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GROZĪJUMI 001-060 
iesniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja

Ziņojums
György Schöpflin A8-0226/2018
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Regulas priekšlikums (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Pamatojoties uz LES 11. panta 
garu, EPI ir uzskatāma par to Savienības 
pilsoņiem paredzēto forumu neatņemamu 
sastāvdaļu, kuros viņi apmainās ar 
viedokļiem par visām Savienības politikas 
jomām, piedalās pārredzamā, atklātā un 
regulārā dialogā ar Savienības iestādēm 
un nodrošina Savienības rīcības 
saskaņotību un pārredzamību. Papildus 
tam, pateicoties EPI, Savienības pilsoņi 
var Komisijai izteikt aicinājumu iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu. EPI 
īstenošanas nolūkā Savienības iestādēm 
būtu jāapņemas Savienības pilsoņu 
tiesību izmantošanu padarīt, cik vien 
iespējams, efektīvu, taču minētajiem 
pilsoņiem arī būtu jāievēro principi un 
noteikumi, kas reglamentē viņu 
iesaistīšanos Savienības demokrātiskajā 
dzīvē, jo īpaši tie, kuros ir noteikta 
Savienības demokrātiskā darbība. 
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlaments savā 2015. gada 
28. oktobra rezolūcijā par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu25  aicināja Komisiju pārskatīt 
Regulu (ES) Nr. 211/2011 un Komisijas 
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1179/2011.

(4) Eiropas Parlaments savā 2015. gada 
28. oktobra rezolūcijā par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu25 un sagatavojot savu patstāvīgo 
normatīvo ziņojumu (2017/2024(INL)), 
aicināja Komisiju visaptveroši pārskatīt 
Regulu (ES) Nr. 211/2011 un, cik vien 
iespējams, ātri grozīt Komisijas 
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1179/2011. 

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

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Tā procesa laikā, kura rezultātā tiek 
pārskatīta EPI, virkne organizāciju un 
Savienības struktūru, jo īpaši Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, ir 
palīdzējušas aizpildīt Regulas (ES) 
Nr. 211/20111a robus, EPI organizatoriem 
sniedzot vērtīgu atbalstu, kas izpaužas kā 
diskusiju platforma, kurā var apspriest šīs 
regulas uzlabošanu, un organizatoru 
grupai pieejama institucionāla 
padomdošana un atvieglojumi, viņu telpās 
rīkojot uzklausīšanu un sekmējot 
demokrātisku līdzdalību pašā Savienībā. 
___________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. Februāra Regula (ES) 
Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu (OV L 
65, 11.3.2011., 1. lpp.).



PE635.375/ 3

LV

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs regulas mērķis ir organizatoriem 
un atbalstītājiem pieejamāka, mazāk 
apgrūtinoša un vieglāk izmantojama 
Eiropas pilsoņu iniciatīva, lai tās 
potenciālu varētu izmantot pilnā mērā kā 
rīku, ar ko Savienības mērogā tiek 
veicinātas debates un pilsoņu līdzdalība, un 
lai Savienību pietuvinātu tās pilsoņiem.

(5) Šīs regulas mērķis ir Eiropas pilsoņu 
iniciatīvas organizatoriem un atbalstītājiem 
padarīt pieejamāku, mazāk apgrūtinošu 
un vieglāk izmantojamu un stiprināt tai 
sekojošās darbības, lai tās potenciālu 
varētu izmantot pilnā mērā kā rīku, ar ko 
Savienības mērogā tiek veicinātas debates, 
un mudināt, cik vien iespējams, lielu 
skaitu Savienības pilsoņu ietekmēt tās 
lēmumu pieņemšanas procesu, to 
pietuvinot saviem pilsoņiem un tādējādi 
pastiprinot demokrātijas principu un 
Savienības demokrātisko darbību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai sasniegtu šos mērķus, 
procedūrām un nosacījumiem, kas 
nepieciešami Eiropas pilsoņu iniciatīvai, 
vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, 
viegli izmantojamiem un samērīgiem ar šā 
instrumenta būtību. Ar tiem tiks panākts 
saprātīgs līdzsvars starp tiesībām un 
pienākumiem.

(6) Lai sasniegtu šos mērķus, 
procedūrām un nosacījumiem, kas 
nepieciešami Eiropas pilsoņu iniciatīvai, 
vajadzētu būt efektīviem, pārredzamiem, 
skaidriem, vienkāršiem, viegli 
izmantojamiem, tostarp pilsoņiem ar 
invaliditāti, un samērīgiem ar šā 
instrumenta būtību. Ar tiem būtu jāpanāk 
saprātīgs līdzsvars starp tiesībām un 
pienākumiem un jānodrošina, ka sekmīgu 
iniciatīvu gadījumā Komisija veiks 
turpmākus atbilstošus pasākumus.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(10) Lai nodrošinātu, ka iniciatīva ir 
pietiekami reprezentatīva, un lai 
nodrošinātu pilsoņiem līdzīgus apstākļus 
iniciatīvas atbalstīšanai, ir arī atbilstīgi 
katrai no šīm dalībvalstīm noteikt 
minimālo parakstītāju skaitu. Šim 
minimālajam parakstītāju skaitam, kas 
nepieciešams katrā attiecīgajā dalībvalstī, 
vajadzētu būt degresīvi proporcionālam un 
būtu jāatbilst no attiecīgās dalībvalsts 
ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu 
skaitam, reizinātam ar 750.

(10) Lai nodrošinātu, ka iniciatīva ir 
pietiekami reprezentatīva, un lai 
nodrošinātu pilsoņiem līdzīgus apstākļus 
iniciatīvas atbalstīšanai, ir arī atbilstīgi 
katrai no šīm dalībvalstīm noteikt 
minimālo parakstītāju skaitu. Šim 
minimālajam parakstītāju skaitam, kas ir 
nepieciešams katrā attiecīgajā dalībvalstī, 
vajadzētu būt degresīvi proporcionālam un 
būtu jāatbilst no attiecīgās dalībvalsts 
ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu 
skaitam, reizinātam ar Eiropas Parlamenta 
deputātu kopējo skaitu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ikvienam Savienības pilsonim 
vajadzētu būt tiesībām līdzīgos apstākļos 
atbalstīt iniciatīvu papīra formātā vai 
tiešsaistē un neatkarīgi no tā, kura ir viņa 
valstspiederības vai dzīvesvietas 
dalībvalsts.

(11) Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu 
padarītu iekļaujošāku un atpazīstamāku 
un to popularizētu un darītu zināmu, kā 
arī, lai vāktu parakstus, būtu jāparedz 
iespēja lietot reģionālās vai minoritāšu 
valodas.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu 
padarītu pieejamāku un lai atbalstītu 
pilsoņus un organizatorus, Komisijai būtu 
jāsniedz informācija un palīdzība 
organizatoriem un jādara pieejama 
tiešsaistes sadarbības platforma, kurā 
iespējams nodrošināt speciālu diskusiju 
forumu, kā arī informāciju un ieteikumus 
par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Lai 
nodrošinātu tuvināšanos pilsoņiem, 
dalībvalstīm savā attiecīgajā teritorijā 
būtu jāizveido viens vai vairāki 
kontaktpunkti, kas sniegtu pilsoņiem 

(13) Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu 
padarītu pieejamāku, Komisijai būtu 
jāsniedz skaidra, precīza un pilnīga 
informācija un tiesisks un praktisks 
atbalsts organizētājiem, darot pieejamu 
tiešsaistes sadarbības platformu. Šai 
platformai būtu jākalpo par tematisku 
diskusiju forumu, un tajā būtu jāsniedz 
informācija par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu. Tā Komisijas administratīvā 
uzraudzībā būtu jāpārvalda un 
jāatjaunina neatkarīgām organizācijām 
un ārējiem ekspertiem, kuriem ir atzīta 
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informāciju un palīdzību saistībā ar 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

pieredze EPI organizēšanā un kuriem 
vajadzētu būt tiesīgiem dot ieguldījumu 
foruma diskusijā. Lai nodrošinātu 
pietuvinātību ar pilsoņiem, dalībvalstīm 
savās attiecīgajās teritorijās būtu jāizveido 
viens vai vairāki kontaktpunkti, kas būtu 
pieejami personām ar invaliditāti, lai 
pilsoņiem sniegtu informāciju un 
juridisko un praktisko palīdzību attiecībā 
uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu, tādējādi 
veicinot izpratni un sekmējot debates par 
attiecīgajā brīdī dalībvalstu līmenī 
īstenotām iniciatīvām. Ja dalībvalstu 
līmenī jau ir izveidoti EPI līdzīgi 
instrumenti, minētajiem kontaktpunktiem 
vajadzētu būt ciešai saiknei ar dienestiem 
vai platformām, kas sniedz atbalstu 
minēto valsts instrumentu izmantošanā. 
Minētajiem kontaktpunktiem būtu 
jādarbojas kā vienas pieturas aģentūrām, 
ar kurām ir paredzēts organizatoriem 
palīdzēt, sniedzot izsmeļošu informāciju, 
kā arī specializētas tehniskās un 
juridiskās konsultācijas.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai padarīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu 
pieejamāku, ņemot vērā, ka Eiropas 
pilsoņu iniciatīvai nepieciešamajām 
procedūrām un nosacījumiem vajadzētu 
būt skaidriem, vienkāršiem, vienkārši 
izmantojamiem un samērīgiem, ir atbilstoši 
iniciatīvu reģistrēt daļēji, ja tikai vienai vai 
vairākas iniciatīvas daļas atbilst šajā regulā 
ietvertajām prasībām par reģistrāciju. 
Iniciatīvas būtu jāreģistrē daļēji, ja nav tā, 
ka būtiska iniciatīvas daļa, tai skaitā tās 
galvenie mērķi, acīmredzami pārsniegtu 
Komisijas pilnvaras Līgumu īstenošanas 
vajadzībām iesniegt priekšlikumu par 
Savienības tiesību akta pieņemšanu un ja 
ir izpildītas visas pārējās reģistrācijas 
prasības. Būtu jānodrošina skaidrība un 

(16) Lai padarītu Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu efektīvu un pieejamāku, ņemot 
vērā, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvai 
nepieciešamajām procedūrām un 
nosacījumiem vajadzētu būt skaidriem, 
vienkāršiem, viegli izmantojamiem un 
samērīgiem, iniciatīvu drīkst reģistrēt 
daļēji, ja tikai vienai vai vairākas 
iniciatīvas daļas atbilst šajā regulā 
ietvertajām prasībām par reģistrāciju. 
Iniciatīvas būtu jāreģistrē daļēji, ja nav tā, 
ka būtiska iniciatīvas daļa, tai skaitā tās 
galvenie mērķi, acīmredzami pārsniegtu 
Komisijas pilnvaras Līgumu īstenošanas 
vajadzībām iesniegt Savienības tiesību akta 
priekšlikumu un ja ir izpildītas visas 
pārējās reģistrācijas prasības. Būtu 
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pārredzamība attiecībā uz daļējās 
reģistrācijas tvērumu, un potenciālie 
parakstītāji būtu jāinformē par reģistrācijas 
tvērumu un par to, ka paziņojumi par 
atbalstu tiek vākti vienīgi saistībā ar 
iniciatīvas reģistrācijas tvērumu.

jānodrošina skaidrība un pārredzamība 
attiecībā uz daļējās reģistrācijas tvērumu, 
un potenciālie parakstītāji būtu jāinformē 
par reģistrācijas tvērumu un par to, ka 
paziņojumi par atbalstu tiek vākti vienīgi 
saistībā ar iniciatīvas reģistrācijas tvērumu. 
Izvēle veikt tikai daļēju kādas iniciatīvas 
reģistrāciju nedrīkstētu skart Komisijas 
pienākumu pilnībā pamatot lēmumu par 
iniciatīvas daļēju reģistrāciju.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai veicinātu līdzdalību un publiskas 
debates par iniciatīvā aplūkotajiem 
jautājumiem, ja iniciatīva, ko atbalsta 
nepieciešamais parakstītāju skaits un ja ir 
izpildītas pārējās šīs regulas prasības, tiek 
iesniegta Komisijai, organizatoru grupa 
vajadzētu būt tiesīgai iepazīstināt ar šo 
iniciatīvu Savienības mēroga atklātā 
uzklausīšanā. Atklātajai uzklausīšanai, ko 
trīs mēnešu laikā pēc iniciatīvas 
iesniegšanas Komisija organizētu kopā ar 
Eiropas Parlamentu, būtu jānodrošina visu 
ieinteresēto personu, uz kuriem attiecas 
iniciatīva, līdzsvarota pārstāvība, kā arī 
pārstāvība atbilstošā Komisijas līmenī. 
Citām Savienības iestādēm un 
padomdevējām struktūrām, kā arī 
ieinteresētajām personām vajadzētu būt 
iespējai piedalīties uzklausīšanā.

(23) Lai veicinātu līdzdalību un publiskas 
debates par iniciatīvā aplūkotajiem 
jautājumiem, ja iniciatīva, ko atbalsta 
nepieciešamais parakstītāju skaits, ja ir 
izpildītas pārējās šīs regulas prasības, tiek 
iesniegta Komisijai, organizatoru grupa 
vajadzētu būt tiesīgai iepazīstināt ar šo 
iniciatīvu Savienības mēroga atklātā 
uzklausīšanā. Eiropas Parlamentam 
minētā atklātā uzklausīšana būtu 
jāorganizē trīs mēnešu laikā pēc iniciatīvas 
iesniegšanas Komisijai. Eiropas 
Parlamentam būtu jānodrošina attiecīgo 
ieinteresēto personu interešu līdzsvarota 
pārstāvība, tostarp pilsoniskās 
sabiedrības, sociālo partneru un ekspertu 
pārstāvība, kā arī pārstāvība atbilstošā 
Padomes un Komisijas līmenī. Citām 
Savienības iestādēm un padomdevējām 
struktūrām, jo īpaši Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
Komitejai, un ieinteresētajām personām, 
vajadzētu būt iespējai piedalīties 
uzklausīšanā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lai novērtētu politisko atbalstu 
kādai iniciatīvai, Eiropas Parlamentam — 
iestādei, kura pārstāv Savienības pilsoņus, 
— vajadzētu būt tiesībām saskaņā ar tā 
Reglamentu savas plenārsēdes laikā rīkot 
debates par Komisijas rīcību pēc sava 
paziņojuma par sekmīgi iesniegtām 
iniciatīvām. Debates varētu noslēgt, 
pieņemot rezolūcijas priekšlikumu, kas arī 
varētu kalpot par pamudinājumu 
iedarbināt LESD 225. pantā paredzēto 
mehānismu, ja Komisija tiesību akta 
priekšlikumu neiesniedz.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai nodrošinātu pilsoņu iedarbīgu 
līdzdalību Savienības demokrātijas norisēs, 
ir nepieciešams, lai Komisija derīgu 
iniciatīvu pārbaudītu un reaģētu uz to. 
Tādēļ Komisijai piecu mēnešu laikā no 
iniciatīvas saņemšanas dienas būtu 
jāizklāsta savi juridiskie un politiskie 
secinājumi, kā arī pasākumi, kurus tā plāno 
veikt. Komisijai skaidrā, saprotamā un 
detalizētā veidā būtu jāizskaidro savu 
plānoto pasākumu iemesli, un līdzīgā veidā 
jādara zināmi iemesli, ja tā neplāno veikt 
nekādus pasākumus.

(24) Lai nodrošinātu pilsoņu iedarbīgu 
līdzdalību Savienības demokrātijas norisēs, 
ir nepieciešams, lai Komisija pārbaudītu 
derīgu iniciatīvu, attiecībā uz kuru ir 
savākts vismaz viens miljons paziņojumu 
par atbalstu, un reaģētu uz to. Tādēļ 
Komisijai sešu mēnešu laikā no iniciatīvas 
saņemšanas dienas būtu jāizklāsta savi 
juridiskie un politiskie secinājumi, kā arī 
pasākumi, kurus tā plāno veikt. Komisijai 
skaidrā, saprotamā un detalizētā veidā būtu 
jāizskaidro savu plānoto pasākumu iemesli, 
jo īpaši tas, vai tā iesniegs tiesību akta 
priekšlikumu, un tāpat tai būtu jāizskaidro 
iemesli, ja tā neparedz nekādu rīcību. 
Derīga iniciatīva nedrīkstētu ietekmēt 
Komisijas tiesības ierosināt tiesību aktus.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Iniciatīvu atbalstīšanai un 
finansēšanai vajadzētu būt pārredzamai. 
Tādēļ organizatoru grupām laikā no 
reģistrācijas dienas līdz dienai, kurā 
iniciatīva iesniegta Komisijai, būtu 
jāsniedz atjaunināta informācija par 
atbalsta un finansējuma avotiem saistībā ar 
savām iniciatīvām. Vienībām (juridiskām 
personām), it īpaši organizācijām, kas 
saskaņā ar Līgumiem veicina Eiropas 
politiskās apziņas veidošanos un 
Savienības pilsoņu gribas paušanu, 
vajadzētu būt iespējai sekmēt, atbalstīt un 
finansēt iniciatīvas, ja vien tas tiek darīts 
saskaņā ar šajā regulā noteikto kārtību un 
nosacījumiem un pilnīgi pārredzami.

(25) Iniciatīvu atbalstīšanai un 
finansēšanai vajadzētu būt pārredzamai un 
pārskatatbildīgai. Tādēļ organizatoru 
grupām laikā no reģistrācijas dienas līdz 
dienai, kurā iniciatīva iesniegta Komisijai, 
būtu jāsniedz atjaunināta un izsmeļoša 
informācija par atbalsta un finansējuma 
avotiem saistībā ar savām iniciatīvām. Šīm 
organizatoru grupām reizi mēnesī būtu 
jāziņo par visiem saviem finansējuma 
avotiem, un Komisijai šie avoti reģistrā 
būtu jādara viegli identificējami. 
Vienībām (juridiskām personām), it īpaši 
organizācijām, kas saskaņā ar Līgumiem 
veicina Eiropas politiskās apziņas 
veidošanos un Savienības pilsoņu gribas 
paušanu, vajadzētu būt iespējai sekmēt, 
atbalstīt un finansēt iniciatīvas, ja vien tas 
tiek darīts saskaņā ar šajā regulā noteikto 
kārtību un nosacījumiem un pilnīgi 
pārredzami. Lai pastiprinātu EPI 
pasākumu finansējuma pārredzamību un 
EPI kā pilsoņu iesaistīšanās instrumenta 
atpazīstamību, šajā regulā būtu jāparedz 
sava finanšu programma. Šādai finanšu 
programmai būtu jāsekmē tādu vienību 
un struktūru atbalsts, kas veicina pilsoņu 
iesaistīšanos un dalību Savienības 
demokrātiskajā dzīvē, jo īpaši, veidojot 
sabiedrības izpratni par EPI institūtu, kas 
ir uzskatāms par instrumentu, ar kuru 
Savienības līmenī atvieglo dalības 
demokrātiju un dod ieguldījumu tā 
tehniskā vai juridiskā atbalsta 
finansēšanā, kas EPI organizētājiem ir 
jāsaņem bez maksas.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
32. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kas nostiprināti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, it īpaši tās 
8. pantā.

(32) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kas ir nostiprināti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir izklāstītas nepieciešamās 
procedūras un nosacījumi attiecībā uz 
iniciatīvu, ar ko Eiropas Komisija tiek 
aicināta savu pilnvaru ietvaros iesniegt 
atbilstošu priekšlikumu par jautājumiem, 
par kuriem Savienības pilsoņi uzskata, ka 
Līgumu īstenošanas vajadzībām ir 
nepieciešams Savienības tiesību akts 
(turpmāk “Eiropas pilsoņu iniciatīva” jeb 
“iniciatīva”).

Šajā regulā ir izklāstītas nepieciešamās 
procedūras un nosacījumi attiecībā uz 
iniciatīvu, ar ko Eiropas Komisija tiek 
aicināta savu pilnvaru ietvaros iesniegt 
atbilstošu priekšlikumu par jautājumiem, 
par kuriem Savienības pilsoņi uzskata, ka 
Līgumu īstenošanas vajadzībām ir 
nepieciešams Savienības tiesību akts 
(turpmāk “Eiropas pilsoņu iniciatīva” jeb 
“iniciatīva”).

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilsoņiem, kuri uzturas dalībvalstī, kas 
nav viņu valstspiederības dalībvalsts, ir 
tiesības atbalstīt iniciatīvu vai nu viņu 
uzturēšanās vai valstspiederības 
dalībvalstī.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija pieņem visus 
nepieciešamos noteikumus, lai personām 
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ar invaliditāti atvieglotu viņu tiesību 
īstenošanu atbalstīt pilsoņu iniciatīvu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b)  vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu 
parakstītāju skaits (iniciatīvas reģistrācijas 
brīdī) ir vismaz vienāds ar minimālo skaitu, 
kas norādīts I pielikumā, kas atbilst katrā 
attiecīgajā dalībvalstī ievēlēto Eiropas 
Parlamenta deputātu skaitam, reizinātam ar 
750.

b)  vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu 
parakstītāju skaits (iniciatīvas reģistrācijas 
brīdī) ir vismaz vienāds ar minimālo skaitu, 
kurš ir norādīts I pielikumā, kas atbilst 
katrā attiecīgajā dalībvalstī ievēlēto 
Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, 
reizinātam ar Eiropas Parlamenta 
deputātu kopējo skaitu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām 
ikvienu parakstītāju pieskaita dalībvalstī, 
kuras valstspiederīgais viņš ir.

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām 
ikvienu parakstītāju pieskaita dalībvalstī, 
kuras valstspiederīgais viņš ir, neatkarīgi 
no vietas, kurā parakstītājs ir parakstījis 
paziņojumu par atbalstu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc pilsoņu un organizatoru 
grupu pieprasījuma sniedz informāciju un 
palīdzību attiecībā uz Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu.

1. Komisija pēc pilsoņu un organizatoru 
grupu pieprasījuma sniedz viegli pieejamu, 
saprotamu, precīzu un visaptverošu 
informāciju un pienācīgu ekspertu un 
juridisko palīdzību attiecībā uz Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija dara pieejamu tiešsaistes 
sadarbības platformu, kuru pilsoņi un 
organizatoru grupas var izmantot kā 
diskusiju forumu un kurā pieejama 
informācija un ieteikumi par Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu.

2. Komisija dara pieejamu tiešsaistes 
sadarbības platformu, ar kuru tā atbalsta 
informācijas un paraugprakses apmaiņu 
ieinteresēto personu, tostarp organizatoru 
grupu, neatkarīgo ekspertu, NVO un citu 
Savienības iestāžu un struktūru starpā.

Minētā platforma pilsoņiem un 
organizatoru grupām nodrošina diskusiju 
forumu, informāciju un praktisku un 
juridisku padomu par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu.
Tiešsaistes sadarbības platforma ir viegli 
izmantojama un pieejama personām ar 
invaliditāti.
To Komisijas administratīvā uzraudzībā 
pārvalda un atjaunina neatkarīgas 
organizācijas un ārējie eksperti, kuriem ir 
atzīta pieredze EPI organizēšanā un kuri 
arī var dot ieguldījumu foruma diskusijā.
Pēc šīs regulas publicēšanas Komisija 
savlaicīgi pieņem lietotāja rokasgrāmatu, 
lai veicinātu izpratni par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu.

Izmaksas saistībā ar tiešsaistes sadarbības 
platformas ekspluatāciju un uzturēšanu 
sedz no Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta.

Izmaksas saistībā ar tiešsaistes sadarbības 
platformas ekspluatāciju un uzturēšanu 
sedz no Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija nodrošina piekļuvi 
tiešsaistes reģistram (turpmāk “reģistrs”), 
kas dod organizatoru grupām iespēju visā 
procedūras gaitā pārvaldīt savu iniciatīvu. 

3. Komisija nodrošina publisku 
piekļuvi tiešsaistes reģistram (turpmāk 
“reģistrs”), kas dod organizatoru grupām 
iespēju visā procedūras gaitā pārvaldīt savu 
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Reģistrs ietver publiski pieejamu 
tīmekļvietni, kurā sniegta vispārīga 
informācija par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, 
kā arī informācija par konkrētām 
iniciatīvām un to attiecīgo statusu.

iniciatīvu. Reģistrs ietver publiski pieejamu 
tīmekļvietni, kurā ir sniegta skaidra, 
precīza un pilnīga informācija par Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu, kā arī informācija par 
konkrētām iniciatīvām un to attiecīgo 
statusu, tostarp attiecībā uz savākto 
paziņojumu par atbalstu skaitu un 
deklarēto finansējumu, kuru darīja 
zināmu organizatoru grupas. Komisija 
reģistru atjaunina regulāri un reģistrē 
organizatoru grupas iesniegto informāciju 
precīzi identificējamā un viegli pieejamā 
veidā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc tam, kad Komisija saskaņā ar 
6. pantu ir reģistrējusi iniciatīvu, tā 
nodrošina minētās iniciatīvas satura 
tulkojumu visās Savienības oficiālajās 
valodās, lai to varētu publicēt reģistrā un 
izmantot paziņojumu par atbalstu vākšanai 
saskaņā ar šo regulu. Organizatoru grupa 
var papildus nodrošināt pielikumu (un 
attiecīgā gadījumā arī II pielikumā minētā 
un saskaņā ar 6. panta 2. punktu iesniegtā 
tiesību akta projekta) tulkojumu visās 
Savienības oficiālajās valodās, lai tos 
varētu publicēt reģistrā.

4. Pēc tam, kad Komisija saskaņā ar 
6. pantu ir reģistrējusi iniciatīvu, tā 
nodrošina minētās iniciatīvas satura 
tulkojumu visās Savienības oficiālajās 
valodās, lai to varētu publicēt reģistrā un 
izmantot paziņojumu par atbalstu vākšanai 
saskaņā ar šo regulu. Organizatoru grupa 
var papildus tam pieprasīt, lai Komisija 
nodrošinātu pielikuma (un attiecīgā 
gadījumā arī II pielikumā minētā un 
saskaņā ar 6. panta 2. punktu iesniegtā 
tiesību akta projekta) tulkojumu visās 
Savienības oficiālajās valodās, lai tos 
varētu publicēt reģistrā, ja tie nepārsniedz 
II pielikumā noteiktos ierobežojumus. Par 
visiem tulkojumiem, kas šādus 
ierobežojumus pārsniedz, atbild tikai 
organizatoru grupa.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Katra dalībvalsts izveido vienu vai 
vairākus kontaktpunktus, kas ar 
informācijas sniegšanu un citādi palīdz 
organizatoru grupām organizēt Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu.

6. Katra dalībvalsts izveido vienu vai 
vairākus EPI specializētos digitālus un 
fiziskus kontaktpunktus, kas ar praktiskas 
un juridiskas informācijas un padoma 
sniegšanu un citādi palīdz organizatoru 
grupām organizēt Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu. Katra dalībvalsts un Komisija 
nodrošina, lai kontaktpunkti cieši 
sadarbotos ar attiecīgajiem Komisijas 
dienestiem un tās pārstāvniecībām 
dalībvalstīs. Konsultācijas satur arī 
informāciju par juridiskas personas 
radīšanu saskaņā ar dalībvalstu tiesībām, 
kā tas ir noteikts 5. panta 7. punktā. 
Savukārt palīdzību bez maksas sniedz 
formātos, kas ir pieejami personām ar 
invaliditāti.
Dalībvalstis mudina valsts, reģionālās un 
vietējās pašpārvaldes iestādes veicināt 
savu pilsoņu izpratni par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu un viņiem sniegt informāciju 
par to.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iniciatīvu sagatavo un pārvalda 
vismaz septiņu fizisku personu grupa 
(turpmāk “organizatoru grupa”).  
Aprēķinot minēto minimālo skaitu, Eiropas 
Parlamenta deputātus nepieskaita.

1. Iniciatīvu sagatavo un pārvalda 
fizisku personu grupa (turpmāk 
“organizatoru grupa”), kuras locekļu skaits 
atbilst vismaz vienai ceturtdaļai 
dalībvalstu. Aprēķinot minēto minimālo 
skaitu, Eiropas Parlamenta deputātus un 
dalībvalstu parlamentu deputātus 
nepieskaita.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Visā organizatoriskajā fāzē, ko 
īsteno pirms ierosinātās pilsoņu 
iniciatīvas reģistrācijas, organizatori 
drīkst pieprasīt, lai atbalstu sniegtu EPI 
kontaktpunkti, Europe Direct vai 
Komisijas EPI dienesti, kuri bez maksas 
palīdz pilnībā un dod instrukcijas un, ja 
iespējams, darbojas kā vienas pieturas 
aģentūras, lai organizatoriem norādītu 
attiecīgos informācijas avotus un 
dienestus, kuri var sniegt specializētas 
tehniskās un juridiskās konsultācijas.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par organizatoru grupas dalībniekiem 
var būt Savienības pilsoņi, kuri sasnieguši 
vecumu, kas tiem dod tiesības balsot 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un tajā ir 
pārstāvēti vismaz septiņu dažādu 
dalībvalstu iedzīvotāji.

2. Par organizatoru grupas dalībniekiem 
var būt Savienības pilsoņi, kuri sasnieguši 
vecumu, kas tiem dod tiesības balsot 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un tajā ir 
pārstāvēti vismaz vienas ceturtdaļas 
dalībvalstu iedzīvotāji.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) iniciatīva nav acīmredzamā pretrunā 
Savienības vērtībām, kas minētas Līguma 
par Eiropas Savienību 2. pantā.

e) iniciatīva nav acīmredzamā pretrunā 
Savienības vērtībām, kas ir minētas 
Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, un 
Eiropas Pamattiesību hartā 
nostiprinātajām tiesībām.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādā gadījumā organizatoru grupa var 
iniciatīvu grozīt, lai ņemtu vērā Komisijas 
novērtējumu, tā lai nodrošinātu, ka 
iniciatīva atbilst 3. punkta c) apakšpunktā 
3. punkta c) apakšpunktā noteiktajām 
prasībām, vai arī sākotnējo iniciatīvu atstāt 
nemainīgu vai atsaukt. Organizatoru grupa 
viena mēneša laikā pēc Komisijas 
novērtējuma saņemšanas informē Komisiju 
par savu izvēli un tās iemesliem un 
attiecīgā gadījumā nosūta grozījumus 
informācijā, kas minēta II pielikumā, ar 
kuru tiks aizstāta sākotnējā iniciatīva.

Šādā gadījumā organizatoru grupa var 
iniciatīvu grozīt, lai ņemtu vērā Komisijas 
novērtējumu, tā lai nodrošinātu, ka 
iniciatīva atbilst 3. punkta c) apakšpunktā 
noteiktajām prasībām, vai arī sākotnējo 
iniciatīvu atstāt nemainīgu vai atsaukt. 
Organizatoru grupa divu mēnešu laikā pēc 
Komisijas novērtējuma saņemšanas 
informē Komisiju par savu izvēli un tās 
iemesliem un attiecīgā gadījumā nosūta 
grozījumus informācijā, kas ir minēta 
II pielikumā, lai aizstātu sākotnējo 
iniciatīvu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) daļēji reģistrē iniciatīvu, ja būtiska 
iniciatīvas daļa, tai skaitā tās mērķi, nav 
acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām 
Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt 
priekšlikumu par Savienības tiesību akta 
pieņemšanu;

b) daļēji reģistrē iniciatīvu, ja kāda 
iniciatīvas daļa nav acīmredzami ārpus 
Komisijas pilnvarām Līgumu īstenošanas 
vajadzībām iesniegt priekšlikumu par 
Savienības tiesību akta pieņemšanu;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja Komisija atsakās reģistrēt 
iniciatīvu vai to reģistrē tikai daļēji saskaņā 
ar 4. punktu, tā informē organizatoru grupu 
par sava lēmuma iemesliem un visiem 
iespējamiem tiesas un ārpustiesas 
aizsardzības līdzekļiem, kas viņiem 

7. Ja Komisija atsakās reģistrēt 
iniciatīvu vai to reģistrē tikai daļēji saskaņā 
ar 4. punktu, tā pilnībā un detalizēti 
informē organizatoru grupu par sava 
lēmuma iemesliem, lai tās atteikuma 
iemeslus varētu novērtēt visos sīkumos, 
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pieejami. tostarp novērtēt juridisko pamatu vai 
pamatus. Veicot minēto novērtējumu, 
būtu jāņem vērā informācija, ko satur šīs 
regulas II pielikuma 8. punktā minētais 
pielikums, ja tā ir pieejama. Visus 
lēmumus par atteikšanos iniciatīvu 
reģistrēt vai reģistrēt daļēji publicē 
Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
6. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Šā panta piemērošanas nolūkā īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš LESD 
296. panta 2. punktam un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 
41. pantam.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot 11. panta 6. punkta 
noteikumus, visus paziņojumus par 
atbalstu vāc laikposmā, kas nepārsniedz 
12 mēnešus, skaitot no organizatoru grupas 
izvēlēta datuma (turpmāk “vākšanas 
laikposms”). Šim datumam jābūt ne vēlāk 
kā trīs mēnešus pēc iniciatīvas reģistrācijas 
saskaņā ar 6. pantu.

Neskarot 11. panta 6. punktu, visus 
paziņojumus par atbalstu vāc laikposmā, 
kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no 
organizatoru grupas izvēlēta datuma 
(turpmāk “vākšanas laikposms”). Šim 
datumam jābūt ne vēlākam kā sešus 
mēnešus pēc iniciatīvas reģistrācijas 
saskaņā ar 6. pantu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja organizatoru grupa vēlas izbeigt Ja vākšanas laikposmā organizatoru grupa 
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paziņojumu par atbalstu vākšanu, pirms 
pagājuši 12 mēneši kopš vākšanas posma 
sākuma, tā Komisiju informē par datumu, 
kurā paredzēts beigt vākšanas posmu.

vēlas izbeigt paziņojumu par atbalstu 
vākšanu, pirms ir beidzies 12 mēnešu 
laikposms, tā Komisiju informē par šo 
nodomu vismaz 10 dienas pirms datuma, 
kurā ir paredzēts beigt vākšanas 
laikposmu.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2020. gada 1. janvārim 
saskaņā ar Komisijas 2017. gada 
10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 
2017/46 izveido un ekspluatē centralizētu 
vākšanas tiešsaistes sistēmu, kas paredzēta 
tam, lai tiešsaistē vāktu paziņojumus par 
atbalstu.

Komisija līdz 2020. gada 1. janvārim 
saskaņā ar Komisijas 2017. gada 
10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 
2017/46 izveido un ekspluatē centralizētu 
vākšanas tiešsaistes sistēmu, kas ir 
paredzēta tam, lai tiešsaistē vāktu 
paziņojumus par atbalstu. Šīs sistēmas 
izmantošana ir brīvprātīga un ir pieejama 
visiem organizatoriem bez maksas.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Organizatoru grupai, kura izmanto 
citas sertificētas vākšanas tiešsaistes 
sistēmas, ir iespēja bez maksas izmantot 
Komisijas lietotos serverus.
Ja paziņojumus par atbalstu vāc 
tiešsaistē, datus, kas ir iegūti, izmantojot 
vākšanas tiešsaistes sistēmu, glabā 
Eiropas Savienības teritorijā.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad Komisija saņem derīgu 1. Kad Komisija saņem derīgu 
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iniciatīvu, attiecībā uz kuru saskaņā ar 8.–
12. pantu savākti un sertificēti paziņojumi 
par atbalstu, tā reģistrā nekavējoties 
publicē attiecīgu informāciju un iniciatīvu 
nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai.

iniciatīvu, attiecībā uz kuru saskaņā ar 8.–
12. pantu savākti un sertificēti paziņojumi 
par atbalstu, tā reģistrā nekavējoties 
publicē attiecīgu informāciju un iniciatīvu 
nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai, Reģionu komitejai un valstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc iniciatīvas 
iesniegšanas organizatoru grupai tiek 
nodrošināta iespēja iepazīstināt ar 
iniciatīvu atklātā uzklausīšanā.

Lai izraisītu Savienības mēroga debates 
par ierosināto iniciatīvu, trīs mēnešu laikā 
pēc iniciatīvas iesniegšanas organizatoru 
grupai tiek nodrošināta iespēja Eiropas 
Parlamentā iepazīstināt ar iniciatīvu 
atklātā uzklausīšanā. Debatēs piedalās 
ieinteresētās personas, kas pārstāv 
dažādas intereses.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un Eiropas Parlaments kopīgi 
organizē atklāto uzklausīšanu Eiropas 
Parlamentā.  Pārējo Savienības iestāžu un 
padomdevēju struktūru pārstāvjiem, kā arī 
ieinteresētajām personām tiek nodrošināta 
iespēja piedalīties uzklausīšanā.

Atklāto uzklausīšanu organizē Eiropas 
Parlaments savās telpās. Uzklausīšanā tiek 
nodrošināta iespēja piedalīties Padomes, 
Komisijas, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas un Reģionu 
komitejas un pārējo Savienības iestāžu un 
padomdevēju struktūru pārstāvjiem, un 
pilsoniskās sabiedrības un sociālo 
partneru pārstāvjiem, un citu ieinteresēto 
personu, tostarp dalībvalstu parlamentu, 
pārstāvjiem. Uzklausīšanu straumē 
tīmeklī, un pēc tam tās ierakstu dara 
publiski pieejamu Eiropas pilsoņu 
iniciatīvas tīmekļa vietnē. 
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Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzklausīšanu rīko visas sabiedrības 
interesēs. Vienīgais uzklausīšanas mērķis 
ir nodrošināt izsmeļošu informāciju par 
iniciatīvas saturu un mērķiem.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzklausīšanu rīko, lai organizētāju grupai 
nodrošinātu forumu, kurā tā var 
iepazīstināt ar savu iniciatīvu, padziļināti 
izklāstot tās uzstādījumu, un ieteikt 
konkrētus likumdošanas mērķus.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un Eiropas Parlaments nodrošina 
nozīmīgu publisko un privāto interešu 
līdzsvarotu pārstāvību.

Lai sekmētu iekļaujošas publiskas debates 
par ierosināto iniciatīvu, Eiropas 
Parlaments nodrošina nozīmīgu attiecīgo 
ieinteresēto personu pārstāvību, tostarp 
privāto un publisko interešu pārstāvību, kā 
arī Savienības iestāžu un padomdevēju 
struktūru pārstāvību.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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3. Uzklausīšanā Komisija ir pārstāvēta 
atbilstošā līmenī.

3. Uzklausīšanā Komisija un Padome 
tiek pārstāvēta atbilstošā līmenī. 
Uzklausīšanā nodrošina vismaz viena 
komisāru kolēģijas locekļa klātbūtni.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā pēc iniciatīvas 
iesniegšanas Komisija atbilstošā līmenī 
uzņem organizatoru grupu, lai dotu tai 
iespēju detalizēti izskaidrot iniciatīvā 
aplūkotos jautājumus.

1. Viena mēneša laikā pēc derīgas 
iniciatīvas iesniegšanas, attiecībā uz kuru 
paziņojumi par atbalstu ir savākti un 
sertificēti saskaņā ar 8.–12. pantu, 
Komisija atbilstošā līmenī uzņem 
organizatoru grupu, lai dotu tai iespēju 
detalizēti izskaidrot iniciatīvas mērķi.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piecu mēnešu laikā pēc iniciatīvas 
publikācijas saskaņā ar 14. panta 1. punktu 
un pēc 14. panta 2. punktā minētās atklātās 
uzklausīšanas Komisija paziņojuma formā 
izklāsta savus juridiskos un politiskos 
secinājumus par iniciatīvu, pasākumiem, 
kurus tā plāno veikt (ja tādi ir), un šādu 
pasākumu veikšanas vai neveikšanas 
iemesliem.

Sešu mēnešu laikā pēc iniciatīvas 
publikācijas saskaņā ar 14. panta 1. punktu 
un pēc 14. panta 2. punktā minētās atklātās 
uzklausīšanas Komisija paziņojuma formā 
visos sīkumos izklāsta savu juridiskos un 
politiskos secinājumus par iniciatīvu, 
pasākumiem, kurus tā plāno veikt, un, 
ievērojot labas pārvaldības principu, 
precīzi dara zināmus visus šādu pasākumu 
veikšanas vai neveikšanas iemeslus. 

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija un organizatoru grupa var 
informēt parakstītājus par reakciju uz 

3. Komisija un organizatoru grupa 
informē parakstītājus par reakciju uz 
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iniciatīvu saskaņā ar 17. panta 2. un 
3. punktu.

iniciatīvu saskaņā ar 17. panta 2. un 
3. punktu, ja šādi dati ir iegūti.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja pilsoņu iniciatīva izrādās 
sekmīga, Komisija, pienācīgi ņemot vērā 
šīs regulas 15. panta 2. punktu, gadījumā, 
ja priekšlikums par iniciatīvu ir izteikts 
Komisijas paziņojumā, reaģē uz iniciatīvu 
un 12 mēnešu laikā pēc tās publikācijas 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz tiesību akta priekšlikumu. Šā 
panta piemērošanas nolūkā īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš LESD 
296. panta 2. punktam un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 
41. pantam. Komisija regulāri informē 
organizatoru grupu par tās darbībām, kas 
tiek veiktas attiecībā uz iniciatīvu, un par 
šīs iniciatīvas turpmāko virzību pēc tam, 
kad Komisija ir sniegusi oficiālu 
paziņojumu par EPI.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Eiropas Parlamenta pasākumi, kurus veic 

pēc sekmīgām pilsoņu iniciatīvām
Eiropas Parlaments, beidzoties 15. panta 
2. punktā minētajam 12 mēnešu 
laikposmam, novērtē Komisijas veiktās 
darbības, lai uzraudzītu notikumu 
attīstību pēc tās paziņojuma par EPI. Jo 
īpaši tas var saskaņā ar savu reglamentu 
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rīkot plenārsēdes par šo jautājumu.
Šīs debates var noslēgt, pieņemot 
rezolūcijas priekšlikumu. Ja Komisija 
tiesību akta priekšlikumu neiesniedz, 
Eiropas Parlaments var pieņemt lēmumu 
par tādu tiesību izmantošanu, kas tam ir 
piešķirtas LESD 225. pantā.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Organizatoru grupa publicēšanai reģistrā 
un attiecīgā gadījumā savā kampaņas 
tīmekļvietnē sniedz informāciju par 
iniciatīvai sniegtā atbalsta un finansējuma, 
kas pārsniedz 500 euro par sponsoru, 
avotiem.

Organizatoru grupa publicēšanai reģistrā 
un attiecīgā gadījumā savā kampaņas 
tīmekļvietnē sniedz skaidru, precīzu un 
izsmeļošu informāciju par iniciatīvai 
sniegtā tā atbalsta un finansējuma avotiem, 
kas pārsniedz 500 euro no viena sponsora. 
Sponsori un atbilstošās summas ir precīzi 
identificējami.
Organizatoru grupa papildus tam dara 
zināmus to organizāciju nosaukumus, kas 
organizatoriem palīdz brīvprātīgi, ja šāds 
atbalsts ekonomiski precīzi izsakāms nav.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
16. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir tiesības veikt nejaušas 
pārbaudes par informāciju, ko iesniedz 
attiecībā uz atbalsta un finansējuma 
avotiem, lai novērtētu sniegtās 
informācijas kvalitāti un organizatoru 
grupām pieprasītu papildu precizējumus. 
Veicot šādas pārbaudes, nodrošina arī 
finansējuma un cita veida organizatoru 
grupām sniegtā atbalsta pārredzamību, un 
to veic efektīvi, objektīvi un samērīgi 
Atbalsta un finansējuma avoti nozīmē 
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jebkuru finanšu līdzekļu vai aizdevuma 
piešķīrumu, jebkuru materiālu 
pienesumu, preču, pakalpojumu (tostarp 
aizdevuma un darbaspēka piešķiršanu) 
vai darba nodrošināšanu zem tirgus 
vērtības vai jebkuru citu darījumu, kas 
sniedz ekonomisku labumu, izņemot 
atbalstu, ko fiziskas personas sniedz 
brīvprātīgi.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
16. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina pilnīgu informācijas 
par finansēšanu un sponsorēšanu 
pārredzamību, izmantojot kvalitātes 
pārbaudes, brīdināšanas un sūdzību 
izskatīšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka 
EPI organizatoru iesniegtā informācija 
par finansēšanu un sponsorēšanu ir 
pareiza.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
16. pants – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai atbalstītu pilsoņu iniciatīvu rīkošanu, 
Savienības budžetā piešķir gada 
apropriāciju.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija palielina sabiedrības 
informētību par Eiropas pilsoņu iniciatīvas 

1. Komisija, Eiropas Parlaments, 
Padome un citas valstis veicina 
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esību, izmantojot saziņas pasākumus un 
informēšanas kampaņas, tādējādi veicinot 
pilsoņu aktīvu līdzdalību Savienības 
politiskajās norisēs.

sabiedrības izpratni par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvas esamību, mērķiem un darbību, 
izmantojot saziņas pasākumus un 
informēšanas un popularizēšanas 
kampaņas. Pildot šo uzdevumu, Komisija 
cita starpā izmanto digitālās platformas, 
sociālos medijus un tiešsaistes 
tehnoloģijas, lai uzrunātu mērķauditoriju 
un sazinātos ar pilsoņiem.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saziņas un informācijas pasākumu 
vajadzībām saistībā ar attiecīgo iniciatīvu, 
ja saņemta parakstītāja piekrišana, 
organizatoru grupa vai Komisija var iegūt 
viņa (viņas) e-pasta adresi.

Saziņas un informācijas pasākumu 
vajadzībām saistībā ar attiecīgo iniciatīvu, 
ja ir saņemta parakstītāja nepārprotama 
piekrišana, organizatoru grupa vai 
Komisija var iegūt (viņas) e-pasta adresi.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Turklāt Komisija aktīvi īsteno 
saziņu par EPI un tās izmantošanu 
saistībā ar citām darbībām, ar kurām ir 
paredzēts sekmēt pilsoņu iesaistīšanos 
Savienības pasākumos, un to dara, arī 
popularizējot Savienības pilsonības 
institūtu un pilsoņu tiesības un informējot 
par “Eiropa pilsoņiem” programmas 
darbību.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
18. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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-1. Veicot personas datu apstrādi 
saskaņā ar šo regulu, pilsoņu iniciatīvas 
organizatoru grupa vai attiecīgā gadījumā 
tās izveidota juridiska persona un 
dalībvalstu kompetentās iestādes ievēro 
Regulas (ES) 2016/679 noteikumus.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Organizatori vai attiecīgā gadījumā 
viņu izveidotā juridiskā persona 
nodrošina, ka attiecīgās pilsoņu 
iniciatīvas nolūkā iegūtos personas datus 
neizmanto citiem mērķiem, kā vien šo 
personu atbalsta paušanai minētajai 
iniciatīvai.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija regulāri pārskata Eiropas pilsoņu 
iniciatīvas darbību un ne vēlāk kā piecus 
gadus no pēc dienas, kad sākas šīs regulas 
piemērošana, un turpmāk ik pēc pieciem 
gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu. Ziņojumus publisko.

Komisija regulāri pārskata Eiropas pilsoņu 
iniciatīvas darbību un ne vēlāk kā trīs 
gadus, sākot ar šīs regulas piemērošanas 
pirmo dienu, un turpmāk ik pēc trim 
gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu. Ziņojumus publisko.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iniciatīvas, attiecībā uz kuru 
Komisija tiek aicināta rīkoties, būtība (ne 

2. Tās iniciatīvas kopsavilkums, 
attiecībā uz kuru Komisija tiek aicināta 
rīkoties, nepārsniedz 1200 rakstzīmju bez 
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vairāk kā 1000 rakstzīmju). atstarpēm (vidējais katrai valodai 
pielāgotais skaits).

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kāda pielikuma teksts nepārsniedz 
5000 zīmes (vidējais katrai valodai 
pielāgotais skaits), organizatoru grupa var 
Komisijai pieprasīt to tulkot visās 
oficiālajās Savienības valodās.


