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Eiropas pilsoņu iniciatīva (ECI) piešķirs Eiropas demokrātijas sistēmai vēl vienu dimensiju, 
dodot vienam miljonam iedzīvotāju tiesības aicināt Eiropas Komisiju virzīt tiesību aktu 
priekšlikumus, kuri ietilpst tās darbības jomā.
Šis tiešās demokrātijas instruments ir vērsts uz to, lai pilnvarotu pilsoņus, dodot viņiem tādas 
pašas iniciatīvas tiesības, kādas jau bauda Ministru Padome un Eiropas Parlaments. 
Tomēr tas neatņems Komisijai tās „monopolu” attiecībā uz likumdošanas iniciatīvu —  
sekmīgas ECI aicinās Komisiju sniegt ierosinājumu, bet lēmums par to, lai šādi rīkotos, 
joprojām būs tikai Komisijas ziņā. 

Otrs ECI uzdevums ir veicināt debates Eiropas līmenī par Eiropas iestāžu un pilsoņu 
„apvienošanu”, lai pieņemtu tādus tiesību aktus, kas atbildīs cilvēku vajadzībām un attaisnos 
viņu cerības, Savienības kompetences un Komisijas pilnvaru ietvaros.
Tā kā ECI kļūs par jaunām un ietekmīgām tiesībām, mums nevajadzētu atstāt bez ievērības 
pienākumus un nepieciešamību pēc atbildības, kas tajā paredzēta organizatoriem. 
Šā darba dokumenta uzdevums ir izklāstīt referentu viedokli šajā posmā un sniegt dažus 
ierosinājumus, lai sāktu debates un rastu piemērotākos risinājumus tā, lai ECI izrādītos 
veiksmīga un — nolūkā nesagādāt vilšanos un sarūgtinājumu — lai tā būtu arī vienkārši 
lietojama un pieejama. Tajā tiks uzsvērtas procedūras secīgo pakāpju iezīmes, ievērojot 
pakāpenisku pieeju. 

I. Kādi priekšdarbi jāveic organizatoriem
1. Pirmkārt, ECI būtu jāorganizē un/vai jāatbalsta tikai tādiem ES pilsoņiem, kuri ir tiesīgi 
piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
2. Būtu lietderīgi noteikt, ka par organizatoriem var būt tikai fiziskas personas, lai nodrošinātu 
šā procesa būtību, t.i., tas saglabājas kā pilsoņu instruments. Tomēr juridiskām personām būtu 
tiesības atbalstīt organizatorus — finansiāli, no loģistikas aspekta u.tml. — ciktāl tiek norādīts 
un publiskots, kā arī padarīts pārredzams to atbalsta raksturs un izmaksas.
3. Lai šo procesu padarītu pēc iespējas eiropeiskāku jau no paša sākuma un mudinātu uz 
plašākām debatēm, organizatoriem vajadzētu apvienoties „pilsoņu komitejā”, kurā būtu 
vismaz septiņi cilvēki vismaz no vienas ceturtdaļas dalībvalstu. Šādi rīkojoties, rastos tikai 
Eiropas mēroga jautājumi, un tas atvieglotu turpmāko parakstu vākšanas procesu, jo ceturtajā 
daļā dalībvalstu jau būtu pa pārstāvim. Šādi, pat ja tas sākumā šķiet kā ierobežojums, 
patiesībā tas atvieglotu pārējo procedūras daļu.
4. Organizatori būtu atbildīgi par ECI tulkojumu pārējās ES oficiālajās valodās pēc savas 
izvēles, bet Komisija varētu šos tulkojumus pēc pieprasījuma pārbaudīt.
5. Turklāt varētu izpētīt citus variantus, un referenti labprāt saņemtu piezīmes un ieteikumus 
par šādiem turpmāk minētiem jautājumiem. 
5.1. Vai būtu lietderīgi pieprasīt, lai organizatoriem būtu atbalsts no tiešās vēlēšanās vēlētām 
personām, kuras attiecīgo iniciatīvu apstiprinātu? Ja jā — cik daudzu šādu vēlēto personu 
atbalsts būtu nepieciešams, un vai tām arī jābūt no vismaz vienas ceturtās daļas dalībvalstu, 
vai arī tas šajā procesā tikai ieviestu negribētu devu līdzdalības demokrātijas? 
5.2. Vai mums būtu jāprasa, lai organizatori iemaksā drošības naudu, kura, protams, viņiem 
tiks atdota atpakaļ, ja ECI izrādītos sekmīga?

II. Kā reģistrējama ECI
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6. Pirmkārt, organizatoriem būtu jāieceļ pārstāvis, kas būs kontaktpersona attiecībā uz Eiropas 
iestādēm visā procedūras gaitā.

7. Gan organizatoru, gan iedzīvotāju interesēs ir tiekties uz tādu iniciatīvu sākšanu, kurām ir 
reālas izredzes gūt panākumus, lai lieki nešķiestu laiku un līdzekļus tādām iniciatīvām, par 
kurām ir domājams, ka tās nevarētu būt pieņemamas. Organizatoriem jau no paša sākuma 
būtu jānorāda, uz kādu tiesisko pamatu viņi balstās. Tas arī veicinātu debates, jo 
organizatoriem būtu jāpārdomā tas, ko ES var vai nevar darīt. Gadījumā, ja tiesiskais pamats 
būtu izvēlēts nepareizi un cits tiesiskais pamats būtu vairāk piemērots, iestāde, kas atbild par 
ECI pieņemamības pārbaudi, varētu to labot, lai attiecīgo ECI reģistrētu un virzītu tālāk. 
Tādējādi tas būtu nevis ievērojams šķērslis vērtīgām iniciatīvām, bet gan novērstu tādu 
iniciatīvu ierosināšanu, kuras neietilptu ES kompetences jomās.
8. Būtu jānosaka par obligātu, lai organizatori sniegtu sīkas ziņas visā procedūras gaitā par 
jebkāda veida atbalstu, ko tie saņem no fiziskām un/vai juridiskām personām, lai tādējādi 
pilsoņi uzzinātu, kurš stāv aiz iniciatīvām, kuras viņi izvēlas atbalstīt ar savu parakstu.
Pārredzamība ir ECI panākumu atslēga.

III. Pieņemamības pārbaude
9. Būtu lietderīgi veikt pirmo pieņemamības pārbaudi (balstītu uz juridiskiem kritērijiem), 
tiklīdz ir savākti pirmie 5000 parakstu. Šis simboliskais skaitlis nodrošina, ka tiek pārstāvēts 
patiess atbalsts no sabiedrības puses, un starplaikā tas novērstu to, ka tiek pārslogota 
Komisija, vienlaikus organizatori neiztērētu šim procesam pārāk daudz līdzekļu. Tomēr tas ir 
tikai ierosinājums, un pieņemamības pārbaudi varētu veikt arī tūlīt pēc reģistrācijas. Katrā 
ziņā referenti neatbalsta domu par to, lai šo pārbaudi veiktu tad, kad savākts 100 000 vai 
300 000 parakstu, jo tas pamatoti izraisītu milzīgu neapmierinātību no organizatoru puses. 
10. Lai pasargātu Komisiju no tā, ka to varētu apvainot lēmuma pieņemšanā attiecībā uz 
kādas ECI pieņemamību politisku, nevis juridisku iemeslu dēļ — kas ļautu apšaubīt ticamību 
tai un mestu šaubu ēnu uz visu procesu —, varētu būt lietderīgi paredzēt, ka tā nav vienīgā 
struktūra, kura sākotnēji pieņem šo lēmumu. Tas novērstu to, ka Komisija ir vienlaicīgi 
„tiesnesis” un „žūrija”, un tas arī novērstu Komisijas pārslogošanu.

11. Varētu būt piemērotāk iecelt ad hoc „viedajo komiteju”, kurā būtu eksperti, augsti skoloti 
cilvēki un/vai juristi, tā lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku objektivitāti. No tiem deviņus 
ieceltu trīs iestādes —  trīs ieceltu Komisija, trīs — Padome un trīs — EP, jo tām būs 
jāapstiprina ikviens tiesību akta priekšlikums visos sīkumos un dalībvalstis būs tās, kurām 
vēlāk būs jāievieš jebkuras turpmākās tiesību normas. Būtu arī pārstāvis no Komisijas — par 
iestāžu jautājumiem atbildīgais komisārs vai viņa pārstāvis — un, iespējams, Padomes 
rotējošās prezidentūras pārstāvis, kā arī EP deputāts, t.i., kopskaitā tie būtu desmit vai 
divpadsmit cilvēki. Šīs komitejas priekšsēdētājs būtu Komisijas pārstāvis.

12. Viņu lēmums balstīsies uz šādiem kritērijiem:
– juridiskais pamats, 

– ES vērtību ievērošana (proti, LESD 2. pants un Pamattiesību harta),
– iepriekšēja pārbaude attiecībā uz subsidiaritāti (sīkāku pārbaudi veiks, tiklīdz būs savākts 
miljons parakstu).
Acīm redzami aizskarošas ECI varētu noraidīt, bet ir jāuzlabo Komisijas ierosinājuma 
formulējums.
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13. Tādējādi tiktu skatīta ECI vispārējā joma, bet tas nekādā gadījumā nenozīmētu nešaubīgu 
„zaļo gaismu” un to, ka jebkādas ECI rezultātā, kurai savākts miljons parakstu, Komisija 
sagatavo tiesību aktu priekšlikumu. Tas būtu skaidri jādara zināms organizatoriem.
14. Pēc tam būs iespējami divi atšķirīgi scenāriji.

14.1. ECI pasludina par pieņemamu — to oficiāli reģistrē un publicē īpašā tīmekļa vietnē, 
kuru aizsāks Komisija.

14.2. ECI nav pieņemama — organizatori varētu vērsties ar apelāciju Komisijā, kurai būtu 
tiesības vai nu apstiprināt, vai atcelt lēmumu, ko pieņēmusi ad hoc komiteja. Ja Komisija to 
apstiprinās, organizatoriem būs tiesības pārsūdzēt šo lēmumu Tiesā, kā to paredz līgumi.

IV. Parakstu vākšana
15. To vajadzētu veikt gan papīra formātā, gan tiešsaistē, un par praktiskiem aspektiem būtu 
jāļauj lemt pašām dalībvalstīm. 

16. Attiecībā uz personas datiem, kas būs jāsaņem no parakstītājiem, jāatrod saprātīgs 
līdzsvars starp to, kas ir noteikti nepieciešams verifikācijai, un kas varētu cilvēkus „atbaidīt” 
no iniciatīvas parakstīšanas. Turklāt būs jāvelta daudz uzmanības datu aizsardzības 
jautājumiem.

17. Attiecībā uz jautājumu par parakstītāju dzīvesvietu vai valstspiederību referenti vēlētos no 
dalībvalstīm saņemt vairāk informācijas par to, kas tām varētu būt pieņemami, lai vienotos par 
skaidrāku formulējumu, nekā tas izklāstīts Komisijas priekšlikumā.
18. Parakstu vākšanu tiešsaistē varētu veikt īpašās vietnēs, kas jāizveido organizatoriem un 
kas būs jāsertificē un jāuzrauga tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā to uzsāks. Būtu 
vēlama kopīgi pieejama programmatūra, ko būtu izstrādājusi Komisija. Tā būtu organizatoru 
rīcībā, kuri var to izmantot, vai arī neizmantot.
19. Būtu piemēroti paredzēt 12 mēnešus ilgu laikposmu, jo, no vienas puses, parakstu vākšana 
nenotiek ne vienkārši, ne ātri, bet, no otras puses, ilgāks laikposms „atņemtu ierosmei 
aktualitāti”. Tik tiešām iedzīvotāji zaudēs interesi, ja procedūra aizņems pārāk daudz laika, un 
ECI vairs nebūs aktuāla.

V. Pēc viena miljona parakstu savākšanas
20. Parakstu verifikācija būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā un jāveic triju mēnešu laikā. Vislabāk 
šo jautājumu, šķiet, varētu risināt ar izlases veida pārbaudēm.

21. Pēc tam Komisija uzsāks divpakāpju procesu, kurā ietilps organizatoru uzklausīšana:
– lēmums par ECI tiesiskajiem aspektiem — divu mēnešu laikā,

– politisks lēmums par pārraudzību, kuru tā sniegs/nesniegs ECI. Tās secinājumi būtu 
jānosūta organizatoriem un jāizskaidro paziņojumā Padomei un Eiropas Parlamentam, ko 
publicē ES Oficiālajā Vēstnesī un ECI īpašajā tīmekļa vietnē. Arī tas būtu jāpaveic divu 
mēnešu laikā.

22. Ir izteikti arī ierosinājumi par to, lai EP automātiski pieņemtu rezolūciju par katru ECI, 
kurai savākts viens miljons parakstu.

VI. Galīgais lēmums un dažādi veidi ECI pārraudzīšanai
23. Šis solis ir ārkārtīgi svarīgs, jo tajā faktiski slēpjas atšķirība starp lūgumrakstiem un ECI. 
Ja šis solis nebūs pietiekami skaidrs, Eiropas pilsoņiem būs mazāks stimuls izmantot šo 
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mehānismu.

VI.I. Ja Komisija nolemj izvirzīt priekšlikumu
24. Tai būtu jāsagatavo priekšlikums noteiktā termiņā, kurš varētu būt visām ECI vienāds, vai 
arī par to varētu lemt katrā atsevišķā gadījumā.

VI.II. Ja Komisija nolemj to nedarīt
25. Lai izvairītos no vilšanās un nodrošinātu, ka iedzīvotāji sajūt, ka ir tikusi uzklausīti, ir 
svarīgi, lai regula izklāstītu alternatīvā risinājuma procedūras. Izskatīšanai būtu piedāvājami 
vairāki varianti.

25.1. Visupirms Komisija varētu joprojām izlemt izvirzīt priekšlikumu, kurš izriet no tādas 
ECI, kura gan nav saņēmusi pietiekošu atbalstu, bet izvirza pamatotu jautājumu.

25.2. Padome un Eiropas Parlaments varētu arī uzņemt atbalstu neguvušu ECI saskaņā ar tiem 
atvēlētajām iniciatīvas tiesībām. Jo īpaši EP varētu rīkot organizatoru uzklausīšanas (pēc 
Parlamenta komiteju vai politisko grupu pieprasījuma) un pieņemt rezolūciju.
25.3. Ja ir izpildīti kritēriju (kuri noteikti EP Reglamentā), organizatori varētu pārvērst ECI
Eiropas Parlamentam adresētā lūgumrakstā.
25.4. Komisijas lēmumu apstrīd Tiesā.

VII. Citi noteikumi
26. Būtu lietderīgi noteikt, ka nav iespējams ierosināt tādu ECI, kurā pieprasīts anulēt nesen 
pieņemtu tiesību aktu.
27. Runājot par EP lomu, referenti ir atvērti ieteikumiem par to, kas tam būtu jādara vai ko tas 
varētu darīt, un par nepieciešamību to patiesi noformēt oficiāli. 
28. Valstu parlamentiem, iespējams, nebūs oficiālas lomas, bet tiem būs iespēja nodrošināt 
atbalstu un popularizēt jebkuras ECI, kuras tie vēlas.
29. Nepieciešamas arī tuvāk atspoguļot to, kāda loma varētu būt Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.
30. Kā ikvienā citā Eiropas procedūrā organizatoriem būs iespēja vērsties pie ombuda 
administratīvas kļūmes gadījumā.
31. Tiesas lomai un ombuda lomai varētu pievērsties apsvērumos, jo tās neatšķirtos no lomas 
citās procedūrās, bet, ja tās tiek pieminētas, regula kļūst saprotamāka un lietotājam vieglāk 
izmantojama.

32. Referenti uzskata, ka nolūkā padarīt ECI procedūru pēc iespējas vieglāk izmantojamu 
būtu jāizstrādā „ECI lietošanas pamācība”.

33. Jāapspriež arī regulas spēkā stāšanās termiņš, jo dažām dalībvalstīm būs jāveic praktiski 
un juridiski pasākumi, lai varētu rīkoties ar ECI. Pareizāk būtu nogaidīt, kamēr tās ir pilnībā 
gatavas, nevis steigšus iekļauties šajā procedūrā. Tomēr dalībvalstis pat šajā etapā var jau sākt 
gatavoties šīs regulas īstenošanai.

34. Tā kā tas ir jauns instruments Eiropas mērogā, noteikti būtu nepieciešama pārskatīšanas 
klauzula. Pārskatīšanu varētu veikt vai nu pēc tam, kad zināms skaits ECI ir bijušas sekmīgas, 
vai pēc pieciem gadiem, atkarībā no tā, kurš no šiem kritērijiem izpildās vispirms.
35. Attiecība uz pašu likumdošanas procedūru gan referenti, gan PETI komitejas norīkotie 
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referenti vēlētos rīkot pētījumu sarunas ar Padomi jau agrā procesa stadijā, lai pēc iespējas 
drīz panāktu kopēju nostāju un procedūru noslēgtu pirmajā lasījumā, kā to sagaida Eiropas 
pilsoņi.


