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EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVA

Europos piliečių iniciatyva (EPI) yra svarbi dalyvaujamosios demokratijos priemonė
Europos Sąjungoje, sudaranti sąlygas vienam milijonui ES piliečių, gyvenančių mažiausiai
ketvirtadalyje valstybių narių, paraginti Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo
įgyvendinamos ES sutartys. Nuo Reglamento (ES) Nr. 211/2011, kuriuo nustatytos išsamios
EPI procedūros ir sąlygos, taikymo pradžios Komisijai sėkmingai pateiktos trys iniciatyvos.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 11 straipsnio 4 dalis;

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 24 straipsnio 1 dalis;

— Reglamentas (ES) Nr. 211/2011;

— Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 211 ir 218 straipsniai.

PAGRINDINIAI FAKTAI

Piliečių iniciatyvos − tai priemonės, kuriomis bet kuriuo lygmeniu − nacionaliniu, regiono
ar vietos − gali naudotis piliečiai daugumoje valstybių narių, nors šių priemonių apimtis
ir procedūros labai skirtingos. Mastrichto sutartimi buvo įvesta ES pilietybės sąvoka, kuria
remiantis buvo sukurta EPI (1.3.1). 1996 m. rengiantis tarpvyriausybinei Amsterdamo
konferencijai Austrijos ir Italijos užsienio reikalų ministrai pasiūlė kartu su teise teikti peticijas
Europos Parlamentui suteikti piliečiams teisę teikti tokias iniciatyvas, tačiau pasiūlymui
šioje konferencijoje nebuvo pritarta. Dabartinei tvarkai labai artimos nuostatos dėl piliečių
iniciatyvos pirmą kartą įtrauktos į Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektą (47 straipsnio 4
dalis). Nors konvento prezidiumas nepritarė, kad šios nuostatos būtų įtrauktos į galutinį tekstą,
bendromis kai kurių pilietinės visuomenės organizacijų pastangomis buvo pasiekta, kad jos būtų
paliktos. Nepavykus ratifikuoti Sutarties dėl Konstitucijos Europai panašios nuostatos buvo
įtrauktos rengiant Lisabonos sutartį.
Dabar teisė pateikti piliečių iniciatyvą įtvirtinta ES sutarties II antraštinėje dalyje („Nuostatos
dėl demokratinių principų“). ES sutarties 11 straipsnio 4 dalyje nustatytas šios teisės pagrindas,
o 24 straipsnio 1 dalyje nustatyti bendri reglamento, kuriame nustatomos konkrečios procedūros
ir išsamiai išdėstomos sąlygos, principai. Pasiūlymas dėl reglamento buvo pateiktas po išsamių
konsultacijų[1]. Derybos dėl galutinio teksto truko keletą mėnesių − pasiūlymo projektas
Parlamentui ir Tarybai pateiktas 2010 m. kovo 31 d., o politinis susitarimas pasiektas 2010 m.
gruodžio 15 d. Taigi oficialiai Parlamentas ir Taryba pasiūlymą priėmė 2011 m. vasario 16 d.
Jis įsigaliojo 2011 m. balandžio 1 d. kaip Reglamentas (ES) Nr. 211/2011. Kadangi valstybės
narės turėjo atlikti tam tikrus techninius suderinimus, kad būtų galima nustatyti sklandų
patikrinimo procesą, EPI reglamentas pradėtas taikyti tik po metų. Iki 2015 m. balandžio 1 d.,

[1]Komisijos Žalioji knyga (COM(2009) 0622).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_1.3.1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:LT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0622
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o po to kas trejus metus iki tos pačios dienos Komisija turi pateikti EPI reglamento taikymo
ataskaitą siekiant galimai jį persvarstyti. Komisija tokią ataskaitą priėmė 2015 m. kovo 31 d.
COM(2015) 0145. Šiame komunikate pateikiama EPI įgyvendinimo padėtis ir vertinimas ir
išvardytos problemos, nustatytos po pirmųjų trejų šios naujos teisėkūros ir institucinės sistemos
įgyvendinimo metų. Atkreiptas dėmesys į keletą trūkumų ir atsižvelgta į kai kuriuos Europos
Parlamento prašymu atliktus esminius tyrimus[2].
Teisė pateikti EPI turėtų būti aiškiai atskirta nuo teisės teikti peticiją, nuo kurios ji iš esmės
skiriasi daugeliu atžvilgių. Peticijas gali teikti ES piliečiai arba fiziniai ar juridiniai asmenys,
deklaravę gyvenamąją vietą ES (2.1.4), ir peticijoje turi būti keliami klausimai, patenkantys
į ES veiklos sritį ir tiesiogiai susiję su peticijos pateikėju. Peticijos adresuojamos Europos
Parlamentui, kuris vykdo institucijos, tiesiogiai atstovaujančios piliečiams ES lygmeniu,
funkcijas. EPI yra tiesioginis raginimas priimti konkrečią ES teisinę priemonę, kuris, kad jam
būtų pritarta, turi atitikti konkrečius reikalavimus ir galiausiai būti adresuotas Komisijai, kuri
vienintelė iš institucijų turi teisę teikti pasiūlymus dėl teisės akto. Taigi EPI yra panaši į Europos
Parlamentui (SESV 225 straipsnis) ir Tarybai (SESV 241 straipsnis) suteiktas teises inicijuoti
teisės aktus.

PROCEDŪRA

A. Piliečių komitetas
Kadangi norint pateikti tokios didelės svarbos iniciatyvą reikalinga minimali organizacinė
struktūra, pirmas EPI kūrimo žingsnis yra organizacinio komiteto, vadinamojo piliečių
komiteto, įsteigimas. Šis komitetas turi būti suformuotas iš mažiausiai septynių asmenų,
gyvenančių mažiausiai septyniose skirtingose valstybėse narėse (bet nebūtinai skirtingos
pilietybės) ir sulaukusių tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.
Europos Parlamento nariai gali dalyvauti šio komiteto veikloje, tačiau jų negalima įtraukti į
komitetui suformuoti būtiną minimalų piliečių skaičių. Šis komitetas turi paskirti atstovą ir jo
pavaduotoją, kurie atlieka kontaktinių asmenų konkrečios EPI klausimu funkcijas.
B. Registravimas
Prieš rinkdamas piliečių pritarimo pareiškimus, komitetas turi kreiptis į Komisiją dėl iniciatyvos
registravimo. Teikdamas prašymą komitetas turi nurodyti pavadinimą ir temą ir pateikti trumpą
iniciatyvos aprašymą, taip pat nuorodą į teisinio veiksmo teisinį pagrindą, informaciją apie
piliečių komiteto narius ir informaciją apie visus siūlomos iniciatyvos paramos ir finansavimo
šaltinius. Organizatoriai priede gali pateikti išsamesnę informaciją ir kitą medžiagą, pvz.,
siūlomo teisėkūros dokumento projektą.
Komisija per du mėnesius turi nuspręsti, ar registruoti pasiūlytą iniciatyvą. Ji nebus registruota,
jei nesilaikyta procedūrinių reikalavimų arba jei ji nepatenka į Komisijos įgaliojimų teikti
pasiūlymą dėl Sutartims įgyvendinti reikalingo teisės akto sritį. Taip pat bus atsisakyta
registruoti, jei EPI akivaizdžiai paviršutiniška, užgauli ar nepagrįsta arba prieštarauja ES
sutarties 2 straipsnyje nurodytoms ES vertybėms. Komisijos sprendimą galima ginčyti teismine
arba neteismine tvarka. Užregistruotos iniciatyvos paskelbiamos Komisijos interneto svetainėje.
C. Pritarimo pareiškimų rinkimas
Užregistravus iniciatyvą organizatoriai gali pradėti rinkti pritarimo pareiškimus. Renkama
ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Pritarimo pareiškimai gali būti renkami popierine forma arba

[2]„Europos piliečių iniciatyva. Pirmosios įgyvendinimo pamokos“, Piliečių teisių ir konstitucinių reikalų teminis
skyrius (2014), kurio versiją anglų kalba galima rasti čia:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-145-EN-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_2.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf
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elektroniniu būdu. Jei jie renkami elektroniniu būdu, atitinkamos valstybių narių institucijos
pirmiausia turi patvirtinti rinkimo internetu sistemą. Išsamios internetinių pritarimo pareiškimų
rinkimo sistemų techninės specifikacijos buvo nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamente
(Reglamentas (ES) Nr. 1179/2011).
Nepaisant to, ar pritarimo pareiškimai renkami popierine forma ar elektroniniu būdu,
patikrinimo atžvilgiu taikomi tie patys duomenų reikalavimai. Šie reikalavimai, apibrėžiami
valstybės narės lygmeniu, išdėstyti Reglamento (ES) Nr. 211/2011 III priede. Devynios
valstybės narės[3] nereikalauja, kad pasirašantys asmenys pateiktų asmens tapatybės
dokumentus ar jų numerius. Visos kitos valstybės narės reikalauja pateikti tokius asmens
tapatybės dokumentus. Priede nurodoma, koks asmens tapatybės dokumentas gali būti
naudojamas kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje reikalaujama jį pateikti.
Kad Komisija imtųsi svarstyti EPI, per 12 mėnesių turi būti surinkta vienas milijonas pritarimo
pareiškimų. Be to, kad iniciatyva būtų priimta, atitinkamos valstybės narės pasirašiusiųjų
asmenų skaičius turi būti ne mažesnis kaip iš 750 padaugintas tos valstybės narės išrinktų
Europos Parlamento narių skaičius. Taip reikalaujamas pasirašytų pritarimo pareiškimų skaičius
nustatomas pagal tokį patį mažėjantį proporcingumą, pagal kurį valstybėms narėms paskiriamos
vietos Europos Parlamente.
D. Patikrinimas ir patvirtinimas
Surinkę reikalaujamą pritarimo pareiškimų skaičių iš užtenkamo valstybių narių skaičiaus,
organizatoriai turi juos pateikti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms[4], kurios turi
patvirtinti Komisijos remiantis valstybių narių pateikta informacija sukauptus pritarimo
pareikšimus. Šią funkciją atliekančios institucijos paprastai yra vidaus reikalų ministerijos,
rinkimų komisijos arba gyventojų registrai. Nacionalinės institucijos turi per tris mėnesius
pateikti pritarimo pareiškimų patvirtinimus, tačiau iš jų nereikalaujama patvirtinti parašų
autentiškumo.
E. Pateikimas ir nagrinėjimas
Šiuo etapu organizatoriai raginami pateikti atitinkamus iš nacionalinių institucijų gautus
pritarimo pareiškimų skaičiaus patvirtinimus ir turi pateikti informaciją apie finansavimą, gautą
iš bet kokio šaltinio laikantis ribų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų,
reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių. Teoriškai
įnašus, kurie yra didesni kaip 500 EUR, privalu deklaruoti.
Gavusi pateiktą iniciatyvą, Komisija privalo ją nedelsiant paskelbti registre ir priimti
organizatorius atitinkamu lygmeniu, siekdama jiems suteikti galimybę paaiškinti savo prašymą.
Apsikeitus nuomonėmis su Komisija, organizatoriams suteikiama galimybė savo iniciatyvą
pristatyti Europos Parlamente per viešąjį klausymą. Klausymą rengia už EPI turinį atsakingas
komitetas (Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnis).

DABARTINĖS INICIATYVOS

Kelios organizacijos bandė imtis iniciatyvų, panašių į EPI, dar iki tol, kol ši priemonė buvo
teisiškai priimta ir kol buvo nustatyta išsami jos procedūra. 2007 m. Europos neįgaliųjų
forumas pradėjo vieną iš tokių pirmųjų bandomųjų iniciatyvų, dėl kurios, kaip jie teigė,
susirinko 1,2 mln. parašų. 2010 m. patvirtinus EPI reglamentą, bet dar jam neįsigaliojus,
organizacija „Greenpeace“ teigė surinkusi milijoną parašų dėl moratoriumo paskelbimo

[3]Belgija, Danija, Vokietija, Estija, Suomija, Airija, Nyderlandai, Slovakija ir Jungtinė Karalystė.
[4]Nacionalinių kompetentingų institucijų sąrašą galima rasti čia: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
authorities-verification?lg=lt

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:343:0005:0008:EN:PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification?lg=lt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification?lg=lt


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 4

genetiškai modifikuotoms kultūroms. Vis dėlto nė viena iš šių iniciatyvų negali būti laikoma
EPI.
Nuo 2012 m. balandžio 1 d. pradėta daugiau nei 47 EPI. 19 iš jų buvo atsisakyta registruoti
iš esmės dėl to, kad jos nepatenka į Komisijos kompetenciją, o 14 iniciatyvų atsiėmė patys
organizatoriai. Šiuo metu užregistruotos aštuonios iniciatyvos − dėl visų jų renkami pritarimo
pareiškimai. Nors tik trys iniciatyvos surinko reikiamą parašų skaičių („Teisė į vandenį“ (angl.
Right2Water), „Vienas iš mūsų“ (angl. One of Us) ir „Sustabdykime vivisekciją“ (angl. Stop
Vivisection) ir buvo pateiktos Komisijai, keletas kitų iniciatyvų paskatino Komisiją imtis
tolesnių veiksmų. Sėkmingai pateiktos iniciatyvos pavyzdys – iniciatyva „Teisė į vandenį“,
kuria Komisija raginama „pasiūlyti teisės aktą, kuriuo būtų įgyvendinta žmogaus teisė į
vandenį ir sanitariją, kaip tai pripažįsta Jungtinės Tautos, ir skatinamas vandens ir sanitarijos,
kaip esminių visiems prieinamų viešųjų paslaugų,teikimas“. Iniciatyva „Vienas iš mūsų“
prašoma ES daugiau nefinansuoti veiklos, kurią vykdant ketinama naikinti žmogaus embrionus,
visų pirma mokslinių tyrimų, paramos vystymuisi ir visuomenės sveikatos srityse. Iniciatyva
„Sustabdykime vivisekciją“ Komisijos prašoma nustatyti teisėkūros sistemą, kuria siekiama
palaipsniui panaikinti eksperimentus su gyvūnais ES. 2014 m. vasario 17 d., 2014 m. balandžio
10 d. ir 2015 m. balandžio 24 d. Parlamentas surengė klausymus su atitinkamai kiekvienos
iniciatyvos atstovais. Komisija pateikė atsakymą, kuriame išdėstytos jos teisinės ir politinės
išvados dėl visų trijų iniciatyvų.
Dėl keleto EPI pateikti ieškiniai ES Bendrajame Teisme, kuris neseniai priimtame savo
sprendime byloje T-646/13 „Minority SafePack“ prieš Komisiją nustatė, kad Komisija nesilaikė
savo įsipareigojimo išsamiai paaiškinti ir pagrįsti savo atsisakymo užregistruoti EPI priežastis.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas rodė itin didelį susidomėjimą EPI priemone. Prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai,
Parlamentas priėmė rezoliuciją[5], kurioje išsamiai išdėstė pasiūlymą dėl EPI įgyvendinimo.
Nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Parlamentas aktyviai dalyvavo derybose dėl EPI reglamento.
Parlamentas sėkmingai prisidėjo užtikrinant, kad EPI būtų prieinamesnė ir piliečiams patogesnė
dalyvaujamosios demokratijos priemonė. Be kita ko, jam pavyko pasiekti, kad reikalaujamas
valstybių narių, kuriose turi būti surinkti pritarimo pareiškimai, skaičius būtų sumažintas iki
vieno ketvirtadalio. Jis reikalavo, kad priimtinumas būtų tikrinamas prieš registraciją. Jis taip
pat ragino priimti nuostatas, pagal kurias visi ES piliečiai ir gyventojai, nepaisant jų pilietybės,
turėtų teisę pasirašyti EPI.
Parlamentas pateikė keletą politinių raginimų supaprastinti ir racionalizuoti EPI organizavimo
procedūras, taip pat siekiant padidinti jos poveikį. 2015 m. spalio 28 d. Parlamentas priėmė
rezoliuciją dėl Europos piliečių iniciatyvos peržiūros proceso[6] ir paragino, be kita ko,
persvarstyti reglamentą bei supaprastinti asmens duomenų reikalavimus ir numatyti finansavimą
siekiant paremti EPI organizavimą. 2017 m. Konstitucinių reikalų komitetas pradėjo rengti savo
iniciatyva teikiamą teisėkūros pranešimą, kuriuo siekiama iš esmės peržiūrėti EPI reglamentą.
2017 m. rugsėjo mėn., remdamasi Parlamento prašymais ir viešųjų konsultacijų išvadomis,
Komisija galiausiai pateikė pasiūlymą dėl Europos piliečių iniciatyvos peržiūros[7], kuria būtų
sumažintas pasirašančiųjų amžius iki 16 metų, supaprastintos rinkimo formos, sudarytos sąlygas
visiems ES piliečiams paremti Europos piliečių iniciatyvą nepaisant jų gyvenamosios vietos, ir
pratęsiamas Europos piliečių iniciatyvos svarstymo laikotarpis.

[5]OL C 212 E, 2010 8 5, p. 99.
[6]OL C 355, 2017 10 20, p. 17.
[7]http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI_2017_Proposal_Annexes_en.pdf
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