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PAKEITIMAI 

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą atsižvelgti į 

šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Europos Sąjungos sutartimi 

(toliau – ES sutartis) sustiprinama 

Sąjungos pilietybė ir dar labiau 

sutvirtinamas demokratinis Sąjungos 

veikimas, inter alia, kiekvienam piliečiui 

suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame 

Sąjungos gyvenime. Europos piliečių 

iniciatyva yra Sąjungos dalyvaujamosios 

demokratijos priemonė, Sąjungos 

piliečiams suteikianti galimybę tiesiogiai 

kreiptis į Komisiją su prašymu pateikti 

Sutartims įgyvendinti reikiamo Sąjungos 

teisės akto pasiūlymą; ši galimybė panaši į 

Europos Parlamentui pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo (SESV) 225 

straipsnį ir Tarybai pagal SESV 241 

straipsnį suteiktą teisę; 

(1) Europos Sąjungos sutartimi 

(toliau – ES sutartis) sustiprinama 

Sąjungos pilietybė ir dar labiau 

sutvirtinamas demokratinis Sąjungos 

veikimas, inter alia, kiekvienam piliečiui 

suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame 

Sąjungos gyvenime. Europos piliečių 

iniciatyva yra Sąjungos tiesioginės 

dalyvaujamosios demokratijos priemonė, 

Sąjungos piliečiams suteikianti galimybę 

tiesiogiai kreiptis į Komisiją su prašymu 

pateikti Sutartims įgyvendinti reikiamo 

Sąjungos teisės akto pasiūlymą; ši 

galimybė panaši į Europos Parlamentui 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (SESV) 225 straipsnį ir Tarybai 

pagal SESV 241 straipsnį suteiktą teisę; 

 

Pakeitimas 2 

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, aiškios, 

paprastos, patogios naudotojams ir 

proporcingos šios priemonės pobūdžiui. 

Jos taip pat turėtų padėti pasiekti deramą 

teisių ir pareigų pusiausvyrą; 

 

Pakeitimas 3 
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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 

informaciją ir pagalbą; 

(13) siekdama Europos piliečių 

iniciatyvos priemonę padaryti 

prieinamesnę ir padėti piliečiams bei 

organizatoriams, Komisija organizatoriams 

turėtų teikti aiškią, tikslią ir išsamią 

informaciją, ir teisinę bei praktinę pagalbą, 

taip pat sukurti viešai prieinamą 

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 neįgaliesiems 

prieinamų informacijos centrų, kuris (-ie) 

piliečiams teiktų su Europos piliečių 

iniciatyva susijusią informaciją ir teisinę 

bei praktinę pagalbą; 

 

Pakeitimas 4 

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 

(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 
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aiškiai ir skaidriai nustatyta, kuri 

iniciatyvos dalis užregistruojama, o 

potencialūs pasirašantieji – informuoti apie 

užregistruotą iniciatyvos dalį ir tai, kad 

pritarimo pareiškimai renkami tik dėl 

užregistruotos iniciatyvos dalies; 

aiškiai ir skaidriai nustatyta, kuri 

iniciatyvos dalis užregistruojama, o 

potencialūs pasirašantieji – informuoti apie 

užregistruotą iniciatyvos dalį ir tai, kad 

pritarimo pareiškimai renkami tik dėl 

užregistruotos iniciatyvos dalies; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) jai pritarė bent vienas milijonas 

pasirašiusiųjų iš bent ketvirtadalio 

valstybių narių; 

a) jai pritarė bent vienas milijonas 

pasirašiusiųjų iš bent penkių valstybių 

narių; 

 

Pakeitimas 6 

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 penkiose valstybėse narėse 

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. 

 

Pakeitimas 7 

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 

aiškią, tikslią ir išsamią informaciją ir 

pagalbą, susijusią su Europos piliečių 

iniciatyva. 
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Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Internetinė bendradarbiavimo platforma 

yra patogi naudoti ir prieinama 

neįgaliesiems. 

 

Pakeitimas 9 

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 

svetainė, kurioje teikiama bendra 

informacija apie Europos piliečių 

iniciatyvą ir informacija apie konkrečias 

iniciatyvas bei jų tuometinį statusą. 

3. Komisija sukuria viešai prieinamą 

internetinį registrą (toliau – registras), 

kuriame organizatorių grupės gali valdyti 

savo iniciatyvą per visą procedūrą. 

Registrą sudaro lengvai ir veiksmingai 

prieinama vieša interneto svetainė, kurioje 

teikiama aiški ir tiksli informacija apie 

Europos piliečių iniciatyvą bendrai 

(konkrečios su kiekvienu iniciatyvos etapu 

susijusios detalės, kuriomis patikslinama, 

kokių veiksmų imtis, ir kiekvienos 

iniciatyvos padėtis, taip pat įspėjama apie 

artėjantį terminą) ir informacija apie 

konkrečias iniciatyvas bei jų tuometinį 

statusą. 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Organizatorių grupės turi būti 

informuojamos, kai tik pateikiami jų 

iniciatyvų vertimai, ir jeigu juose yra 

netikslumų, organizatorių grupė juos 
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ištaiso ir skubiai praneša Komisijai. 

 

Pakeitimas 11 

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 

pateikti priedo ir II priede nurodyto ir pagal 

6 straipsnio 2 dalį pateikto teisės akto 

projekto vertimus į visas oficialiąsias 

Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami 

registre. 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Kiekviena valstybė narė įsteigia 

vieną ar daugiau informacijos centrų, 

organizatorių grupėms teikiančių su 

Europos piliečių iniciatyvos teikimu 

susijusią informaciją ir pagalbą. 

6. Kiekviena valstybė narė įsteigia 

vieną ar daugiau neįgaliesiems prieinamų 

informacijos centrų ir apie juos informuoja, 

skirtų organizatorių grupėms teikti su 

Europos piliečių iniciatyvos teikimu 

susijusią informaciją ir teisinę bei praktinę 

pagalbą. 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Valstybės narės skatina 
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nacionalines, regiono ir vietos valdžios 

institucijas savo piliečiams teikti 

informaciją apie Europos piliečių 

iniciatyvą. 

 

Pakeitimas 14 

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 bent 

penkių fizinių asmenų grupė (toliau – 

organizatorių grupė). Europos Parlamento 

nariai į šį minimalų skaičių 

neįskaičiuojami. 

 

Pakeitimas 15 

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 penkiose skirtingose valstybėse narėse 

gyvenantys Sąjungos piliečiai, sulaukę 

amžiaus, suteikiančio teisę balsuoti 

Europos Parlamento rinkimuose. 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Prieš pateikdami iniciatyvą, 

organizatoriai gali paprašyti atlikti 

išankstinį skubų iniciatyvos, kurią 

ketinama pateikti, tinkamumo vertinimą. 
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Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Organizatorių grupė registracijos prašymą 

Komisijai pateikia registre. 

Organizatorių grupė registracijos prašymą 

Komisijai pateikia naudodamiesi 

registracijos platforma. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nedarant poveikio 4 ir 5 dalių taikymui, 

Komisija atsisako užregistruoti iniciatyvą, 

jeigu netenkinamas vienas ar keli a–e 

punktuose nurodyti reikalavimai. 

Nedarant poveikio 4 ir 5 dalių taikymui, 

Komisija atsisako užregistruoti iniciatyvą, 

jeigu netenkinamas vienas ar keli a–d 

punktuose nurodyti reikalavimai. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jeigu padaroma išvada, kad iniciatyva 

arba iniciatyvos dalys nepriklauso jos 

kompetencijos sričiai, Komisija 

informuoja organizatorių grupę apie savo 

išvadą ir pagrindimą, kodėl ji buvo 

padaryta. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tuo atveju organizatorių grupė gali arba iš 

dalies iniciatyvą pataisyti pagal Komisijos 

Tuo atveju organizatorių grupė gali arba iš 

dalies iniciatyvą pataisyti pagal Komisijos 
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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. 

informaciją arba netgi palikti galioti ar 

atsiimti pradinę iniciatyvą. Organizatorių 

grupė per vieną mėnesį nuo Komisijos 

informacijos 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 21 

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 

didelė iniciatyvos dalis, įskaitant jos 

pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai 

viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti 

pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant 

įgyvendinti Sutartis, ir, kai įmanoma, taip 

pat suteikia pagrįstą laikotarpį suderinti 

likusią pasiūlymo dalį, kad jis galėtų būti 

laikomas atitinkančiu Komisijos 

įgaliojimus; 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 8 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Apie iniciatyvos užregistravimą 

Komisija praneša Europos Parlamentui, 

Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetui ir Regionų komitetui. 

8. Apie iniciatyvos užregistravimą 

Komisija aiškiai, visapusiškai ir išsamiai 

praneša Europos Parlamentui, Tarybai, 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui, Regionų komitetui ir 

nacionaliniams parlamentams. 
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Pakeitimas 23 

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 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija rinkimo laikotarpio 

pradžią ir pabaigą nurodo registre. 

2. Komisija rinkimo laikotarpio 

pradžią ir pabaigą nurodo registre. Likus 

vienam mėnesiui iki pritarimo pareiškimų 

rinkimo termino pabaigos, Komisija apie 

tai perspėja organizatorių grupę. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Bet koks asmens duomenų 

rinkimas iniciatyvos tikslais laikantis šios 

direktyvos taikymo srities turi visapusiškai 

atitikti Reglamentą (ES) 2016/679. 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 
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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 ir vadovaudamasi Reglamentu 

(ES) 2016/679, Komisija iki 2020 m. 

sausio 1 d. įdiegia ir pradeda valdyti 

centrinę internetinę pritarimo pareiškimų 

rinkimo sistemą. 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Centrinė internetinė pritarimo pareiškimų 

rinkimo sistema yra prieinama 

neįgaliesiems. 

Centrinė internetinė pritarimo pareiškimų 

rinkimo sistema yra patogi naudoti ir 

prieinama neįgaliesiems. 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Naudojantis individualia internetine 

pritarimo pareiškimų rinkimo sistema 

surinkti duomenys saugomi valstybės narės 

teritorijoje. 

Naudojantis individualia internetine 

pritarimo pareiškimų rinkimo sistema 

surinkti duomenys saugomi valstybės narės 

teritorijoje vadovaujantis Reglamentu 

(ES) 2016/679. 

 

Pakeitimas 29 

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 

1. Kai Komisija gauna galiojančią 

iniciatyvą, kurios pritarimo pareiškimai 

surinkti ir patvirtinti pagal 8–12 
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straipsnius, ji nedelsdama registre 

paskelbia apie tai pranešimą, o iniciatyvą 

perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui ir Regionų komitetui. 

straipsnius, ji nedelsdama registre 

paskelbia apie tai pranešimą, o iniciatyvą 

perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui, Regionų komitetui ir 

nacionaliniams parlamentams. 

 

Pakeitimas 30 

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 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. Priežastys yra tinkamai 

pagrindžiamos ir aiškiai, suprantamai bei 

išsamiai paaiškinamos; Komisija gali 

paprašyti Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo pateikti nuomonę apie teisinius 

iniciatyvos aspektus; nuomonė pateikiama 

nepagrįstai nedelsiant. Jeigu Komisija 

neketina imtis veiksmų, ji praneša 

organizatorių grupei apie galimybes 

pateikti savo iniciatyvą Peticijų komitetui, 

taip suteikdama jiems galimybę tęsti 

darbą. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 15 a straipsnis 

 Pažangos stebėjimas ir tolesni veiksmai 

 1.  Kai iniciatyva visiškai ir sėkmingai 

užregistruojama, Komisija imasi tinkamų 



 

PE618.293v02-00 14/17 AD\1151139LT.docx 

LT 

teisėkūros veiksmų, jeigu:   

 a) registruojant iniciatyvą pagal šį 

reglamentą buvo tinkamai laikomasi visų 

procedūrinių veiksmų; 

 b)  praėjus trims mėnesiams po 

užregistruotos iniciatyvos paskelbimo 

Parlamentas arba Taryba nepateikia 

prieštaravimų; 

 c)  Komisijos atlikto vertinimo metu 

aiškiai nustatyta, kad reikia atkreipti 

dėmesį į konkrečias Sąjungos teisės sritis 

pagal užregistruotos iniciatyvos turinį. 

 2.  Komisija imasi veiksmų ne vėliau 

kaip praėjus vieniems metams po 

užregistruotos iniciatyvos paskelbimo ir 

Tarybai bei Parlamentui pateikia 

pasiūlymą dėl teisėkūros veiksmų. 

 

Pakeitimas 32 

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. 

 

Pakeitimas 33 

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 

padėdama skatinti aktyvų piliečių 

1. Komisija didina visuomenės 

informuotumą apie Europos piliečių 

iniciatyvą vykdydama komunikacijos 

veiklą ir informacines kampanijas, taip pat 

naudodama skaitmenines platformas ir 
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dalyvavimą poliniame Sąjungos gyvenime. technologijas tam, kad pasiektų ir 

įtrauktų bendruomenę, taip padėdama 

skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą 

poliniame Sąjungos gyvenime, nes 

tikslinės komunikacijos strategijos, 

įskaitant socialinius tinklus, yra labai 

svarbios užtikrinant Europos piliečių 

iniciatyvos veiksmingumą ir skaidrumą. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. taip pat Komisija vykdo daugiau 

informavimo kampanijų vietos, 

nacionaliniu ir Europos lygmenimis, ypač 

tarp jaunų žmonių. 
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