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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalį ir Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 24 straipsnio 1 dalį, 

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos (A7-0350/2010), 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 211/2011 dėl 

piliečių iniciatyvos, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 26 d. viešą klausymą dėl piliečių iniciatyvos, kurį 

kartu surengė Konstitucinių reikalų ir Peticijų komitetai, 

– atsižvelgdamas į Parlamento C teminio skyriaus 2014 m. paskelbtą studiją „Europos 

piliečių iniciatyva – pirmoji įgyvendinimo patirtis“, 

– atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno tarnybos 2015 m. kovo 4 d. sprendimą baigti 

savo iniciatyva pradėtą tyrimą dėl Komisijos (OI/9/2013/TN), 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento tyrimų tarnybos 2015 m. vasario mėn. tyrimą 

„Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimas“, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 31 d. Komisijos ataskaitą Europos piliečių iniciatyvos 

klausimu, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto ir 

Peticijų komiteto nuomones (A8-0284/2015), 

A. kadangi Europos piliečių iniciatyva yra nauja politinė piliečių teisė ir išskirtinė bei 

novatoriška Europos Sąjungos demokratinių procesų darbotvarkės nustatymo priemonė, 

sudaranti galimybes piliečiams aktyviai dalyvauti jiems poveikį darančiuose 



 

 

projektuose ir procesuose, o jos galimybės neabejotinai turi būti visiškai išnaudotos ir 

labai padidintos siekiant geriausių rezultatų ir skatinant ES piliečius kuo labiau 

dalyvauti ateityje plėtojant Europos integracijos procesą; kadangi ji turi būti vienu iš 

prioritetinių ES tikslų siekiant sutvirtinti jos institucijų demokratinį teisėtumą; 

B. kadangi praėjus trejiems metams nuo 2012 m. balandžio 1 d., kai buvo pradėtas taikyti 

Reglamentas (ES) Nr. 211/2011, būtina įvertinti, kaip jis įgyvendinamas, siekiant 

nustatyti trūkumus ir pasiūlyti veiksmingus skubios jo peržiūros sprendimus; 

C. kadangi iš patirties žinoma, jog dauguma Europos piliečių iniciatyvų organizatorių 

imdamiesi šios veiklos patyrė įvairių su praktiniais ir teisiniais aspektais susijusių 

sunkumų ir kadangi keleto atmestų Europos piliečių iniciatyvų organizatoriai pateikė 

skundus Teisingumui Teismui ir Europos ombudsmenui dėl Komisijos sprendimo 

neregistruoti jų Europos piliečių iniciatyvų; kadangi taisyklės turi būti taip parengtos, 

kad Europos piliečių iniciatyvos būtų kuo labiau prieinamos piliečiams ir 

organizatoriams; 

D. kadangi Parlamentas yra vienintelė tiesiogiai išrinkta Europos Sąjungos institucija, taigi 

savaime atstovauja ES piliečiams; 

E. kadangi keletas institucijų, nevyriausybinių organizacijų (NVO), ekspertų ir pilietinės 

visuomenė grupių apsvarstė įvairius su reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių 

iniciatyvos įgyvendinimo ir Europos piliečių iniciatyvų organizavimo trūkumus ir 

pasiūlė nemažai patobulinimų, taip pat daugeliu atvejų nurodė, kuriuos reglamento 

aspektus reikia nedelsiant pakeisti; 

F. kadangi dėl pagal reglamento 6 straipsnį numatytos tvarkos, ypač tvarkos kuriant 

internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą ir ją sertifikuojant valstybės narės 

kompetentingai institucijai, organizatoriai daugeliu atvejų turi mažiau nei 12 mėnesių 

reikalaujamų parašų rinkimui; 

G. kadangi painiavos ir abejonių tiek institucijoms, tiek visuomenei gali kelti ir tai, kad 

nenustatytas konkretus sėkmingos iniciatyvos pasibaigus parašų rinkimo laikotarpiui 

pateikimo Komisijai terminas; 

1. palankiai vertina Europos Sąjungos piliečių iniciatyvą, apibrėžtą pagal Europos 

Sąjungos sutarties (ES sutarties) 11 straipsnio 4 dalį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (SESV) 24 straipsnio 1 dalį, nes ji –pirma priemonė siekiant tarpvalstybinio 

dalyvavimo demokratiniuose procesuose, sudaranti piliečiams galimybę tiesiogiai 

bendrauti su ES institucijomis ir aktyviai dalyvauti formuojant Europos politiką ir teisės 

aktus; ši priemonė papildo teisę teikti peticijas Parlamentui ir kreiptis į Europos 

ombudsmeną; 

2. pabrėžia, kad piliečių iniciatyva – tai pirmoji dalyvavimo demokratiniuose procesuose 

priemonė, kuria ES piliečiams surinkus ne mažiau kaip milijoną pritarimo pareiškimų 

bent ketvirtadalyje ES valstybių narių suteikiama teisė imtis iniciatyvos, taip paremiant 

jų naująją politinę prerogatyvą, ir prašyti Komisijos jos įgaliojimų pagrindu pateikti 

atitinkamą pasiūlymą dėl klausimų, kuriuos sprendžiant, piliečių nuomone, būtinas 

teisėkūros procedūra priimamas aktas Sutarčių nuostatoms įgyvendinti; 

3. pabrėžia, kad Europos piliečių iniciatyva – išskirtinė galimybė piliečiams įvardyti ir 



 

 

išreikšti savo siekius bei paraginti ES imtis veiksmų ir kad ji turi būti skatinama, 

tobulinama ir remiama visomis turimomis priemonėmis; tačiau pripažįsta, kad yra 

didelių trūkumų, kuriuos reikia pašalinti ir išspręsti norint, kad Europos piliečių 

iniciatyva būtų veiksmingesnė; pabrėžia, kad bet kokiu tolesniu šios priemonės 

vertinimu turėtų būti siekiama kuo didesnio jos palankumo naudotojui, nes ji yra 

pagrindinė priemonė siejanti ES ir jos piliečius; taip pat pabrėžia, kad gimtosios kalbos 

vartojimas yra pilietinė teisė, todėl ragina Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti kaip 

dar būtų galima pasiūlyti tai daryti visoje su Europos piliečių iniciatyva susijusioje 

veikloje, nes taip būtų paskatintas piliečių dalyvavimas; atkreipia dėmesį į visuomenės 

informuotumo apie Europos piliečių iniciatyvą svarbą, tuo pačiu apgailestauja dėl to, 

kas ES piliečiai nepakankamai apie ją žino; šiuo tikslu ragina ES rengti viešinimo ir 

propagavimo kampanijas siekiant, kad žiniasklaidoje ir visuomenėje būtų daugiau 

informacijos apie Europos piliečių iniciatyvą; 

4. taip pat pabrėžia, kad visų demokratinių valstybių ateičiai būtinas jaunimo pilietinis 

dalyvavimas, ir ragina Komisiją vadovautis tikrai sėkmingos nacionalinės patirties 

pavyzdžiais Europos piliečių iniciatyvos srityje; 

5. mano, jog labai svarbu, kad piliečiai galėtų prisidėti prie naudojimosi Sąjungos 

teisėkūros prerogatyvomis ir tiesiogiai dalyvauti inicijuojant pasiūlymus dėl teisėkūros 

procedūra priimamų aktų; 

6. atkreipia dėmesį į visuomenės informavimo apie Europos piliečių iniciatyvą svarbą 

norint, kad ji būtų veiksminga demokratinio dalyvavimo priemone; atsižvelgdamas į tai 

primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares skleisti kuo daugiau informacijos apie šią 

priemonę siekiant į ją atkreipti kuo daugiau piliečių dėmesį ir paskatinti juos aktyviai 

dalyvauti ją įgyvendinant; 

7. ragina Komisiją panaudoti visus viešųjų ryšių kanalus siekiant didinti informuotumą ir 

imtis priemonių, būtinų Europos piliečių iniciatyvos skaidrumui užtikrinti, taip pat 

sudaryti palankias sąlygas informuoti apie esamas Europos piliečių iniciatyvas, pvz., 

sukuriant taikomąsias programas, kuriomis naudojantis būtų teikiama informacija, 

skelbiami pranešimai ir sudaroma galimybė pasirašyti internetu; pabrėžia, kad aktyvus 

visuomenės dalyvavimas Europos piliečių iniciatyvose ypač priklauso nuo informavimo 

apie jas valstybėse narėse, todėl siūlo valstybių narių nacionaliniams parlamentams 

informaciją apie Europos piliečių iniciatyvą įtraukti į savo oficialias interneto svetaines; 

8. pažymi, kad su piliečių iniciatyva susijusioje veikloje dalyvavo per šešis milijonus ES 

piliečių, kad pateiktas 51 prašymas imtis iniciatyvos, iš kurių tik trys – „Teisė į 

vandenį“ (angl. Right2Water), „Vienas iš mūsų“ (angl. One of Us) ir „Stabdykime 

vivisekciją“ (angl. Stop Vivisection) – paskelbti priimtinais, taip pat kad šešių Europos 

piliečių iniciatyvų (tai atitinka 30 proc. visų atmestų iniciatyvų) organizatoriai apskundė 

Komisijos atsisakymą imtis veiksmų Teisingumo Teismui: tai rodo, jog dar daug turi 

būti padaryta siekiant užtikrinti, kad būtų išnaudotas visas Europos piliečių iniciatyvos 

potencialas; atkreipia dėmesį į įvairius praktinius sunkumus, su kuriais organizatoriams 

teko susidurti nuo 2012 m. balandžio mėn., kai įsigaliojo reglamentas, ir į tai, kad 

iniciatyvų skaičius mažėja; 

9. ragina Komisiją kuo anksčiau teikti Europos piliečių iniciatyvos organizatoriams 

tinkamas ir išsamias konsultacijas, ypač susijusias su teisiniais klausimais, pasitelkiant 

informacijos tarnybą „Europe Direct“ – kad jie žinotų, kokios galimybės jiems 



 

 

prieinamos, ir nesiūlytų imtis Europos piliečių iniciatyvų, kurių akivaizdžiai neapima 

Komisijos įgaliojimai ir kurios neatitinka teisinių priimtinumo kriterijų; ragina 

apsvarstyti galimybę įsteigti dar vieną nepriklausimą įstaigą, kurios funkcija būtų teikti 

konsultacijas; visgi pažymi, jog, remiantis Lisabonos sutartimi, klausimai, keliami pagal 

Europos piliečių iniciatyvą, gali ir ne visiškai atitikti Komisijos kompetenciją; taip pat 

laikosi nuomonės, kad Komisija turėtų svarstyti galimybę savo atstovybėse kiekvienoje 

valstybėje narėje steigti specialius Europos piliečių iniciatyvai skirtus biurus, kurie šiuo 

klausimu teiktų visą reikiamą informaciją, konsultacijas ir paramą; 

10. be to pabrėžia, kad Europos piliečių iniciatyvos biuras taip pat galėtų prisidėti prie 

visuomenės ir žiniasklaidos informuotumo apie šią iniciatyvą didinimo; todėl siekiant 

šio tikslo ragina Komisiją remti Europos piliečių iniciatyvą, kuri yra oficiali ES 

priemonė; pabrėžia, kad įgyvendinant šią priemonę gali tekti įveikti piliečių 

nepasitikėjimą kalbant apie dalijimąsi asmens duomenimis, būtinais remiant Europos 

piliečių iniciatyvą; 

11. ragina nustatyti išsamesnes teisinio pagrindo aiškinimo gaires ir teikti daugiau 

informacijos apie duomenų apsaugos reikalavimus kiekvienoje valstybėje narėje, 

kurioje organizatoriai rengia savo kampanijas, siekiant teisinio tikrumo, taip pat apie 

galimybes rengėjams pasinaudoti ne itin brangiu draudimu; 

12. apgailestauja, kad nepakanka aiškios informacijos apie ES piliečių iniciatyvą 

ankstyvuose jos etapuose, dėl to buvo neteisingai suprantamas jos pobūdis ir kilo 

nepasitenkinimas Komisijai atmetus pirmąsias ES piliečių iniciatyvas; primena, kad ši 

priemonė turėtų būti paprasta, aiški, palanki vartotojui ir apie ją turi būti plačiai 

skelbiama; pabrėžia, kad Komisija turėtų remti ir skatinti nacionalinius ir vietose 

išrinktus atstovus kuo labiau didinti informuotumą apie ES piliečių iniciatyvą; 

13. taip pat remia ES piliečių aktyvų dalyvavimą tinkamai naudojantis šia priemone 

nustatant darbotvarkę; reiškia susirūpinimą dėl galimo interesų konflikto, nes Komisijos 

išskirtiniams įgaliojimams priklauso vykdyti priimtinumo patikrinimą, ir prašo ateityje 

tinkamai išnagrinėti šį klausimą; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad skaidrumas ir 

atskaitomybė turėtų būti visų suinteresuotųjų asmenų tikslas, taip siekiant išsaugoti 

piliečių veiklos aiškumą; 

14. atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją Parlamentą taip pat laikyti sprendimus priimančia 

institucija, visų pirma todėl, kad jis yra vienintelė institucija, kurios narius ES piliečiai 

renka tiesiogiai; 

15. pabrėžia, kad, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 211/2011 4 straipsnio sąlygomis, tuo 

atveju, kai Komisija atsisako užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą, „ji praneša 

organizatoriams apie tokio atsisakymo priežastis ir apie visas galimas teismines ir 

neteismines teisės gynimo priemones, kurių jie gali imtis“; atsižvelgdamas į tai 

pripažįsta, jog gauta nemažai organizatorių skundų dėl to, kad jiems nebuvo išsamiai ir 

visapusiškai paaiškintos priežastys, dėl kurių buvo atmesta jų pasiūlyta Europos piliečių 

iniciatyva; ragina Komisiją kuo detaliau paaiškinti priežastis, dėl kurių atmetama 

Europos piliečių iniciatyva, jeigu, jos nuomone, organizatorių pateikta piliečių 

iniciatyva „akivaizdžiai nepatektų į Komisijos įgaliojimus “ ir iš karto raštu informuoti 

organizatorius, taip palengvinant jų darbą, apie atitinkamas teisines pasekmes (siekiant 

skaidrumo tikslų ši informacija turi būti paskelbta viešai), taip užtikrinant, kad šių 

elementų tinkamumą ir visišką objektyvumą būtų galima teisiškai patikrinti ir kad kuo 



 

 

labiau būtų sumažinti Komisijos įgaliojimai kaip teisėjos ir kaip subjekto, atliekančio 

Europos piliečių iniciatyvos priimtinumo vertinimą, taigi organizatoriai galėtų 

nuspręsti, ar persvarstyti šią iniciatyvą ir ją pakeitus vėl pateikti; 

16. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę užregistruoti tik dalį Europos piliečių iniciatyvos, 

kai ji ne visiškai patenka į Komisijos įgaliojimų sritį; ragina Komisiją registruojant 

piliečių iniciatyvą informuoti organizatorius apie tai, kurią dalį jie gali užregistruoti, 

pripažįsta, kad dialogas ir bendravimas su Europos piliečių iniciatyvos organizatoriais 

viso proceso metu būtinas, taip pat ragina informuoti Parlamentą apie sprendimą dėl 

Europos piliečių iniciatyvos registravimo; taip pat ragina Komisiją išnagrinėti, kaip būtų 

galima iniciatyvas arba tas iniciatyvų dalis, kurios nepatenka į Komisijos įgaliojimų 

sritį, perduoti nacionaliniu ar regioniniu lygiu kompetentingai institucijai; 

17. atkreipia dėmesį į technologijų, kurios gali paskatinti piliečių dalyvavimą, svarbą; 

ragina Komisiją padaryti labiau vartotojui palankią parašų rinkimo programinę įrangą, 

kad prie jos galėtų prisijungti neįgalieji, pasiūlyti galimybę jos serveriuose nuolat 

nemokamai nuolat saugoti internetu surinktus parašus, naudotis ES biudžetu ir 

supaprastinti bet persvarstyti technines parašų rinkimo internetu specifikacijas, kad 

neprivalomais pagrindais elektroninio pašto adresus būtų galima rinkti tame pačiame 

lange kaip ir rėmėjų parašų formas, tačiau jie būtų saugomi kitoje duomenų bazėje; 

18. mano, kad šią priemonę persvarsčius, ji vis dar gali įtraukti visuomenę ir skatinti 

piliečių tarpusavio ir piliečių bei ES institucijų dialogą; pabrėžia, kad elektroninių 

parašų rinkimo sistema turi būti susieta su atitinkama ir nauja socialine žiniasklaida ir 

skaitmeninės žiniasklaidos kampanijų priemonėmis, remiantis kitų sėkmingų interneto 

kampanijų platformų pavyzdžiais; 

19. ragina Komisiją persvarstyti piliečių iniciatyvos registracijos automatines sąsajas su 

dvylikos mėnesių laikotarpio pritarimo pareiškimams surinkti pradžia, kad Europos 

piliečių iniciatyvų organizatoriai galėtų patys nustatyti savo iniciatyvos pradžios datą, 

kai reikia pradėti rinkti pritarimo pareiškimus; 

20. ragina Komisiją paskatinti valstybes nares naudoti pagal Europos viešojo 

administravimo institucijų programą parengtas ES piliečių iniciatyvos patvirtinimo 

priemones siekiant gauti pritarimo pareiškimus; 

21. pabrėžia, kad naudojantis turimomis priemonėmis siekiant padidinti dalyvavimo 

demokratiją visoje Sąjungoje, informacinės technologijos turi būti prieinamos ir 

regionuose, taip sudarant galimybę į viešuosius reikalus labiau įtraukti piliečius; 

22. teigiamai vertina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pasiūlymą 

užtikrinti nemokamą Europos piliečių iniciatyvos teksto vertimą raštu siekiant sumažinti 

Europos piliečių iniciatyvos organizavimo išlaidas; 

23. ragina institucijas labiau bendradarbiauti ES piliečių iniciatyvų srityje ES, nacionaliniu 

ir vietos lygmeniu teikiant informaciją ir remiant ES piliečių iniciatyvų organizatorius; 

ragina patobulinti Komisijos tvarkomą daugiakalbę interneto svetainę, skirtą ES piliečių 

iniciatyvai, ir visomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis parengti bendras gaires 

ir ES piliečių iniciatyvos organizatorių pareigas, taip pat viso ES piliečių iniciatyvos 

įgyvendinimo metu taikomas administracines procedūras; 



 

 

24. ragina ateityje įsteigti internetu ir tiesiogiai veikiančią vieno langelio sistemą, kur nuolat 

būtų teikiama informacija, vertimo paslaugos, techninės, teisinės ir politinės 

konsultacijos apie ES piliečių iniciatyvą, ir mano, kad ji galėtų naudotis dabartiniais 

kontaktinių asmenų, esančių „Europe Direct“ informacijos centre ir Komisijos 

atstovybėse bei Parlamento informacijos biuruose valstybėse narėse, ištekliais; mano, 

kad tokia sistema ES piliečių iniciatyvą priartintų prie piliečių; 

25. mano, kad organizatoriams pernelyg sudėtinga pateikti skirtingus asmens duomenis 

Europos piliečių iniciatyvoms 28 valstybėse narėse paremti, kaip nustatyta Reglamente 

(ES) Nr. 211/2011, remiantis įvairiomis nacionalinėmis nuostatomis, ir siūlo iš dalies 

pakeičiant Reglamento (ES) Nr. 211/2011 III priedą ir standartizuojant duomenų 

rinkimo pobūdį valstybėse narėse, nustatyti bendrą rėmėjų pritarimo pareiškimus 

rinkimo procedūrą; ragina Komisiją toliau vykdyti derybas su valstybėmis narėmis 

siekiant sumažinti reikalavimus dėl duomenų, atitinkamai pašalinant reikalavimą 

nurodyti asmens tapatybės numerius ir siekiant palankumo vartotojui, taip pat primena, 

kad Europos piliečių iniciatyva siekiama dalyvavimo ir darbotvarkės formavimo, o ne 

privalomų pasiūlymų; siūlo apsvarstyti galimybę sukurti skaitmeninę ES pilietybę ir 

rekomenduoja pateikti laikiną sprendimą iki bus sukurta skaitmeninė ES pilietybė, taip 

siekiant išspręsti dabartines problemas, kylančias dėl daugelio registracijų; todėl ragina 

Komisiją nedelsiant išnagrinėti šį klausimą vadovaujantis savo skaitmenine 

darbotvarke; 

26. ragina Komisiją iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 211/2011 3 straipsnį ir 

rekomenduoti valstybėms narėms amžiaus ribą, būtiną Europos piliečių iniciatyvai 

paremti ar joje dalyvauti, sumažinti nuo 18 metų iki 16 metų, kad ji nebūtų susieta su 

teise balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą, taip suteikiant galimybę visų pirma 

jaunimui aktyviai dalyvauti vystant Europos projektą; 

27. pripažįsta jautrią organizatorių asmeninės atsakomybės, susijusios su duomenų apsauga, 

problemą renkant pasirašiusiųjų asmens duomenis ir siūlo apriboti reikalaujamų 

duomenų kiekį, o Reglamento (ES) Nr. 211/2011 13 straipsnio formuluotę dėl 

atsakomybės pakeisti siekiant aiškiai pažymėti, kad asmeninė atsakomybė nėra 

neribota; šiuo tikslu siūlo sudaryti galimybę piliečių komitetams įgyti juridinio asmens 

statusą, pavyzdžiui, vadovaujantis 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę 

3 straipsniu, taip siekiant nustatyti, kad organizatoriai būtų atsakingi tik už veiksmus, 

kurie yra neteisėti ir padaryti tyčia arba bent jau dėl didelio neatsargumo; 

28. ragina Komisiją ir valstybes nares siekti labiau naudotojams palankių ir suderintų 

duomenų rinkimo reikalavimų; ragina kompetentingas nacionalines institucijas 

periodiškai informuoti nacionalinių parlamentų Europos reikalų komitetus apie 

vykdomas Europos piliečių iniciatyvas, jau surinkusias daug parašų; ragina Komisiją 

pasiūlyti persvarstyti Reglamentą (ES) Nr. 211/2011 siekiant užtikrinti piliečiams 

galimybę pasirašyti Europos piliečių iniciatyvas šalyje, kurioje jie gyvena; 

29. reiškia susirūpinimą dėl to, kad nuo 2012 m. tik 3 iš 31 registruotos ES piliečių 

iniciatyvos pasiekė paskutinį etapą; pabrėžia, kad toks didelis naujų iniciatyvų skaičiaus 

sumažėjimas yra viena iš neproporcingų reikalavimų ir be reikalo sudėtingos sistemos 

pasekmių; apgailestauja dėl nepakankamo teisėkūros poveikio ir dėl to, kad Komisija 

neskatinama toliau siekti įgyvendinti sėkmingas iniciatyvas; sėkmingo reglamento 

įgyvendinimo klausimu laikosi skirtingos nuomonės nei Komisija siekiant užtikrinti 



 

 

visas ES piliečių iniciatyvos galimybes; pabrėžia, kad Europos institucijos ir valstybės 

narės turi imtis visų reikalingų priemonių, kad propaguotų ES piliečių iniciatyvą ir 

skatintų piliečių pasitikėjimą šia priemone; 

30. ragina Komisiją persvarstyti Reglamento (ES) Nr. 211/2011 10 straipsnio c punkto 

formuluotę, kad būtų galima atitinkamai toliau veikti sėkmingos Europos piliečių 

iniciatyvos atveju; ragina Komisiją pradėti rengti teisės aktą dėl sėkmingos Europos 

piliečių iniciatyvos per 12 mėnesių nuo teigiamos nuomonės priėmimo dienos; 

31. laikosi nuomonės, kad, siekiant atkreipti dėmesį į politinį Europos piliečių iniciatyvos 

aspektą, viešas klausymas, planuojamas pagal Reglamento (ES) Nr. 211/2011 

11 straipsnio tvarką, turėtų būtų rengiamas taip, kad organizatoriai galėtų įsitraukti į 

dialogą su Europos Parlamento nariais ir atitinkamais Komisijos pareigūnais; pabrėžia, 

kad klausymai dėl Europos piliečių iniciatyvos turėtų būti rengiami remiant 

nepriklausomam komitetui, neatsakingam už jose nagrinėjamą temą, be to, visais 

atvejais turėtų dalyvauti išorės ekspertai; 

32. jeigu Komisija per 12 mėnesių laikotarpį nepateiktų pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto, primygtinai ragina Parlamentą ir jo komitetus prireikus SESV 225 

straipsnio tvarka prireikus įgyvendinti savo teisę ir prašyti Komisijos pateikti atitinkamą 

pasiūlymą mano, kad atsakingas Parlamento komitetas, įgyvendindamas savo teisę, 

turėtų atsižvelgti į sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos turinį ir kitame klausyme 

pasitarti su Europos piliečių iniciatyvos organizatoriais; ragina atitinkamai iš dalies 

pakeisti Darbo tvarkos taisykles; 

33. ragina Komisiją išanalizuoti galimybę teikti finansinę paramą Europos piliečių 

iniciatyvoms ES biudžeto lėšomis pagal tokias ES programas, kaip „Europa piliečiams“ 

ir Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa, įskaitant galimybę finansuoti reklamines 

radijo ir televizijos programas, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti piliečių lygybę, į realią 

būtinybę finansiškai paremti Europos piliečių iniciatyvos organizavimą ir į tai, kad šiuo 

tikslu yra pateikta nemažai ES biudžeto pakeitimų; 

34.  ragina Komisiją imantis visų atsargumo priemonių duoti atkirtį neskelbtinos 

informacijos, susijusios su pasirašiusiais asmenimis, vagystėms, įskaitant vagystes 

naudojantis interneto priemonėmis, ypač kai vagiami suskirstyti duomenys; 

35. teigiamai vertina 2015 m. kovo 31 d. Komisijos ataskaitą dėl Europos piliečių 

iniciatyvos ir Europos ombudsmenės sprendimą OI/9/2013/TN ir ragina Komisiją 

užtikrinti, kad atliekant šios priemonės peržiūrą būtų įgyvendintos visos reikiamos 

teisinės priemonės, kad būtų galima tinkamai toliau veikti, kai Europos piliečių 

iniciatyva baigta sėkmingai; todėl ragina Komisiją atsižvelgiant į visus paaiškėjusius 

trūkumus kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl reglamento (ES) Nr. 211/2011 ir 

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1179/2011 persvarstymo; 

36. ragina ES institucijas atlikti esminį ryšių darbą vykdant informavimo apie Europos 

piliečių iniciatyvą kampaniją; 

37. ragina Komisiją nuolat pranešti Parlamentui apie rengiamas ES piliečių iniciatyvas, kad 

Parlamentas, vykdydamas savo įsipareigojimus Europos Sąjungos piliečiams, galėtų 

išnagrinėti, ar priemonė veikia kuo veiksmingiau; pabrėžia, kad ES piliečių iniciatyvos 

procesas turėtų būti nuolat gerinamas atsižvelgiant į įgytą praktinę patirtį, taip pat turėtų 



 

 

atitikti sprendimus, kuriuos Teisingumo Teismas priims ateityje; 

38. rekomenduoja naudoti visas turimas ryšių priemones, visų pirma visų susijusių EU 

institucijų socialinės ir skaitmeninės žiniasklaidos platformas, siekiant vykdyti 

nuolatines informuotumo didinimo kampanijas, kuriose dalyvautų ES institucijos ir 

atstovybės bei nacionalinės valdžios institucijos; ragina Komisiją remti ES piliečių 

iniciatyvos taikomosios programos mobiliesiems prietaisams sukūrimą; palankiai 

vertina tai, kad kai kurios ES piliečių iniciatyvos turėjo poveikį vietos lygmeniu; 

39. mano, kad labai svarbu užtikrinti, jog piliečiai tinkamai taikytų šią dalyvavimo 

demokratijos priemonę norint užkirsti kelią galimam jos išnaudojimui siekiant privačių 

interesų, padidinti skaidrumą ir ES piliečių iniciatyvų finansavimo bei rėmimo patikrų 

kokybę; 

40. atkreipia dėmesį į svarbų Europos ombudsmeno vaidmenį tiriant, kaip Komisija 

nagrinėja prašymus dėl Europos piliečių iniciatyvų, ypač tais atvejais, kai iniciatyvą 

atsisakoma registruoti; 

41. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 

vyriausybėms ir parlamentams. 


