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GROZĪJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Ar Līgumu par Eiropas Savienību 

(LES) tika nostiprināta Savienības 

pilsonība un pilnveidota Savienības 

demokrātijas darbība: tajā citstarp ir 

noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim 

ir tiesības piedalīties Savienības 

demokrātijas norisēs. Eiropas pilsoņu 

iniciatīva ir Savienības līdzdalības 

demokrātijas instruments, kas Savienības 

pilsoņiem dod iespēju tieši vērsties pie 

Komisijas un aicināt to Līgumu īstenošanas 

nolūkā iesniegt priekšlikumu par 

Savienības tiesību akta pieņemšanu – 

līdzīgi tiesībām, kuras Eiropas 

Parlamentam piešķirtas ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību (LESD) 

225. pantu un Padomei – ar LESD 

241. pantu. 

(1) Ar Līgumu par Eiropas Savienību 

(LES) tika nostiprināta Savienības 

pilsonība un pilnveidota Savienības 

demokrātijas darbība: tajā citstarp ir 

noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim 

ir tiesības piedalīties Savienības 

demokrātijas norisēs. Eiropas pilsoņu 

iniciatīva ir Savienības nepastarpinātas 

līdzdalības demokrātijas instruments, kas 

Savienības pilsoņiem dod iespēju tieši 

vērsties pie Komisijas un aicināt to Līgumu 

īstenošanas nolūkā iesniegt Savienības 

tiesību akta priekšlikumu — līdzīgi 

tiesībām, kuras Eiropas Parlamentam ir 

piešķirtas ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 225. pantu un 

Padomei — ar LESD 241. pantu. 

 

Grozījums Nr.  2 

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 ir 

nepieciešami Eiropas pilsoņu iniciatīvai, 

vajadzētu būt efektīviem, skaidriem, 

vienkāršiem, viegli izmantojamiem un 

samērīgiem ar šā instrumenta būtību. Ar 

tiem tiks panākts saprātīgs līdzsvars starp 

tiesībām un pienākumiem. 
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Grozījums Nr.  3 

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 informāciju un 

palīdzību saistībā ar Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu. 

(13) Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu 

padarītu pieejamāku un lai atbalstītu 

pilsoņus un organizatorus, Komisijai būtu 

jāsniedz skaidra, precīza un visaptveroša 

informācija un juridiska un praktiska 

rakstura palīdzība organizatoriem un 

jādara publiski pieejama tiešsaistes 

sadarbības platforma, ar kuru ir 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 būtu 

pieejami arī personām ar invaliditāti un 

kas sniegtu pilsoņiem informāciju un 

juridiska un praktiska rakstura palīdzību 

saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu. 

 

Grozījums Nr.  4 

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 

(16) Lai padarītu Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu efektīvu un pieejamāku un 

ņemot vērā, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvai 

nepieciešamajām procedūrām un 

nosacījumiem vajadzētu būt skaidriem, 

vienkāršiem, viegli izmantojamiem un 

samērīgiem, ir lietderīgi iniciatīvu reģistrēt 

daļēji, ja tikai viena 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 
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Savienības tiesību akta pieņemšanu un ja 

ir izpildītas visas pārējās reģistrācijas 

prasības. Būtu 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. 

priekšlikumu un ja ir izpildītas visas 

pārējās reģistrācijas prasības. Būtu 

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. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) tā ir guvusi atbalstu no vismaz 

viena miljona parakstītāju no vismaz 

vienas ceturtdaļas dalībvalstu; 

a) tā ir guvusi atbalstu no vismaz 

viena miljona parakstītāju no vismaz 

piecām dalībvalstīm; 

 

Grozījums Nr.  6 

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 piecās dalībvalstīs 

parakstītāju skaits (iniciatīvas reģistrācijas 

brīdī) ir vismaz vienāds ar minimālo skaitu, 

kas ir norādīts I pielikumā un kas atbilst 

katrā attiecīgajā dalībvalstī ievēlēto 

Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, 

reizinātam ar 750. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija pēc pilsoņu un 

organizatoru grupu pieprasījuma sniedz 

informāciju un palīdzību attiecībā uz 

1. Komisija pilsoņiem un organizatoru 

grupai sniedz skaidru, precīzu un 

visaptverošu informāciju un palīdzību 
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Eiropas pilsoņu iniciatīvu. attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Tiešsaistes sadarbības platforma ir viegli 

izmantojama un pieejama personām ar 

invaliditāti. 

 

Grozījums Nr.  9 

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. 

Reģistrs ietver publiski pieejamu 

tīmekļvietni, kurā sniegta vispārīga 

informācija par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, 

kā arī informācija par konkrētām 

iniciatīvām un to attiecīgo statusu. 

3. Komisija tiešsaistes reģistru 

(turpmāk “reģistrs”) dara publiski 

pieejamu, kas dod organizatoru grupām 

iespēju visā procedūras gaitā pārvaldīt savu 

iniciatīvu. Reģistrs ietver publiski viegli un 

reāli pieejamu tīmekļvietni, kurā tiek 

sniegta skaidra, precīza un vispārīga 

informācija par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, 

un jo īpaši izsmeļošas ziņas par katru 

iniciatīvas posmu, detalizēti izklāstot 

veicamos pasākumus un katras iniciatīvas 

virzības stadiju un informējot par termiņa 

beigu tuvošanos, kā arī informācija par 

konkrētām iniciatīvām un to attiecīgo 

statusu. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Organizatoru grupa ir jāinformē, 

tiklīdz ir pieejama organizatoru iniciatīvas 

tulkotā versija, un, ja tajā ir ieviesušās 
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kļūdas, organizatoru grupa tās izlabo un 

labojumus ātri dara zināmus Komisijai. 

 

Grozījums Nr.  11 

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 nodrošināt pielikuma (un 

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. 

 

Grozījums Nr.  12 

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 kontaktpunktus, kas ir pieejami 

personām ar invaliditāti, un tos 

popularizē, lai sniegtu informāciju un 

juridiska un praktiska rakstura palīdzību 

organizatoru grupām organizēt Eiropas 

pilsoņu iniciatīvu. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 6.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 6.a Dalībvalstis mudina valsts, 

reģionālās un vietējās pašpārvaldes 

iestādes saviem pilsoņiem sniegt 

informāciju par Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu. 

 

Grozījums Nr.  14 

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 

vismaz piecu fizisku personu grupa 

(turpmāk “organizatoru grupa”). Aprēķinot 

minēto minimālo skaitu, Eiropas 

Parlamenta deputātus nepieskaita. 

 

Grozījums Nr.  15 

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 ir sasnieguši vecumu, kas viņiem dod 

tiesības balsot Eiropas Parlamenta 

vēlēšanās, un tajā ir pārstāvēti vismaz 

piecu dažādu dalībvalstu iedzīvotāji. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Pirms kādas iniciatīvas 

iesniegšanas organizētāji var pieprasīt 

sākotnējā pārskata veikšanu paātrinātā 

kārtībā par iesniedzamās iniciatīvas 

atbilstību. 
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Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Organizatoru grupa reģistrācijas 

pieteikumu Komisijai iesniedz, izmantojot 

reģistru. 

Organizatoru grupa reģistrācijas 

pieteikumu Komisijai iesniedz, izmantojot 

reģistrācijas platformu. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja nav izpildīta viena vai vairākas no 

prasībām, kas izklāstītas a)–

e) apakšpunktā, Komisija, neskarot 4. un 

5. punktu, atsaka iniciatīvas reģistrāciju. 

Ja nav izpildīta viena vai vairākas no 

prasībām, kas izklāstītas a)–

d) apakšpunktā, Komisija, neskarot 4. un 

5. punktu, iniciatīvas reģistrāciju atsaka. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja Komisija konstatē, ka iniciatīva vai tās 

daļas uz tās darbības jomu neattiecas, tā 

informē organizatoru grupu par savu 

slēdzienu un nonākšanas pie tā 

iemesliem. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 4. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šādā gadījumā organizatoru grupa var Šādā gadījumā organizatoru grupa var 
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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. 

iniciatīvu vai nu grozīt, lai ņemtu vērā 

Komisijas informāciju, vai arī sākotnējo 

iniciatīvu pat atstāt nemainīgu vai atsaukt. 

Organizatoru grupa viena mēneša laikā pēc 

Komisijas informācijas 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.  21 

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 būtiska 

iniciatīvas daļa, tai skaitā tās galvenie 

mērķi, nav acīmredzami nebilstoši 

Komisijas pilnvarām Līgumu īstenošanas 

vajadzībām iesniegt Savienības tiesību 

akta priekšlikumu, vienlaikus gadījumos, 

kad tas ir iespējams, atļaujot pārējo 

priekšlikuma daļu saprātīgā termiņā 

izlabot, lai to varētu uzskatīt par tādu, kas 

attiecas uz Komisijas pilnvaru jomu; 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 8. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Komisija informē Eiropas 

Parlamentu, Padomi, Eiropas Ekonomikas 

un sociālo lietu komiteju un Reģionu 

komiteju par iniciatīvas reģistrāciju. 

8. Komisija skaidri, izsmeļoši un sīki 

informē Eiropas Parlamentu, Padomi, 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteju, Reģionu komiteju un dalībvalstu 

parlamentus par iniciatīvas reģistrāciju. 
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Grozījums Nr.  23 

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. 

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 ir jābūt ne 

vēlākam kā sešus mēnešus pēc iniciatīvas 

reģistrācijas saskaņā ar 6. pantu. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija reģistrā norāda vākšanas 

posma sākumu un beigas. 

2. Komisija reģistrā norāda vākšanas 

posma sākumu un beigas. Mēnesi pirms 

paziņojumu par atbalstu vākšanas 

termiņa beigām Komisija par to brīdina 

organizatoru grupu. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Jebkāda personas datu vākšana, 

ko iniciatīvas nolūkā veic saskaņā ar šo 

direktīvu, pilnībā atbilst Regulai (ES) 

2016/679. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 1. daļa 
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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 un ievērojot Regulu (ES) 

2016/679 izveido un ekspluatē centralizētu 

vākšanas tiešsaistes sistēmu, kas ir 

paredzēta tam, lai tiešsaistē vāktu 

paziņojumus par atbalstu. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Centralizētajai vākšanas tiešsaistes 

sistēmai nodrošina piekļuvi arī personām 

ar invaliditāti. 

Centralizētā vākšanas tiešsaistes sistēma ir 

viegli lietojama, un tai nodrošina piekļuvi 

arī personām ar invaliditāti. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Datus, kurus vāc, izmantojot individuālo 

vākšanas tiešsaistes sistēmu, glabā 

dalībvalsts teritorijā. 

Datus, kurus vāc, izmantojot individuālo 

vākšanas tiešsaistes sistēmu, glabā 

dalībvalsts teritorijā, ievērojot 

Regulu (ES) 2016/679. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Kad Komisija saņem derīgu 

iniciatīvu, attiecībā uz kuru saskaņā ar 8.–

12. pantu savākti un sertificēti paziņojumi 

par atbalstu, tā reģistrā nekavējoties 

1. Kad Komisija saņem derīgu 

iniciatīvu, attiecībā uz kuru saskaņā ar 8.–

12. pantu ir savākti un sertificēti 

paziņojumi par atbalstu, tā reģistrā 
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publicē attiecīgu informāciju un iniciatīvu 

nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai un Reģionu komitejai. 

nekavējoties publicē attiecīgu informāciju 

un iniciatīvu nosūta Eiropas Parlamentam, 

Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejai, Reģionu komitejai un 

dalībvalstu parlamentiem. 

 

Grozījums Nr.  30 

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. 

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. Minētos iemeslus pienācīgi 

pamato un paskaidro skaidrā, 

visaptverošā un izsmeļošā veidā. Komisija 

var pieprasīt, lai Eiropas Savienības Tiesa 

sniedz atzinumu par iniciatīvas 

juridiskajiem aspektiem, kuru izstrādā 

nevilcinoties. Ja Komisija rīkoties 

paredzējusi nav, tā informē organizatoru 

grupu par iespējām iesniegt viņu 

iniciatīvu Lūgumrakstu komitejai, 

tādējādi ļaujot viņiem turpināt darbu. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

15.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 15.a pants 

 Likumdošanas pasākumi 

 1.  Ja iniciatīva ir reģistrēta pilnībā 

un sekmīgi, Komisija veic atbilstošus 

likumdošanas pasākumus, ja:  
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 a) saskaņā ar šo regulu ir pienācīgi 

izpildītas visas ar iniciatīvas reģistrāciju 

saistītās procesuālās prasības; 

 b)  trīs mēnešu laikā pēc reģistrētas 

iniciatīvas publikācijas nedz Parlaments, 

nedz Padome iebildumus izteikuši nav; 

 c)  Komisijas veiktajā novērtējumā ir 

nepārprotami konstatēta vajadzība 

pievērsties Savienības tiesību īpašām 

jomām saskaņā ar reģistrētās iniciatīvas 

saturu. 

 2.  Komisija rīkojas ne ilgāk kā viena 

gada laikā pēc reģistrētas iniciatīvas 

publikācijas un visus likumdošanas 

pasākumu priekšlikumus nosūta Padomei 

un Parlamentam. 

 

Grozījums Nr.  32 

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 

visaptverošu informāciju par iniciatīvai 

sniegtā tā atbalsta un finansējuma avotiem, 

kas pārsniedz 500 euro par sponsoru. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija palielina sabiedrības 

informētību par Eiropas pilsoņu iniciatīvas 

esību, izmantojot saziņas pasākumus un 

informēšanas kampaņas, tādējādi veicinot 

pilsoņu aktīvu līdzdalību Savienības 

politiskajās norisēs. 

1. Komisija uzlabo sabiedrības 

izpratni par Eiropas pilsoņu iniciatīvas 

esību, izmantojot saziņas pasākumus un 

informēšanas kampaņas, un piedevām 

izmanto digitālās platformas un 

tehnoloģijas, lai uzrunātu sabiedrību un 

iesaistītu to, tādējādi veicinot pilsoņu 

aktīvu līdzdalību Savienības politiskajās 
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norisēs, jo mērķtiecīgas saziņas 

stratēģijas, tostarp sociālie plašsaziņas 

līdzekļi, ir izšķiroši svarīgi, lai vairotu 

Eiropas pilsoņu iniciatīvas efektivitāti un 

nodrošinātu pārredzamību. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Komisija papildus tam vietējā, 

valsts un Eiropas līmenī pastiprināti rīko 

izpratnes veicināšanas kampaņas, jo īpaši, 

uzrunājot jauniešu mērķauditoriju. 
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