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EPI (Europos piliečių iniciatyva) papildo Europos demokratinę sistemą nauju lygmeniu ir ja 
remiantis vienam milijonui piliečių suteikiama teisė pareikalauti Komisijos, kad ji savo 
įgaliojimų srityje pateiktų teisėkūros pasiūlymą.
Šia tiesiogine demokratijos priemone siekiama piliečiams suteikti tokių pačių iniciatyvos 
teisių, kokiomis naudojasi Ministrų taryba ir Europos Parlamentas. 
Tačiau Komisija ir toliau išlaiko teisėkūros iniciatyvos monopolį. Sėkminga Europos piliečių 
iniciatyva bus raginimas Komisijai pateikti pasiūlymą, tačiau priimti sprendimą tai padaryti 
galės tik Komisija. 

Kitas Europos piliečių iniciatyvos tikslas – paskatinti diskusijas Europos lygmeniu ir 
suvienyti Europos institucijas ir piliečius siekiant, kad ES kompetencijos ir Komisijos 
įgaliojimų srityse būtų priimami piliečių poreikius ir lūkesčius atitinkantys teisės aktai.
Kadangi Europos piliečių iniciatyva – tai nauja ir plataus masto teisė, mes turėtumėme 
atsižvelgti į su šia iniciatyva susijusius organizatorių įsipareigojimus ir būtinybę atsakingai 
imtis veiksmų.  

Šiame darbo dokumente siekiama išdėstyti pranešėjų nuomones šiuo etapu ir pateikti keletą 
pasiūlymų, kad būtų pradėtos diskusijos ir rasti tinkamiausi sprendimai, kad Europos piliečių 
iniciatyva būtų sėkminga, kad būtų išvengta susierzinimo ir nusivylimo, taip pat, kad ji būtų 
lengvai vykdoma ir prieinama. Dokumente iš eilės bus nurodyti pagrindiniai sėkmingų 
procedūros vykdymo etapų bruožai. 

I. Parengiamieji veiksmai, kurių turi imtis organizatoriai
1. Visų pirma, tik ES piliečiai, turintys teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, turėtų 
organizuoti ir (arba) remti Europos piliečių iniciatyvą.

2. Siekiant išsaugoti proceso pagrindą, t. y. kad iniciatyva išliktų piliečių priemonė, tikslinga, 
kad organizatoriai būtų tik fiziniai asmenys. Vis dėlto juridiniai asmenys turėtų teisę paremti 
organizatorius finansiškai ir logistikos bei kt. srityse, jei jų paramos pobūdis ir išlaidos 
nurodomi, viešai paskelbiami ir užtikrinamas skaidrumas.

3. Siekdami, kad procesas nuo pat pradžių būtų kuo labiau europietiškesnis, ir paskatinti kuo 
daugiau diskusijų, organizatoriai turėtų suburti piliečių komitetą, kurio nariais būtų mažiausiai 
septyni asmenys iš bent ketvirtadalio valstybių narių. Tuomet galėtų išryškėti tik Europos 
lygmens klausimai ir būtų palengvintas būsimas parašų rinkimo procesas, kadangi jau būtų po 
atstovą iš ketvirtadalio valstybių narių. Nors iš pirmo žvilgsnio tokia eiga gali atrodyti 
varžanti, iš tiesų ji palengvintų vykdyti likusią procedūrą. 

4. Organizatoriai būtų atsakingi už tai, kad Europos piliečių iniciatyvos tekstas būtų išverstas į 
kitas jų pasirinktas ES oficialias kalbas, bet Komisija gavusi prašymą galėtų patikrinti šiuos 
vertimus.
5. Be to, galėtų būti ištirtos kitos galimybės, o pranešėjai džiaugtųsi sulaukę komentarų ir 
pasiūlymų šiais klausimais: 
5.1. Ar tikslinga būtų prašyti organizatorių, kad jie užsitikrintų tiesiogiai išrinktų asmenų, 
kurie pritartų iniciatyvai, paramą?  Jei taip, tai kiek minėtųjų asmenų turėtų paremti iniciatyvą 
ir ar jie turėtų būti bent iš ketvirtadalio valstybių narių, ar taip į procesą tiesiog būtų įtraukta 
nepageidaujama atstovaujamosios demokratijos atstovų dalis? 
5.2. Ar reikėtų organizatorių prašyti užstato, kuris, suprantama, jiems būtų sugražinamas, jei 
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Europos piliečių iniciatyva būtų sėkminga?

II. Europos piliečių iniciatyvos registracija
6. Pirmiausia, organizatoriai turėtų paskirti atstovą, kuris vykdant procedūrą būtų kontaktinis 
asmuo palaikant ryšį su Europos institucijomis.

7. Organizatoriai ir piliečiai suinteresuoti siekti, kad būtų pradėtos iniciatyvos, kurios iš tiesų 
galėtų būti sėkmingos, siekiant išvengti, kad nebūtų švaistomi laikas ir ištekliai vykdant 
iniciatyvas, kurios nebus priimtinos. Organizatoriai iš pat pradžių turėtų nurodyti teisinį 
pagrindą, kuriuo jie remiasi. Taip būtų paskatintinos ir diskusijos, kadangi organizatoriai 
turėtų apsvarstyti, ką ES gali padaryti, o ko negali. Jei teisinis pagrindas nebūtų tinkamas ir 
būtų tinkamesnis teisinis pagrindas, Europos piliečių iniciatyvos priimtinumą tikrinanti 
instituciją galėtų pakoreguoti Europos piliečių iniciatyvos pagrindo parinktį, kad iniciatyva 
galėtų būti įregistruota ir pradėta. Dėl to didelių kliūčių naudingoms iniciatyvoms neiškiltų, 
bet būtų užkertamas kelias iniciatyvoms, nesusijusioms su ES kompetencijos sritimis.
8. Organizatoriams turėtų būti privaloma per visą procedūrą teikti išsamią informaciją apie bet 
kokio pobūdžio paramą, gaunamą iš fizinių ir (arba) juridinių asmenų, kad piliečiai galėtų 
žinoti, kas yra susijęs su iniciatyvomis, kurias jie nori remti. Skaidrumas bus pagrindinis 
Europos piliečių iniciatyvos sėkmės laidas.

III. Priimtinumo patikra
9. Tikslinga galėtų būti remiantis teisiniais kriterijais pirmąją priimtinumo patikrą atlikti 
tuomet, kai surenkama 5 000 parašų. Šis simbolinis skaičius rodo, jog iš tiesų esama 
visuomenės paramos, be to, būtų užkertamas kelias tam, kad Komisija nebūtų pernelyg 
apsunkinama, o organizatoriai šiame procese neišnaudotų per daug išteklių. Tačiau tai tėra 
pasiūlymas ir priimtinumo patikra galėtų būti atliekama iš karto po registracijos. Bet kokiu 
atveju pranešėjai nepritaria minčiai, kad patikra būtų atliekama surinkus 100 000 ar 300 000 
parašų, kadangi tuomet iš tiesų labai nusviltų organizatoriai. 
10. Siekiant apsaugoti Komisiją, kad ji nebūtų kaltinama, jog sprendimą dėl Europos piliečių 
iniciatyvos priimtinumo priima remdamasi politiniais, o ne teisiniais motyvais (dėl to 
sumažėtų jos patikimumas ir būtų pradėta abejoti visu procesu), būtų tikslinga, kad Komisija 
nebūtų vienintelė institucija, kuri pirmiausia priima sprendimą šiuo klausimu. Tuomet 
Komisija neturėtų būti ir teisėja, ir vertintoja ir išvengtų, kad jai nebūtų užkraunama pernelyg 
daug užduočių.
11. Labiau tinkama galimybė – paskirti ad hoc kompetentingų asmenų komitetą, kurio nariais 
būtų ekspertai, mokslininkai ir (arba) teisininkai, kurie būtų kuo labiau nešališki. Devynis 
narius paskirtų trys institucijos: tris narius – Komisija, tris – Taryba ir tris – Europos 
Parlamentas, nes apskritai jie turės pritarti visiems teisėkūros pasiūlymams, o valstybės narės 
įgyvendins visus būsimus teisės aktus. Komitete taip būtų Komisijos atstovas – už 
institucinius reiklaus atsakingas Komisijos narys arba jo atstovas, taip pat pagal galimybes 
Tarybai rotacijos principu vadovaujančios valstybės narės atstovas ir vienas Europos 
Parlamento narys, t. y., iš viso dešimt ar dvylika asmenų. Šiam komitetui galėtų vadovauti 
Komisijos atstovas.

12. Kriterijai, kuriais remiantis priimami jų sprendimai:
– teisinis pagrindas, 

– pagarba ES vertybėms (t. y. Sutarties dėl ES veikimo 2 straipsnis ir Pagrindinių teisių 
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chartija),
– preliminari su subsidiarumu susijusi patikra (nuodugnesnė patikra vis tiek būtų atliekama 
surinkus 1 milijoną parašų).
Žinoma, Europos piliečių iniciatyvos, kuriomis siekiama piktnaudžiauti, galėtų būti 
atmetamos, tačiau Komisijos pasiūlymo tekstą reikia patobulinti.
13. Taigi nors ir būtų atsižvelgta į pagrindinius su Europos piliečių iniciatyva susijusius 
aspektus, tai jokiu atveju nereikštų, jog suteikiamas galutinis leidimas ir kad po kiekvienos 
Europos piliečių iniciatyvos, kurią vykdant surinktas milijonas parašų, Komisija pradės rengti 
teisėkūros pasiūlymą. Tai organizatoriams turėtų būti paaiškinta.
14. Tuomet galimi du skirtingi variantai:

14.1. Europos piliečių iniciatyva paskelbiama priimtina. Ji oficialiai registruojama ir 
skelbiama specialioje svetainėje, kurią sukuria Komisija; 

14.2. Europos piliečių iniciatyva paskelbiama nepriimtina. Organizatoriai galėtų pateikti 
skundą Komisijai, kuri turėtų teisę patvirtinti arba panaikinti ad hoc komiteto sprendimą. Jei 
Komisija sprendimą patvirtina, organizatoriai turi teisę apskųsti šį sprendimą Europos 
Teisingumo Teismui, kaip numatyta sutartyse.

IV. Parašų rinkimas
15. Parašai turėtų būti renkami popieriuje ir per internetą, o dėl praktinių sąlygų turėtų spręsti 
valstybės narės. 
16. Kalbant apie būtinus pasirašančių asmenų asmens duomenis, pasakytina, kad būtina rasti 
patenkinamą pusiausvyrą tarp to, kas iš tiesų būtina tikrinant, ir to, kas galėtų atgrasyti 
žmones, kad jie nepasirašytų iniciatyvų. Be to, didelį dėmesį reikia skirti duomenų apsaugos 
klausimams.
17. Kalbant apie pasirašančiųjų gyvenamąją vietos ir pilietybės klausimą, pasakytina, jog 
pranešėjai labai džiaugtųsi, jei valstybės narės pateiktų daugiau informacijos apie tai, kam jos 
pritartų, siekiant, kad nuostatą būtų galimą išdėstyti aiškiau nei pateikiama Komisijos 
pasiūlyme.
18. Parašai internetu galėtų būti renkami pasinaudojant specialiomis organizatorių sukurtomis 
svetainėmis, kurias turėtų patikrinti ir stebėti valstybės narės, kurioje renkami parašai, 
kompetentingos institucijos. Būtų gerai, jei Komisija sukurtų bendrai prieinamą programinę 
įrangą. Ši įranga būtų organizatorių, kuria jie galėtų naudotis arba ne, žinioje.
19. 12 mėnesių laikotarpis turėtų būti tinkamas, kadangi, vienas vertus, parašų rinkimas nebus 
nei lengvas, nei greitas, o, kita vertus, dėl pernelyg ilgo laikotarpio gali būti pakenkta proceso 
dinamikai. Iš tiesų piliečiai praras susidomėjimą, jei procedūra truks pernelyg ilgai, o Europos 
piliečių iniciatyva taps neaktuali. 

V. Padėtis, kai surenkamas milijonas parašų
20. Parašų patikrą turėtų atlikti valstybės narės ir tai turėtų būti padaryta per 3 mėnesius. 
Patikros atsitiktinės atrankos būdu, atrodo, yra veiksmingiausias šio klausimo sprendimo 
būdas.
21. Po to Komisija pradės dviejų pakopų procesą, kuris apims organizatorių klausymą:

– per du mėnesius priimamas sprendimas dėl Europos piliečių iniciatyvos teisinių aspektų,
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– priimamas politinis sprendimas dėl to, ar bus leidžiama vykdyti tolesnius veiksmus, 
susijusius su Europos piliečių iniciatyva. Komisijos išvados turėtų būti išsiųstos 
organizatoriams, paaiškintos komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui ir paskelbtos 
oficialiajame ES leidinyje ir specialiai tam skirtoje Europos piliečių iniciatyvos interneto 
svetainėje. Tai taip pat turėtų būti įvykdyta per du mėnesius.
22. Kai kas siūlo, kad Europos Parlamentas visada priimtų rezoliuciją dėl kiekvienos Europos 
piliečių iniciatyvos, kurią vykdant surinkta milijonas parašų.

VI. Galutinis sprendimas ir skirtingi su Europos piliečių iniciatyva susiję tolesni 
veiksmai
23. Šis etapas yra nepaprastai svarbus, kadangi šiuo etapu išryškėja peticijų ir Europos 
piliečių iniciatyvų skirtumas. Jeigu šis etapas nebus pakankamai aiškus, Europos piliečiai 
turės mažiau paskatų naudoti šį mechanizmą.

VI.I. Komisija nusprendžia pateikti pasiūlymą
24. Per tam tikrą laiką, kuris būtų vienodas visoms Europos piliečių iniciatyvoms arba 
nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju, Komisija turėtų parengti pasiūlymą.

VI.II. Komisija nusprendžia pasiūlymo neteikti
25. Siekiant išvengti nusivylimo ir užtikrinti, kad piliečiai jaustų, jog yra išklausyti, svarbu, 
kad reglamente būtų numatytos atsarginės procedūros. Esama kelių galimybių:

25.1. visų pirma, Komisija vis dar galėtų priimti sprendimą pateikti pasiūlymą, kurio buvo 
siekiama Europos piliečių iniciatyva, kuri negavo pakankamos paramos, tačiau joje iškeltas 
svarbus klausimas;.
25.2. remdamiesi turimomis iniciatyvos teisėmis, Taryba ir Europos Parlamentas taip pat 
galėtų perimti nesėkmingas Europos piliečių iniciatyvas. Europos Parlamentas (Europos 
Parlamento komitetų ar frakcijų pageidavimu) galėtų rengti organizatorių klausymus.

25.3. Jeigu įvykdomi Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėse nustatyti kriterijai, 
Europos piliečių iniciatyvą organizatoriai galėtų pakeisti į Europos Parlamentui skirtą peticiją.

25.4. Komisijos sprendimą būtų galima apskųsti Europos Teisingumo Teismui.

VII. Kitos nuostatos
26. Svarbu aiškiai nustatyti, kad negalima pradėti Europos piliečių iniciatyvos, kuria būtų 
siekiam, kad būtų atšauktas neseniai priimtas teisės aktas.

27. Kalbant apie Europos Parlamento vaidmeni, pasakytina, kad pranešėjai yra pasirengę 
išklausyti visų pasiūlymų, ką Parlamentas turėtų ar galėtų padaryti, ir aptarti klausimą dėl šių 
veiksmų įforminimo būtinybės. 
28. Nacionaliniai parlamentai veikiausiai neatliktų oficialaus vaidmens, tačiau jie turėtų 
galimybę paremti pageidaujamą Europos piliečių iniciatyvą ir ją viešinti.
29. Taip pat reikia dar apsvarstyti, koks vaidmuo tektų Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui (EESRK) ir Regionų komitetui (RK).
30. Kaip ir per visas kitas Europos lygmens procedūras organizatoriai galės kreiptis į 
ombudsmeną netinkamo administravimo atvejais.
31. Atitinkamos Europos Teisingumo Teismo ir ombudsmeno funkcijos galėtų būti išdėstytos 
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konstatuojamose dalyse ir, nors jos nebus kitokios nei vykdant kitas procedūras, jas 
paminėjus, reglamentas taptų lengviau suprantamas ir patogesnis vartotojui.

32. Pranešėjų manymu, siekiant, kad Europos piliečių iniciatyvos procedūra kiek įmanoma 
paprastesnė naudotojui, reikėtų parengti Europos piliečių iniciatyvos vykdymo vadovą.

33. Reikėtų aptarti ir laiką,kada turėtų įsigalioti reglamentas, kadangi, norėdamos spręsti su 
Europos piliečių iniciatyva susijusius klausimus, kai kurios valstybės narės turės imtis 
praktinių ir teisinių priemonių. Užuot skubinus procedūros eigą, būtų prasmingiau palaukti, 
kol valstybės narės bus visapusiškai pasiruošusios. Tačiau dar šiame etape valstybės narės 
galėtų pradėti ruoštis įgyvendinti reglamentą.
34. Kadangi ši iniciatyva – tai nauja Europos masto lygmens priemonė, nuostata dėl peržiūros 
tikrai bus reikalinga. Peržiūrą būtų galima atlikti po to, kai įvykdomas tam tikras skaičius 
sėkmingų iniciatyvų arba praėjus penkeriems metams, priklausomai nuo to, kurį kriterijų 
reikia patenkinti pirmiausiai 
35. Kalbant apie teisėkūros procedūrą, pasakytina, kad pranešėjai, kaip ir paskirtieji Peticijų 
komiteto pranešėjai, dar ankstyvame procedūros etape turėtų vesti tiriamąsias derybas su 
Taryba, kad kaip įmanoma greičiau būtų susitarta dėl bendros pozicijos ir procedūra būtų 
baigta per pirmąjį svarstymą, ir būtų pateisinti Europos piliečių lūkesčiai.


