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PAKEITIMAI 001-060 
pateikė Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešimas
György Schöpflin A8-0226/2018
Europos piliečių iniciatyva

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pagal ES sutarties 11 straipsnį 
Europos piliečių iniciatyva yra vienas iš 
būdų Sąjungos piliečiams dalytis 
nuomonėmis visose Sąjungos politikos 
srityse, dalyvauti vykdant skaidrų, atvirą 
ir nuolatinį dialogą su Sąjungos 
institucijomis ir užtikrinti, kad Sąjungos 
veiksmai būtų nuoseklūs ir skaidrūs. Be 
to, Europos piliečių iniciatyva suteikia 
Sąjungos piliečiams galimybę paraginti 
Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto. Pagal Europos 
piliečių iniciatyvą reikalaujama, kad 
Sąjungos institucijos įsipareigotų sudaryti 
galimybes Sąjungos piliečiams kuo 
veiksmingiau įgyvendinti savo teises ir 
kad piliečiai paisytų nustatytų 
demokratinio dalyvavimo Sąjungos 
gyvenime principų ir taisyklių, ypač 
Sąjungos demokratinį veikimą 
reglamentuojančių principų ir taisyklių; 
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2015 m. spalio 28 d. Rezoliucijoje 
dėl Europos piliečių iniciatyvos25 Europos 
Parlamentas paragino Komisiją peržiūrėti 
Reglamentą (ES) Nr. 211/2011 ir 
Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 
Nr. 1179/2011;

(4) 2015 m. spalio 28 d. rezoliucijoje dėl 
Europos piliečių iniciatyvos25 ir 
rengdamas savo iniciatyva teikiamą 
teisėkūros pranešimą (2017/2024(INI), 
Europos Parlamentas paragino Komisiją 
išsamiai peržiūrėti ir kuo greičiau iš dalies 
pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 211/2011 ir 
Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 
Nr. 1179/2011;

__________________ __________________
25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) vykdant Europos piliečių iniciatyvos 
persvarstymo procesą nemažai 
organizacijų ir Sąjungos organų, visų 
pirma Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetas, padėjo užpildyti 
Reglamento (ES) Nr. 211/20111a spragas, 
suteikdami vertingą paramą Europos 
piliečių iniciatyvos organizatoriams, 
užtikrindami diskusijų dėl reglamento 
tobulinimo platformą ir pasiūlydami 
organizatorių grupei institucinės 
mentorystės ir pagalbos paslaugas – 
rengdami klausymus savo patalpose ir 
skatindami demokratinį dalyvavimą 
Sąjungoje; 
___________________
1a 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos 
(OL L 65, 2011 3 11, p. 1).
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo reglamentu siekiama padaryti 
EPI prieinamesnę, paprastesnę ir lengvesnę 
naudotis organizatoriams bei rėmėjams ir 
taip išnaudoti visą jos potencialą skatinti 
diskusijas ir piliečių dalyvavimą Europos 
lygmeniu bei priartinti Sąjungą prie jos 
piliečių;

(5) šiuo reglamentu siekiama padaryti 
EPI prieinamesnę, paprastesnę ir lengvesnę 
naudotis organizatoriams bei rėmėjams, 
sustiprinti tolesnius veiksmus dėl jos ir 
taip išnaudoti visą jos potencialą skatinti 
rengti diskusijas ir kuo daugiau Sąjungos 
piliečių daryti poveikį Sąjungos 
sprendimų priėmimo procesui, priartinant 
Sąjungą prie jos piliečių ir taip 
sustiprinant demokratijos principą ir 
demokratinį Sąjungos veikimą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) norint pasiekti šiuos tikslus, Europos 
piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir 
sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, 
patogios naudotojams ir proporcingos šios 
priemonės pobūdžiui. Jos taip pat turėtų 
padėti pasiekti deramą teisių ir pareigų 
pusiausvyrą;

(6) norint pasiekti šiuos tikslus, Europos 
piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir 
sąlygos turėtų būti veiksmingos, skaidrios, 
aiškios, paprastos, patogios naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, ir proporcingos 
šios priemonės pobūdžiui. Jos taip pat 
turėtų padėti pasiekti deramą teisių ir 
pareigų pusiausvyrą ir užtikrinti, kad 
sėkmingų iniciatyvų atveju Komisija 
imtųsi tinkamų tolesnių veiksmų;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti, kad iniciatyva 
būtų reprezentatyvi ir piliečiams būtų 

(10) siekiant užtikrinti, kad iniciatyva 
būtų reprezentatyvi ir piliečiams būtų 
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užtikrintos panašios sąlygos pritarti 
iniciatyvai, taip pat reikėtų nustatyti, koks 
turi būti minimalus pasirašiusiųjų skaičius 
kiekvienoje iš tų valstybių narių. 
Minimalus pasirašiusiųjų skaičius 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būtų 
mažėjančiai proporcingas ir atitikti 
Europos Parlamento narių, išrinktų 
kiekvienoje valstybėje narėje, skaičių, 
padaugintą iš 750;

užtikrintos panašios sąlygos pritarti 
iniciatyvai, taip pat reikėtų nustatyti, koks 
turi būti minimalus pasirašiusiųjų skaičius 
kiekvienoje iš tų valstybių narių. 
Minimalus pasirašiusiųjų skaičius 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būtų 
mažėjančiai proporcingas ir atitikti 
Europos Parlamento narių, išrinktų 
kiekvienoje valstybėje narėje, skaičių, 
padaugintą iš bendro Europos Parlamento 
narių skaičiaus;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kiekvienas Sąjungos pilietis turėtų 
turėti teisę panašiomis sąlygomis pritarti 
iniciatyvai popierine forma arba 
internetu, nepriklausomai nuo to, kurios 
valstybės narės pilietis arba gyventojas jis 
yra;

(11) siekiant, kad Europos piliečių 
iniciatyva taptų įtraukesnė ir matomesnė, 
turėtų būti galima naudoti regionines ir 
mažumų kalbas skatinant ir populiarinant 
EPI, taip pat renkant parašus;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekdama Europos piliečių 
iniciatyvos priemonę padaryti 
prieinamesnę ir padėti piliečiams bei 
organizatoriams, Komisija 
organizatoriams turėtų teikti informaciją 
ir pagalbą, taip pat sukurti internetinę 
bendradarbiavimo platformą, kuri būtų 
diskusijų forumas ir kurioje būtų galima 
gauti informacijos bei patarimų dėl 
Europos piliečių iniciatyvos. Siekiant 
užtikrinti, kad priemonė būtų arti piliečių, 
valstybės narės savo teritorijoje turėtų 
įsteigti vieną ar daugiau informacijos 
centrų, kuris (-ie) piliečiams teiktų su 
Europos piliečių iniciatyva susijusią 

(13) siekdama Europos piliečių 
iniciatyvos priemonę padaryti 
prieinamesnę, Komisija organizatoriams 
turėtų teikti aiškią, tikslią bei išsamią 
informaciją ir teisinę bei praktinę paramą, 
sukurdama viešai prieinamą internetinę 
bendradarbiavimo platformą. Ši platforma 
turėtų būti diskusijų forumas ir joje turėtų 
būti galima gauti informacijos bei 
patarimų dėl Europos piliečių iniciatyvos. 
Ją turėtų valdyti ir atnaujinti, Komisijai 
vykdant administracinę kontrolę, 
nepriklausomos organizacijos ir išorės 
ekspertai, turintys patvirtintos patirties 
organizuojant EPI, ir jie turėtų turėti teisę 
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informaciją ir pagalbą; prisidėti prie diskusijų forumo. Siekiant 
užtikrinti, kad ši priemonė būtų arti 
piliečių, valstybės narės savo teritorijoje 
turėtų įsteigti vieną ar daugiau 
neįgaliesiems prieinamų informacijos 
centrų, kuris (-ie) piliečiams teiktų su 
Europos piliečių iniciatyva susijusią 
informaciją ir teisinę bei praktinę 
pagalbą, taip padidinant informuotumą ir 
skatinant diskusijas apie šiuo metu 
vykdomas iniciatyvas nacionaliniu 
lygmeniu. Kai nacionaliniu lygmeniu yra 
priemonių, panašių į Europos piliečių 
iniciatyvą, šie informacijos centrai turėtų 
būti glaudžiai susieti su tarnybomis ar 
platformomis, teikiančiomis paramą tų 
nacionalinių priemonių naudojimui. Šie 
informacijos centrai turėtų veikti vieno 
langelio principu ir padėti 
organizatoriams teikdami išsamią 
informaciją ir konkrečius techninius bei 
teisinius patarimus;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant Europos piliečių iniciatyvą 
padaryti prieinamesnę ir atsižvelgiant į tai, 
kad Europos piliečių iniciatyvos teikimo 
tvarka ir sąlygos turėtų būti aiškios, 
paprastos, patogios naudoti ir 
proporcingos, tais atvejais, kai tik dalis ar 
dalys iniciatyvos atitinka registracijos 
pagal šį reglamentą sąlygas, tokią 
iniciatyvą derėtų užregistruoti iš dalies. Iš 
dalies iniciatyvos turėtų būti 
užregistruojamos tada, kai didelė 
iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius 
tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti 
Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą 
dėl Sąjungos teisės akto siekiant 
įgyvendinti Sutartis ir visi kiti registracijos 
reikalavimai yra įvykdyti. Turėtų būti 
aiškiai ir skaidriai nustatyta, kuri 
iniciatyvos dalis užregistruojama, o 

(16) siekiant Europos piliečių iniciatyvą 
padaryti veiksmingesnę bei prieinamesnę ir 
atsižvelgiant į tai, kad Europos piliečių 
iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų 
būti aiškios, paprastos, patogios naudoti ir 
proporcingos, tais atvejais, kai tik dalis ar 
dalys iniciatyvos atitinka registracijos 
pagal šį reglamentą sąlygas, tokią 
iniciatyvą derėtų užregistruoti iš dalies. Iš 
dalies iniciatyvos turėtų būti 
užregistruojamos tada, kai didelė 
iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius 
tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti 
Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą 
dėl Sąjungos teisės akto siekiant 
įgyvendinti Sutartis ir visi kiti registracijos 
reikalavimai yra įvykdyti. Turėtų būti 
aiškiai ir skaidriai nustatyta, kuri 
iniciatyvos dalis užregistruojama, o 
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potencialūs pasirašantieji – informuoti apie 
užregistruotą iniciatyvos dalį ir tai, kad 
pritarimo pareiškimai renkami tik dėl 
užregistruotos iniciatyvos dalies;

potencialūs pasirašantieji – informuoti apie 
užregistruotą iniciatyvos dalį ir tai, kad 
pritarimo pareiškimai renkami tik dėl 
užregistruotos iniciatyvos dalies. Galimybė 
pasirinkti iš dalies užregistruoti iniciatyvą 
neturėtų daryti poveikio Komisijos 
pareigai visiškai pagrįsti savo sprendimą 
šiuo klausimu;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant skatinti piliečių dalyvavimą 
ir viešas diskusijas iniciatyvose keliamais 
klausimais, tais atvejais, kai iniciatyva, 
kuriai pritarė reikiamas pasirašiusiųjų 
skaičius ir kuri atitinka kitus šio 
reglamento reikalavimus, pateikiama 
Komisijai, organizatorių grupė turėtų turėti 
teisę tą iniciatyvą pristatyti viešam 
svarstymui Sąjungos lygmeniu. Viešą 
svarstymą turėtų kartu organizuoti 
Komisija ir Europos Parlamentas per tris 
mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo ir 
turėtų būti užtikrinta, kad jame būtų 
tolygiai atstovaujama atitinkamiems 
viešiesiems ir privatiesiems interesams ir 
kad būtų deramu lygiu atstovaujama 
Komisijai. Svarstyme turėtų galėti 
dalyvauti kitos Sąjungos institucijos bei 
patariamieji organai ir suinteresuotieji 
subjektai;

(23) siekiant skatinti piliečių dalyvavimą 
ir viešas diskusijas iniciatyvose keliamais 
klausimais, tais atvejais, kai iniciatyva, 
kuriai pritarė reikiamas pasirašiusiųjų 
skaičius ir kuri atitinka kitus šio 
reglamento reikalavimus, pateikiama 
Komisijai, organizatorių grupė turėtų turėti 
teisę tą iniciatyvą pristatyti viešam 
svarstymui Sąjungos lygmeniu. Europos 
Parlamentas turėtų surengti viešą 
svarstymą per tris mėnesius nuo 
iniciatyvos pateikimo Komisijai. Europos 
Parlamentas turėtų užtikrinti, kad jame 
būtų tolygiai atstovaujama atitinkamų 
suinteresuotųjų asmenų, įskaitant 
pilietinę visuomenę, socialinius partnerius 
ir ekspertus, interesams ir kad būtų deramu 
lygiu atstovaujama Komisijai ir Tarybai. 
Svarstyme turėtų galėti dalyvauti kitos 
Sąjungos institucijos bei patariamieji 
organai, visų pirma Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų 
komitetas, ir suinteresuotieji subjektai;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) siekiant įvertinti, kokia yra politinė 
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parama iniciatyvai, Europos Parlamentas, 
kuris atstovauja Sąjungos piliečiams, 
turėtų turėti teisę pagal savo darbo 
tvarkos taisykles plenarinėje sesijoje 
surengti diskusijas apie veiksmus, kurių 
Komisija imasi siekdama įgyvendinti savo 
komunikatą dėl sėkmingai pateiktų 
iniciatyvų. Diskusijos galėtų būti 
baigiamos priimant pasiūlymą dėl 
rezoliucijos, kuriame taip pat būtų galima 
pasiūlyti taikyti SESV 225 straipsnyje 
nustatytą mechanizmą, jei Komisija 
nepateikia pasiūlymo dėl teisės akto;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) siekiant užtikrinti, kad piliečiai 
galėtų veiksmingai dalyvauti 
demokratiniame Sąjungos gyvenime, 
Komisija galiojančią iniciatyvą turėtų 
išnagrinėti ir reaguoti į ją. Todėl Komisija 
per penkis mėnesius nuo iniciatyvos 
gavimo turėtų išdėstyti savo teisines ir 
politines išvadas bei veiksmus, kurių ji 
ketina imtis. Komisija turėtų aiškiai, 
suprantamai ir išsamiai paaiškinti 
priežastis, dėl kurių ji ketina imtis 
veiksmų, ir lygiai taip pat nurodyti 
priežastis, jei veiksmų imtis ji neketina;

(24) siekiant užtikrinti, kad piliečiai 
galėtų veiksmingai dalyvauti 
demokratiniame Sąjungos gyvenime, 
Komisija galiojančią iniciatyvą, kuri 
surinko bent vieną milijoną pritarimo 
pareiškimų, turėtų išnagrinėti ir reaguoti į 
ją. Todėl Komisija per šešis mėnesius nuo 
iniciatyvos gavimo turėtų išdėstyti savo 
teisines ir politines išvadas bei veiksmus, 
kurių ji ketina imtis. Komisija turėtų 
aiškiai, suprantamai ir išsamiai paaiškinti 
priežastis, dėl kurių ji ketina imtis 
veiksmų, ypač nurodydama, ar ji pateiks 
pasiūlymą dėl teisės akto, ir lygiai taip pat 
nurodyti priežastis, jei veiksmų imtis ji 
neketina. Galiojanti iniciatyva neturėtų 
daryti poveikio Komisijos iniciatyvos 
teisei;
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) parama iniciatyvoms ir jų 
finansavimas turėtų būti skaidrūs. Todėl 
laikotarpiu nuo iniciatyvos užregistravimo 
iki dienos, kurią ji pateikiama Komisijai, 
organizatorių grupės turėtų pateikti 
atnaujintą informaciją apie paramos jų 
iniciatyvai ir jos finansavimo šaltinius. 
Subjektai, ypač organizacijos, kurios pagal 
Sutartis prisideda formuojant europinį 
politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos 
piliečių valią, turėtų galėti skatinti 
iniciatyvas ir teikti joms paramą bei 
finansavimą su sąlyga, kad jie tai daro 
visiškai skaidriai ir laikydamiesi šiame 
reglamente nustatytos tvarkos ir sąlygų;

(25) parama iniciatyvoms ir jų 
finansavimas turėtų būti skaidrūs ir 
atskaitingi. Todėl laikotarpiu nuo 
iniciatyvos užregistravimo iki dienos, kurią 
ji pateikiama Komisijai, organizatorių 
grupės turėtų pateikti atnaujintą ir detalią 
informaciją apie paramos jų iniciatyvai ir 
jos finansavimo šaltinius. Šios 
organizatorių grupės turėtų reguliariai 
atsiskaityti apie visus finansavimo 
šaltinius, o Komisija turėtų aiškiai šiuos 
šaltinius nurodyti registre. Subjektai, ypač 
organizacijos, kurios pagal Sutartis 
prisideda formuojant europinį politinį 
sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių 
valią, turėtų galėti skatinti iniciatyvas ir 
teikti joms paramą bei finansavimą su 
sąlyga, kad jie tai daro visiškai skaidriai ir 
laikydamiesi šiame reglamente nustatytos 
tvarkos ir sąlygų. Siekiant padidinti 
Europos piliečių iniciatyvos veiklos 
finansavimo skaidrumą ir Europos 
piliečių iniciatyvos, kuri yra piliečius 
įtraukianti priemonė, matomumą, šiame 
reglamente turėtų būti nustatyta jos 
finansinė programa. Tokia finansinė 
programa turėtų padėti remti subjektus ir 
organizacijas, skatinančias piliečius 
įsitraukti ir dalyvauti demokratiniame 
Sąjungos gyvenime, visų pirma didinant 
visuomenės informuotumą apie EPI 
priemonę, kaip apie priemonę, skirtą 
dalyvaujamajai demokratijai Sąjungos 
lygmeniu skatinti ir prisidėti prie 
techninės ar teisinės paramos, teikiamos 
EPI organizatoriams nemokamai, 
finansavimo;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) šiuo reglamentu gerbiamos 
pagrindinės teisės ir atsižvelgiama į 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, visų pirma jos 8 straipsnyje, 
įtvirtintus principus;

(32) šiame reglamente paisoma 
pagrindinių teisių ir principų, įtvirtintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos iniciatyvos, 
kuria Europos Komisija raginama, 
neviršydama savo įgaliojimų, pateikti 
atitinkamą pasiūlymą tam tikru klausimu, 
dėl kurio piliečiai mano, kad Sutartims 
įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės 
aktas (toliau – Europos piliečių iniciatyva, 
arba iniciatyva), teikimo tvarka ir sąlygos.

Šiuo reglamentu nustatomos iniciatyvos, 
kuria Europos Komisija raginama, 
neviršydama savo įgaliojimų, pateikti 
atitinkamą pasiūlymą tam tikru klausimu, 
dėl kurio piliečiai mano, kad Sutartims 
įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės 
aktas (toliau – Europos piliečių iniciatyva, 
arba iniciatyva), teikimo tvarka ir sąlygos.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmenys, gyvenantys ne valstybėje narėje, 
kurios piliečiai jie yra, turi teisę pritarti 
iniciatyvai savo gyvenamojoje valstybėje 
narėje arba valstybėje narėje, kurios 
piliečiai jie yra.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija priima visas 
būtinas nuostatas, kad padėtų 
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neįgaliesiems pasinaudoti savo teise 
pritarti piliečių iniciatyvai.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b)  bent ketvirtadalyje valstybių narių 
iniciatyvos registracijos metu 
pasirašiusiųjų skaičius yra lygus bent 
minimaliam I priede nustatytam skaičiui, 
atitinkančiam kiekvienoje valstybėje narėje 
išrinktų Europos Parlamento narių skaičiui, 
padaugintam iš 750.

b)  bent ketvirtadalyje valstybių narių 
iniciatyvos registracijos metu 
pasirašiusiųjų skaičius yra lygus bent 
minimaliam I priede nustatytam skaičiui, 
atitinkančiam kiekvienoje valstybėje narėje 
išrinktų Europos Parlamento narių skaičių, 
padaugintą iš bendro Europos 
Parlamento narių skaičiaus.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį pasirašiusieji 
skaičiuojami toje valstybėje narėje, kurios 
piliečiai jie yra.

2. Taikant 1 dalį pasirašiusieji 
skaičiuojami toje valstybėje narėje, kurios 
piliečiai jie yra, nepriklausomai nuo to, 
kur pasirašiusysis pasirašė pritarimo 
pareiškimą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi prašymą, Komisija piliečiams 
ir organizatorių grupėms teikia informaciją 
ir pagalbą, susijusią su Europos piliečių 
iniciatyva.

1. Gavusi prašymą, Komisija piliečiams 
ir organizatorių grupėms teikia lengvai 
prieinamą, aiškią, tikslią bei išsamią 
informaciją ir atitinkamą ekspertinę bei 
teisinę pagalbą, susijusias su Europos 
piliečių iniciatyva.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija sukuria internetinę 
bendradarbiavimo platformą, kuri yra 
piliečių ir organizatorių grupių diskusijų 
forumas ir kurioje teikiama informacija 
bei patarimai dėl Europos piliečių 
iniciatyvos.

2. Komisija sukuria internetinę 
bendradarbiavimo platformą, skirtą 
suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
organizatorių grupes, nepriklausomus 
ekspertus, NVO ir kitas Sąjungos 
institucijas bei įstaigas, keistis informacija 
ir geriausios praktikos pavyzdžiais.

Ta platforma piliečiams ir organizatorių 
grupėms yra diskusijų forumas ir joje 
pateikiama informacija ir praktiniai bei 
teisiniai patarimai apie Europos piliečių 
iniciatyvą.
Internetinė bendradarbiavimo platforma 
yra patogi naudoti ir prieinama 
neįgaliesiems.
Ją valdo ir atnaujina, Komisijai vykdant 
administracinę kontrolę, nepriklausomos 
organizacijos ir išorės ekspertai, turintys 
patvirtintos patirties organizuojant EPI, ir 
jie gali prisidėti prie diskusijų forumo.
Po šio reglamento paskelbimo Komisija 
reikiamu laiku paskelbia naudotojo 
vadovą, kad padėtų suprasti, kaip veikia 
Europos piliečių iniciatyva.

Internetinės bendradarbiavimo platformos 
valdymo ir priežiūros išlaidos padengiamos 
iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

Internetinės bendradarbiavimo platformos 
valdymo ir priežiūros išlaidos padengiamos 
iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija sukuria internetinį registrą 
(toliau – registras), kuriame organizatorių 
grupės gali valdyti savo iniciatyvą per visą 
procedūrą. Registrą sudaro vieša interneto 

3. Komisija sukuria viešai prieinamą 
internetinį registrą (toliau – registras), 
kuriame organizatorių grupės gali valdyti 
savo iniciatyvą per visą procedūrą. 
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svetainė, kurioje teikiama bendra 
informacija apie Europos piliečių 
iniciatyvą ir informacija apie konkrečias 
iniciatyvas bei jų tuometinį statusą.

Registrą sudaro vieša interneto svetainė, 
kurioje teikiama bendra aiški, tiksli bei 
išsami informacija apie Europos piliečių 
iniciatyvą ir informacija apie konkrečias 
iniciatyvas bei jų tuometinį statusą, 
įskaitant apie surinktų pritarimo 
pareiškimų skaičių ir deklaruotą 
finansavimą, kaip informavo 
organizatorių grupės. Komisija reguliariai 
atnaujina registrą ir aiškiai matomai ir 
lengvai prieinamu būdu išdėsto 
organizatorių pateiktą informaciją.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Užregistravusi iniciatyvą pagal 6 
straipsnį, Komisija pateikia tos iniciatyvos 
turinio vertimus į visas oficialiąsias 
Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami 
registre ir naudojami pritarimo 
pareiškimams rinkti pagal šį reglamentą. 
Organizatorių grupė gali papildomai 
pateikti priedo ir, priklausomai nuo 
konkretaus atvejo, II priede nurodyto ir 
pagal 6 straipsnio 2 dalį pateikto teisės akto 
projekto vertimus į visas oficialiąsias 
Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami 
registre.

4. Užregistravusi iniciatyvą pagal 6 
straipsnį, Komisija pateikia tos iniciatyvos 
turinio vertimus į visas oficialiąsias 
Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami 
registre ir naudojami pritarimo 
pareiškimams rinkti pagal šį reglamentą. 
Organizatorių grupė gali papildomai 
prašyti Komisijos pateikti priedo ir, 
priklausomai nuo konkretaus atvejo, II 
priede nurodyto ir pagal 6 straipsnio 2 dalį 
pateikto teisės akto projekto vertimus į 
visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie 
būtų skelbiami registre, jeigu jie atitinka II 
priede nurodytas ribas. Už visus vertimus, 
viršijančius šias ribas, atsakomybė tenka 
organizatorių grupei.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekviena valstybė narė įsteigia 
vieną ar daugiau informacijos centrų, 

6. Kiekviena valstybė narė įsteigia 
vieną ar daugiau skaitmeninių ir fizinių 
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organizatorių grupėms teikiančių su 
Europos piliečių iniciatyvos teikimu 
susijusią informaciją ir pagalbą.

EPI skirtų informacijos centrų, 
organizatorių grupėms, teikiančioms 
Europos piliečių iniciatyvą, teikiančių 
praktinę ir teisinę informaciją, 
konsultacijas ir pagalbą. Kiekviena 
valstybė narė ir Komisija užtikrina, kad 
informacijos centrai glaudžiai 
bendradarbiautų su atitinkamomis 
Komisijos tarnybomis ir jos atstovybėmis 
valstybėse narėse. Konsultacijos turėtų 
apimti informaciją apie juridinio asmens 
steigimą pagal valstybių narių 
nacionalinę teisę, kaip nustatyta 
5 straipsnio 7 dalyje. Pagalba teikiama 
neįgaliesiems prieinamais formatais ir 
nemokamai.
Valstybės narės skatina nacionalines, 
regiono ir vietos valdžios institucijas 
didinti savo piliečių informuotumą apie 
Europos piliečių iniciatyvą ir skleisti 
informaciją apie ją.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iniciatyvą rengia ir valdo bent 
septynių fizinių asmenų grupė (toliau – 
organizatorių grupė). Europos Parlamento 
nariai į šį minimalų skaičių 
neįskaičiuojami.

1. Iniciatyvą rengia ir valdo fizinių 
asmenų, kurių skaičius atitinka bent 
ketvirtadalį valstybių narių, grupė (toliau 
– organizatorių grupė). Europos 
Parlamento nariai ir nacionalinių 
parlamentų nariai į šį minimalų skaičių 
neįskaičiuojami.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Per visą siūlomos piliečių 
iniciatyvos rengimo etapą, prieš ją 
užregistruodami, organizatoriai gali 
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kreiptis į Europos piliečių iniciatyvos 
informacijos centrus, „Europe Direct“ 
arba Komisijos piliečių iniciatyvos 
tarnybas, kurie nemokamai teikia visą 
reikalingą pagalbą ir rekomendacijas ir, 
kai įmanoma, veikia vieno langelio 
principu ir nukreipia organizatorius į 
atitinkamus informacijos šaltinius bei 
tarnybas, kurios gali teikti konkrečias 
technines bei teisines konsultacijas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Organizatorių grupės nariai turi būti 
bent septyniose skirtingose valstybėse 
narėse gyvenantys Sąjungos piliečiai, 
sulaukę amžiaus, suteikiančio teisę balsuoti 
Europos Parlamento rinkimuose.

2. Organizatorių grupės nariai turi būti 
bent ketvirtadalyje valstybių narių 
gyvenantys Sąjungos piliečiai, sulaukę 
amžiaus, suteikiančio teisę balsuoti 
Europos Parlamento rinkimuose.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) iniciatyva nėra akivaizdžiai 
prieštaraujanti Sąjungos vertybėms, 
nustatytoms Europos Sąjungos sutarties 2 
straipsnyje.

e) iniciatyva nėra akivaizdžiai 
prieštaraujanti Sąjungos vertybėms, 
nustatytoms Europos Sąjungos sutarties 
2 straipsnyje, ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintoms 
teisėms.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju organizatorių grupė gali arba iš Tuo atveju organizatorių grupė gali arba iš 
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dalies iniciatyvą pataisyti pagal Komisijos 
vertinimą siekdama iniciatyvos atitikties 3 
dalies c punkto reikalavimui, arba palikti 
galioti ar atsiimti pradinę iniciatyvą. 
Organizatorių grupė per vieną mėnesį nuo 
Komisijos vertinimo gavimo informuoja 
Komisiją apie savo pasirinkimą, 
nurodydama jo pagrindą, ir priklausomai 
nuo konkretaus atvejo perduoda iš dalies 
pataisytą II priede nurodytą informaciją, 
kad pakeistų pradinę iniciatyvą.

dalies iniciatyvą pataisyti pagal Komisijos 
vertinimą siekdama iniciatyvos atitikties 
3 dalies c punkto reikalavimui, arba palikti 
galioti ar atsiimti pradinę iniciatyvą. 
Organizatorių grupė per du mėnesius nuo 
Komisijos vertinimo gavimo informuoja 
Komisiją apie savo pasirinkimą, 
nurodydama jo pagrindą, ir priklausomai 
nuo konkretaus atvejo perduoda iš dalies 
pataisytą II priede nurodytą informaciją, 
kad pakeistų pradinę iniciatyvą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš dalies užregistruoja iniciatyvą, jei 
didelė iniciatyvos dalis, įskaitant jos 
pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai 
viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti 
pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant 
įgyvendinti Sutartis;

b) iš dalies užregistruoja iniciatyvą, jei 
dalis iniciatyvos nėra akivaizdžiai viršijanti 
Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą 
dėl Sąjungos teisės akto siekiant 
įgyvendinti Sutartis;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei pagal 4 dalį Komisija atsisako 
registruoti iniciatyvą arba ją užregistruoja 
tik iš dalies, ji nurodo organizatorių grupei 
savo sprendimo pagrindą ir visas galimas 
teismines ir neteismines teisių gynimo 
priemones, kurių ji gali imtis.

7. Jei pagal 4 dalį Komisija atsisako 
registruoti iniciatyvą arba ją užregistruoja 
tik iš dalies, ji išsamiai nurodo 
organizatorių grupei savo sprendimo 
priežastis, sudarydama galimybę 
organizatorių grupei detaliai įvertinti 
Komisijos atsisakymo pagrindus, įskaitant 
pasiūlytą teisinį pagrindą ar pagrindus. 
Vertinant, kai galima, reikėtų atsižvelgti į 
informaciją, pateiktą II priedo 8 punkte 
nurodytame priede. Visi sprendimai dėl 
atsisakymo registruoti ar iš dalies 
registruoti iniciatyvą skelbiami Europos 
piliečių iniciatyvos interneto svetainėje.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Taikant šį straipsnį ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas SESV 
296 straipsnio 2 daliai ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 
straipsniui.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio 11 straipsnio 6 dalies 
taikymui, visi pritarimo pareiškimai 
surenkami per ne ilgesnį kaip 12 mėn. 
laikotarpį nuo organizatorių grupės 
pasirinktos datos (toliau – rinkimo 
laikotarpis). Ta data negali būti vėliau nei 
praėjus trims mėnesiams nuo iniciatyvos 
užregistravimo pagal 6 straipsnį.

Nedarant poveikio 11 straipsnio 6 dalies 
taikymui, visi pritarimo pareiškimai 
surenkami per ne ilgesnį kaip 12 mėn. 
laikotarpį nuo organizatorių grupės 
pasirinktos datos (toliau – rinkimo 
laikotarpis). Ta data negali būti vėliau nei 
praėjus šešiems mėnesiams nuo iniciatyvos 
užregistravimo pagal 6 straipsnį.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai organizatorių grupė pageidauja 
nutraukti pritarimo pareiškimų rinkimą 
nepraėjus 12 mėn. nuo rinkimo laikotarpio 
pradžios, ji informuoja Komisiją apie datą, 
kurią rinkimo laikotarpis turi užsibaigti.

Kai organizatorių grupė per rinkimo 
laikotarpį nepraėjus 12 mėn. laikotarpiui 
pageidauja nutraukti pritarimo 
pareiškimų rinkimą, ji apie savo ketinimą 
informuoja Komisiją bent 10 dienų prieš 
dieną, kurią rinkimo laikotarpis turi 
užsibaigti.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pritarimo pareiškimo formoms rinkti 
internetu, remdamasi 2017 m. sausio 10 d. 
Komisijos sprendimu (ES, Euratomas) 
2017/46, Komisija iki 2020 m. sausio 1 d. 
įdiegia ir pradeda valdyti centrinę 
internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistemą.

Pritarimo pareiškimo formoms rinkti 
internetu, remdamasi 2017 m. sausio 10 d. 
Komisijos sprendimu (ES, Euratomas) 
2017/46, Komisija iki 2020 m. sausio 1 d. 
įdiegia ir pradeda valdyti centrinę 
internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistemą. Ši sistema naudojama 
savanoriškai ir yra nemokama visiems 
organizatoriams.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Organizatorių grupė, naudojanti 
kitas patvirtintas internetines rinkimo 
sistemas, turi galimybę naudoti serverius, 
kuriuos nemokamai prižiūri Komisija.
Kai pritarimo pareiškimai renkami 
internetu, duomenys, gauti naudojantis 
internetine rinkimo sistema, saugomi 
Europos Sąjungos teritorijoje.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai Komisija gauna galiojančią 
iniciatyvą, kurios pritarimo pareiškimai 
surinkti ir patvirtinti pagal 8–12 
straipsnius, ji nedelsdama registre 
paskelbia apie tai pranešimą, o iniciatyvą 
perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

1. Kai Komisija gauna galiojančią 
iniciatyvą, kurios pritarimo pareiškimai 
surinkti ir patvirtinti pagal 8–
12 straipsnius, ji nedelsdama registre 
paskelbia apie tai pranešimą, o iniciatyvą 
perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui, Regionų komitetui bei 
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komitetui ir Regionų komitetui. nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo 
organizatorių grupei suteikiama galimybė 
pristatyti iniciatyvą viešame svarstyme.

Per tris mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo 
organizatorių grupei suteikiama galimybė 
pristatyti iniciatyvą viešame svarstyme 
Europos Parlamente, siekiant pradėti 
Sąjungos masto viešą diskusiją siūlomos 
iniciatyvos klausimu. Diskusijose 
dalyvauja įvairiems interesams 
atstovaujantys suinteresuotieji subjektai.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešą svarstymą Komisija ir Europos 
Parlamentas kartu organizuoja Europos 
Parlamente. Svarstyme suteikiama 
galimybė dalyvauti kitų Sąjungos 
institucijų ir patariamųjų organų atstovams, 
taip pat suinteresuotiesiems subjektams.

Viešą svarstymą Europos Parlamentas 
organizuoja savo patalpose. Svarstyme 
suteikiama galimybė dalyvauti Tarybos, 
Komisijos, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto ir Regionų 
komiteto bei kitų Sąjungos institucijų ir 
patariamųjų organų atstovams, pilietinės 
visuomenės, socialinių partnerių ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant 
nacionalinius parlamentus, atstovams. 
Svarstymas transliuojamas internetu, o 
paskui viešai paskelbiamas EPI interneto 
svetainėje. 

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Svarstyme vadovaujamasi viešuoju 
interesu. Išimtinis svarstymo tikslas yra 
išsamiai informuoti apie iniciatyvos turinį 
ir tikslus.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarstymo tikslas – užtikrinti 
organizatorių grupei forumą, kuriame jie 
galėtų pristatyti savo iniciatyvą išsamiai 
paaiškindami, ko ja siekiama ir kokie 
konkretūs teisėkūros tikslai siūlomi.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir Europos Parlamentas užtikrina, 
kad atitinkamiems viešiems ir 
privatiesiems interesams būtų 
atstovaujama tolygiai.

Siekdamas paskatinti įtraukią viešą 
diskusiją siūlomos iniciatyvos klausimu, 
Europos Parlamentas užtikrina, kad 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant susijusius tiek su 
viešais, tiek su privačiais interesais, būtų 
atstovaujama tolygiai, taip pat kad būtų 
atstovaujama Sąjungos institucijoms ir 
patariamiesiems organams.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai svarstyme atstovaujama 
atitinkamu lygmeniu.

3. Komisijai ir Tarybai svarstymuose 
atstovaujama atitinkamu lygmeniu. 
Užtikrinama, kad dalyvautų bent vienas 
Komisijos narių kolegijos narys.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo iniciatyvos 
pateikimo Komisija atitinkamu lygmeniu 
priima organizatorių grupę, suteikdama jai 
galimybes išsamiai paaiškinti iniciatyvoje 
keliamus klausimus.

1. Per vieną mėnesį nuo galiojančios 
iniciatyvos, su kuria susiję pritarimo 
pareiškimai buvo surinkti ir patvirtinti 
vadovaujantis 8–12 straipsniais, pateikimo 
Komisija atitinkamu lygmeniu priima 
organizatorių grupę, suteikdama jai 
galimybes išsamiai paaiškinti, ko siekiama 
ta iniciatyva.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per penkis mėnesius nuo iniciatyvos 
paskelbimo pagal 14 straipsnio 1 dalį ir 
pasibaigus 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytam viešam svarstymui Komisija 
pranešime išdėsto teisines ir politines savo 
išvadas dėl iniciatyvos, nurodo veiksmus, 
kurių prireikus ketina imtis, ir pagrindą, 
kuriuo remdamasi veiksmų imsis arba 
nesiims.

Per šešis mėnesius nuo iniciatyvos 
paskelbimo pagal 14 straipsnio 1 dalį ir 
pasibaigus 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytam viešam svarstymui Komisija, 
laikydamasi gero valdymo principo, savo 
pranešime išsamiai išdėsto teisines ir 
politines savo išvadas dėl iniciatyvos, 
nurodo veiksmus, kurių ji ketina imtis, ir 
pateikia išsamias ir aiškias sprendimo 
imtis veiksmų arba jų nesiimti priežastis.  

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija ir organizatorių grupė gali 
informuoti pasirašiusiuosius apie gautą 
atsaką į iniciatyvą pagal 17 straipsnio 2 ir 3 
dalis.

3. Komisija ir organizatorių grupė 
informuoja pasirašiusiuosius apie gautą 
atsaką į iniciatyvą pagal 17 straipsnio 2 ir 3 
dalis, jei tokie duomenys buvo surinkti.



PE635.375/ 21

LT

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei piliečių iniciatyva sėkminga, 
Komisija, reaguodama į ją, tinkamai 
atsižvelgdama į šio reglamento 15 
straipsnio 2 dalį ir jei taip siūloma 
pranešime, per 12 mėnesių nuo tokios 
iniciatyvos paskelbimo pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto. 
Taikant šį straipsnį ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas SESV 296 straipsnio 
2 daliai ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 41 straipsniui. Komisija 
nuolat informuoja organizatorių grupę 
apie savo veiksmus, susijusius su 
iniciatyva, ir apie tolesnį iniciatyvos 
plėtojimą Komisijai paskelbus oficialų 
pranešimą dėl EPI.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Europos Parlamento tolesni veiksmai dėl 

sėkmingų piliečių iniciatyvų
Praėjus 15 straipsnio 2 dalyje nurodytam 
12 mėnesių laikotarpiui Europos 
Parlamentas įvertina veiksmus, kurių 
ėmėsi Komisija siekdama įgyvendinti savo 
pranešimą dėl EPI. Parlamentas gali 
surengti plenarinio posėdžio diskusijas 
šiuo klausimu, kaip numatyta pagal 
Darbo tvarkos taisykles.
Tokios diskusijos galėtų būti baigiamos 
priimant pasiūlymą dėl rezoliucijos. Jei 
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Komisija nepateikia pasiūlymo dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, 
Europos Parlamentas gali nuspręsti 
pasinaudoti jam pagal SESV 225 straipsnį 
suteikta teise.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatorių grupė pateikia informaciją, 
skelbtiną registre ir priklausomai nuo 
konkretaus atvejo surengtos kampanijos 
interneto svetainėje, apie paramos 
iniciatyvai šaltinius ir finansavimą, 
viršijusius 500 EUR sumą vienam rėmėjui.

Organizatorių grupė pateikia aiškią, tikslią 
ir išsamią informaciją, skelbtiną registre ir 
priklausomai nuo konkretaus atvejo 
surengtos kampanijos interneto svetainėje, 
apie paramos iniciatyvai šaltinius ir 
finansavimą, viršijusius 500 EUR sumą 
vienam rėmėjui. Rėmėjai ir atitinkamos 
sumos turi būti aiškiai identifikuojami.
Organizatorių grupė taip pat pateikia 
informaciją apie neatlygintinai jai 
padėjusių organizacijų pavadinimus, jei ši 
parama nėra ekonomiškai reikšminga.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija turi teisę atlikti pateiktos 
informacijos apie paramos ir finansavimo 
šaltinius atsitiktinius patikrinimus, 
siekdama įvertinti pateiktos informacijos 
kokybę, ir prašyti papildomų paaiškinimų 
iš organizatorių grupių. Tokių 
patikrinimų tikslas – užtikrinti 
finansavimo ir kitos paramos 
organizatorių grupėms skaidrumą, jie turi 
būti vykdomi veiksmingai, nešališkai ir 
proporcingai. 
Paramos ir finansavimo šaltiniai – bet 
kokių finansinių priemonių arba kredito 



PE635.375/ 23

LT

pasiūla, įnašai natūra, prekių už mažesnę 
nei rinkos kainą ir paslaugų (įskaitant 
paskolas ir aprūpinimą personalu) 
tiekimas arba darbų vykdymas, arba bet 
koks kitas sandoris, kuris suteikia 
ekonominį pranašumą, išskyrus paramą, 
kurią savanoriškai teikia fiziniai asmenys.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina visapusišką 
informacijos apie finansavimą ir rėmimą 
skaidrumą atlikdama kokybės 
patikrinimus ir taikydama įspėjimo bei 
skundų sistemą ir tokiu būdu siekdama 
garantuoti, kad EPI organizatorių 
teikiama informacija apie finansavimą ir 
rėmimą būtų teisinga.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos biudžete skiriami metiniai 
asignavimai piliečių iniciatyvų 
organizavimui paremti.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija didina visuomenės 
informuotumą apie Europos piliečių 
iniciatyvą vykdydama komunikacijos 
veiklą ir informacines kampanijas, taip 

1. Komisija, Europos Parlamentas, 
Taryba ir valstybės narės didina 
visuomenės informuotumą apie Europos 
piliečių iniciatyvą, jos tikslus ir veikimą 
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padėdama skatinti aktyvų piliečių 
dalyvavimą poliniame Sąjungos 
gyvenime.

vykdydamos komunikacijos veiklą, 
informacines ir reklamines kampanijas. 
Šiuo tikslu Komisija naudojasi, inter alia, 
skaitmeninėmis platformomis, socialine 
žiniasklaida ir internetinėmis 
technologijomis, kad pasiektų ir įtrauktų 
bendruomenę.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos vykdyti su konkrečia iniciatyva 
susijusią komunikacijos ir informavimo 
veiklą ir gavusios pasirašiusiojo sutikimą 
organizatorių grupė arba Komisija gali 
rinkti jo el. pašto adresą.

Siekdamos vykdyti su konkrečia iniciatyva 
susijusią komunikacijos ir informavimo 
veiklą ir gavusios aiškų pasirašiusiojo 
sutikimą organizatorių grupė arba Komisija 
gali rinkti jo el. pašto adresą.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija taip pat aktyviai skleidžia 
informaciją apie Europos piliečių 
iniciatyvą ir jos naudojimą vykdydama 
kitus susijusius veiksmus, kuriais 
siekiama skatinti piliečių dalyvavimą 
Sąjungos veikloje, propaguodama ES 
pilietybę bei piliečių teises ir 
informuodama apie veiklą pagal 
programą „Europa piliečiams“.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Tvarkydama asmens duomenis 
pagal šį reglamentą, piliečių iniciatyvos 
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organizatorių grupė arba, jei taikoma, jų 
sukurtas juridinis asmuo bei valstybių 
narių kompetentingos institucijos laikosi 
Reglamento (ES) Nr. 2016/679.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Organizatorių grupė arba, jei 
taikoma, jų sukurtas juridinis asmuo 
užtikrina, kad piliečių iniciatyvai surinkti 
asmens duomenys nebūtų naudojami 
jokiu kitu tikslu, išskyrus tai iniciatyvai 
remti.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai peržiūri Europos 
piliečių iniciatyvos taikymą ir ne vėliau 
kaip per penkerius metus nuo šio 
reglamento taikymo pradžios, o vėliau kas 
penkerius metus, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia šio reglamento taikymo 
ataskaitą. Ataskaitos skelbiamos viešai.

Komisija reguliariai peržiūri Europos 
piliečių iniciatyvos taikymą ir ne vėliau 
kaip per trejus metus nuo šio reglamento 
taikymo pradžios, o vėliau kas trejus 
metus, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą. 
Ataskaitos skelbiamos viešai.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iniciatyvos, dėl kurios Komisija 
raginama imtis veiksmų, turinys (ne 
daugiau kaip 1 000 ženklų).

2. Iniciatyvos, dėl kurios Komisija 
raginama imtis veiksmų, turinys – ne 
daugiau kaip 1 200 ženklų be tarpų 
(kiekvienai kalbai pritaikytas vidurkis).
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei priedo turinį sudaro mažiau kaip 
5 000 rašmenų (kiekvienai kalbai 
pritaikytas vidurkis), organizatorių grupė 
gali paprašyti Komisijos jį versti į visas 
oficialiąsias Sąjungos kalbas.


