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Europos Sąjungos sutartimi šalia atstovaujamosios demokratijos dimensijos sukuriama dar viena –

dalyvaujamosios demokratijos – dimensija. Įdiegiama esmin÷ demokratinio Sąjungos veikimo 

naujov÷, t. y. suteikiama piliečių iniciatyvos teis÷, kuria naudodamiesi milijonas piliečių gali 

paraginti Komisiją pateikti tam tikrus pasiūlymus d÷l įstatymo galią turinčio akto. 

Atsižvelgdama į tai, po išsamių konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais 2010 m. kovo 31 d. 

Komisija pateik÷ pasiūlymą d÷l Tarybos ir Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos 

piliečių iniciatyvos procedūras ir sąlygos. Balandžio 6 d. šis pasiūlymas buvo pateiktas Tarybai.  
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Pasiūlymą nagrin÷ti pirmininkaujanti valstyb÷ nar÷ prad÷jo balandžio 9 d. įvykusiame Antici grup÷s 

pos÷dyje. Pasiūlymas buvo nagrin÷tas trijuose grup÷s pos÷džiuose, o pirmojo diskusijų etapo, 

kuriame nustatyti keturi svarbiausi klausimai, rezultatai, ministrams buvo pateikti balandžio m÷n. 

įvykusiame Bendrųjų reikalų tarybos pos÷dyje (dok. 8796/10). Remdamasi ministrų politinių debatų 

rezultatais grup÷ toliau nagrin÷jo pasiūlymą. Geguž÷s 19 d. Nuolatinių atstovų komiteto pos÷dyje 

vyko debatai d÷l likusių neišspręstų klausimų, ir Antici grupei buvo pavesta parengti galutinį bendrą 

požiūrį rengiantis birželio m÷n. Bendrųjų reikalų tarybos pos÷džiui. 

Diskusijose Tarybai beveik pavyko susitarti d÷l bendro požiūrio.  Svarbiausias neišspręstas 

klausimas teb÷ra siūlomos iniciatyvos įregistravimas, jos priimtinumo konstatavimas ir klausimas, 

ar sprendimas d÷l įregistravimo ir priimtinumo tur÷tų būti priimamas dviem, ar vienu etapu. 

Pirminiame pasiūlyme numatyta, kad sprendimas d÷l pasiūlytos piliečių iniciatyvos priimtinumo 

priimamas tarpiniame etape – 3 valstyb÷se nar÷se surinkus 300 000 parašų – dar prieš valstyb÷ms 

nar÷ms pradedant vykdyti reikalavimą atlikti patikrinimus (4 straipsnis). Kaip papildoma apsaugos 

priemon÷ pasiūlyme numatytas išankstin÷s patikros registravimo metu mechanizmas, kuriuo 

Komisijai sudaroma galimyb÷ atsisakyti įregistruoti iniciatyvas, kurios akivaizdžiai prieštarauja 

Sąjungos vertyb÷ms (8 straipsnis). 

Diskusijų metu keletas valstybių narių pasiūl÷, kad sprendimą, ar iniciatyva neviršijami Komisijos 

įgaliojimai, Komisija tur÷tų priimti registracijos metu, iki pradedant rinkti parašus, taip, iš esm÷s, 

sujungiant 4 ir 8 straipsnius. 

Pirmininkaujanti valstyb÷ nar÷ laikosi nuomon÷s, jog n÷ra tikslinga sujungti priimtinumo 

konstatavimo ir įregistravimo etapus. Komisijos pasiūlyme, viena vertus, sprendžiami 

konsultacijose valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų subjektų išsakyti rūpimi klausimai (t. y., d÷l to, 

kad valstyb÷ms nar÷ms netur÷tų tekti atlikti patikrinimų tų iniciatyvų, kurios galiausiai gali būti 

nepriimtinos, atveju, kadangi iniciatyvos, kurios prieštarauja ES vertyb÷ms, tur÷tų būti skubiai 

sustabdomos ir pan.), ir, kita vertus, juo siekiama neleisti kilti pavojui, kad šia sistema gali būti 

piktnaudžiaujama ar jai gali tekti pernelyg didel÷ našta. 
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Pirmininkaujančios valstyb÷s nar÷s kompromisiniame pasiūlyme, viena vertus, reikalaujamų parašų 

skaičius sumažinamas iki 100 000 ir, antra vertus, sugriežtinama formuluot÷ d÷l iniciatyvų, 

kuriomis akivaizdžiai viršijamos Sutarčių taikymo srities ribos, kartu išlaikant Komisijos siūlomą 

dviejų etapų metodą.  

Pirmininkaujančios valstyb÷s nar÷s pasiūlymas d÷l bendro požiūrio į Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą d÷l piliečių iniciatyvos pateiktas šio pranešimo priede. 

 

Pirminio Komisijos pasiūlymo papildymai pažym÷ti PUSJUODŽIU ŠRIFTU ir PABRAUKTI, o 

išbrauktas tekstas pažym÷tas [...].  
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PRIEDAS 

Pasiūlymas 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS 

d÷l piliečių iniciatyvos 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Sutartį d÷l Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 24 straipsnio pirmą pastraipą, 

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 1, 

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 2, 

pasikonsultavę su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu 3, 

priimdami sprendimą pagal įprastą teis÷kūros procedūrą, 

kadangi: 

(1) Europos Sąjungos sutartimi sustiprinama Sąjungos pilietyb÷ ir dar labiau sutvirtinamas 
demokratinis Sąjungos veikimas, nes joje nustatyta, inter alia, kad kiekvienas pilietis turi teisę 
dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime ir kad ne mažiau kaip milijonas reikšmingos 
valstybių narių dalies piliečių, manydami, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teis÷s aktas, gali imtis iniciatyvos raginti Europos Komisiją, kad ji, neviršydama savo 
įgaliojimų, pateiktų tuo klausimu atitinkamą pasiūlymą. 

(2) Sutartyje d÷l Europos Sąjungos veikimo numatoma, kad Europos Parlamentas ir Taryba tur÷tų 
nustatyti tokios piliečių iniciatyvos įgyvendinimo procedūrų ir sąlygų nuostatas. 

(3) Šios procedūros ir sąlygos tur÷tų būti aiškios, paprastos, lengvos taikyti ir tur÷tų atitikti 
piliečių iniciatyvos pobūdį. 

(4) Jomis taip pat reik÷tų užtikrinti, kad Sąjungos piliečiai tur÷tų panašias sąlygas paremti piliečių 
iniciatyvą, nepaisant to, iš kurios valstyb÷s nar÷s jie kilę. 

                                                 
1 OL C [...], [...], p. […]. 
2 OL C [...], [...], p. […]. 
3 OL C [...], [...], p. […]. 
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(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, skaičių. Siekiant 
užtikrinti, kad piliečių iniciatyva atspind÷tų Sąjungos interesą, šis skaičius tur÷tų būti trečdalis 
valstybių narių. 

(6) Tod÷l taip pat tikslinga nustatyti minimalų piliečių, kilusių iš kiekvienos iš šių valstybių 
narių, skaičių. Siekiant užtikrinti panašias sąlygas piliečiams paremti piliečių iniciatyvą, šis 
minimalus skaičius tur÷tų būti proporcingai maž÷jantis, kaip nustatyta ES sutarties 
14 straipsnio 2 dalyje d÷l Europos Parlamento narių iš kiekvienos valstyb÷s nar÷s 
skaičiaus.[...] [...]. 

Apskaičiuojant minimalų pasirašiusiųjų kiekvienoje valstyb÷je nar÷je skaičių kiekvienai 
valstybei narei skirtų vietų Europos Parlamente skaičius, nustatytas Europos Vadovų 
Tarybos sprendimo d÷l Europos Parlamento sud÷ties 2009–2014 m. teis÷kūros 
laikotarpiu projekte, kuriam Europos Parlamentas dav÷ politinį pritarimą 2007 m. 
spalio 11 d., su vienu 2007 m. Tarpvyriausybin÷s konferencijos metu Europos Vadovų 
Tarybos padarytu pakeitimu 4, tur÷tų būti dauginamas iš koeficiento 750. 

 

Siekiant aiškumo kiekvienai valstybei narei tie skaičiai tur÷tų būti nustatyti šio 
reglamento priede. Komisijai tur÷tų būti suteikta teis÷ iš dalies keisti tą priedą, kad būtų 
atsižvelgta į bet kokiame būsimame Europos Vadovų Tarybos sprendime, kuriuo pagal 
ES sutarties 14 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą nustatoma Europos Parlamento 
sud÷tis, pateiktus skaičius. 

 

(7) Tikslinga nustatyti minimalų amžių, kurio sulaukus galima pritarti piliečių iniciatyvai. Jis 
tur÷tų atitikti amžių, kurio sulaukę piliečiai gali balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. 

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą, tur÷tų būti 
privaloma, prieš pradedant iš piliečių rinkti reikalingus pritarimo pareiškimus, tokias 
iniciatyvas užregistruoti tam skirtoje Komisijos interneto svetain÷je; pasiūlymai, kuriais 
siekiama piktnaudžiauti, ar nerimti pasiūlymai netur÷tų būti registruojami, Komisija taip pat 
tur÷tų atsisakyti registruoti tokius pasiūlymus, kurie akivaizdžiai prieštarauja Sąjungos 
vertyb÷ms ar akivaizdžiai viršija Sutarčių taikymo srities ribas. Komisija pranešimus 
tur÷tų registruoti laikydamasi bendrų gero administravimo principų. 

 

 

 

 

                                                 
4 Tarpvyriausybin÷s konferencijos, patvirtinusios Lisabonos sutartį, prie Baigiamojo akto 

prid÷tos deklaracijos Nr. 4 ir 5. 
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(9) Pasiūlytos piliečių iniciatyvos organizatorius tur÷tų būti atsakingas už reikalingų pritarimo 
pareiškimų surinkimą iš piliečių. 

(9a) Tikslinga šio reglamento priede nustatyti pritarimo pareiškimo formą, kurioje būtų 
nurodomi duomenys, reikalingi valstybių narių atliekamų patikrų tikslais. Komisijai 
tur÷tų būti suteikti įgaliojimai iš dalies keisti šį priedą, kaip numatyta Sutarties 
290 straipsnyje, atsižvelgiant į valstybių narių jai perduotą informaciją.  

(10) Tikslinga nustatyti galimybę pritarimo pareiškimus rinkti tiek popierine forma, tiek internetu. 
Internetin÷se pritarimo pareiškimų rinkimo sistemose tur÷tų būti įdiegtos atitinkamos 
saugumo priemon÷s, kad, inter alia, būtų galima užtikrinti asmens identifikavimą ir saugų 
duomenų saugojimą. Šiuo tikslu Komisija prival÷tų nustatyti išsamias internetinių pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas.  

(11) Tikslinga, kad valstyb÷s nar÷s internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų atitiktį šio 
reglamento reikalavimams patikrintų prieš prad÷damas rinkti pritarimo pareiškimus.  

(11a) Komisija raginama prisid÷ti kuriant atvirąją programinę įrangą, kuri užtikrins šio 
reglamento nuostatoms d÷l internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų 
įgyvendinti būtinas technines ir saugumo charakteristikas 5.  

(12) Tikslinga užtikrinti, kad pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimai būtų surinkti per konkretų 
terminą. Siekiant užtikrinti, kad pasiūlytos piliečių iniciatyvos išliktų aktualios, kartu 
atsižvelgiant į tai, kaip sunku visoje Europos Sąjungoje surinkti pritarimo pareiškimus, tas 
terminas netur÷tų būti ilgesnis nei 12 m÷nesių nuo pasiūlytos iniciatyvos įregistravimo dienos. 

(13) Tikslinga, kad sprendimą d÷l pasiūlytų iniciatyvų priimtinumo Komisija priimtų pakankamai 
anksti. Tod÷l surinkęs [...] 100 000 pritarimo pasiūlytai iniciatyvai pareiškimų iš 
pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trijų valstybių narių, organizatorius tur÷tų paprašyti priimti tokį 
sprendimą.  

(14) Komisija tur÷tų per 2 m÷nesius nuo organizatoriaus prašymo gavimo priimti sprendimą d÷l 
iniciatyvos priimtinumo. Pasiūlyta piliečių iniciatyva tur÷tų būti laikoma priimtina, jei ja 
neviršijami Komisijos įgaliojimai ir ji susijusi su klausimu, d÷l kurio Sutartims įgyvendinti 
galima priimti Sąjungos teis÷s aktą. 

                                                 
5 Kaip alternatyva 11a konstatuojamajai daliai, pateikiamas Tarybos pareiškimas: 

Taryba atkreipia d÷mesį į Komisijos ketinimą išnagrin÷ti galimybę sukurti atvirąją 

programinę įrangą, kuri užtikrins šio reglamento nuostatoms d÷l internetinio rinkimo sistemų 

įgyvendinti būtinas technines ir saugumo charakteristikas. 

 



  
  

 

10626/10  aa/JS/da 7 
PRIEDAS DQPG LIMITE LT 

(15) Tikslinga nustatyti, kad tais atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama pakankamai pritarimo 
piliečių iniciatyvai pareiškimų ir kai ji laikoma priimtina, kiekviena valstyb÷ nar÷ tur÷tų būti 
atsakinga už iš jos piliečių surinktų pritarimo pareiškimų patikrą ir patvirtinimą. Atsižvelgiant 
į poreikį sumažinti valstyb÷ms nar÷ms tenkančią administracinę naštą, jos per tris m÷nesius 
tur÷tų atlikti tokias patikras atlikdamos tinkamus patikrinimus, kurie gali būti grindžiami 
atsitiktine atranka, ir išduoti dokumentą, kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo 
pareiškimų skaičius. 

(16) Organizatoriai, prieš pateikdami piliečių iniciatyvą Komisijai, tur÷tų užtikrinti, kad įvykdytos 
visos šiame reglamente nustatytos sąlygos. 

(17) Komisija tur÷tų išnagrin÷ti piliečių iniciatyvą ir per keturis m÷nesius pateikti išvadas ir 
nurodyti veiksmus, kurių ketina d÷l jos imtis. 

(18) Pagal šį reglamentą atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomos visos 1995 m. spalio 
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB d÷l asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir d÷l laisvo tokių duomenų jud÷jimo 6 nuostatos. Tod÷l tikslinga išaiškinti, 
kad piliečių iniciatyvos organizatorius ir kompetentingos valstybių narių institucijos yra 
duomenų valdytojai, kaip nustatyta Direktyvoje 95/46/EB, ir numatyti maksimalų laikotarpį, 
kurį galima saugoti asmens duomenis, surinktus piliečių iniciatyvos tikslais. Veikdami kaip 
duomenų valdytojai, organizatoriai turi imtis visų reikiamų priemonių, kad laikytųsi 
Direktyva 95/46/EB nustatytų reikalavimų, visų pirma susijusių su duomenų tvarkymo 
teis÷tumu, duomenų tvarkymo saugumu ir informacijos teikimu bei duomenų subjekto 
teis÷mis susipažinti su savo asmenine informacija, taip pat ją pataisyti ir ištrinti. 

(19) Taikomos visos Direktyvos 95/46/EB III skyriaus „Teis÷s gynimo būdai, turtin÷ atsakomyb÷ 
ir sankcijos“ nuostatos, susijusios su duomenų tvarkymu, atliekamu taikant šį reglamentą. [...] 
Piliečių iniciatyvos organizatoriai [...] pagal taikomą teisę atsako už padarytą žalą. Be to, 
valstyb÷s nar÷s tur÷tų užtikrinti, kad organizatoriams būtų taikomos atitinkamos 
sankcijos už šio reglamento pažeidimus [...]. 

(20) Asmens duomenų tvarkymui, atliekamam Komisijai taikant šį reglamentą, taikomos visos 
2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 d÷l 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo 
tokių duomenų jud÷jimo 7 nuostatos. 

                                                 
6 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 
7 OL L 8, 2001 1 12, p. 1. 
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(21) Kad būtų galima iš dalies keisti šio reglamento priedus, Komisijai tur÷tų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotus aktus pagal Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį. Ypač svarbu, kad Komisija atitinkamai konsultuotųsi parengiamųjų darbų 
metu, be kita ko, ekspertų lygiu. 

(22) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemon÷s tur÷tų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 
28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką 8. 

(23) Komisija pra÷jus [...] trejiems metams [...] nuo šio reglamento [...] taikymo pradžios dienos 
tur÷tų pateikti jo įgyvendinimo ataskaitą. 

(24) Šiuo reglamentu gerbiamos pagrindin÷s teis÷s ir atsižvelgiama į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintus principus, visų pirma jos 8 straipsnį, kuriame teigiama, 
kad kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą, 

 

                                                 
8 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. 
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PRIöMö ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 

Dalykas 

Šiuo reglamentu nustatomos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo procedūros ir sąlygos, kaip numatyta 
Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnyje ir Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 24 straipsnyje.  

2 straipsnis 

Apibr÷žtys 

Šiame reglamente vartojamų terminų apibr÷žtys: 

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje Komisija 
raginama, neviršijant jos įgaliojimų, pateikti atitinkamą pasiūlymą d÷l tų klausimų, d÷l kurių, 
piliečių nuomone, Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teis÷s aktas, ir kuriai pritar÷ ne 
mažiau kaip vienas milijonas reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trečdalio 
visų valstybių narių; 

2. pasirašiusieji – Sąjungos piliečiai, kurie, užpildydami pritarimo tam tikrai piliečių iniciatyvai 
pareiškimą, pritar÷ tai iniciatyvai; 

3. organizatorius – fizinis ar juridinis asmuo arba organizacija, kuris (-i) rengia piliečių 
iniciatyvą ir ją pateikia Komisijai. 

3 straipsnis 

Organizatoriui ir pasirašiusiesiems taikomi reikalavimai 

1. Jeigu organizatorius yra fizinis asmuo, jis turi būti Sąjungos pilietis ir būti tokio amžiaus, kad 
gal÷tų balsuoti Europos rinkimuose. 

Jeigu organizatorius yra juridinis asmuo arba organizacija, jis turi būti įsteigtas valstyb÷je 
nar÷je. Organizacijos, kurios neturi teisinio subjektiškumo pagal taikomus nacionalin÷s teis÷s 
aktus, turi tur÷ti atstovus, kurie atitinka fiziniams asmenims taikomus reikalavimus, 
išd÷stytus pirmoje pastraipoje, ir kurie jų vardu gali prisiimti teisinius įsipareigojimus ir 
atsakomybę. 

Komisija gali paprašyti organizatoriaus pateikti tinkamų įrodymų, kad pirmiau 
nurodyti reikalavimai yra įvykdyti. 

2. Kad gal÷tų pritarti pasiūlytai piliečių iniciatyvai, pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ir 
tokio amžiaus, kad gal÷tų balsuoti Europos rinkimuose. 

4 straipsnis 

Pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracija 

1. Prieš prad÷damas iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pasiūlytai piliečių iniciatyvai pareiškimus, 
organizatorius turi ją užregistruoti Komisijoje ir pateikti II priede nurodytą informaciją, visų 
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pirma apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą bei tikslus ir finansavimo bei paramos 
šaltinius. 

Ši informacija pateikiama viena iš Sąjungos oficialių kalbų internetiniame registre, kurį 
Komisija suteikia tuo tikslu (toliau – registras). Po registracijos organizatorius pasiūlytą 
piliečių iniciatyvą gali pateikti registre kitomis Sąjungos oficialiomis kalbomis. 

2. Išskyrus 3 ir 4 dalyse numatytus atvejus, Komisija nedelsdama užregistruoja pasiūlytą 
iniciatyvą suteikdama jai unikalų registracijos numerį ir nusiunčia organizatoriui patvirtinimą. 

3. Pasiūlytos piliečių iniciatyvos, kurias pagrįstai galima laikyti netinkamomis, nes jomis 
siekiama piktnaudžiauti arba jos yra nerimtos, registruojamos nebus. 

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai prieštarauja 
Sąjungos vertyb÷ms, kaip nustatyta ES sutarties 2 straipsnyje, arba kuriomis akivaizdžiai 
viršijamos Sutarčių taikymo srities ribos. 

5. Pasiūlyta ir užregistruota piliečių iniciatyva viešai paskelbiama registre. 

5 straipsnis 

Pritarimo pareiškimų rinkimo procedūros ir sąlygos 

1. Organizatorius atsako už tai, kad iš pasirašiusiųjų būtų surinkti reikalingi pritarimo pasiūlytai 
piliečių iniciatyvai, užregistruotai pagal 4 straipsnį, pareiškimai.  

Šiuo tikslu galima naudoti tik tas pritarimo pareiškimų formas, kurios atitinka III priede 
pateiktą modelį. Prieš prad÷damas iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pareiškimus, 
organizatorius užpildo III priede nurodytas formas. Formose pateikiama informacija turi 
atitikti registre pateiktą informaciją.  
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2. Organizatorius pritarimo pareiškimus gali rinkti popierine forma arba elektroniniu būdu. Jei 
pritarimo pareiškimai renkami elektroniniu būdu, taikomas 6 straipsnis. 

Taikant šį reglamentą, pritarimo pareiškimai, kurie buvo pasirašyti elektroniniu būdu 
naudojant saugų elektroninį parašą, kaip apibr÷žta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 1999/93/EB d÷l Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos 9, 
laikomi lygiaverčiais popierine forma pateiktiems pritarimo pareiškimams. 

3. Pasirašiusieji turi užpildyti organizatoriaus jiems pateiktas pritarimo pareiškimo formas. 
Pasirašiusieji, išskyrus tuos, kurie gyvena vienoje iš III priede pateiktos formos A dalyje 
išvardytų valstybių narių, pritarimo pareiškime turi nurodyti asmens identifikavimo 
duomenis.  

Valstyb÷se nar÷se, kuriose privaloma pateikti šią informaciją, pripažįstamų asmens 
tapatyb÷s dokumentų / asmens kodų sąrašas pateiktas III priede pateiktos formos 
B dalyje.  

Tam tikrai pasiūlytai piliečių iniciatyvai pasirašiusieji gali pritarti tik vieną kartą. 

3. a Valstyb÷s nar÷s praneša Komisijai apie visus III priede, įskaitant jo A ir B dalis, 
pateiktos informacijos pakeitimus. Atsižvelgdama į šią informaciją, Komisija, 
priimdama deleguotus aktus, remdamasi 16 straipsniu ir laikydamasi 17 ir 
18 straipsniuose nustatytų sąlygų, gali patvirtinti III priedo, įskaitant jo A ir B dalis, 
pakeitimus. 

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos ir per ne 
ilgesnį kaip 12 m÷nesių laikotarpį. 

6 straipsnis 

Internetin÷s pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos 

1. Tais atvejais, kai pritarimo pareiškimai renkami elektroniniu būdu, naudojant internetinę 
pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą gauti duomenys saugomi valstyb÷s nar÷s teritorijoje. 

Internetin÷ pritarimo pareiškimų rinkimo sistema pagal 3 dalį sertifikuojama toje 
valstyb÷je nar÷je, kurioje bus saugomi naudojant internetinę pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistemą surinkti duomenys. Rinkdamas pritarimo pareiškimus keliose ar visose 
valstyb÷se nar÷se, organizatorius gali naudoti vieną internetinę pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistemą.  

Pritarimo pareiškimo formų modelis gali būti pritaikytas elektroniniams pritarimo 
pareiškimams rinkti. 

                                                 
9 OL L 13, 2000 1 19, p. 12. 
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2. Organizatorius užtikrina, kad internetin÷ pritarimo pareiškimų rinkimo sistema, 
naudojama pritarimo pareiškimams iš pasirašiusiųjų rinkti, atitiktų 4 dalies nuostatas. 

Prieš prad÷damas iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pareiškimus, organizatorius paprašo 
atitinkamos valstyb÷s nar÷s kompetentingos institucijos patvirtinti, kad tuo tikslu 
naudojama internetin÷ pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka tas [...]  nuostatas [...].  

Organizatorius gali [...] prad÷ti rinkti pritarimo pareiškimus naudojant internetinę 
pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą tik tada, kai tokios sistemos atžvilgiu išduodamas 
3 dalyje nurodytas sertifikatas. Organizatorius tokio sertifikato kopiją viešai paskelbia 
interneto svetain÷je, kurioje pateikiama internetin÷ pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistema. [...] 

3. Jeigu internetin÷ pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka 4 dalyje nurodytas nuostatas, 
atitinkama kompetentinga institucija per vieną m÷nesį išduoda sertifikatą pagal IV priede 
pateiktą modelį. [...] 

Valstyb÷s nar÷s pripažįsta kitų valstybių narių kompetentingų institucijų išduotus sertifikatus. 

4. Internetin÷se pritarimo pareiškimų rinkimo sistemose įdiegiamos tinkamos saugumo ir 
technin÷s priemon÷s, kuriomis užtikrinama, kad: 

a. internetinę pritarimo pareiškimo formą gal÷tų pateikti tik fiziniai asmenys; 

[...] 

c. internetu teikiami duomenys būtų saugiai saugomi, siekiant užtikrinti, inter alia, kad jie 
negal÷tų būti pakeisti ar panaudoti kitu tikslu, nei, kaip nurodyta, pritarimui tam tikrai 
piliečių iniciatyvai išreikšti, ir siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar 
neteis÷to sunaikinimo arba nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto 
atskleidimo ar prieigos; 

d. sistemoje gal÷tų būti sukurti atskiri pritarimo pareiškimai tokia forma, kuri atitiktų 
III priede pateiktą modelį, kad valstyb÷s nar÷s gal÷tų vykdyti kontrolę pagal 9 straipsnio 
2 dalį. 
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5. Per [...] 9 m÷nesius nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija priima 4 dalies įgyvendinimui 
skirtas technines specifikacijas, laikydamasi 19 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo 
procedūros. 

7 straipsnis 

Minimalus pasirašiusiųjų valstyb÷je nar÷je skaičius 

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą turi būti kilę iš bent trečdalio valstybių narių. 

2. Trečdalyje valstybių narių pasirašiusiųjų skaičius turi būti bent jau minimalus I priede 
nurodytas piliečių skaičius, apskaičiuojamas remiantis kiekvienai valstybei narei skirtų 
vietų Europos Parlamente skaičiumi, kaip nustatyta Europos Vadovų Tarybos 
sprendimo d÷l Europos Parlamento sud÷ties 2009–2014 m. teis÷kūros laikotarpiu 
projekte, kuriam Europos Parlamentas dav÷ politinį pritarimą 2007 m. spalio 11 d., su 
vienu 2007 m. Tarpvyriausybin÷s konferencijos 10 metu Europos Vadovų Tarybos 
padarytu pakeitimu, dauginant jį iš koeficiento 750. 

3. Komisija, priimdama deleguotus aktus, remdamasi 16 straipsniu ir laikydamasi 17 ir 
18 straipsniuose nustatytų sąlygų, patvirtina I priedo pakeitimus, kad būtų atsižvelgta į 
bet kokiame būsimame Europos Vadovų Tarybos sprendime, kuriuo pagal ES sutarties 
14 straipsnio 2 dalį nustatoma Europos Parlamento sud÷tis, pateiktus skaičius. Tokie 
pakeitimai taikomi tik toms pasiūlytoms piliečių iniciatyvoms, kurios įsigaliojus 
pakeitimui buvo užregistruotos pagal 4 straipsnį. 

[...]4. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos valstyb÷s nar÷s, kuri atsako už tai, kad jų pritarimo 
pareiškimas būtų patikrintas pagal 9 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą [...]. 

8 straipsnis 

Sprendimas d÷l pasiūlytos piliečių iniciatyvos priimtinumo 

1. Iš pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trijų valstybių narių, surinkęs 100 000 [...] pritarimo 
pareiškimų pagal 5 straipsnį, organizatorius pateikia Komisijai prašymą priimti sprendimą d÷l 
pasiūlytos piliečių iniciatyvos priimtinumo. Šiuo tikslu organizatorius naudoja V priede 
pateiktą formą. 

                                                 
10 Tarpvyriausybin÷s konferencijos, patvirtinusios Lisabonos sutartį, prie Baigiamojo akto 

prid÷tos deklaracijos Nr. 4 ir 5. 
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2. Komisija per du m÷nesius nuo 1 dalyje nurodyto prašymo gavimo priima sprendimą d÷l 
priimtinumo. Pasiūlyta piliečių iniciatyva laikoma priimtina, jei ji tenkina tokias sąlygas:  

a. ji yra susijusi su klausimu, d÷l kurio Sutartims įgyvendinti galima priimti Sąjungos teis÷s 
aktą; ir 

b. ja neviršijami Komisijos įgaliojimai pateikti pasiūlymą. 

3. Apie 2 dalyje nurodytą sprendimą pranešama pasiūlytos piliečių iniciatyvos organizatoriui ir 
jis viešai paskelbiamas.  

9 straipsnis 

Valstybių narių atliekamos pritarimo pareiškimų patikros ir tvirtinimo nuostatos 

1. Iš pasirašiusiųjų surinkęs reikalingus pritarimo pareiškimus pagal 5 ir 7 straipsnius ir tuo 
atveju, jeigu Komisija nusprend÷, kad pasiūlyta piliečių iniciatyva priimtina pagal 8 straipsnį, 
organizatorius pateikia pritarimo pareiškimus popierine arba elektronine forma atitinkamoms 
14 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms patikrinti ir patvirtinti. Šiuo tikslu 
organizatorius naudoja V priede pateiktą formą ir popierine forma surinktus pritarimo 
pareiškimus atskiria nuo tų pritarimo pareiškimų, kurie buvo pasirašyti elektroniniu 
būdu naudojant saugų elektroninį parašą, bei nuo tų, kurie buvo surinkti naudojant 
internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą. 

Organizatorius pritarimo pareiškimus pateikia atitinkamai valstybei narei [...] tokia tvarka: 

- valstyb÷ms nar÷ms, kurios išdav÷ pritarimo pareiškime nurodytą asmens 
tapatyb÷s dokumentą / suteik÷ pritarimo pareiškime nurodytą asmens kodą, su 
sąlyga, kad atitinkama valstyb÷ nar÷ n÷ra nurodyta III priede pateiktos formos 
A dalyje, arba 

- visais kitais atvejais – pasirašiusiojo gyvenamosios vietos valstybei narei, nurodytai 
pritarimo pareiškime, kaip numatyta III priede pateiktos formos A dalyje. 
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2. Kompetentingos institucijos per ne ilgesnį kaip trijų m÷nesių laikotarpį nuo prašymo gavimo 
atlieka pateiktų pritarimo pareiškimų patikras atlikdamos tinkamus patikrinimus. [...] Šiuo 
pagrindu jos organizatoriui išduoda sertifikatą, atitinkantį VII priede pateiktą modelį, kuriuo 
patvirtinamas iš tos valstyb÷s nar÷s gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius. 

Tikrinant pritarimo pareiškimus nereikalaujama patvirtinti parašų autentiškumo. 

3. 2 dalyje nurodytas sertifikatas išduodamas nemokamai. 

10 straipsnis 

Piliečių iniciatyvos teikimas Komisijai 

Organizatorius, gavęs 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus sertifikatus, gali pateikti piliečių iniciatyvą 
Komisijai, jeigu laikomasi visų šiame reglamente nustatytų atitinkamų procedūrų ir reikalavimų. 
 
Taikant šį straipsnį organizatorius naudoja VIII priede pateiktą formą ir kartu su užpildyta forma 
pateikia pirmoje pastraipoje nurodytų sertifikatų kopijas popierine arba elektronine forma. 
 

Organizatorius taip pat pateikia informaciją apie visą gautą piliečių iniciatyvos finansavimą 
ir paramą jai. 
 
[...] 

11 straipsnis 

Komisijos atliekama piliečių iniciatyvos nagrin÷jimo procedūra 

1. Komisija, gavusi piliečių iniciatyvą pagal 10 straipsnį: 

a. nedelsdama paskelbia piliečių iniciatyvą savo interneto svetain÷je; 

b. išnagrin÷ja piliečių iniciatyvą ir per 4 m÷nesius paskelbia pranešimą, kuriame pateikia savo 
išvadas d÷l iniciatyvos, nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina imtis ir d÷l kokių 
priežasčių. 

2. Apie 1 dalies b punkte nurodytą pranešimą pranešama piliečių iniciatyvos organizatoriui ir 
Europos Parlamentui bei Tarybai ir jis paskelbiamas viešai. 
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12 straipsnis 

Asmens duomenų apsauga 

Piliečių iniciatyvos organizatorius ir valstyb÷s nar÷s kompetentingos institucijos, tvarkydamos 
asmens duomenis pagal reglamentą, laikosi Direktyvos 95/46/EB ir pagal ją priimtų nacionalinių 
nuostatų. 
 
Atitinkamo asmens duomenų tvarkymo tikslais piliečių iniciatyvos organizatorius ir pagal 
14 straipsnio 2 dalį paskirtos kompetentingos institucijos laikomi duomenų valdytojais pagal 
Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio d dalį. 
Organizatorius užtikrina, kad asmens duomenys, surinkti tam tikros piliečių iniciatyvos 
tikslais, nebūtų panaudoti kitu tikslu, nei, kaip nurodyta, pritarimui tai iniciatyvai išreikšti, ir 
sunaikina visus gautus pritarimo tai [...] iniciatyvai pareiškimus ir jų kopijas ne v÷liau kaip per 
vieną m÷nesį nuo tos iniciatyvos pateikimo Komisijai pagal 10 straipsnį arba ne v÷liau kaip per 
18 m÷nesių nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra 
ankstesn÷. 
 
Kompetentinga institucija naudoja tam tikros piliečių iniciatyvos tikslais gautus asmens 
duomenis tik tam, kad pagal 9 straipsnio 2 dalį patikrintų pritarimo pareiškimus, ir sunaikina 
visus pritarimo pareiškimus ir jų kopijas ne v÷liau kaip per vieną m÷nesį nuo tame 
straipsnyje nurodyto sertifikato išdavimo. 
 
[...] 
 
Organizatorius įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad asmens duomenys 
būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteis÷to sunaikinimo arba nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, 
nesankcionuoto atskleidimo ar prieigos, ypač tais atvejais, kai tvarkomi duomenys perduodami 
tinklu, ir nuo bet kokių kitų neteis÷tų tvarkymo būdų.  
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13 straipsnis 

Atsakomyb÷ 

Pagal taikomą teisę organizatoriai yra atsakingi už piliečių iniciatyvos organizavimo metu jų 
padarytą žalą.   

13a straipsnis 

Sankcijos 

[...] 

1 Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad [...] organizatoriams būtų [...] taikomos atitinkamos sankcijos 
už šio reglamento pažeidimus, visų pirma už: 

a. neteisingus organizatorių pareiškimus; 

[...] 

b [...]. nesąžiningą duomenų naudojimą. 

 

2. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. 

14 straipsnis 

Valstybių narių kompetentingos institucijos 

1. Įgyvendindamos 6 straipsnio 3 dalį, valstyb÷s nar÷s paskiria kompetentingas institucijas, 
atsakingas už toje dalyje nurodyto sertifikato išdavimą. 

2. Įgyvendindama 9 straipsnio 2 dalį, kiekviena valstyb÷ nar÷ paskiria vieną kompetentingą 
instituciją, atsakingą už pritarimo pareiškimų patikros proceso koordinavimą ir toje dalyje 
nurodytų sertifikatų išdavimą. 

3. Ne v÷liau kaip per tris m÷nesius nuo šio reglamento įsigaliojimo valstyb÷s nar÷s pateikia 
Komisijai kompetentingų institucijų pavadinimus ir adresus.  

4. Komisija viešai skelbia kompetentingų institucijų sąrašą.  
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15 straipsnis 

Priedų keitimas 

Komisija, priimdama deleguotus aktus pagal 16, 17 ir 18 straipsnius, gali patvirtinti šio reglamento 
priedų pakeitimus. I ir III priedų pakeitimai, padaryti priimant deleguotus aktus, bus 
patvirtinti pagal 5 ir 7 straipsnius.  

16 straipsnis 

Delegavimas 

1. Įgaliojimai priimti 15 straipsnyje nurodytus deleguotus aktus Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui. 

2. Kai Komisija priima deleguotą aktą, ji nedelsdama apie jį tuo pačiu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai. 

3. Įgaliojimai priimti deleguotus aktus Komisijai suteikiami, jei laikomasi 17 ir 18 straipsniuose 
nustatytų sąlygų.  

17 straipsnis 

Delegavimo atšaukimas 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 15 straipsnyje nurodytą 
įgaliojimų delegavimą. 

2. Institucija, kuri prad÷jo vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, 
prieš priimdama galutinį sprendimą per pagrįstą laikotarpį stengiasi informuoti kitą instituciją 
ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie gali būti atšaukti, ir galimas tokio 
atšaukimo priežastis. 

3. Sprendimu d÷l atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. 
Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba v÷liau, tame sprendime nurodytą dieną. Jis neturi įtakos 
jau įsigaliojusių deleguotų aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.  

18 straipsnis 

Prieštaravimai d÷l deleguotų aktų 

1. Europos Parlamentas [...] arba Taryba prieštaravimą d÷l deleguoto akto gali pareikšti per du 
m÷nesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas vienam m÷nesiui.  
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2. Jei per tą laikotarpį nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimo d÷l 
deleguoto akto, jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
nurodytą dieną. 

Deleguotas aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki 
to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad 
nepareikš prieštaravimų.  

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą d÷l deleguoto akto, jis 
neįsigalioja. Institucija, kuri pareiškia prieštaravimą, nurodo prieštaravimo d÷l deleguoto akto 
priežastis. 

19 straipsnis 

Komitetas 

1. Įgyvendinti 6 straipsnio 5 dalį Komisijai padeda komitetas. 

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 
8 straipsnio nuostatas. 

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys m÷nesiai. 

20 straipsnis 

Pranešimas apie nacionalines priemones 

Kiekviena valstyb÷ nar÷ Komisijai praneša apie konkrečias nuostatas, kurias ji priima, kad 

įgyvendintų šį reglamentą.  

Komisija apie tai praneša kitoms valstyb÷ms nar÷ms.  

21 straipsnis 

Nuostata d÷l peržiūros 

Pra÷jus [...] trejiems metams nuo šio reglamento [...] taikymo pradžios datos Komisija pateikia 

Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.  
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22 straipsnis 

Įsigaliojimas ir taikymas 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 
 
Jis pradedamas taikyti pra÷jus dvylikai m÷nesių nuo įsigaliojimo. 

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstyb÷se nar÷se. 

 

 

Priimta Briuselyje 
 

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 

Pirmininkas Pirmininkas 
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I PRIEDAS 
 

Minimalus pasirašiusiųjų kiekvienoje valstyb÷je nar÷je skaičius 

   

 Austrija  14250 
 Belgija  16500 
 Bulgarija  13500 
 Kipras  4500 
 Čekija  16500 
 Danija  9750 
 Estija  4500 
 Suomija  9750 
 Prancūzija  55500 
 Vokietija  72000 
 Graikija  16500 
 Vengrija  16500 
 Airija  9000 
 Italija  54750 
 Latvija  6750 
 Lietuva  9000 
 Liuksemburgas  4500 
 Malta  4500 
 Nyderlandai  19500 
 Lenkija  38250 
 Portugalija  16500 
 Rumunija  24750 
 Slovakija  9750 
 Slov÷nija  6000 
 Ispanija  40500 
 Švedija  15000 
 Jungtin÷ Karalyst÷  54750 
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II PRIEDAS 
 

Informacija, kurią būtina pateikti registruojant pasiūlytą piliečių iniciatyvą 

Pasiūlytą piliečių iniciatyvą registruojant Komisijos registre, pateikiama tokia informacija: 

1. pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas (ne daugiau kaip 100 ženklų); 

2. iniciatyvos objektas (ne daugiau kaip 200 ženklų); 

3. pasiūlymo, d÷l kurio Komisija raginama imtis veiksmų, tikslų aprašas (ne daugiau kaip 
500 ženklų); 

4. Sutarčių [...] nuostatos, kuriomis remdamasi, organizatoriaus nuomone, Komisija gal÷tų 
veikti (neprivaloma); 

5. organizatoriaus arba jo teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) vardas, 
pavard÷, pašto adresas ir el. pašto adresas; 

7. visi pasiūlytos iniciatyvos finansavimo ir paramos šaltiniai registracijos metu. 

Daugiau išsamios informacijos apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą, tikslus ir priežastis 
organizatoriai gali pateikti priede. Jei nori, jie taip pat gali pateikti teis÷s akto projekto tekstą. 



  
  

 

10626/10  aa/SSU/js 23 
PRIEDAS DQPG LIMITE LT 

III PRIEDAS 

Pritarimo pareiškimo forma 

 

1 langelis: (įrašo organizatorius) 

1. Komisijos registracijos Nr. *: 

2. Registracijos data *: 

3. Komisijos registre paskelbtos pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas *: 

2 langelis: (įrašo organizatorius) 

1. Pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas *: (ne daugiau kaip 100 ženklų) 

2. Objektas *: (tema turi būti kiek įmanoma aiškesn÷) (ne daugiau kaip 200 ženklų) 

3. Pagrindinių pasiūlytos piliečių iniciatyvos tikslų aprašymas *: (ne daugiau kaip 500 ženklų) 

4. Organizatoriaus vardas, pavard÷ ir adresas *: 

5. Pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetain÷:  



  
  

 

10626/10  aa/SSU/js 24 
PRIEDAS DQPG LIMITE LT 

3 langelis: (įrašo pasirašantysis) 

1. Pasirašančiojo vardas ir pavard÷ *:  

Visi vardai *: ............................................................................ 

Pavard÷ *: ......................... ............................................................. 

Mergautin÷ pavard÷ (jei taikytina): 

T÷vo vardas (privaloma Graikijos ir Bulgarijos atveju) 

 

2. Adresas *:  

Gatv÷s pavadinimas, namo numeris ir pašto indeksas *: ................................................................................ 

Miestas *: ...........................                                      Šalis *: .............................. 

3. Gimimo data *: ..............       Gimimo vieta *: ............ Gimimo šalis *: ............ 

4. Pilietyb÷ *: .................... 

5.           El. pašto adresas: ............... 

6.           Asmens identifikavimo duomenys *, išskyrus šios formos A dalyje išvardytais atvejais.  

              Prašome nurodyti tik vieną asmens tapatyb÷s dokumentą / asmens kodą, kaip nurodyta šios formos 

B dalyje. 

              Asmens tapatyb÷s dokumento / asmens kodo rūšis: 

a) Piliečio arba gyventojo asmens tapatyb÷s kortel÷ oooo   Numeris ...................... 
               ARBA 

b) Pasas  oooo  Numeris ................................................ 

ARBA 

c) Kitas asmens tapatyb÷s dokumentas / asmens kodas oooo   Nurodykite ................ Numeris 
......................... 

               Asmens tapatyb÷s dokumentą išdavusi / asmens kodą suteikusi valstyb÷ nar÷ *: ....................................... 

               Išduodančioji institucija: ................................................................................................... 

 

4 langelis:  

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai pritariau tik vieną 

kartą *.  

Data ir pasirašiusiojo parašas *♦: ........... 

Informacija d÷l asmens duomenų: Pagal Direktyvos 95/46/EB 10 straipsnį šioje formoje pateikti asmens 
duomenys bus naudojami tik siekiant patikrinti ir patvirtinti gautų galiojančių pritarimo šiai pasiūlytai piliečių 
iniciatyvai pareiškimų skaičių, kaip numatyta Reglamento xxxx/xxxx 9 straipsnyje.  Duomenys negali būti 
naudojami jokiu kitu tikslu. Visi pritarimo pareiškimai bus sunaikinti ne v÷liau kaip per 18 m÷nesių nuo 
pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos. 
*: privalomi laukeliai  
♦: jei forma pateikta elektroniniu būdu be elektroninio parašo, parašas n÷ra privalomas 
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A DALIS 

Gyvenamosios vietos valstybių narių, kurios nereikalauja papildomų asmens identifikavimo 

duomenų, išskyrus 3 langelio 1–5 punktuose nurodytus duomenis, sąrašas.   

 

Valstyb÷ nar÷ 

Danija 

Airija 

Nyderlandai 

Suomija 

Jungtin÷ Karalyst÷ 

Slovakija 

 

B DALIS 

3 langelio 6 punkte nurodytų asmens tapatyb÷s dokumentų / asmens kodų, iš kurių vienas turi 

būti nurodytas pritarimo pareiškimo formoje, sąrašas: 

 

AUSTRIJA 

- Reisepass (pasas) 

- Personalausweis (asmens tapatyb÷s kortel÷) 

 

BELGIJA 

- Carte d’identité / identiteitskaart (asmens tapatyb÷s kortel÷) 

- Passeport / paspoort (pasas) 

- Numéro d'identification du registre national / identificatienummer van het Rijksregister 

(nacionalinio registro identifikavimo numeris) 

 

BULGARIJA 

- Asmens tapatyb÷s kortel÷je nurodytas asmens kodas 

- Pase nurodytas asmens kodas 
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KIPRAS 

- ∆ελτίο Ταυτότητας (piliečio arba gyventojo asmens tapatyb÷s kortel÷) 

- ∆ιαβατήριο (pasas)  

ČEKIJA 

- Obcansky prukaz (nacionalin÷ asmens tapatyb÷s kortel÷) 

- Cestovní pas (pasas) 

 

ESTIJA 

- Isikukood (asmens kodas) 

- Asmens tapatyb÷s kortel÷s 

- Skaitmenin÷ asmens tapatyb÷s kortel÷ 

- Pasas 

- Jūrininko knygel÷s 

- Laikini kelion÷s dokumentai 

- Tarnybos Estijos laivuose liudijimai  

- Grįžimo ir leidimų grįžti liudijimai 
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PRANCŪZIJA 

- Passeport (pasas) 
- Carte nationale d´identité (nacionalin÷ asmens tapatyb÷s kortel÷) 
- Titre de séjour (leidimas gyventi) 
- Permis de conduire (vairuotojo pažym÷jimas) 
- Kiti: 

§ Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président 

d'une assemblée parlementaire (Parlamento nario asmens tapatyb÷s kortel÷ su 
nuotrauka, kurią išdav÷ Parlamentin÷s asambl÷jos pirmininkas); 

§ Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de 

l'Etat (vietos valdžios atstovo asmens tapatyb÷s kortel÷ su nuotrauka, kurią išdav÷ 
valstyb÷s pareigūnas) 

§ Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (geltonos spalvos arba 
trispalvis kovotojo pažym÷jimas); 

§ Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie (invalidumo arba karo 
invalido pažym÷jimas su nuotrauka); 

§ Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie (valstyb÷s pareigūno 
pažym÷jimas su nuotrauka); 

§ Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les 

autorités militaires (karin÷s institucijos išduota asmens tapatyb÷s kortel÷ arba 
laisvo jud÷jimo pažym÷jimas su nuotrauka); 

§ Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat 
(medžiokl÷s leidimas su nuotrauka, kurį išdav÷ valstyb÷s pareigūnas); 

§ Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-

3 du 3 janvier 1969 (laisvo jud÷jimo knygel÷, išduota prefekto pagal 1969 m. 
sausio 3 d. Įstatymą Nr. 69-3); 

§ Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité 

en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 

138 du code de procédure pénale (asmens tapatybę patvirtinantis kvitas teismin÷s 
kontrol÷s atveju, išduodamas vietoj asmens tapatyb÷s dokumento, taikant 
Baudžiamojo proceso kodekso 138 straipsnio 7 dalies devintą pastraipą); 

§ Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, 

délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une 

photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune 
(prašymą išduoti nacionalinę asmens tapatyb÷s kortelę arba pasą patvirtinantis 
dokumentas su prašymą pateikusio asmens nuotrauka, kurį komuna išdav÷ ne 
ilgesniam kaip trijų m÷nesių laikotarpiui ir kuris patvirtintas komunos spaudu). 

 

VOKIETIJA 

- Personalausweis (asmens tapatyb÷s kortel÷) 
- Pass (pasas) 
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GRAIKIJA 

- ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (asmens tapatyb÷s kortel÷) 
- ∆ιαβατήριο (pasas) 
- Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη Ε.Ε. 

(pagal atitinkamą direktyvą registruotų kitų ES valstybių narių gyventojams išduotas 
leidimas gyventi / leidimas nuolat gyventi). 

 

VENGRIJA 

- Asmens tapatyb÷s kortel÷ 
- Pasas 
- Személyi azonosító (személyi szám) (asmens kodas) 

 

ITALIJA 

- Passaporto (pasas), inclusa l´indicazione dell´autoritá di rilascio (įskaitant pasą 
išdavusią instituciją)  

- Carta de identitá (asmens tapatyb÷s kortel÷), inclusa l´indicazione dell´autoritá di 
rilascio (įskaitant asmens tapatyb÷s kortelę išdavusią instituciją) 

 

LATVIJA 

- Personas kods (asmens tapatyb÷s kortel÷je nurodytas asmens kodas) 
- Personas kods (pase nurodytas asmens kodas) 
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LIETUVA 

- Asmens tapatyb÷s kortel÷je nurodytas asmens kodas 
- Pase nurodytas asmens kodas 

 

LIUKSEMBURGAS 

- Numéro d’identification national (numéro inscrit sur la carte d’identification de la 

Sécurité sociale) (nacionalinis asmens kodas (socialinio draudimo pažym÷jime 
nurodytas numeris) 

- Carte d'identité (asmens tapatyb÷s kortel÷) 
- Passeport (pasas) 

 

MALTA 

- Asmens tapatyb÷s kortel÷ 
- Pasas 

 

LENKIJA 

- Numer ewidencyjny PESEL (asmens tapatyb÷s kortel÷je nurodytas asmens kodas PESEL) 
- Numer ewidencyjny PESEL (pase nurodytas asmens kodas PESEL) 
 

PORTUGALIJA 

- Bilhete de identitaded (asmens tapatyb÷s kortel÷) 
- Passaporte (pasas) 
- Cartão de Cidadão (piliečio kortel÷) 
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RUMUNIJA 

- carte de identitate (asmens tapatyb÷s kortel÷) 

- pasaport (pasas)  

- certificat de inregistrare (registracijos liudijimas) 
- cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (nuolatinio gyventojo kortel÷) 
- Cod Numeric Personal (asmens kodas) 

 

SLOVöNIJA 

- Osebna izkaznica (asmens tapatyb÷s kortel÷) 
- Potni list (pasas) 

 

ISPANIJA 

- Documento Nacional de Identidad (asmens tapatyb÷s kortel÷) 
- Pasaporte (pasas) 
 

 

ŠVEDIJA 

- Personnummer (asmens tapatyb÷s kortel÷je nurodytas asmens kodas) 
- Personnummer (pase nurodytas asmens kodas) 
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IV PRIEDAS 
 

Sertifikatas, kuriuo patvirtinama internetin÷s pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitiktis 
Reglamentui xxxx/xxxx 

[….] (valstyb÷s nar÷s pavadinimas) [….] (kompetentingos institucijos pavadinimas) patvirtina, kad 
internetin÷ pritarimo pareiškimų rinkimo sistema [….] (svetain÷s adresas), skirta pritarimo piliečių 
iniciatyvai, kurios registracijos Nr. [….], pareiškimams rinkti elektroniniu būdu, atitinka susijusias 
Reglamento xxxx/xxxx nuostatas. 
 
Data, parašas ir kompetentingos institucijos oficialus spaudas: 
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V PRIEDAS 
 

Prašymo priimti sprendimą d÷l pasiūlytos piliečių iniciatyvos priimtinumo forma 

1. Piliečių iniciatyvos pavadinimas *: 

2. Komisijos registracijos Nr. *: 

3. Registracijos data *: 

4. Gautų pritarimo pareiškimų skaičius *:  

5. Pasirašiusiųjų kiekvienoje valstyb÷je nar÷je skaičius *: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Pasirašiusiųjų 

skaičius 
               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  IŠ VISO 

Pasirašiusiųjų 

skaičius 
             

6. Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga. 
 
Data ir organizatoriaus parašas *:  

*: privalomi laukeliai  
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VI PRIEDAS 
 

Pritarimo pareiškimų teikimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms forma 

1. Organizatoriaus arba jo teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) vardas, 
pavard÷, pašto adresas ir el. pašto adresas *: 

2. Piliečių iniciatyvos pavadinimas *: 

3. Komisijos registracijos Nr. *: 

4. Registracijos data *: 

5. Prašymo priimti sprendimą d÷l priimtinumo data *: 

6. Pasirašiusiųjų, kilusių iš [valstyb÷s nar÷s pavadinimas], skaičius *:  

7. Priedai *:  
(Prašome prid÷ti visus pasirašiusiųjų, kurie nurod÷ [...] asmens identifikavimo [...] duomenis, 
pritarimo pareiškimus. 

 Jei taikytina, prid÷kite atitinkamą (-us) sertifikatą (-us), [...] kuriuo (-iais) patvirtinama 
internetin÷s pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitiktis Reglamentui xxxx/xxxx) 

8. Data ir organizatoriaus parašas *:  

*: privalomi laukeliai 
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VII PRIEDAS 
 

Sertifikatas, kuriuo patvirtinamas galiojančių pritarimo pareiškimų, surinktų [...] (valstyb÷s 
nar÷s pavadinimas), skaičius 

[….] (valstyb÷s nar÷s pavadinimas) [....] (kompetentingos institucijos pavadinimas), atlikusi 
reikiamas patikras pagal Reglamento xxxx/xxxx [...] 9 straipsnį, patvirtina, kad [....] pritarimo 
piliečių iniciatyvai, kurios registracijos Nr. [….], pareiškimai yra galiojantys pagal to reglamento 
nuostatas [...]. 
 
Data, parašas ir kompetentingos institucijos oficialus spaudas: 
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VIII PRIEDAS 
 

Piliečių iniciatyvos teikimo Komisijai forma 

1. Piliečių iniciatyvos pavadinimas *: 

2. Komisijos registracijos Nr. *: 

3. Registracijos data *: 

4. Gautų reikalavimus atitinkančių pritarimo pareiškimų skaičius *: (turi būti [...] bent 
1 milijonas) 

5. Valstybių narių patvirtintas pasirašiusiųjų skaičius *: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Pasirašiusiųjų 
skaičius 

               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  IŠ VISO 

Pasirašiusiųjų 
skaičius 

             

6. Organizatoriaus arba jo teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) vardas, 
pavard÷, pašto adresas ir el. pašto adresas.  

6a. Nurodykite visus iniciatyvos finansavimo ir paramos šaltinius: 

7. Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga. 
 
Data ir organizatoriaus parašas *:  

8. Priedai *:  
Prid÷kite visus sertifikatus 

*: privalomi laukeliai 

 

 

_____________________ 

 


