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EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVA

Europos piliečių iniciatyva yra svarbi ES dalyvaujamosios demokratijos priemonė,
kurią taikant vienas milijonas ES piliečių, gyvenančių ketvirtadalyje valstybių narių,
gali prašyti Komisijos pateikti pasiūlymą dėl teisės akto ES sutartims įgyvendinti. Nuo
2011 m., kai buvo pradėtas taikyti reglamentas, kuriuo nustatoma išsami Europos
piliečių iniciatyvos tvarka, Komisijai sėkmingai pateiktos šešios iniciatyvos. Nuo
2020 m. sausio mėn. taikomos naujos taisyklės, kad Europos piliečių iniciatyva taptų
prieinamesnė.

TEISINIS PAGRINDAS

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

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

— Reglamentai (ES) Nr. 211/2011 ir 2019/788;

— Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 222 ir 230 straipsniai.

BENDRA INFORMACIJA

Piliečių iniciatyvos – tai priemonės, daugumoje valstybių narių piliečiams prieinamos
tiek nacionaliniu, tiek regioniniu ar vietos lygmeniu, tiesa, savo apimtimi ir tvarka jos
gerokai skiriasi. ES pilietybės samprata, kuria grindžiama Europos piliečių iniciatyva,
pirmą kartą pasirodė Mastrichto sutartyje (1.1.3). 1996 m., rengiantis Amsterdamo
tarpvyriausybinei konferencijai, Austrijos ir Italijos užsienio reikalų ministrai pasiūlė, kad
greta teisės teikti peticijas Europos Parlamentui būtų užtikrinama ir teisė imtis tokių
iniciatyvų, tačiau konferencija šio pasiūlymo į savo darbotvarkę neįtraukė. Nuostatos
dėl piliečių iniciatyvos, labai panašios į dabartinę tvarką, iš pradžių buvo įtrauktos
į Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektą (47 straipsnio 4 dalis). Nors konvento
prezidiumas atmetė pasiūlymą įtraukti šias nuostatas į galutinį tekstą, jas pavyko
išsaugoti bendromis pilietinės visuomenės organizacijų pastangomis. Nepavykus
ratifikuoti Sutarties dėl Konstitucijos Europai, panašios nuostatos buvo vėl įtrauktos į
Lisabonos sutarties projektą.
Šiandien 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 ES sutarties 24 straipsnio 1 dalyje pateikti reglamento,
kuriuo apibrėžiamos konkrečios procedūros ir išsamios sąlygos, bendrieji principai.
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Pasiūlymas dėl reglamento buvo pateiktas po išsamių konsultacijų[1]. Susiderėti ir
susitarti dėl galutinio teksto užtruko keletą mėnesių: 2010 m. kovo 31 d. Parlamentui
ir Tarybai buvo pateiktas pasiūlymo projektas, o 2010 m. gruodžio 15 d. pasiektas
politinis susitarimas, kuriuo remiantis 2011 m. vasario 16 d. Parlamentas ir Taryba
galėjo oficialiai priimti tekstą. Tekstas, dėl kurio susitarė Europos Parlamentas ir Taryba,
2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojo kaip Reglamentas (ES) Nr. 211/2011. Dėl įvairių
techninių suderinimų, kuriuos reikėjo atlikti valstybių narių lygmeniu, kad patikrinimo
procesas būtų paprastesnis, Europos piliečių iniciatyvos reglamentas buvo pradėtas
taikyti tik po metų. Iki 2015 m. balandžio 1 d., o po to kas trejus metus iki tos
pačios dienos Komisija turi pateikti Europos piliečių iniciatyvos reglamento taikymo
ataskaitą, kad prireikus jį būtų galima peržiūrėti. Komisija tokias ataskaitas priėmė
2015 m. kovo 31 d. (COM(2015)0145) ir 2018 m. kovo 28 d. (COM(2018)0157).
Šiuose komunikatuose apžvelgiama Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo padėtis
ir pateikiamas jos įvertinimas bei išvardijami iššūkiai, su kuriais susidurta po pirmųjų
šešerių šios naujos teisinės ir institucinės sistemos įgyvendinimo metų. Komunikatuose
atkreipiamas dėmesys į įvairius trūkumus ir atsižvelgiama į kai kuriuos pasiūlymus,
kuriuos į savo pranešimus buvo įtraukęs Parlamentas, įskaitant keletą jo iniciatyva
atliktų esminių mokslinių tyrimų[2].
Nuo tada, kai imtas taikyti Europos piliečių iniciatyvos reglamentas, buvo ne kartą
pareikštas didelis susirūpinimas dėl šios priemonės veikimo. Parlamentas nuolat ragino
reformuoti šį reglamentą, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti procedūras. Galiausiai
2017 m. rugsėjo 13 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo
akto dėl Europos piliečių iniciatyvos peržiūros[3]. Po 2018 m. rugsėjo–gruodžio mėn.
vykusių tarpinstitucinių derybų 2018 m. gruodžio 12 d. Parlamentas ir Taryba pasiekė
politinį susitarimą. Tekstą, dėl kurio buvo susitarta, Parlamentas priėmė 2019 m. kovo
12 d., o Taryba – balandžio mėn. 9 d. Balandžio mėn.17 d. pasirašytas baigiamasis
aktas buvo 2019 m. gegužės 17 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
(OL L 130).
Naujosios Europos piliečių iniciatyvos taisyklės (Reglamentas (ES) 2019/788),
kuriomis buvo panaikintas Reglamentas (ES) Nr. 211/2011, taikomos nuo 2020 m.
sausio 1 d. Teisė pateikti Europos piliečių iniciatyvą turėtų būti aiškiai skiriama
nuo teisės pateikti peticiją: šios dvi procedūros skiriasi daugybe esminių aspektų.
Peticijas gali teikti ES piliečiai arba fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie gyvena ES
(4.1.4). Peticijose turi būti keliami klausimai, patenkantys į ES veiklos sritį ir darantys
tiesioginį poveikį peticijos pateikėjams. Peticijos adresuojamos Parlamentui, kuris
atlieka tiesioginio piliečių atstovo ES lygmeniu funkciją. Europos piliečių iniciatyva yra
tiesioginis raginimas parengti konkrečią ES teisinę priemonę, o norint, kad ši iniciatyva
būtų pripažinta tinkama svarstyti, turi būti laikomasi konkrečių taisyklių. Maža to,
galutinė jos adresatė yra Komisija – vienintelė institucija, turinti teisę teikti pasiūlymus
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Šia prasme Europos piliečių iniciatyva savo

[1]Komisijos žalioji knyga (COM(2009)0622).
[2]„Europos piliečių iniciatyva: pirmosios įgyvendinimo pamokos“ (European Citizens’ Initiative – First lessons of
implementation), Piliečių teisių ir konstitucinių reikalų teminis skyrius (2014 m.).
[3]Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos (COM(2017)0482).
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pobūdžiu panaši į iniciatyvos teisę, suteiktą Parlamentui (SESV 225 straipsnis) ir
Tarybai (SESV 241 straipsnis).

PROCEDŪRA

A. Piliečių komitetas
Elementari organizacinė struktūra – mažiausia, ko reikia, norint imtis tokio masto
iniciatyvos. Pirmas žingsnis norint parengti Europos piliečių iniciatyvą yra organizacinio
komiteto – vadinamojo piliečių komiteto – sukūrimas. Šį komitetą turi sudaryti bent
septyni asmenys, gyvenantys ne mažiau kaip septyniose skirtingose valstybėse narėse
(tačiau nebūtinai skirtingų pilietybių) ir sulaukę amžiaus, reikiamo norint balsuoti per
Europos Parlamento rinkimus. Komitetas turi paskirti atstovą ir jo pavaduotoją, kurie
tampa kontaktiniais asmenimis konkrečios Europos piliečių iniciatyvos klausimais.
Kitaip nei siūlė Komisija ir Parlamentas, naujajame Europos piliečių iniciatyvos
reglamente minimalus amžius, būtinas norint paremti Europos piliečių iniciatyvą,
nėra sumažintas iki 16 metų, tačiau valstybėms narėms leidžiama nustatyti minimalų
16 metų amžių, jeigu jos taip nusprendžia.
B. Registracija
Prieš pradėdamas rinkti piliečių pritarimo pareiškimus, komitetas turi kreiptis į Komisiją
dėl iniciatyvos užregistravimo. Šiuo tikslu reikia pateikti dokumentą, į kurį turi būti
įtrauktas pavadinimas, tema ir trumpas iniciatyvos aprašymas bei nurodytas siūlomas
teisinių veiksmų teisinis pagrindas, taip pat informacija apie komiteto narius ir visus
paramos siūlomai iniciatyvai bei jos finansavimo šaltinius. Priede organizatoriai gali
pateikti išsamesnę informaciją ir kitą medžiagą, pvz., siūlomo teisės akto projektą.
Komisija turi per du mėnesius nuspręsti, ar užregistruoti pasiūlytą iniciatyvą. Iniciatyva
neregistruojama, jei neįvykdomi procedūriniai reikalavimai arba jeigu ji nepatenka
į Komisijos įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl teisės akto Sutartims įgyvendinti sritį.
Registruoti iniciatyvą atsisakoma ir tuo atveju, jeigu ji akivaizdžiai nerimta, užgauli
ar nepagrįsta arba prieštarauja ES vertybėms, įtvirtintoms ES sutarties 2 straipsnyje.
Komisijos sprendimą galima užginčyti teismine arba neteismine tvarka. Užregistruotos
iniciatyvos paskelbiamos Komisijos interneto svetainėje.
Siekiant, kad Europos piliečių iniciatyva taptų prieinamesnė, ir užtikrinti, kad būtų
užregistruojama kuo daugiau iniciatyvų, naujajame reglamente numatyta ir dalinės
iniciatyvų registracijos galimybė.
C. Pritarimo pareiškimų rinkimas
Užregistravus iniciatyvą, organizatoriai gali pradėti rinkti pritarimo pareiškimus. Jie
turi būti surinkti per 12 mėnesių nuo registracijos. Pritarimo pareiškimus galima rinkti
popieriniu arba elektroniniu formatu. Jeigu jie renkami elektroniniu būdu, internetinę
rinkimo sistemą iš pradžių turi patvirtinti reikiamos nacionalinės valdžios institucijos.
Išsamios internetinių rinkimo sistemų techninių specifikacijų taisyklės nustatytos
Komisijos įgyvendinimo reglamente (Reglamentas (ES) 2019/1799). Nepriklausomai
nuo to, ar pritarimo pareiškimai renkami popieriniu, ar elektroniniu formatu, tikrinant
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taikomi tie patys duomenų reikalavimai. Norint, kad Komisija imtųsi svarstyti Europos
piliečių iniciatyvą, per 12 mėnesių reikia surinkti vieną milijoną pritarimo pareiškimų.
Vadovaujantis naujuoju Europos piliečių iniciatyvos reglamentu, ES piliečiams
suteikiama galimybė paremti Europos piliečių iniciatyvą nepriklausomai nuo savo
gyvenamosios vietos. Jame taip pat numatytas didesnis lankstumas pasirenkant
parašų rinkimo laikotarpio pradžios datą (per šešis mėnesius nuo registracijos). Be to,
jame dar labiau supaprastinami reikalavimai, taikomi pasirašančiųjų Europos piliečių
iniciatyvą asmens duomenims. Nežiūrint į tai, valstybėms narėms ir toliau leidžiama
reikalauti, kad pasirašantieji pateiktų tikslų savo asmens kodą.
Naujajame reglamente nustatoma ir Komisijos pareiga sukurti centrinę internetinio
rinkimo sistemą bei rūpintis jos veikimu, po 2022 m. pamažu atsisakant atskirų rinkimo
sistemų.
Galiausiai, primygtinai raginant Parlamentui, naujajame reglamente numatyta didesnė
parama Europos piliečių iniciatyvos organizatoriams, įsteigiant kontaktinius centrus
kiekvienoje valstybėje narėje ir sukuriant internetinę bendradarbiavimo platformą,
kurioje siūloma informacija ir pagalba, teikiama praktinė parama ir teisinės konsultacijos
Europos piliečių iniciatyvos klausimais.
D. Patikrinimas ir patvirtinimas
Surinkę reikiamą skaičių pritarimo pareiškimų iš pakankamo skaičiaus valstybių narių,
organizatoriai turi juos pateikti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, kurioms
pavesta patvirtinti pritarimo pareiškimus, Komisijos renkamus remiantis valstybių
narių pateikta informacija. Paprastai ši užduotis patikima vidaus reikalų ministerijoms,
rinkimų komisijoms arba gyventojų registrams. Nacionalinės institucijos turi per tris
mėnesius patvirtinti pritarimo pareiškimus, tačiau tikrinti parašų neprivalo.
E. Pateikimas ir nagrinėjimas
Šiuo etapu organizatorių prašoma pristatyti reikiamus nacionalinių institucijų parengtus
pritarimo pareiškimų skaičiaus patvirtinimus, be to, jie turi pateikti informaciją apie
finansavimą, gautą iš bet kurio šaltinio. Iš principo didesni nei 500 EUR įnašai turi būti
deklaruojami.
Gavusi pateiktą iniciatyvą, Komisija turi ją iš karto paskelbti registre ir susitikti su
organizatoriais deramu lygmeniu, kad šie galėtų išsamiai paaiškinti, kodėl kreipiasi.
Pasikeitus nuomonėmis su Komisija, organizatoriams suteikiama galimybė savo
iniciatyvą pristatyti per Parlamento surengtą viešąjį klausymą. Klausymą rengia už
Europos piliečių iniciatyvos temą atsakingas komitetas (Parlamento darbo tvarkos
taisyklių 222 straipsnis).
Pagal naująjį Europos piliečių iniciatyvos reglamentą laikotarpis, per kurį Komisija
turi pateikti atsakymą į patvirtintą iniciatyvą, pratęstas nuo trijų iki šešių mėnesių.
Komunikate, kuriame išdėstomos Komisijos teisinės ir politinės išvados, susijusios su
kiekviena iniciatyva, ji turi pateikti oficialų veiksmų, kurių ketina imtis, sąrašą ir aiškų jų
įgyvendinimo tvarkaraštį. Be to, siekiant užtikrinti visapusišką skaidrumą, reglamente
reikalaujama, kad organizatoriai reguliariai teiktų informaciją apie finansavimo šaltinius
ir kitą gautą paramą. Jame taip pat nustatytas reikalavimas Komisijai pasirūpinti registre
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ir viešoje Europos piliečių iniciatyvos svetainėje prieinama kontaktine forma, kad
piliečiai galėtų pateikti skundą dėl tokios informacijos išsamumo ir teisingumo.
Naujuoju Europos piliečių iniciatyvos reglamentu ir Parlamento darbo tvarkos taisyklių
pakeitimais dar labiau sustiprintas Parlamento vaidmuo. Siekdamas didesnio sėkmingų
iniciatyvų politinio poveikio, po viešojo svarstymo Parlamentas gali surengti plenarinio
posėdžio diskusiją ir priimti rezoliuciją bei svarstyti galimybę politiškai paremti
iniciatyvą. Galiausiai Parlamentas stebi veiksmus, kurių Komisija imasi reaguodama į
iniciatyvą ir kurie taip pat išdėstomi konkrečiuose Komisijos komunikatuose.

DABARTINĖS INICIATYVOS

Iki šiol reikiamą parašų skaičių yra surinkusios ir Komisijai pateiktos šešios iniciatyvos:
„Right2Water“ (dėl teisės į vandenį), „One of Us“ (dėl užsimezgusios žmogaus gyvybės
apsaugos), „Stop Vivisection“ (dėl draudimo naudoti gyvūnus bandymams), „Ban
Glyphosate“ (dėl glifosato uždraudimo), „Minority SafePack – one million signatures
for diversity in Europe“ (dėl mažumų ir jų kalbų apsaugos) ir „End the Cage Age“ (dėl
gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo). Parlamentas surengė klausymus dalyvaujant
visų šešių iniciatyvų atstovams. Jie vyko 2014 m. vasario 17 d., 2014 m. balandžio
10 d., 2015 m. balandžio 24 d., 2017 m. lapkričio 20 d., 2020 m. spalio 15 d. ir 2021 m.
balandžio 15 d. Komisija yra pateikusi atsakymus į jas ir išdėsčiusi savo teisines bei
politines išvadas. Nuo tada, kai įgyvendinama Europos piliečių iniciatyva, Komisija jų
yra iš viso užregistravusi 89.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas nepaprastai domisi Europos piliečių iniciatyvos priemone. Prieš
įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, Parlamentas priėmė rezoliuciją[4], kurioje pateikė
išsamų pasiūlymą dėl Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo. Įsigaliojus Lisabonos
sutarčiai, Parlamentas aktyviai dalyvavo derybose dėl Europos piliečių iniciatyvos
reglamento. Parlamentas sėkmingai prisidėjo užtikrinant, kad Europos piliečių
iniciatyva taptų prieinamesnė ir piliečiams patogesnė dalyvaujamosios demokratijos
priemonė. Be kita ko, jam pavyko pasiekti, kad minimalus valstybių narių, kuriose turi
būti surinkti pritarimo pareiškimai, skaičius būtų sumažintas iki vieno ketvirtadalio. Jis
primygtinai ragino imtis veiksmų, kad priimtinumas būtų patikrinamas iki registracijos.
Parlamentas taip pat ragino priimti nuostatas, pagal kurias teisę pasirašyti Europos
piliečių iniciatyvą turėtų visi ES piliečiai ir gyventojai nepriklausomai nuo pilietybės.
Parlamentas paskelbė ne vieną politinį raginimą supaprastinti ir racionalizuoti Europos
piliečių iniciatyvos administravimo tvarką bei stiprinti iniciatyvos poveikį. 2015 m.
spalio 28 d.[5] Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos piliečių iniciatyvos peržiūros
proceso, kurioje, be kita ko, ragino persvarstyti reglamentą, siekiant supaprastinti
asmens duomenų reikalavimus ir skirti finansavimą Europos piliečių iniciatyvos
organizavimui paremti. 2017 m. Konstitucinių reikalų komitetas ėmėsi savo iniciatyva
teikiamo teisėkūros pranešimo Europos piliečių iniciatyvos reglamentui iš esmės

[4]2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija, kuria Komisijos prašoma pateikti pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos įgyvendinimo (OL C 212 E, 2010 8 5, p. 99).
[5]2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos piliečių iniciatyvos (OL C 355, 2017 10 20, p. 17).
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peržiūrėti. 2017 m. rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi Parlamento prašymais ir viešų
konsultacijų išvadomis, galiausiai pateikė pasiūlymą dėl naujojo Europos piliečių
iniciatyvos reglamento. 2018 m. birželio 20 d. Konstitucinių reikalų komitetas priėmė
savo pranešimą dėl Komisijos pasiūlymo, o 2018 m. liepos 5 d. plenariniame posėdyje
buvo surengtas balsavimas siekiant pradėti tarpinstitucines derybas dėl naujojo
Europos piliečių iniciatyvos reglamento.
2018 m. gruodžio 18 d. Parlamentas ir Taryba pasiekė politinį susitarimą. Parlamentui
priėmus kovo mėn. 12 d. rezoliuciją, o Tarybai pritarus balandžio mėn. 9 d., galutinis
aktas buvo pasirašytas 2019 m. balandžio 17 d., o Oficialiajame leidinyje paskelbtas
2019 m. gegužės 17 d. Naujosios Europos piliečių iniciatyvos taisyklės (Reglamentas
(ES) 2019/788), kuriomis buvo panaikintas Reglamentas (ES) Nr. 211/2011, taikomos
nuo 2020 m. sausio 1 d.
Priėmus naująjį Europos piliečių iniciatyvos reglamentą, ši iniciatyva tapo
prieinamesnė, ne tokia biurokratiška, o organizatoriams ir rėmėjams lengviau ja
naudotis, be to, buvo sustiprinti tolesni su ja susiję veiksmai.
2020 m. liepos 15 d. Parlamentas ir Taryba priėmė laikinąsias priemones klausimui
dėl COVID-19 pandemijos poveikio Europos piliečių iniciatyvai spręsti. Pagal naująsias
taisykles leidžiama pratęsti parašų rinkimo, siekiant paremti pandemijos paveiktas
piliečių iniciatyvas, laiką.
2021 m. birželio 3 d. Komisija priėmė įgyvendinimo sprendimą dėl pritarimo Europos
piliečių iniciatyvoms pareiškimų rinkimo laikotarpio pratęsimo. Parašai turi būti surinkti
ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Alessandro Davoli
05/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0482
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0482
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0226_LT.html
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