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(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos
(COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0119),

– atsižvelgdamas į ES sutarties 11 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
24 straipsnio pirmą pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-
0089/2010),

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2010 m. liepos 14 d. 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2010 m. birželio 10 d. nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Peticijų komiteto, Kultūros 
ir švietimo komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones 
(A7-0000/2010),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjungos sutartimi (1) Europos Sąjungos sutartimi numatant 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 OL C 267, 2010 10 1, p. 57.
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sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar 
labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos 
veikimas, inter alia kiekvienam piliečiui 
suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame 
Sąjungos gyvenime ir numatant, kad ne 
mažiau kaip milijonas reikšmingos 
valstybių narių dalies piliečių gali imtis 
iniciatyvos paraginti Europos Komisiją, 
kad ji neviršydama savo įgaliojimų 
pateiktų pasiūlymą dėl tų klausimų, dėl 
kurių, piliečių nuomone, Sutartims 
įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės 
aktas.

Europos piliečių iniciatyvą sustiprinama 
Sąjungos pilietybė ir dar labiau 
sutvirtinamas demokratinis Sąjungos 
veikimas, inter alia kiekvienam piliečiui 
suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame 
Sąjungos gyvenime. Pagal šią procedūrą 
piliečiams sudaroma galimybė kreiptis 
tiesiai į Komisiją, suteikiant jiems tokią 
pačią iniciatyvos teisę, kokia naudojasi 
Europos Parlamentas ir Taryba.

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje visiškai nebūtina kartoti Sutarties nuostatų. Reikalingos Sutarčių 
straipsnių nuorodos pateiktos nurodomosiose dalyse. Paskutiniajame sakinyje nurodoma 
iniciatyvos vieta visame Europos kūrimo kontekste.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo numatoma, kad Europos 
Parlamentas ir Taryba turėtų nustatyti 
tokios piliečių iniciatyvos įgyvendinimo 
procedūrų ir sąlygų nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje nebūtina kartoti Sutarties nuostatų. Teisinis pagrindas jau 
nurodytas šio reglamento pirmojoje nurodomojoje dalyje.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Šios procedūros ir sąlygos turėtų būti 
aiškios, paprastos, lengvos taikyti ir turėtų 
atitikti piliečių iniciatyvos pobūdį, taip pat 
turėtų padėti pasiekti deramą teisių ir 
pareigų pusiausvyrą.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo nuomone, svarbu, kad reglamente numatytos teisės būtų derinamos su 
atitinkamomis pareigomis. Ši nauja dalyvaujamosios demokratijos priemonė galės būti 
sėkmingai įgyvendinama tik pasiekus teisių ir prievolių pusiausvyrą. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti trečdalis valstybių 
narių.

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Ši riba nustatoma siekiant 
užtikrinti, kad piliečių iniciatyva atspindėtų 
Sąjungos interesą, tačiau susiję 
reikalavimai neturėtų būti pernelyg 
sunkūs. Šis skaičius turėtų būti 
penktadalis valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

Norint, kad būtų atstovaujama Sąjungos interesui, tačiau, kad reikalavimai tam nebūtų 
pernelyg sunkūs, reikėtų nustatyti žemesnę ribą.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) Tikslinga nustatyti minimalų amžių, 
kurio sulaukus galima pritarti piliečių 
iniciatyvai. Siekiant skatinti jaunesnius 
piliečius dalyvauti demokratiniame 
Sąjungos gyvenime, šis amžius turėtų būti
16 metų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti jaunesnius piliečius dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime siūloma 
nustatyti mažesnę amžiams ribą. Kai kuriose valstybėse narėse Europos rinkimuose jau 
leidžiama balsuoti 16 metų sulaukusiems asmenims.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Norint, kad piliečių iniciatyva būtų 
sėkmingai vykdoma, reikia minimalios 
organizuotos struktūros. Tai turėtų būti 
piliečių komitetas, kurį sudarytų fiziniai 
asmenys (organizatoriai) iš kelių valstybių 
narių siekiant, kad būtų skatinama kelti 
Europos masto klausimus ir juos svarstyti.  
Siekdamas skaidrumo ir sklandaus bei 
veiksmingo informavimo piliečių 
komitetas turėtų paskirti atstovus, kurie 
visos procedūros metu palaikytų ryšius 
tarp komiteto ir Sąjungos institucijų.

Or. en

Pagrindimas

Piliečių iniciatyva sumanyta siekiant suteikti piliečiams galimybę dalyvauti demokratiniame 
Sąjungos gyvenime. Ji turėtų būti atvira tik fiziniams asmenims, kurie sudarytų piliečių 
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komitetą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių 
iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą, 
turėtų būti privaloma, prieš pradedant iš 
piliečių rinkti reikalingus pritarimo 
pareiškimus, tokias iniciatyvas 
užregistruoti tam skirtoje Komisijos 
interneto svetainėje; pasiūlymai, kuriais 
siekiama piktnaudžiauti, ar nerimti 
pasiūlymai neturėtų būti registruojami, 
Komisija taip pat turėtų atsisakyti 
registruoti tokius pasiūlymus, kurie 
akivaizdžiai prieštarautų Sąjungos 
vertybėms. Komisija turėtų registruoti 
pranešimus, laikydamasi bendrų gero 
administravimo principų.

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių 
iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą ir 
išvengti situacijos, kai parašai renkami 
norint pateikti pasiūlymą, kuris nepatenka 
į šio reglamento taikymo sritį, turėtų būti 
privaloma, prieš pradedant iš piliečių rinkti 
reikalingus pritarimo pareiškimus, tokias 
iniciatyvas užregistruoti tam skirtoje 
Komisijos interneto svetainėje.
Pasiūlymai, kurie nėra piliečių 
iniciatyvos, kaip apibrėžta šiame 
reglamente, neturėtų būti registruojami. 
Registracija yra administracinė 
procedūra, kuria siekiama atrinkti 
iniciatyvas, patenkančias į šio reglamento 
taikymo sritį; taigi registruoti turėtų būti 
atsisakoma tik remiantis teisinėmis 
priežastimis ir jokiais būdais ne dėl 
politinių sumetimų. Komisija turėtų 
registruoti pranešimus, laikydamasi bendrų 
gero administravimo principų, taigi ji 
turėtų būti įpareigota informuoti 
iniciatyvos organizatorius apie visas 
atsisakymo registruoti iniciatyvą priežastis 
ir apie visas galimas teismines  ir 
neteismines teisės gynimo priemones, 
kurių jie gali imtis. Taip pat Komisija 
turėtų išaiškinti, kad užregistravus 
iniciatyvą ir surinkus reikalaujamą 
skaičių pritarimo pareiškimų, Komisija 
nebūtinai patvirtins pasiūlymą dėl teisės 
akto, ir kad iniciatyvos užregistravimas 
nėra oficialus sprendimas kompetencijos 
klausimais.

Or. en
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Pagrindimas

The amendment justifies the abolition of the "admissibility check": the Commission should 
only verify if a certain initiative is a citizens' initiative pursuant to the Regulation. If it is so, 
the initiative should be registered and the organisers shouldn't be prevented from collecting 
signatures. The second part addresses some issues which emerge due to the abolition of the 
"admissibility check". In order to be able to prevent using the initiative for provoking 
decisions by the Commission on competence issues, it should be explained to organisers that 
the registration means simply that the initiative in the Commission's view is a European 
citizens' initiative. It can not be understood as a formal decision on competence issues.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pasiūlytos piliečių iniciatyvos 
organizatorius turėtų būti atsakingas už 
reikalingų pritarimo pareiškimų 
surinkimą iš piliečių.

(9) Užregistravus pasiūlymą kaip piliečių
iniciatyvą, organizatoriai gali surinkti
piliečių pritarimo pareiškimus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu norima sustiprinti nuostatą, kad registracija siekiama tik nuspręsti, ar Europos 
piliečių iniciatyva pateikta, ar ne. Jei ji laikoma pateikta, organizatoriai neturi vykdyti jokių 
kitų reikalavimų (priimtinumo ir kt.), tačiau gali laisvai naudotis teise pagal Sutartį, t. y. 
rinkti parašus už iniciatyvą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Tikslinga nustatyti galimybę pritarimo 
pareiškimus rinkti tiek popierine forma, 
tiek internetu. Internetinėse pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti 
įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, 
kad inter alia būtų galima užtikrinti
asmens identifikavimą ir saugų duomenų 
saugojimą. Šiuo tikslu Komisija privalėtų 

(10) Siekiant naudoti moderniąsias 
technologijas kaip tinkamą 
dalyvaujamosios demokratijos priemonę,
tikslinga nustatyti galimybę pritarimo 
pareiškimus rinkti tiek internetu, tiek
popierine forma. Internetinėse pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti 
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nustatyti išsamias internetinių pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemų technines 
specifikacijas.

įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, 
kad inter alia būtų galima užtikrinti, jog 
asmuo pasirašytų tik vieną kartą ir kad 
duomenys būtų saugiai saugojami.
Ekspertų lygmeniu turėtų būti parengtos 
išsamios techninės specifikacijos ir jos 
turėtų būti reguliariai atnaujinamos 
atsižvelgiant į techninę pažangą; taigi 
reikėtų suteikti Komisijai įgaliojimus 
patvirtinti išsamias internetinių pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemų technines 
specifikacijas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pateikti nuostatų ir tinkamumo naudoti deleguotus aktus priežastis. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Tikslinga, kad Komisija sprendimą 
dėl pasiūlytų iniciatyvų priimtinumo 
priimtų pakankamai anksti. Todėl 
organizatorius turėtų paprašyti priimti 
tokį sprendimą, surinkęs 300 000 
pritarimo pasiūlytai iniciatyvai paraiškų iš 
pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trijų 
valstybių narių. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Panaikinama priimtinumo patikra.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija turėtų per 2 mėnesius nuo 
organizatoriaus prašymo gavimo priimti 
sprendimą dėl iniciatyvos priimtinumo. 
Pasiūlyta piliečių iniciatyva turėtų būti 
laikoma priimtina, jei ja neviršijami 
Komisijos įgaliojimai ir ji susijusi su 
klausimu, dėl kurio Sutartims įgyvendinti 
galima priimti Sąjungos teisės aktą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Panaikinama priimtinumo patikra.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Tikslinga nustatyti tai, kad tais 
atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama 
pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai 
pareiškimų ir kai ji laikoma priimtina, 
kiekviena valstybė narė turėtų būti 
atsakinga už iš jos piliečių surinktų 
pritarimo pareiškimų tikrinimą ir 
tvirtinimą. Atsižvelgiant į poreikį apriboti 
valstybių narių administracinę naštą, jos 
per tris mėnesius turėtų atlikti tinkamus 
patikrinimus ir išduoti dokumentą, kuriuo 
patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo 
pareiškimų skaičius.

(15) Jei nėra kompetentingos Sąjungos 
rinkimų institucijos, tikslinga nustatyti tai, 
kad tais atvejais, kai iš pasirašiusiųjų 
surenkama pakankamai pritarimo piliečių 
iniciatyvai pareiškimų ir kai ji laikoma 
priimtina, kiekviena valstybė narė turėtų 
būti atsakinga už iš jos piliečių surinktų 
pritarimo pareiškimų tikrinimą ir tvirtinimą
Atsižvelgiant į poreikį apriboti valstybių 
narių administracinę naštą, jos per tris 
mėnesius turėtų atlikti tinkamus 
patikrinimus, kurie gali būti grindžiami 
atsitiktine atranka, ir išduoti dokumentą, 
kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių 
pritarimo pareiškimų skaičius.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad, nors tai bus Europos piliečių iniciatyva, valstybės narės 
turi tikrinti parašus, kadangi nėra kompetentingos Sąjungos rinkimų institucijos, kuri galėtų 
tai atlikti.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Organizatoriai, prieš pateikdami 
piliečių iniciatyvą Komisijai, turėtų 
užtikrinti, kad laikomasi visų šiame 
reglamente nustatytų sąlygų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje neturėtų būti minima, kad norint pasiekti norimą teisinį poveikį 
reikėtų laikytis reglamente nustatytų įpareigojimų.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių 
iniciatyvą ir per keturis mėnesius pateikti 
išvadas ir nurodyti veiksmus, kurių ketina 
dėl jos imtis.

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių 
iniciatyvą ir savo teisines ir politines 
išvadas pateikti atskirai; taip pat Komisija
turėtų nurodyti veiksmus, kurių ketina dėl 
jos imtis. Kad įrodytų, jog piliečių 
iniciatyvą palaiko bent milijonas 
Sąjungos piliečių ir galimi tolesni 
veiksmai dėl šios iniciatyvos kruopščiai 
išnagrinėti, Komisija turėtų aiškiai, 
suprantamai ir išsamiai paaiškinti 
veiksmų, kurių ji ketina imtis, priežastis, 
ir, jei ji neplanuotų imtis jokių veiksmų, 
paaiškinti, kodėl ji nesiims jokių veiksmų. 
Piliečiams turėtų būti užtikrinta, kad 
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siekiant apsvarstyti sėkmingą iniciatyvą 
Sąjungos lygiu bus surengtas oficialus 
viešasis klausymas, o Sąjungos 
institucijos ir įstaigos turėtų 
bendradarbiauti siekdami organizuoti šias 
diskusijas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos reakcija į Europos piliečių iniciatyvą turėtų būti tiek teisiškai, tiek politiškai 
pagrįsta. Be to, tai reikėtų įrodyti išdėstant priežastis ir taip parodant, kad piliečių balsas 
išgirstas ir rimtai bei išsamiai svarstoma kokių veiksmų derėtų imtis.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Pagal šį reglamentą atliekamam 
asmens duomenų tvarkymui taikomos 
visos 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo nuostatos. Todėl 
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 
pareigų, visų pirma susijusių su duomenų 
tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo 
saugumu ir informacijos teikimu bei 
duomenų subjekto teisėmis susipažinti su 
savo asmenine informacija, taip pat ją
pataisyti ir ištrinti.

(18) Pagal šį reglamentą atliekamam 
asmens duomenų tvarkymui taikomos 
visos 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo nuostatos. Todėl 
siekiant teisinio tikrumo tikslinga 
išaiškinti, kad piliečių iniciatyvos 
organizatoriai 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 teisėtumu, duomenų 
tvarkymo saugumu ir informacijos teikimu 
bei duomenų subjektų teisėmis turėti 
galimybę susipažinti su savo asmeniniais 
duomenimis, taip pat juos pataisyti ir 
ištrinti.
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pagrįsti nuostatą. Siūlomi lingvistiniai pakeitimai siekiant naudoti lyčių
požiūriu neutralią kalbą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Kad būtų galima pakeisti šio 
reglamento priedus, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

(21) Kad būtų galima ateityje iš dalies 
pakeisti ar papildyti kai kurias neesmines 
šio reglamento nuostatas ar jo priedus,
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su nuostatų pakeitimu ir juo siekiama pagrįsti deleguotų aktų 
naudojimą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimtos pagal 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos 
sprendimą 1999/468/EB, nustatantį 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką.

Išbraukta.



PE445.836v02-00 16/48 PR\837295LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Techninės specifikacijos turėtų būti tvirtinamos priimant deleguotus aktus;  taigi, nuostata dėl 
įgyvendinimo įgaliojimų tampa nereikalinga.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Komisija praėjus penkeriems metams 
po šio reglamento įsigaliojimo turėtų 
pateikti jo įgyvendinimo ataskaitą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje nebūtina atkartoti dalies nuostatų.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent trečdalio visų valstybių 
narių;

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent penktadalio visų valstybių 
narių;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padėti piliečiams pradėti iniciatyvą ir taikyti paprastesnę ir lengvesnę procedūrą, 
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derėtų nustatyti žemesnę ribą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. organizatoriai – fiziniai asmenys, 
sudarantys piliečių komitetą, kuris rengia 
piliečių iniciatyvą ir ją pateikia Komisijai.

(„Šis pakeitimas, t. y., žodžio 
„organizatorius“ keitimas žodžiu 
„organizatoriai“, taikomas visam tekstui. 
Jį priėmus visame tekste reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Tikra piliečių iniciatyva pagal apibrėžimą turėtų būti dalyvaujamosios demokratijos 
priemonė, kuria gali pasinaudoti Sąjungos piliečiai, o ne juridiniai asmenys. Todėl 
organizatoriai gali būti tik piliečiai (fiziniai asmenys). Organizatoriai turėtų sudaryti piliečių 
komitetą, kad galėtų pradėti iniciatyvą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimai organizatoriui ir 
pasirašiusiesiems

Reikalavimai organizatoriams  ir 
pasirašiusiesiems

Or. en

Pagrindimas

Piliečių iniciatyvą turėtų pradėti piliečių komitetas, kurį sudaro fiziniai asmenys turintys 
Sąjungos pilietybę. Taigi reikia atitinkamai pakeisti antraštę.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Organizatoriai  turi būti Sąjungos 
piliečiai ir būti tokio amžiaus, kad galėtų 
balsuoti Europos rinkimuose.

Jeigu organizatorius yra juridinis asmuo 
arba organizacija, jis (ji) turi būti 
įsteigtas (-a) valstybėje narėje. Teisinio 
subjektiškumo neturinčios organizacijos 
pagal galiojančius nacionalinės teisės 
aktus turi atstovus, kurie jų vardu gali 
prisiimti teisinius įsipareigojimus ir 
atsakomybę.

Or. en

Pagrindimas

Daugiskaita naudojama remiantis 3 straipsnio 1a dalimi (nauja). Išbraukti būtina, kadangi 
organizatoriais gali būti tik fiziniai asmenys.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Organizatoriai sudaro piliečių 
komitetą mažiausiai iš septynių asmenų, 
kurie gyvena mažiausiai septyniose 
valstybėse narėse. 
Organizatoriai paskiria vieną atstovą ir 
vieną pavaduotoją, kurie visos procedūros 
metu palaiko ryšius tarp piliečių komiteto 
ir Europos Sąjungos institucijų ir yra 
įgalioti kalbėti ir veikti piliečių komiteto 
vardu.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant padėti kelti Europos masto klausimus, skatinti svarstyti šiuos klausimus ir rinkti 
parašus visoje Sąjungoje, iniciatyvą turėtų pasiūlyti nustatytas skaičius piliečių, kurie turėtų 
sudaryti piliečių komitetą. Komitetas turėtų laikytis vieningos pozicijos, todėl būtina paskirti 
atstovą ryšiams ir jo pavaduotoją.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, 
pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ir 
tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti 
Europos rinkimuose.

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, 
pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ir 
bent 16 metų amžiaus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti jaunus Europos piliečius kurti Sąjungos ateitį ir dalyvauti demokratiniame 
Sąjungos gyvenime, būtų geriau nustatyti žemiausią amžiaus ribą, o ne remtis amžiumi, kurio 
sulaukus daugumoje valstybių narių galima balsuoti arba amžiaus riba, kuri nustatyta 
piliečių komiteto nariams.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Prieš pradėdami iš pasirašiusiųjų rinkti 
pritarimo pasiūlytai iniciatyvai 
pareiškimus, organizatoriai turi ją 
užregistruoti Komisijoje ir pateikti 
II priede nurodytą informaciją, visų pirma 
apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą 
ir tikslus.

Organizatoriai trečioje pastraipoje 
nurodytam registrui ir tam tikrais atvejais 
savo interneto svetainėje turi nuolat 
pateikti atnaujintą informaciją apie šios 
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iniciatyvos paramos ir finansavimo 
šaltinius.

Informacija pateikiama viena iš oficialiųjų 
Sąjungos kalbų Komisijos tam skirtame 
internetiniame registre (toliau – registras).

Informacija pateikiama viena ar daugiau
oficialiųjų Sąjungos kalbų Komisijos tam 
skirtame internetiniame registre (toliau –
registras). Vėliau norint įtraukti į registrą 
informacija gali būti pateikiama kita 
oficialia kalba, nei ta (tomis) kalba (-
omis), kuria (-iomis) ji buvo pateikta iš 
pradžių.

Organizatoriai atsakingi už iniciatyvos 
vertimą į kitas oficialias Sąjungos kalbas.

Or. en

Pagrindimas

Iniciatyva turėtų būti išversta, kadangi piliečių komitetą sudarys asmenys iš skirtingų 
valstybių narių ir parašai turės būti renkami mažiausiai penktadalyje valstybių narių.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jei patvirtinama, kad siūloma 
iniciatyva pagal šį reglamentą gali būti 
laikoma piliečių iniciatyva, Komisija ją 
užregistruoja suteikdama unikalų 
registracijos numerį ir nusiunčia 
organizatoriams patvirtinimą.

Or. en

Pagrindimas

Registruoti iniciatyvą galėtų būti atsisakoma tik tais atvejais, jei atitinkama iniciatyva nėra 
piliečių iniciatyva. Tokie atvejai apibrėžti Sutartyse ir šiame reglamente.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija užregistruoja pasiūlytą 
iniciatyvą per du mėnesius nuo jos 
gavimo, jei iniciatyva tenkina šias 
sąlygas:

a) sudarytas piliečių komitetas ir paskirti 
atstovai ryšiams;

b) siūlomos iniciatyvos pavadinimo, 
turinio ir tikslų variantai visomis 
kalbomis akivaizdžiai ir reikšmingai 
nesiskiria;

c) iniciatyva akivaizdžiai neviršija pagal 
Sutartis Komisijai suteiktų įgaliojimų 
pateikti pasiūlymą dėl reikalaujamo teisės 
akto taikymo srities ribos;

d) siūloma iniciatyva nėra aiškiai 
siekiama piktnaudžiauti, ji nėra 
akivaizdžiai tuščia ar nepagrįsta;

e) siūloma iniciatyva akivaizdžiai 
neprieštarauja Sąjungos vertybėms, 
nustatytoms pagal Europos Sąjungos 
sutarties 2 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the 
rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and 
the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be 
denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if 
it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, 
letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear 
from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore 
should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess 
right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above 
criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the 
proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a 
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decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is 
a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the 
decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a 
thorough evaluation of the issue.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija atsisako registruoti 
iniciatyvą, jei neįvykdytos 3 dalyje 
nurodytos sąlygos.
Komisija imasi visų jos nuomone tinkamų 
priemonių siekdama įtikinti 
organizatorius, kad sprendimą dėl 
registravimo ji priėmė visiškai 
atsižvelgdama į Sutarčių turinį ir prasmę, 
nepažeisdama savo vėlesnio sprendimo 
dėl reikalavimo esmės.
Jei Komisija atsisako registruoti 
iniciatyvą, ji praneša organizatoriams 
apie tokio atsisakymo priežastis ir apie 
visas galimas teismines  ir neteismines 
teisės gynimo priemones, kurių jie gali 
imtis.

Or. en

Pagrindimas

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant 
to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in 
the translations prepared by the organisers. 

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that 
decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission 
which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. 
The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the 
Commission's decision if they deem it necessary.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas 
piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai 
prieštarauja Sąjungos vertybėms.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. kitus 4 straipsnio pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Organizatoriai gali atsiimti 
užregistruotą  iniciatyvą bet kuriuo 
momentu iki pritarimo pareiškimų 
pateikimo pagal 9 straipsnį. Jei iniciatyva 
atsiimama, į registrą įrašoma atitinkama 
nuoroda.

Or. en

Pagrindimas

Piliečių komitetas turėtų galėti laisvai atsiimti iniciatyvą, jei mano, kad neverta tęsti parašų 
rinkimą ar tiesiog dėl kokių nors priežasčių nebeketina tęsti savo veiklos. Vis dėlto, po 
pritarimo pareiškimų pateikimo tokios galimybės turėtų nebelikti, kadangi valstybės narės 
išleido mokesčių mokėtojų pinigus tikrindamos parašus.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu galima naudoti tik tas pritarimo 
pareiškimų formas, kurios atitinka 
III priede pateiktą modelį. Prieš
pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti 
pritarimo pareiškimus, organizatorius
užpildo III priede nurodytas formas.
Formose pateikiama informacija atitinka 
registre nurodytą informaciją.

Šiuo tikslu galima naudoti tik registruotus
pritarimo pareiškimų formų, kurios atitinka 
III priede pateiktą modelį, kalbų variantus.
Prieš pradėdami iš pasirašiusiųjų rinkti 
pritarimo pareiškimus, organizatoriai
užpildo III priede nurodytas formas.
Formose pateikiama informacija atitinka 
registre nurodytą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Pagal III priedą pasirašantieji turėtų nurodyti šią informaciją: pavardę, nuolatinės 
gyvenamosios vietos adresą, gimimo datą ir vietą, pilietybę, pasirašymo datą. Parašams 
rinkti turėtų būti naudojamos tik registruoti formų įvairiomis kalbomis variantai, kitaip 
pasitaikius vertimo klaidai negalima užtikrinti, kad parašai renkami tai pačiai iniciatyvai 
paremti.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po 
pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos 
ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių.

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po 
pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos 
ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių.

Šio laikotarpio pabaigoje registre 
nurodoma, kad laikotarpis baigėsi ir 
prireikus – kad Komisija nustatė, jog 
nebuvo pateikta reikalingų pritarimo 
pareiškimų.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti laikomasi parašų rinkimo termino. Jei per nustatytą laikotarpį nesurinktas 
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reikalingas parašų skaičius, iniciatyva nėra sėkminga; taigi ji turėtų būti išbraukta iš 
registro, į kurį įtraukiamos tik vykstančios iniciatyvos.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti 
pritarimo pareiškimus, organizatorius
užtikrina, kad tuo tikslu naudojama 
internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistema atitinka 4 dalies nuostatas. 
Organizatorius bet kuriuo metu gali 
paprašyti atitinkamos kompetentingos 
valstybės narės institucijos, kuriose yra ar 
bus saugomi surinkti duomenys, patvirtinti, 
kad internetinė pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistema atitinka tas nuostatas. Bet 
kokiu atveju organizatorius tokio 
patvirtinimo prašo prieš pateikdamas
pritarimo pareiškimus patikrinti, kaip 
nustatyta 9 straipsnyje.

2. Prieš pradėdami iš pasirašiusiųjų rinkti 
pritarimo pareiškimus, organizatoriai
užtikrina, kad tuo tikslu naudojama 
internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistema atitinka 4 dalies nuostatas. 
Organizatoriai bet kuriuo metu gali 
paprašyti atitinkamos kompetentingos 
valstybės narės institucijos, kuriose yra ar 
bus saugomi surinkti duomenys, patvirtinti, 
kad internetinė pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistema atitinka tas nuostatas. Bet 
kokiu atveju organizatoriai tokio 
patvirtinimo prašo prieš pradėdami rinkti
pritarimo pareiškimus.

Šiuo tikslu išduoto patvirtinimo kopiją 
organizatorius viešai paskelbia interneto 
svetainėje, kurioje pateikiama internetinė 
pritarimo pareiškimų rinkimo sistema.
Per šešiems mėnesiams po šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija užtikrina galimybę 
naudotis atvirąja programine įranga, 
turinčia šio reglamento nuostatoms dėl 
internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistemų įgyvendinti būtinas technines ir 
saugumo charakteristikas. 
Organizatoriams turi būti suteikta 
galimybė nemokamai naudotis šia 
programine įranga.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų padėti rinkti parašus internetu sudarydama galimybę naudoti atvirąją 
programinę įrangą. Būtų tikslingiau prašyti patvirtinti internetines pritarimo pareiškimų 
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rinkimo sistemas prieš pradedant rinkti parašus, o ne juos surinkus. Be to, patvirtinimas 
turėtų būti skelbiamas viešai interneto svetainėje, kad piliečiai žinotų, jog jie gali pasitikėti 
šia sistema.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b. kad būtų galima patikrinti asmens 
tapatybę;

b. kad būtų galima patikrinti, ar kiekvienas 
asmuo pateikė tik vieną pritarimo 
pareiškimą;

Or. en

Pagrindimas

Norint patikrinti pritarimo pareiškimų autentiškumą nebūtina tikrinti asmens tapatybės. 
Pakanka patikrinti, ar asmuo turi teisę pasirašyti ir ar jis pasirašė tik vieną kartą. Ar vienas 
asmuo pasirašė tik vieną kartą turėtų būti patikrinta ir renkant parašus internetu.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d. sistema galėtų sukurti atskirus pritarimo 
pareiškimus tokia forma, kuri atitiktų 
III priede pateiktą modelį, kad valstybės 
narės galėtų vykdyti kontrolę pagal 
9 straipsnio 2 dalį.

d. sistema galėtų sukurti pritarimo 
pareiškimus tokia forma, kuri atitiktų 
III priede pateiktą modelį, kad valstybės 
narės galėtų vykdyti kontrolę pagal 
9 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Internete naudojami pritarimo pareiškimai (žr. III priedą) taip pat galėtų būti pateikiami 
sąrašo forma.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per 12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija priima 4 dalies 
įgyvendinimui skirtas technines 
specifikacijas pagal 19 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą reguliavimo tvarką.

5. Per 6 mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija deleguotais aktais 
patvirtina internetinės pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemos  technines 
specifikacijas.

Or. en

Pagrindimas

Techninės specifikacijos turėtų būti tvirtinamos priimant deleguotus, o ne įgyvendinimo aktus.  
Terminas keičiamas norint suderinti du skirtingus terminus, taikomus po reglamento 
įsigaliojimo.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą yra kilę 
iš bent trečdalio valstybių narių.

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą yra kilę 
iš bent penktadalio valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

Norint padėti piliečiams pradėti iniciatyvą ir sudaryti galimybes taikyti paprastesnę ir 
lengvesnę procedūrą, derėtų nustatyti žemesnę ribą.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Trečdalyje valstybių narių pasirašiusiųjų 
skaičius atitinka bent jau minimalų I priede 

2. Penktadalyje valstybių narių 
pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau 



PE445.836v02-00 28/48 PR\837295LT.doc

LT

nurodytų piliečių skaičių. minimalų I priede nurodytų piliečių 
skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Norint padėti piliečiams pradėti iniciatyvą ir sudaryti galimybes taikyti paprastesnę ir 
lengvesnę procedūrą, derėtų nustatyti žemesnę ribą.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos 
valstybės narės, kuri išdavė jų pritarimo 
pareiškime nurodytą asmens tapatybės 
dokumentą.

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos 
valstybės narės, kurioje yra jų nuolatinė 
gyvenamoji vieta.

Pasirašiusieji, kurių nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje, 
laikomi kilusiais iš tos valstybės narės, 
kurios pilietybę jie turi.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti reikalaujama, kad pasirašantieji iš visos Europos nurodytų tapatybės 
dokumentą, nes kai kuriose šalyse tai gali turėti atgrasantį poveikį. Tačiau turėtų būti 
nurodomas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas ir pagal šį adresą turėtų būti 
sprendžiama iš kur kilę pasirašantieji. Tuo atveju, kai pasirašiusiųjų nuolatinė gyvenamoji 
vieta yra trečiojoje šalyje, jie turėtų būti laikomi kilusiais iš tos valstybės narės, kurios 
pilietybę jie turi.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis
Sprendimas dėl pasiūlytos piliečių 

Išbraukta.
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iniciatyvos priimtinumo
1. Iš pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trijų 
valstybių narių, surinkęs reikalingus 
300 000 pritarimo pareiškimų pagal 
5 straipsnį, organizatorius pateikia 
Komisijai prašymą priimti sprendimą dėl 
pasiūlytos piliečių iniciatyvos 
priimtinumo. Šiuo tikslu organizatorius 
naudoja V priede pateiktą formą.
2. Komisija per du mėnesius nuo 1 dalyje 
paminėto prašymo gavimo priima 
sprendimą dėl priimtinumo. Pasiūlyta 
piliečių iniciatyva laikoma priimtina, jei ji 
atitinka tokias sąlygas:
a. ji susijusi su klausimu, dėl kurio 
Sutartims įgyvendinti galima priimti 
Sąjungos teisės aktą; taip pat
b. ja neviršijami Komisijos įgaliojimai 
pateikti pasiūlymą.
3. Apie 2 dalyje paminėtą sprendimą 
pranešama pasiūlytos piliečių iniciatyvos 
organizatoriui ir jis viešai paskelbiamas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4 straipsnio pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iš pasirašiusiųjų surinkęs reikalingus 
pritarimo pareiškimus pagal 5 ir 
7 straipsnius ir tuo atveju, jei Komisija 
nusprendė, kad pasiūlyta piliečių 
iniciatyva priimtina pagal 8 straipsnį, 

1. Iš pasirašiusiųjų surinkę reikalingus 
pritarimo pareiškimus pagal 5 ir 
7 straipsnius, organizatoriai pateikia 
pritarimo pareiškimus popierine arba 
elektronine forma atitinkamoms 
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organizatorius pateikia pritarimo 
pareiškimus popierine arba elektronine 
forma atitinkamoms 14 straipsnyje 
nurodytoms kompetentingoms 
institucijoms patikrinti ir patvirtinti. Šiuo 
tikslu organizatorius naudoja VI priede 
pateiktą formą.

14 straipsnyje nurodytoms 
kompetentingoms institucijoms patikrinti ir 
patvirtinti. Šiuo tikslu organizatoriai
naudoja VI priede pateiktą formą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4 straipsnio pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatorius pritarimo pareiškimus 
pateikia valstybei narei, kuri išdavė 
formoje nurodytą asmens tapatybės 
dokumentą.

Organizatoriai pritarimo pareiškimus 
pateikia valstybei narei, kuri yra
pasirašiusiųjų nuolatinė gyvenamoji vieta 
arba, jei pasirašiusiųjų nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje, 
valstybei narei, kurios pilietybę šis asmuo 
turi.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti reikalaujama, kad pasirašantieji iš visos Europos nurodytų tapatybės 
dokumentą, nes kai kuriose šalyse tai gali turėti atgrasantį poveikį. Tačiau turėtų būti 
nurodomas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas ir pagal šį adresą turėtų būti 
sprendžiama iš kur kilę pasirašantieji. Jei asmenys nuolat gyvena trečiojoje šalyje, turėtų būti 
taikomas pilietybės kriterijus.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos per ne 2. Kompetentingos institucijos per ne 
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daugiau kaip tris mėnesius tinkamai 
patikrina pritarimo pareiškimus ir 
organizatoriui išduoda sertifikatą pagal 
VII priede pateiktą modelį, kuriuo 
patvirtinamas iš tos valstybės narės gautų 
galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

daugiau kaip tris mėnesius tinkamai 
patikrina pritarimo pareiškimus ir 
organizatoriui išduoda sertifikatą pagal 
VII priede pateiktą modelį, kuriuo 
patvirtinamas iš tos valstybės narės gautų 
galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

Nereikalaujama nustatyti parašų 
autentiškumą.

Or. en

Pagrindimas

Norint patikrinti pritarimo pareiškimų autentiškumą nebūtina tikrinti asmens tapatybės. 
Pakanka patikrinti, ar asmuo turi teisę pasirašyti ir ar jis pasirašė tik vieną kartą.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatorius, gavęs 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus sertifikatus, gali pateikti piliečių 
iniciatyvą Komisijai, jeigu laikomasi visų 
šiame reglamente nustatytų atitinkamų 
procedūrų ir reikalavimų.

Organizatoriai, gavę 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus sertifikatus, gali piliečių 
iniciatyvą kartu su informacija apie gautą 
iniciatyvos finansavimą ir paramą jai 
pateikti Komisijai, jeigu laikomasi visų 
šiame reglamente nustatytų atitinkamų 
procedūrų ir reikalavimų.

Komisija deleguotais aktais nustato iš 
fizinių asmenų gautos paramos ir 
finansavimo sumą, kurią viršijus 
privaloma teikti informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Piliečių komitetas turėtų užtikrinti visišką skaidrumą iniciatyvos finansavimo ir paramos 
klausimais. Būtų per didelė administracinė našta organizatoriams ir netgi nerealu būtų 
reikalauti, kad jie pateiktų išsamią informaciją apie kiekvieną fizinių asmenų auką, nepaisant 
sumos dydžio. Komisija turėtų nustatyti šią sumą priimdama deleguotus aktus.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, gavusi piliečių iniciatyvą 
pagal 10 straipsnį:

1. Komisija, gavusi piliečių iniciatyvą 
pagal 10 straipsnį:

a. nedelsdama paskelbia piliečių iniciatyvą 
savo svetainėje;

a. nedelsdama paskelbia piliečių iniciatyvą 
savo svetainėje;
ab. atitinkamai priima organizatorius, kad 
jie galėtų išsamiai paaiškinti iniciatyvoje 
keliamus klausimus, ir surengia, prireikus 
kartu su kitomis ES institucijomis ar 
įstaigomis, viešąjį klausymą iniciatyvos 
tema;

b. išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per 4 
mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame 
pateikia savo išvadas dėl iniciatyvos, 
nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina 
imtis ir dėl kokių priežasčių.

b. per tris mėnesius paskelbia pranešimą, 
kuriame pateikia savo galutines teisines ir 
politines išvadas dėl iniciatyvos, nurodo, 
kokių veiksmų prireikus ketina imtis ar 
neketina jų imtis ir dėl kokių priežasčių.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų padaryti teisines ir politines išvadas dėl iniciatyvos. Pranešime turėtų būti 
pateiktos dvejopo pobūdžio išvados. Terminas keičiamas siekiant suderinti su naujojo 
pagrindų susitarimo rezultatais. Taip pat žr. 17 konstatuojamosios dalies pagrindimą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Apie 1 dalies b punkte paminėtą 
pranešimą pranešama organizatoriams ir 
Europos Parlamentui bei Tarybai ir jis 
paskelbiamas viešai.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatorius sunaikina visus gautus 
pritarimo konkrečiai piliečių iniciatyvai 
pareiškimus ir jų kopijas praėjus ne 
daugiau kaip mėnesiui nuo iniciatyvos 
pateikimo Komisijai pagal 10 straipsnį 
arba ne daugiau kaip 18 mėnesių nuo 
pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos 
dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra 
ankstesnė.

Jei dėl iniciatyvos procedūros 
nesibylinėjama, organizatorius sunaikina 
visus gautus pritarimo konkrečiai piliečių 
iniciatyvai pareiškimus ir jų kopijas praėjus 
ne daugiau kaip dviems mėnesiams nuo
11 straipsnio 1 dalies b punkte minimo 
Komisijos pranešimo paskelbimo dienos. 
Bylinėjimosi atveju, jie sunaikinami 
praėjus vienam mėnesius po bylos 
pabaigimo. Išskyrus tuos atvejus, kai 
valstybių narių kompetentingos 
institucijos dar nebaigė pritarimo 
pareiškimų tikrinimo, tokie pareiškimai 
taip pat sunaikinami, jei pasiūlyta piliečių 
iniciatyva nebuvo pateikta Komisijai per 
18 mėnesių nuo jos registracijos dienos.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti atsižvelgiama į tai, jog šių dokumentų gali prireikti galimam 
bylinėjimuisi.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija sunaikina visus 
pritarimo pareiškimus ir jų kopijas, kurias 
ji gavo tam, kad atliktų patikrinimą pagal 9 
straipsnio 2 dalį, praėjus ne daugiau kaip 

Kompetentinga institucija sunaikina visus 
pritarimo pareiškimus ir jų kopijas, kurias 
ji gavo tam, kad atliktų patikrinimą pagal 9 
straipsnio 2 dalį, praėjus ne daugiau kaip 
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mėnesiui nuo sertifikato pagal tuos 
pareiškimus išdavimo.

dviem mėnesiams nuo sertifikato pagal 
tuos pareiškimus išdavimo. Bylinėjimosi 
atveju, jie sunaikinami praėjus vienam 
mėnesius po bylos pabaigimo.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pirmesnį pagrindimą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje gyvenančius ar įsisteigusius
organizatorius už šio reglamento 
pažeidimus būtų galima patraukti civilinėn 
ar baudžiamojon atsakomybėn, visų pirma 
už:

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje gyvenančius organizatorius už 
šio reglamento pažeidimus būtų galima 
patraukti civilinėn ar baudžiamojon 
atsakomybėn, visų pirma už:

Or. en

Pagrindimas

Organizatoriai gali būti tik fiziniais asmenys.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedų keitimas Deleguoti teisės aktai
Komisija pagal 16, 17 ir 18 straipsnius 
deleguotaisiais teisės aktais gali priimti šio 
reglamento priedų pakeitimus.

Komisija pagal 16, 17 ir 18 straipsnius 
deleguotaisiais teisės aktais gali priimti: 

– internetinių pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistemų technines specifikacijas 
pagal 6 straipsnio 5 dalį; 
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– nuostatas dėl mažiausios paramos ir 
finansavimo sumos, kurią viršijus 
privaloma teikti informaciją pagal 
10 straipsnio pirmąją pastraipą;
– šio reglamento priedų pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus dėl visų pakeitime 
išvardytų klausimų. Taigi ir antraštė turėtų būti atitinkamai pakeista.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba 
prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto 
gali pareikšti per du mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas vienam mėnesiui.

1. Europos Parlamentas ir Taryba 
prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto 
gali pareikšti per du mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis EP taikomo horizontaliojo metodo, terminas turėtų būti ilgesnis nei 
Komisijos pasiūlytas.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis
Komitetas

Išbraukta.

1. Įgyvendinti 6 straipsnio 5 dalį Komisijai 
padeda komitetas.
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2. Jei yra nuoroda 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 numatytas laikotarpis yra trys 
mėnesiai.

Or. en

Pagrindimas

Internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų techninės specifikacijos turėtų būti 
tvirtinamos priimant deleguotus aktus;  taigi, nuostata dėl įgyvendinimo įgaliojimų 
nebereikalinga.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis
Pagalba

1. Komisija parengia ir nuolat atnaujina 
išsamias ir vartotojui lengvai 
suprantamas piliečių iniciatyvos gaires.
2. Norėdama suteikti paramą 
organizatoriams ir užmegzti su jais 
dialogą jau pradiniame procedūros etape 
Komisija įsteigia pagalbos tarnybą.
Pareikalavus, Komisija informuoja 
piliečių iniciatyvos organizatorius apie 
einamuosius ar planuojamus teisėkūros 
projektus, susijusius su šios iniciatyvos 
iškeltais reikalavimais ir apie jau 
įregistruotas piliečių iniciatyvas, kurios 
visiškai arba iš dalies iškelia tą patį 
reikalavimą.

Or. en

Pagrindimas

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well 
informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a 
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user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural 
reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue 
with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the 
Commission should help the organisers with information on current or intended legislative 
proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the 
Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter 
could enhance the European dimension of initiatives.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą. 

Praėjus trejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo ir vėliau kas treji 
metai Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą, kurioje ypač didelį 
dėmesį skiria pritarimo pareiškimų 
rinkimo internetu sistemoms ir skaidrumo 
reikalavimų, susijusių su iniciatyvų 
finansavimu, taikymui, taip pat, prireikus, 
pateikia teisėkūros pasiūlymą dėl šio 
reglamento keitimo iš dalies.

Or. en

Pagrindimas

Pirmasis reglamento persvarstymas turėtų vykti anksčiau, nei tai numatė Komisija. Vėliau 
persvarstymus reikėtų atlikti nuolat siekiant įvertinti šios svarbios dalyvaujamosios 
demokratijos priemonės veikimą. Atliekant persvarstymą visų pirma turėtų būti analizuojama 
pareiškimų rinkimo internetu sistemų naudojimo ir skaidrumo reikalavimų taikymo patirtis ir 
siūloma, kaip būtų galima juos pagerinti. Prireikus Komisija turėtų pateikti teisės aktos 
pasiūlymą, kuriame būtų atsižvelgiama į šią patirtį.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 

Šis reglamentas įsigalioja pirmą mėnesio, 
einančio po jo paskelbimo Europos 
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oficialiajame leidinyje. Sąjungos oficialiajame leidinyje, dieną.
Jis pradedamas taikyti praėjus šešiems 
mėnesiams nuo jo įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas
Komisijos siūlomas tekstas

Informacija, kurią reikia pateikti registruojant pasiūlytą piliečių iniciatyvą
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, dėl kurio Komisija raginama imtis veiksmų, tikslų aprašas (ne daugiau 
kaip 500 ženklų);

4. sutarčių teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija galėtų veikti;
5. organizatoriaus arba teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija)

vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas;
7. visi finansavimo ir paramos pasiūlytai iniciatyvai šaltiniai registracijos metu.

Daugiau informacijos apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą, tikslus ir priežastis 
organizatoriai gali pateikti priede. Jei nori, jie taip pat gali pateikti teisės akto projekto tekstą.
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Parlamento pakeitimas

Informacija apie pasiūlytą piliečių iniciatyvą, kurią reikia pateikti 
Komisijos registrui pateikiama tokia informacija:

1. pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas (ne daugiau kaip 100 ženklų);
2. iniciatyvos objektas (ne daugiau kaip 200 ženklų);

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

4. Sutarties nuostata, kurią organizatoriai laiko svarbia siūlomai iniciatyvai;
5. organizatorių ir atstovų ryšiams vardai ir pavardės, adresai ir el. pašto adresai;
7. visi pasiūlytos iniciatyvos paramos ir finansavimo šaltiniai registracijos metu.
Daugiau informacijos apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą, tikslus ir priežastis 
organizatoriai gali pateikti priede. Jei nori, jie taip pat gali pateikti teisės akto projekto tekstą.

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai reikalingi pakeitus dėstomąją dalį. Reikėtų pakeisti antraštę ir pavadinimą, 
kadangi 4 straipsnyje iš esmės keičiamas registracijos pobūdis ir procedūra. Todėl antraštė 
gali klaidinti, nes registruojant reikia pateikti daugiau informacijos, negu išvardinta priede, 
t. y., kad iniciatyva neprieštarauja Sąjungos vertybėms ir kt. Be to, atsisakymo registruoti 
priežastys išvardytos 4 straipsnyje. Priede neturėtų būti nurodytos šios sąlygos.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas
Komisijos siūlomas tekstas

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 aiškesnė) (ne daugiau kaip 200 ženklų)
3. Pagrindinių pasiūlytos piliečių iniciatyvos tikslų aprašymas*: (ne daugiau kaip 500 ženklų)
4. Organizatoriaus vardas ir pavardė bei adresas*:
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5. Pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė: 

3 langelis: (įrašo pasirašantysis)
1. Pasirašančiojo vardas ir pavardė:

Vardas*:………………………Pavardė*:
2. Adresas:

Gatvė:
Pašto indeksas: Miestas*:
Valstybė*:

3. El. paštas:
4. Gimimo data ir vieta*:

Gimimo data: Vieta ir valstybė:
5. Pilietybė*:
6. Asmens identifikavimo numeris*:

Identifikavimo numerio / asmens tapatybės dokumento rūšis*:
Nacionalinė asmens tapatybės kortelė: Pasas: Socialinio draudimo numeris: 
Identifikavimo numerį / asmens tapatybės dokumentą išdavusi valstybė narė*: 

7. Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai
pritariau tik vieną kartą*.
Data ir pasirašiusiojo parašas*: ………..

*: privalomi laukeliai
: jei forma pateikta elektroniniu būdu, parašo nereikia
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Parlamento pakeitimas

Pritarimo pareiškimo forma
1 langelis: (įrašo organizatoriai)
1. Komisijos registracijos Nr.:
2. Registracijos data:
3. Komisijos registre paskelbtos pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas:

2 langelis: (įrašo organizatoriai)
1. Pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas: (ne daugiau kaip 100 ženklų)
2. Objektas: (tema turi būti kiek įmanoma aiškesnė) (ne daugiau kaip 200 ženklų)
3. Pagrindinių pasiūlytos piliečių iniciatyvos tikslų aprašymas*: (ne daugiau kaip 500 ženklų)
4. Organizatorių vardai, pavardės ir adresai:
4a.         Atstovų ryšiams pavardės ir adresai:
5. Pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė*: 

3 langelis: (įrašo pasirašantieji)
Vardas ir 
pavardė

Nuolatinės 
gyvenamosios 
vietos adresas

Gimimo data ir 
vieta

Pilietybė Pasirašymo 
data

Parašas

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

______
* Jei yra.
: jei forma pateikta elektroniniu būdu, parašo nereikia

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai reikalingi pakeitus dėstomąją dalį. Formoje turėtų būti kelios eilutės parašams 
rinkti, nes paprastai parašai renkami tokiu būdu.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedas
Komisijos siūlomas tekstas
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Prašymo priimti sprendimą dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos priimtinumo forma
1. Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:
2. Komisijos registracijos Nr.*:
3. Registracijos data*:
4. Gautų pritarimo pareiškimų skaičius*: 
5. Pasirašiusiųjų kiekvienoje iš valstybių narių skaičius*:

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

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

6. Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga.

Data ir organizatoriaus parašas*: 
*: privalomi laukeliai

Parlamento pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

8 straipsnis išbraukiamas.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedas
Komisijos siūlomas tekstas

Pritarimo pareiškimų teikimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms forma 
1. Organizatoriaus arba teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija)

vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas*:

2. Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:
3. Komisijos registracijos Nr.*:
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4. Registracijos data*:

5. Prašymo priimti sprendimą dėl priimtinumo data*:
6. Pasirašiusiųjų, kilusių iš [valstybės narės pavadinimas], skaičius*: 
7. Priedai*: 

(Prašome pridėti visus pasirašiusiųjų, kurie nurodė tos pačios valstybės narės 
suteiktą asmens identifikavimo numerį, pritarimo pareiškimus.
Jei taikytina, pridėkite atitinkamą (-us) sertifikatą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama 
internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitiktis Reglamentui xxxx/xxxx)

8. Data ir organizatoriaus parašas*: 
*: privalomi laukeliai
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Parlamento pakeitimas

Pritarimo pareiškimų teikimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms forma 
1. Organizatorių ir atstovų ryšiams vardai ir pavardės, adresai ir el. pašto adresai*:
2. Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:

3. Komisijos registracijos Nr.*:
4. Registracijos data*:

5. Išbraukta.
6. Pasirašiusiųjų, kilusių iš [valstybės narės pavadinimas], skaičius*: 

7. Priedai*: 
(išbraukta)
(Jei taikytina, pridėkite atitinkamą (-us) sertifikatą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama 
internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitiktis Reglamentui xxxx/xxxx)

8. Data ir organizatorių parašai*:
*: privalomi laukeliai

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai reikalingi pakeitus dėstomąją dalį.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedas
Komisijos siūlomas tekstas

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 daugiau 

nei 1 milijonas)
5. Valstybių narių patvirtintas pasirašiusiųjų skaičius*:

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

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

ų skaičius

6. Organizatoriaus arba teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) 
vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas.

7. Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga.

Data ir organizatoriaus parašas*: 

8. Priedai*: 
Pridėkite visus sertifikatus

*: privalomi laukeliai
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Parlamento pakeitimas

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 daugiau 

nei 1 milijonas)
5. Valstybių narių patvirtintas pasirašiusiųjų skaičius*:

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

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

Pasirašiusiųj
ų skaičius

6. Organizatorių ir atstovų ryšiams vardai ir pavardės, adresai ir el. pašto adresai*.

7. Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga.

Data ir organizatorių parašai*:
8. Priedai*: 

Pridėkite visus sertifikatus
*: privalomi laukeliai

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai reikalingi pakeitus dėstomąją dalį.



PR\837295LT.doc 47/48 PE445.836v02-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos piliečių iniciatyva bus svarbi priemonė teminėms gairėms nustatyti. Iniciatyva buvo 
numatyta Sutartyje dėl Konstitucijos Europai ir vėliau Lisabonos sutartyje siekiant suteikti 
piliečiams tokių pačių politinės iniciatyvos įgaliojimų, kokiais naudojasi Ministrų taryba ir 
Europos Parlamentas.

Visų pirma buvo siekiama suteikti piliečiams galimybę būti išgirstiems ir atkreipti Europos 
institucijų dėmesį į kai kuriuos svarbius klausimus. Tai gali būti sunkumai, kuriuos jie patiria 
savo kasdieniame gyvenime ir į kuriuos, jų nuomone, kreipiamas nepakankamas dėmesys ar 
kurių atžvilgiu teikiama nepakankama profsąjungų, politinių institucijų ar kitų įstaigų, su 
kuriomis institucijos įprastai palaiko ryšius, parama. Taikant iniciatyvą atsiras tiesioginis 
piliečių ir institucijų ryšys, bus mažinamas tarp jų esantis atotrūkis ir užtikrinama, kad ES 
institucijos spręs konkrečias piliečiams svarbias problemas.

Kitas Europos piliečių iniciatyvos tikslas – skatinti aktyvesnes tarptautines diskusijas ES. Štai 
kodėl pranešėjas siūlo, kad Europos piliečių iniciatyvos organizatoriai telktųsi į piliečių 
komitetą, kurį sudarytų asmenys iš skirtingų valstybių narių. Tai užtikrintų, kad būtų keliami 
tikrai Europos masto klausimai ir nuo pat pradžių tai padėtų rinkti parašus.

Europos Parlamentas galės padėti siekti šių tikslų visomis turimomis priemonėmis 
paremdamas pasirinktas piliečių iniciatyvas, pavyzdžiui, organizuodamas viešuosius 
klausymus ar priimdamas rezoliucijas.

Piliečių iniciatyva galės būti sėkminga tik tuomet, jei reglamentas bus pritaikytas piliečiams ir 
jame nebus numatyta apsunkinančių reikalavimų, kurie keltų organizatorių nusivylimą. 
Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas dirbo siekdamas užtikrinti, kad priemonę būtų galima 
lengviau naudoti ir kad piliečiai nebūtų prašomi pasirašyti iniciatyvų, kurios gali vėliau 
pasirodyti nepriimtinos.

Piliečiai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kartu su Piliečių iniciatyva, kaip ir atsiradus 
kiekvienai naujai teisei, atsir anda  poreikis laikytis tam tikrų reikalavimų, pvz., 
administracinių reikalavimų, ir, be kita ko, gerbti pagrindines ES vertybes. Tai užtikrintų 
iniciatyvos patikimumą ir jos veiksmingumą, kurie svarbūs jos sėkmei. 

Todėl būtina užtikrinti, kad vykdant iniciatyvą būtų laikomasi ES duomenų apsaugos 
reikalavimų ir kad iniciatyvos vykdymo procesas būtų visiškai skaidrus nuo pat pradžios iki 
pabaigos. Kiekviena organizacija, asociacija ar netgi politinė partija turės galimybę paremti 
pasirinktą Europos piliečių iniciatyvą, jei jų parama bus teikiama visiškai skaidriai, taip, kad 
pasirašantieji prieš pasirinkdami, ar remti iniciatyvą, galėtų žinoti, kas yra su ja susijęs.

Norėdamas, kad būtų išvengta nusivylimo ir susierzinimo (kurie gali kilti nepasiteisinus 
dideliems lūkesčiams, susijusiems su Europos piliečių iniciatyva), pranešėjas taip pat norėtų 
pabrėžti, kad ne dėl visų priimtinų iniciatyvų Komisija pateiks pasiūlymą dėl teisės akto. Iš 
tiesų, Komisija turi išskirtinę teisėkūros iniciatyvos teisę ir tik ji nuspręs, kokių veiksmų 
reikėtų imtis atsižvelgiant į sėkmingas piliečių iniciatyvas. Žinoma, tai netrukdo kitoms ES 
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institucijoms pateikti savo nuomonę, pritariant ar prieštaraujant kuriam nors reikalavimui.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas, į kurį pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį, yra tai, 
kad Europos piliečių iniciatyva – tai nauja Europos masto dalyvaujamosios demokratijos 
priemonė. Taigi gali būti, kad šis reglamentas turės trūkumų, ir jį taikant Europos lygio 
sprendimus priimantiems asmenims kils naujų problemų. Todėl jis prašo, kad Komisija kas 
treji metai pateiktų šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą ir prireikus siūlytų persvarstyti 
reglamentą.


