu būdu per Reglamento (ES) Nr. 211/2011 6 straipsnyje minėtą internetinę pritarimo pareiškimų
rinkimo sistemą.
Privatumo pareiškimas: pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo 10 straipsnį su pasiūlytos iniciatyvos organizatoriams šioje formoje pateiktais asmens duomenimis kompetentingos institucijos galės susipažinti tik siekdamos patikrinti ir
patvirtinti gautų galiojančių pritarimo šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai pareiškimų skaičių (žr. 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių
iniciatyvos 8 straipsnį) ir prireikus jie bus toliau tvarkomi administracinio ar teisinio proceso, susijusio su šia pasiūlyta piliečių iniciatyva, tikslu (žr. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 12 straipsnį).
Duomenys negali būti naudojami jokiu kitu tikslu. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Visi pritarimo pareiškimai sunaikinami vėliausiai per 18 mėnesių
nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos arba, administracinio ar teisinio proceso atveju, vėliausiai per savaitę po minėto proceso baigimo dienos.

AUSTRIJA

PRITARIMO EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVAI PAREIŠKIMO FORMA
Privaloma pildyti visus šios formos langelius, nebent būtų nustatyta kitaip.

1. Visi pasirašiusieji šią formą turi šių šalių suteiktą asmens tapatybės dokumento numerį: AUSTRIJA

Žr. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 III priedo C dalį dėl asmens tapatybės dokumento numerio, iš kurių vieną privaloma pateikti.

2. Europos Komisijos registracijos numeris:
3. Registracijos data:
4. Europos Komisijos registre užregistruotos šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas:
5. Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas:
6. Dalykas:
7. Pagrindiniai tikslai:

nizatoriai
Pildo orga

8. Registruotų atstovų ryšiams vardai, pavardės ir el. pašto adresai:
9. Kitų registruotų organizatorių vardai ir pavardės:
10. Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė (jei yra):

DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS PILDO PASIRAŠANTIEJI
„Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai dar nesu pritaręs.“

VISI VARDAI

PAVARDĖS

GYVENAMOJI VIETA
(gatvė, namo (buto) numeris,
pašto kodas, miestas, šalis)

GIMIMO
DATA
IR VIETA

PILIETYBĖ

ASMENS
TAPATYBĖS DOKUMENTO
TIPAS IR NUMERIS

DATA IR
PARAŠAS(1)

i
irašiusiej

Pildo pas

(1) Pasirašyti neprivaloma, jei forma pateikiama elektroniniu būdu per Reglamento (ES) Nr. 211/2011 6 straipsnyje minėtą internetinę pritarimo pareiškimų
rinkimo sistemą.

10

Privatumo pareiškimas: pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo 10 straipsnį su pasiūlytos iniciatyvos organizatoriams šioje formoje pateiktais asmens duomenimis kompetentingos institucijos galės susipažinti tik siekdamos patikrinti ir
patvirtinti gautų galiojančių pritarimo šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai pareiškimų skaičių (žr. 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių
iniciatyvos 8 straipsnį) ir prireikus jie bus toliau tvarkomi administracinio ar teisinio proceso, susijusio su pasiūlyta piliečių iniciatyva, tikslu (žr. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 12 straipsnį).
Duomenys negali būti naudojami jokiu kitu tikslu. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Visi pritarimo pareiškimai sunaikinami vėliausiai per 18 mėnesių
nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos arba, administracinio ar teisinio proceso atveju, vėliausiai per savaitę po minėto proceso baigimo dienos.

Visos procedūros metu visi dalyviai privalo laikytis galiojančių teisės aktų dėl
asmens duomenų apsaugos4. Visų pirma prieš organizatoriams pradedant rinkti
pritarimo pareiškimus jiems gali reikėti apie tai pranešti duomenų apsaugos
institucijai (-oms)5 ES šalyje (-yse), kurioje (-iose) duomenys bus tvarkomi.
Be to, Reglamente dėl piliečių iniciatyvos yra konkretesnių nuostatų dėl
duomenų apsaugos.

Organizatoriai privalo:
›› imtis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių asmens
duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba
nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo
ar prieigos, ypač tais atvejais, kai tvarkomi duomenys perduodami
tinklu, ir nuo bet kokių kitų neteisėtų tvarkymo būdų;
›› užtikrinti, kad surinkti asmens duomenys būtų naudojami tik
pritarimo konkrečiai iniciatyvai ir jokiais kitais tikslais;
›› sunaikinti visus pritarimo pareiškimus ir jų kopijas per vieną iš šių
laikotarpių (tą, kuris pasibaigs anksčiau): arba praėjus ne daugiau
kaip vienam mėnesiui nuo jų iniciatyvos pateikimo Komisijai, arba
praėjus ne daugiau kaip 18 mėn. nuo jos registracijos dienos6.
Piliečių iniciatyvos organizatoriai yra atsakingi ir gali būti traukiami baudžiamojon
atsakomybėn, jei jie nesilaiko Reglamento dėl piliečių iniciatyvos nuostatų, visų
pirma jei nesąžiningai naudoja duomenis.

Nacionalinės institucijos taip pat privalo:
›› naudoti asmens duomenis tik siekdamos patikrinti pritarimo
pareiškimus;
›› sunaikinti visus pritarimo pareiškimus ir jų kopijas praėjus ne daugiau
kaip vienam mėnesiui nuo galiojančių pritarimo pareiškimų skaičiaus
patvirtinimo dienos6.

4
5
6
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Direktyva 95/46/EB grindžiami teisės aktai.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
Pritarimo pareiškimus prireikus galima saugoti ilgiau negu nurodyta pirmiau, jei vyksta su piliečių iniciatyva
susijęs teisinis ar administracinis procesas. Tokiu atveju organizatoriai turi sunaikinti visus pritarimo pareiškimus
ir jų kopijas vėliausiai per vieną savaitę nuo minėto proceso baigimo priimant galutinį sprendimą dienos.

Sąlygos
Registracija nėra automatiška. Prieš tai, kai iniciatyva bus oficialiai
užregistruota ir paskelbta svetainėje, pirmiausia Komisija per 2 mėn.
patikrins, ar:
›› buvo sudarytas piliečių komitetas ir paskirti kontaktiniai asmenys;
›› nėra taip, kad iniciatyva akivaizdžiai nepriklauso Komisijos
kompetencijai pateikti teisės akto pasiūlymą siekiant įgyvendinti ES
sutartis;
›› iniciatyva nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ar ji nėra lengvabūdiška
arba nepagrįsta;
›› iniciatyva akivaizdžiai neprieštarauja ES vertybėms, nustatytoms ES
sutartimis11.
Kai jūsų iniciatyva bus užregistruota, jūsų atstovas ir jo pavaduotojas įgis
prieigą prie apsaugotos paskyros Komisijos interneto svetainėje. Naudodamiesi
šia paskyra jie galės sužinoti apie tolesnius procedūros etapus ir rūpintis visos
su iniciatyva susijusios medžiagos teikimu Komisijai.
Per šią paskyrą visų pirma galite teikti savo iniciatyvos vertimus į kitas
oficialiąsias ES kalbas. Turėtumėte siekti užtikrinti, kad vertimai būtų tikslūs. Jei
Komisija pastebės akivaizdžių ir didelių prasmės skirtumų, vertimai skelbiami
nebus.
Be to, turite reguliariai teikti naujausią informaciją apie visas kiekvieno rėmėjo
skiriamas ne mažesnes kaip 500 eurų per metus sumas arba tokios vertės
paramą jūsų iniciatyvai.
Pastaba. – Užregistruotą iniciatyvą organizatoriai gali atsiimti bet kada prieš siųsdami pritarimo
pareiškimus patikrinti nacionalinei institucijai. Atsiėmimas yra neatšaukiamas. Jei
iniciatyvą atsiimsite, šio veiksmo nebus galima atšaukti, o visi surinkti pritarimo
pareiškimai taps negaliojančiais. Atsiimtas iniciatyvas ( jos bus taip pažymėtos)
bus galima matyti Komisijos svetainėje archyvuotų iniciatyvų skyriuje.
– Skaidrumo sumetimais pasiūlytų iniciatyvų, kurias atsisakyta registruoti, taip pat
Komisijos sprendimų, kuriuose atsisakymas atitinkamai pagrindžiamas, tekstus
taip pat galima rasti Komisijos interneto svetainėje:			
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered?lg=lt
11

18

Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnis: „Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui,
laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių
asmenų teises. Šios vertybės yra bendros valstybėms narėms, gyvenančioms visuomenėje, kurioje vyrauja
pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė.“

nė
Nacionali
r
e
p
atsako

institucija

1 mėn.

Gaukite savo internetinės pritarimo pareiškimų
rinkimo sistemos atitikties sertifikatą
Jei pritarimo pareiškimus norite rinkti internetu, turite sukurti tam tikrus
reikalavimus atitinkančią internetinę sistemą.
Sistema turi būti užtikrinama, kad:
›› pritarimo pareiškimus galėtų teikti tik žmonės, o ne kompiuterinės
programos;
›› internetu teikiami duomenys būtų renkami ir laikomi saugiai;
›› pritarimo pareiškimai būtų teikiami tokiu formatu, kad juos galėtų
patikrinti atitinkamos nacionalinės institucijos.
Jūsų sistemai būtinos išsamios techninės ir saugumo ypatybės nustatytos
konkrečiame reglamente (žr. toliau pateiktą nuorodą).
Siekdama padėti jums susikurti savo sistemą Komisija sukūrė atvirojo kodo
programinę įrangą, kuri atitinka visus susijusius reikalavimus.
Prieš pradėdami naudotis savo internetine pritarimo pareiškimų rinkimo
sistema, privalote gauti ES šalies, kurioje bus laikomi duomenys, kompetentingos
institucijos atitikties sertifikatą.
Sertifikato reikia, net jei naudojatės Komisijos programine įranga, nes ji sudaro
tik dalį jūsų internetinės pareiškimų rinkimo sistemos. Vis dėlto šiuo atveju
sertifikato išdavimo procedūra paprastesnė.
Nacionalinė institucija į jūsų prašymą turi atsakyti per vieną mėnesį. Gauto
sertifikato kopiją turite paskelbti savo svetainėje.
Pastaba. – Gauti sertifikatą galite prieš užregistruodami savo iniciatyvą Komisijoje arba jau ją
užregistravę.
– Nuo 2012 m. liepos mėn., atsižvelgdama į sunkumus, su kuriais susidūrė pirmieji
organizatoriai rengdami savo internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas,
Komisija laikinai siūlo organizatorių duomenų rinkimo internetu sistemų prieglobą.
Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/hosting?lg=lt
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Naudingi informacijos šaltiniai
›› Reglamentas, kuriuo nustatomos išsamios techninės ir saugumo
ypatybės, kurias turi turėti jūsų sistema: http://eur‑lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:LT:PDF
›› Komisijos sukurta atvirojo kodo programinė įranga:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/software?lg=lt
›› Nacionalinės institucijos, išduodančios atitikties sertifikatus
internetinėms pareiškimų rinkimo sistemoms: http://ec.europa.eu/
citizens-initiative/public/authorities-online-systems?lg=lt
u kaip
Ne daugia

Pritarimo pareiškimų rinkimas

12 mėn.

Kai tik patvirtinama, kad jūsų iniciatyva užregistruota, galite pradėti rinkti
piliečių pritarimo pareiškimus. Tam turite vienus metus. Pritarimo pareiškimai
gali būti renkami popieriuje ir (arba) elektroniniu būdu.
Rinkdami pritarimo pareiškimus turite naudoti specialias formas, atitinkančias
Reglamente dėl piliečių iniciatyvos pateiktus modelius, kuriuose nurodyta,
kokią informaciją apie jūsų iniciatyvą reikia pateikti. Reikia nurodyti lygiai tokią
pačią informaciją apie savo iniciatyvą, kokia paskelbta Komisijos svetainėje.
Naudodamiesi organizatorių paskyra galite parsisiųsdinti pritaikytas ir iš dalies
užpildytas formas. Galite pasirinkti:
›› ES šalį, kurioje norite rinkti pritarimo pareiškimus;
›› laukelių pavadinimų kalbą iš oficialiųjų ES kalbų;
›› informacijos apie jūsų iniciatyvą kalbą iš kalbų, kuriomis jūsų
iniciatyva skelbiama svetainėje.
Duomenų apsauga
Per visą procedūrą privalote laikytis galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų.
Tai visų pirma reiškia, kad prieš pradedant rinkti pritarimo pareiškimus jums gali
reikėti apie tai pranešti duomenų apsaugos institucijai (-oms)12 ES šalyje (-yse),
kurioje (-iose) duomenys bus tvarkomi. Daugiau informacijos apie duomenų
apsaugą rasite skyriuje „Kaip apsaugomi pasirašiusių asmenų duomenys?“
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12

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Minimalus pasirašiusių asmenų iš kiekvienos šalies skaičius
Jums nereikia rinkti pritarimo pareiškimų visose 28 ES šalyse. Tačiau nustatytas
minimalus bent septyniose šalyse pasirašiusių asmenų skaičius (toliau lentelėje
nurodytas kiekvienos šalies minimalus skaičius).
Pastaba. Šalyse, kuriose nepavyko pasiekti minimalaus skaičiaus, surinkti pritarimo pareiškimai
bus taip pat įskaičiuoti į bendrą reikiamą 1 mln. pasirašiusių asmenų skaičių.

Minimalus pasirašiusių asmenų iš kiekvienos
šalies skaičius už iniciatyvas, užregistruotas
nuo 2014 m. liepos 1 d.13
Airija
Austrija
Belgija
Bulgarija
Čekija
Danija
Estija
Graikija
Ispanija
Italija
Jungtinė Karalystė
Kipras
Kroatija
Latvija
Lenkija
Lietuva
Liuksemburgas
Malta
Nyderlandai
Portugalija
Prancūzija
Rumunija
Slovakija
Slovėnija
Suomija
Švedija
Vengrija
Vokietija

13

8 250
13 500
15 750
12 750
15 750
9 750
4 500
15 750
40 500
54 750
54 750
4 500
8 250
6 000
38 250
8 250
4 500
4 500
19 500
15 750
55 500
24 000
9 750
6 000
9 750
15 000
15 750
72 000

Minimalų pasirašiusiųjų skaičių, taikomą iniciatyvoms, užregistruotoms iki 2014 m. liepos 1 d., galite rasti čia:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories?lg=lt
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ijos

instituc
Nacionalinės
atsako per

3 mėn.

Pritarimo pareiškimų skaičiaus patvirtinimas
Baigę rinkti būtinus pritarimo savo iniciatyvai pareiškimus, turite paprašyti
atitinkamos kiekvienos ES šalies, kurioje rinkote pritarimo pareiškimus,
nacionalinės institucijos patvirtinti galiojančių pritarimo pareiškimų, surinktų
toje šalyje, skaičių.
Patvirtinimo privalote prašyti atskirai kiekvienos šalies, kurioje rinkote
pritarimo pareiškimus, ir tik vieną kartą.
Galite siųsti popierinius arba elektroninius pritarimo pareiškimus. Pritarimo
pareiškimus popieriuje privalote atskirti nuo tų pritarimo pareiškimų, kurie
buvo surinkti naudojantis internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema, ir
nuo tų, kurie buvo pasirašyti naudojant elektroninį parašą.
Internetu renkami pritarimo pareiškimai gali būti siunčiami atspausdinti
arba elektroniniu būdu, naudojantis saugiomis priemonėmis, pavyzdžiui,
užšifruotomis rinkmenomis CD‑ROM. Taip pat galima naudoti XML failus, jei
atitinkamos nacionalinės institucijos juos priima (apie tai informacijos galite
rasti Komisijos svetainėje). XML formato pareiškimus galima eksportuoti
naudojant Komisijos sukurtą programinę įrangą.
Galiojančių pritarimo pareiškimų skaičių nacionalinės institucijos turi patvirtinti per
tris mėnesius. Pareiškimus jos tikrins tinkamais būdais, pavyzdžiui, taikydamos
atsitiktinę atranką.
Vertėtų surinkti daugiau pritarimo pareiškimų, negu reikalaujama, nes juos
patikrinusios kompetentingos nacionalinės institucijos gali jų patvirtinti mažiau,
negu pateiksite.
Naudingi informacijos šaltiniai
›› Kompetentingos nacionalinės institucijos, tvirtinančios galiojančių
pritarimo pareiškimų skaičių: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/
public/authorities-verification?lg=lt
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Pateikite savo piliečių iniciatyvą Komisijai
Gavę atitinkamų kompetentingų nacionalinių institucijų išduotus sertifikatus,
kuriais įrodoma, kad surinkote reikiamą pritarimo pareiškimų skaičių (iš viso
1 mln. ir minimalų skaičių bent septyniose ES šalyse), iniciatyvą galite pateikti
svarstyti Komisijai.
›› Nepamirškite, kad esate teisiškai įpareigoti visus pritarimo
pareiškimus ir jų kopijas sunaikinti praėjus ne daugiau kaip vienam
mėnesiui nuo iniciatyvos pateikimo arba 18 mėnesių nuo iniciatyvos
užregistravimo dienos ( jei nesurenkate pakankamai pritarimo
pareiškimų, kad galėtumėte iniciatyvą pateikti Komisijai).
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atsako
Komisija
per

3 mėn.
Per 3 mėnesius nuo piliečių iniciatyvos, kuriai surinktas reikiamas
pritarimo pareiškimų skaičius, pateikimo:
›› Komisijos atstovai susitinka su organizatoriais, kad jie galėtų išsamiai
paaiškinti savo iniciatyvoje iškeltus klausimus;
›› organizatoriai turi galimybę pristatyti savo iniciatyvą per viešą
svarstymą Europos Parlamente;
›› iniciatyvą atidžiai išnagrinėjusi Komisija patvirtina oficialų atsakymą,
nurodydama, ar ketina imtis veiksmų ir, jei taip, kokių bei savo
sprendimo priežastis.
Atsakymą, kuris pateikiamas pranešimu, oficialiai patvirtina Komisijos
narių kolegija. Jis skelbiamas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.
Jei Komisija svarsto galimybę remdamasi piliečių iniciatyva siūlyti
teisės aktą, pradedama įprasta Komisijos pasiūlymo rengimo procedūra
(atitinkamais atvejais viešos konsultacijos, poveikio vertinimai ir t. t.).
Komisijai pasiūlymą priėmus, jis pateikiamas teisės aktų leidėjui (Europos
Parlamentui ir Tarybai arba kai kuriais atvejais tik Tarybai), kuris turės
jį patvirtinti, kad pasiūlymas taptų teisės aktu.
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PIRMOSIOS TRYS INICIATYVOS,
surinkusios daugiau kaip milijoną parašų
RIGHT 2WATER
Iniciatyva „Right 2Water“ raginama pasiūlyti „įstatymą, įgyvendinantį Jungtinių
Tautų pripažintą žmogaus teisę į vandenį ir sanitarines paslaugas, kurio
dėka aprūpinimas vandeniu bei sanitarinių paslaugų tiekimas būtų laikomi
būtiniausiomis visuotinėmis viešosiomis paslaugomis“.
Komisija teigiamai įvertino prašymus, kurie atitinka jos įgaliojimus veikti
pagal Sutartis ir kurių atveju jos veiksmais būtų laikomasi subsidiarumo ir
proporcingumo principų. Ji įsipareigojo imtis įvairių veiksmų: surengti viešas
konsultacijas (2014 m. birželio–rugsėjo mėn.) ir Geriamojo vandens direktyvos
vertinimą (pradėtas 2015 m. liepą), apibrėžti daugiau vandens paslaugų
lyginamųjų standartų, remti visuotinę prieigą prie vandens ir sanitarines
sąlygas kaip vystymosi po 2015 m. darbotvarkės prioritetą ir kt. ES pastangos
pastarojoje srityje labai padėjo užtikrinti, kad universali prieiga prie vandens
ir sanitarinės sąlygos liktų darnaus vystymosi tikslų sąraše (2015 m. rugsėjis).
Galiausiai nereikėtų pamiršti, kad dar pritarimo šiai iniciatyvai pareiškimų
rinkimo laikotarpiu Komisija neįtraukė vandens sektoriaus į Direktyvos
2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo taikymo sritį.
VIENAS IŠ MŪSŲ
Iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ organizatoriai ragino „nutraukti veiklos, galinčios
baigtis žmogaus embriono sunaikinimu, finansavimą – pirmiausia mokslinių
tyrimų, vystomojo bendradarbiavimo ir visuomenės sveikatos srityse“.
Komisija priėmė komunikatą, kuriame paaiškino, kad neketina pateikti
pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, nes neseniai Europos
Parlamento ir Tarybos priimtą ir šiuo metu galiojančią ES teisinę sistemą laiko
tinkama.
STOP VIVISECTION
Iniciatyva „Stop vivisection“ Komisija paraginta „panaikint[i] Direktyvą
2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos ir pateikt[i] naują
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pasiūlymą, kuriuo būtų panaikinti bandymai su gyvūnais ir vietoj to nustatyta
prievolė biomedicinos ir toksikologijos moksliniams tyrimams naudoti
duomenis, tinkamus žmonių rūšiai“.
Komisija sutinka su iniciatyvoje pareikštu įsitikinimu, kad bandymus su
gyvūnais palaipsniui reikėtų nutraukti. Tačiau visiškai uždrausti mokslinius
tyrimus, kuriems naudojami gyvūnai, ES dar per anksti – kiltų pavojus, kad
Europoje bus užkirstas kelias biomedicininiams tyrimams. Atsižvelgiant į tai
ir siekiant užtikrinti aukštą gyvūnų apsaugos lygį, Direktyva 2010/63/ES
dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos yra reikalinga. Panaikinus
direktyvą nebūtų užkirstas kelias gyvūnų naudojimui bandymams, be to,
nebebūtų reguliuojamas tokių bandymų vykdymo būdas, atitinkami gyvūnai
taptų pažeidžiamesni ir būtų mažiau perspektyvų rasti alternatyvių sprendimų.
Komisija įsipareigojo imtis kelių tolesnių veiksmų siekdama tikslo palaipsniui
nutraukti bandymus su gyvūnais. Iki 2016 m. ji surengs konferenciją, kurioje
dalyvaus mokslininkų bendruomenė ir atitinkami suinteresuotieji subjektai, ir
ta proga pateiks veiksmų įgyvendinimo pažangos ataskaitą.
Iniciatyva

Pateikta
Komisijai

Organizatorių
ir Komisijos
susitikimo data

Viešo svarstymo
Europos
Parlamente data

Komisijos
atsakymo
data

„Right2Water“
ECI(2012)000003

2013 12 20

2014 02 17

2014 02 17

2014 03 19

„Vienas iš mūsų“
ECI(2012)000005

2014 02 28

2014 04 09

2014 04 10

2014 04 28

„Stop vivisection“
ECI(2012)000007

2015 03 03

2015 05 11

2015 05 11

2015 06 03

Išsami Komisijos informacija apie tolesnius veiksmus pateikiama adresu:
›› http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/followup_actions/
citizens_initiative_lt.htm
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KAIP GAUTI DAUGIAU
INFORMACIJOS?
Apsilankykite Komisijos interneto svetainėje
ir peržiūrėkite piliečių iniciatyvų registrą:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lt
Šioje svetainėje rasite:
›› informaciją apie visas piliečių iniciatyvas, suskirstytą pagal jų
būseną (vyksta, baigta, nebeaktuali ir t. t.);
›› dominančių iniciatyvų paieškos priemonę;
›› išsamią informaciją apie piliečių iniciatyvos taisykles,
kompetentingų nacionalinių institucijų sąrašą, patarimų ir DUK;
›› registracijos formą;
›› iniciatyvų organizatoriai gali naudotis savo organizatoriaus paskyra,
per kurią jie gali tvarkyti savo iniciatyvą, užregistruotą Komisijoje.

Turite kitų klausimų? Kreipkitės į Europe Direct
tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)14
http://europa.eu/contact/call-us/index_lt.htm
e. paštu: http://europa.eu/contact/write-to-us/index_lt.htm
Taip pat galite kreiptis į Europe Direct centrą savo šalyje. Jį rasite adresu:
http://europa.eu/contact/meet-us/index_lt.htm
(*) Daugelis skambučių nemokami, tačiau kai kurie operatoriai gali imti mokestį. Gali tekti mokėti skambinant
iš taksofonų ar viešbučių.
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Dėmesio!
Šiame leidinyje pateikiama bendra informacija apie Europos piliečių
iniciatyvai taikomas taisykles ir keliamas sąlygas. Leidinio turinys nėra nei
teisiškai privalomas, nei išsamus.
Išsamios taisyklės nustatytos Reglamente (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių
iniciatyvos:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:
0022:LT:PDF

