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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) ir 

jaunas pilsoņu politiskās tiesības un 

Eiropas Savienībā tā ir unikāls un 

novatorisks līdzdalības demokrātijas 

programmas veidošanas līdzeklis, kas 

nodrošina pilsoņiem iespēju aktīvi 

piedalīties viņus ietekmējošos projektos un 

procesos, un tā kā neapšaubāmi pilnībā ir 

jāizmanto un būtiski jāveicina EPI 

potenciāls, lai varētu sasniegt vislabākos 

rezultātus un iedrošināt pēc iespējas 

vairāk ES pilsoņu piedalīties turpmākajā 

Eiropas integrācijas procesa attīstībā; tā 

kā ES iestāžu demokrātiskās leģitimitātes 

nostiprināšanai ir jābūt vienam no ES 

prioritārajiem mērķiem; 

A. tā kā Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) ir 

jaunas pilsoņu politiskās tiesības, kam 

būtu jānodrošina pilsoņu iespējas aktīvi 

piedalīties viņus ietekmējošos projektos un 

procesos, un tā kā neapšaubāmi pilnībā ir 

jāizmanto un būtiski jāveicina EPI 

potenciāls, tādējādi vēl vairāk nostiprinot 

ES iestāžu demokrātisko leģitimitāti; tā kā 

tomēr nevar uzskatīt, ka EPI, pat ja tā 

darbotos perfekti, varētu novērst milzīgo 

demokrātijas deficītu, kas ir raksturojis 

ES, kopš šis instruments tika ieviests; 

Or. en 
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3. uzsver, ka EPI nodrošina pilsoņiem 

vienreizīgu iespēju formulēt un darīt 

zināmas savas vēlmes un lūgt ES rīkoties 

un ka šis instruments ir jāveicina un 

jāatbalsta ar visiem iespējamiem 

līdzekļiem; taču atzīst, ka ir būtiski 

trūkumi, kas jānovērš un jārisina, lai EPI 

kļūtu vēl efektīvāka; uzsver, ka visi 

turpmākie šā instrumenta novērtējumi būtu 

jāveic ar mērķi panākt maksimālu 

lietošanas vienkāršību, ņemot vērā, ka 
EPI ir galvenais līdzeklis, kas saista 

Eiropas pilsoņus ar ES; turklāt uzsver, ka 

dzimtās valodas lietošana ir pilsoņu 

tiesības un tādēļ aicina Komisiju un 

dalībvalstis izpētīt alternatīvas nolūkā 

piedāvāt iespēju īstenot visas ar EPI 

saistītās darbības dzimtajā valodā, tādējādi 

veicinot pilsoņu līdzdalību; norāda, ka 

sabiedrības informētība par EPI ir svarīga, 

taču vienlaikus pauž nožēlu par to, ka ES 

pilsoņiem ir nepilnīgas zināšanas par šo 

instrumentu; šajā sakarībā prasa ES 

organizēt informācijas un reklāmas 

kampaņas, lai nodrošinātu plašāku EPI 

pamanāmību plašsaziņas līdzekļos un 

sabiedrībā; 

3. uzsver, ka EPI nodrošina pilsoņiem 

vienreizīgu iespēju formulēt un darīt 

zināmas savas vēlmes un lūgt ES rīkoties 

un ka šis instruments ir jāveicina un 

jāatbalsta ar visiem iespējamiem 

līdzekļiem; taču uzsver to, ka ir būtiski 

trūkumi, kas jānovērš un jārisina, lai EPI 

kļūtu vēl efektīvāka un nesāktu darboties 

pēc principa "ēsma un apmaiņa"; uzsver, 

ka visi turpmākie šā instrumenta 

novērtējumi un pārskatīšana būtu jāveic ar 

mērķi panākt, lai Komisija izpilda savu 

pienākumu iesniegt attiecīgu tiesību akta 

priekšlikumu, ja EPI atzīta par sekmīgu; 

turklāt uzsver, ka dzimtās valodas lietošana 

ir pilsoņu tiesības un tādēļ aicina Komisiju 

un dalībvalstis izpētīt alternatīvas nolūkā 

piedāvāt iespēju īstenot visas ar EPI 

saistītās darbības dzimtajā valodā, tādējādi 

veicinot pilsoņu līdzdalību; norāda, ka 

sabiedrības informētība par EPI ir svarīga, 

taču vienlaikus pauž nožēlu par to, ka ES 

pilsoņiem ir nepilnīgas zināšanas par šo 

instrumentu; šajā sakarībā prasa ES 

organizēt informācijas un reklāmas 

kampaņas, lai nodrošinātu plašāku EPI 

pamanāmību plašsaziņas līdzekļos un 

sabiedrībā; 

Or. en 


