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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl dalinio Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimo dėl Europos piliečių 
iniciatyvos įgyvendinimo
(2011/2302(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymus dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimo B7-0539/2011 ir B7-
0732/2011,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211 ir 212 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. primena, kad šie pakeitimai įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną;

3. ragina už piliečių iniciatyvą atsakingą Europos Parlamento Pirmininko pavaduotoją, 
Komitetų pirmininkų sueigos pirmininką ir šio pranešimo pranešėją, kartu su Pirmininkų 
sueigos paskirtų kitų frakcijų atstovais, suderinti su Komisija 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos1

taikymo nuostatas, t. y. suderinti, kaip šios dvi institucijos bendradarbiaus organizuojant ir 
rengiant viešus svarstymus, taip pat nuspręsti, kaip bus padengiamos su tuo susijusios 
išlaidos; prašo, kad šios nuostatos būtų apibrėžtos tarpinstituciniame susitarime, kuris 
galėtų būti įtrauktas į Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių 
per kitą jo svarstymą; yra pasirengęs padengti salių įrengimo ir vertėjų žodžiu samdymo 
viešiems svarstymams išlaidas, jeigu Komisija sutinka padengti dalyvių kelionės ir 
dienpinigių išlaidas;

4. ragina Biurą ir Generalinį sekretorių imtis tinkamų priemonių, siekiant už piliečių 
iniciatyvą atsakingam Pirmininko pavaduotojui suteikti reikalingą paramą, kad jis galėtų 
vykdyti jam šiuo daliniu Darbo tvarkos taisyklių pakeitimu skirtas pareigas, ypač 
susijusias su vieno langelio principo taikymu;

5. mano, kad reikėtų raginti EP narius dalyvauti svarstymuose dėl piliečių iniciatyvų,

6. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 OL L 65, 2011 3 11, p. 1.
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Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
197 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

197a straipsnis
Viešas svarstymas dėl piliečių iniciatyvos

1. Už piliečių iniciatyvą atsakingas 
Parlamento Pirmininko pavaduotojas 
Pirmininko vardu užtikrina, kad 
sprendžiant klausimus, susijusius su 
pilietine iniciatyva, bendradarbiaus su 
piliečiais, atstovaujamosiomis 
asociacijomis ir pilietine visuomene.
2. Komitetų pirmininkų sueiga užtikrina 
viešų svarstymų, numatytų pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos, 
koordinavimą. Ji užtikrina, kad 
bendradarbiaus su Komisija ir prireikus 
su kitomis Sąjungos institucijomis ir 
įstaigomis, kad vieši svarstymai būtų 
organizuojami ir rengiami tinkamomis 
sąlygomis ir pagal standartus.
Komitetų pirmininkų sueiga, 
nagrinėdama su viešais svarstymais 
susijusius klausimus, ragina už piliečių 
iniciatyvą atsakingą Parlamento 
Pirmininką prisijungti patariamojo balso 
teise.
3. Kai Komisija pagal Reglamento (ES) 
Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies a 
punktą paskelbia piliečių iniciatyvą 
registre, Komitetų pirmininkų sueigos 
pirmininkas:
a) remdamasis minėto reglamento 10 
straipsnio 1 dalies b punktu išnagrinėja, 
ar organizatoriai priimami tinkamu 
lygmeniu,
b) pasikonsultavęs su Komitetų 
pirmininkų sueiga nustato, kuris 
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komitetas atsakingas už viešo svarstymo 
organizavimą,
c) už peticijas atsakingo komiteto 
pirmininko prašymu gali leisti Biuro 
nariams ir šio komiteto koordinatoriams 
dalyvauti organizuojant viešą svarstymą,
d) prižiūri, kad Komisija pagal visus 
reikalavimus dalyvautų organizuojant 
viešą svarstymą, kad ji būtų tinkamai 
atstovaujama, ir
e) bendru sutarimu su atsakingo komiteto 
pirmininku nustato tinkamą datą, kada 
būtų organizuojamas viešas svarstymas, 
kuris turėtų įvykti per tris mėnesius po 
iniciatyvos pristatymo Komisijai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 211/2011 9 
straipsnį.
4. Šiems viešiems svarstymams netaikoma 
23 straipsnio 9 dalis.
5. Jeigu laikomasi 50 ar 51 straipsniuose 
nurodytų sąlygų, šios nuostatos taikomos 
mutatis mutandis. Tokiu atveju Komitetų 
pirmininkų sueiga gali pakviesti už 
piliečių iniciatyvas atsakingą Parlamento 
Pirmininko pavaduotoją pirmininkauti 
viešame svarstyme.
6. Atsakingas komitetas organizuoja viešą 
svarstymą Parlamente, prireikus su 
kitomis Sąjungos institucijomis ir 
įstaigomis, kurios taip pat gali pageidauti 
dalyvauti.
Jis ragina piliečių iniciatyvos 
organizatorius ar atstovus pristatyti 
iniciatyvą per šį svarstymą.
Visi susidomėję EP nariai galiai dalyvauti 
viešuose svarstymuose.
Prasidėjus viešam svarstymui už piliečių 
iniciatyvas atsakingas Parlamento 
Pirmininko pavaduotojas gali pateikti 
pranešimą.
7. Gavus išankstinį už piliečių iniciatyvas 
atsakingo Parlamento Pirmininko 
pavaduotojo sutikimą, viešajame 
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svarstyme dalyvauti pakviestų atstovų 
kelionės ir dienpinigių išlaidos gali būti 
padengiamos pagal Biuro parengtas 
taisykles ir pagal su Komisija suderintas 
nuostatas.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų šias nuostatas dėl svarstymų įtraukti į VII antraštinės dalies 2 skyrių, nes svarstymai 
vyksta pagal atsakingo komiteto darbo tvarką.

Pakeitimas 2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
203 a straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

203a straipsnis 203a straipsnis
Piliečių iniciatyva Piliečių iniciatyva

Jei Parlamentui pranešama, kad Komisijos 
buvo paprašyta pateikti pasiūlymą dėl 
teisės akto, vadovaujantis Europos 
Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalimi, 
Peticijų komitetas nustato, ar tai turės 
įtakos jo darbui ir, jei būtina, apie tai 
praneša peticijų, susijusių su minėtais 
klausimais, teikėjams.

Jei Parlamentui pranešama, kad Komisijos 
buvo paprašyta pateikti pasiūlymą dėl 
teisės akto, vadovaujantis Europos 
Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalimi ir 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 211/2011, už 
peticijas atsakingas komitetas nustato, ar 
tai turės įtakos jo darbui ir, jei būtina, apie 
tai praneša peticijų, susijusių su minėtais 
klausimais, teikėjams.

Piliečių iniciatyvų pasiūlymai, kurie buvo 
užregistruoti pagal Reglamento (ES) 
Nr. 211/2011 4 straipsnį, bet negalėjo būti 
pristatyti Komisijai pagal šio reglamento 9 
straipsnį, nes nebuvo laikomasi visų 
šiame reglamente nustatytų atitinkamų 
procedūrų ir reikalavimų, gali būti 
nagrinėjami už peticijas atsakingame 
komitete, jeigu šis nusprendžia, kad to 
reikia. Mutatis mutandis taikomi 201, 
202 ir 203 straipsniai.

Or. fr
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Pagrindimas

Remiantis konkrečia Peticijų komiteto patirtimi šioje srityje, reikėtų suteikti galimybę imtis 
tolesnių veiksmų politikos srityje dėl iniciatyvų, dėl kurių tai atrodo tinkama, bet iki šiol 
nesiimta.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą 2010 m. gruodžio 15 d. didele dauguma (628 
nariai balsavo už, 15 prieš, 24 susilaikė) priėmė pranešimą dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl 
piliečių iniciatyvos. Šis rezultatas aiškiai parodo, kad ES lygmeniu tvirtai sutariama dėl šios 
naujos dalyvaujamosios demokratijos priemonės.

Piliečių iniciatyva yra veiksminga priemonė, kurią piliečiai ir ES piliečiai galės naudoti 
norėdami nurodyti temas, kurias reikia įtraukti į Sąjungos darbotvarkę. Šia iniciatyva, kuri 
buvo įtraukta į Sutartį dėl Konstitucijos Europai, vėliau į Lisabonos sutartį, siekiama suteikti 
piliečiams politinės iniciatyvos teisę, kurią turi Europos Sąjungos Taryba ir Europos 
Parlamentas.

Visų pirma ja siekiama suteikti piliečiams priemonę būti išgirstiems, suteikiant jiems 
galimybę iškelti kai kuriuos juos dominančius klausimus ES institucijose. Piliečiai gali 
pateikti klausimus, susijusius su sunkumais, su kuriais jie susiduria kasdieniame gyvenime, ir 
kuriems, jų manymu, neskiriama dėmesio ar paramos. Iš tiesų šia iniciatyva bus sukurtas 
tiesioginis ryšys tarp piliečių ir institucijų, užtikrinant, kad Europos Sąjungos institucijos 
nagrinės konkrečias problemas, kurios yra svarbios piliečiams. Kitas Europos piliečių 
iniciatyvos tikslas – skatinti aktyvesnes tarpvalstybines diskusijas Sąjungoje.

Europos Parlamentas galės prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo naudodamas visas turimas 
priemones, kad palaikytų pasirinktas piliečių iniciatyvas, būtent organizuodamas viešus 
svarstymus.

Viešų svarstymų atžvilgiu, 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
dėl piliečių iniciatyvos 11 straipsnyje nustatyta, kad „Jei įvykdytos 10 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktuose nurodytos sąlygos, per 10 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą terminą 
organizatoriams suteikiama galimybė pristatyti piliečių iniciatyvą viešajame svarstyme.
Komisija ir Europos Parlamentas užtikrina, kad šis svarstymas būtų organizuojamas Europos 
Parlamente, prireikus su kitomis Sąjungos institucijomis ir įstaigomis, kurios gali pageidauti 
dalyvauti, ir kad Komisijai būtų atstovaujama atitinkamu lygmeniu.“  

Reglamentą Nr. 211/2011 bus pradedama taikyti 2012 m. balandžio 1 d. Todėl reikėtų iš 
dalies pakeisti EP darbo tvarkos taisykles sukuriant reikalingas nuostatas, kuriomis būtų 
galima naudotis organizuojant ir rengiant šiuos svarstymus.

Todėl šio pranešimo projekto pranešėja ir buvęs pranešėjas Alain Lamassoure pateikė 
pakeitimų pasiūlymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnį ir taip pradėjo dalinio 
pakeitimo procedūrą. Šis pranešimo projektas yra šios procedūros dalis.

Šiame projekte pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, visų pirma reikėtų ir būtų naudinga įgyvendinti 
vieno langelio principą, kad palengvėtų konkretus su piliečių iniciatyvoms susijęs aspektas –
informacijos mainai ir dialogas tarp piliečių, atstovaujamųjų asociacijų ir pilietinės 
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visuomenės, laikantis Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio nuostatų. Už piliečių 
iniciatyvą atsakingas Pirmininko pavaduotojas, su sąlyga, kad jam bus skiriama reikiama 
administracinė parama, užtikrins, kad tai būtų įgyvendinta. Taip pat siūlome, kad Pirmininko 
pavaduotojas pirmininkautų derybų su Europos Komisija delegacijai, siekiant nepažeisti 
Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos nuostatų, susijusių su dviejų institucijų 
bendradarbiavimu organizuojant ir rengiant svarstymus, taip pat atlyginant dėl jų susidariusias 
išlaidas. Šios nuostatos galėtų būti įtvirtintos tarpinstituciniame susitarime, kuris galėtų būti
įtrauktas į Pagrindų susitarimą dėl EP ir Komisijos santykių per kitą jo svarstymą.

Kadangi Komitetų pirmininkų sueiga nagrinėja su viešais svarstymais susijusius klausimus, 
mums atrodo logiška ir naudinga, kad ji pakviestų už piliečių iniciatyvą atsakingą Pirmininko 
pavaduotoją prisijungti patariamojo balso teise. Jeigu laikomasi 50 ar 51 straipsniuose 
nurodytų sąlygų, Komitetų pirmininkų sueiga taip pat galėtų pakviesti už piliečių iniciatyvą 
atsakingą Pirmininko pavaduotoją pirmininkauti viešame svarstyme. Taip pat siūlome, kad 
prasidėjus viešam svarstymui Pirmininko pavaduotojas galėtų pateikti pranešimą iniciatyvos 
organizatorių atstovams. Finansiniu aspektu siūlome, kad atsakingo komiteto pirmininkas 
svarstymų dalyvius, kuriems bus atlygintos su dalyvavimu susijusios kelionės išlaidos ir 
skiriami dienpinigiai, galėtų kviesti tik gavęs išankstinį už piliečių iniciatyvą atsakingo 
Pirmininko pavaduotojo sutikimą. Pirmininko pavaduotojas turėtų prižiūrėti, kad būtų 
laikomasi Biuro parengtų taisyklių ir su Europos Komisija suderintų nuostatų.  

Komitetų pirmininkų sueigos vaidmens atžvilgiu siūlome, kad ji vykdytų horizontaliuosius ir 
konkrečius uždavinius. Horizontalioji Komitetų pirmininkų sueigos užduotis būtų užtikrinti su 
piliečių iniciatyvomis susijusių viešų svarstymų koordinavimą. Sueiga turėtų plėtoti dialogą 
su Komisija ir prireikus su kitomis ES institucijomis ir įstaigomis, kad vieši klausymai būtų 
organizuojami ir rengiami tinkamomis sąlygomis.

Kai Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies a punktą paskelbia 
piliečių iniciatyvą registre, Sueiga turi vykdyti konkrečias pareigas. Siekiant, kad procedūrai 
nereikėtų didelių išlaidų, reikėtų, kad Komitetų pirmininkų sueigos primininkas prisiimtų 
Darbo tvarkos taisyklėse nustatytą atsakomybę, prireikus pasikonsultavęs su Sueiga. Taigi 
pirmininkas, remdamasis minėto reglamento 10 straipsnio 1 dalies b punktu išnagrinėja, ar 
iniciatyvos organizatoriai priimami tinkamu lygmeniu. Pirmininkas, pasikonsultavęs su 
Sueiga, nustato, kuris komitetas atsakingas už viešo svarstymo organizavimą. Pirmininkas, 
tinkamai bendradarbiaudamas su Europos Komisijos nariais, turėtų prižiūrėti, kad Komisija 
pagal visus reikalavimus dalyvautų organizuojant viešą svarstymą ir kad jai jame būtų 
tinkamai atstovaujama. Organizuojant svarstymą reikėtų bendru sutarimu su atsakingo 
komiteto pirmininku nustatyti tinkamą datą, kada būtų organizuojamas viešas svarstymas, 
kuris turėtų įvykti per tris mėnesius po iniciatyvos pristatymo Komisijai pagal Reglamento 
(ES) Nr. 211/2011 9 straipsnį.

Atlikus šiuos parengiamuosius darbus, atsakingas komitetas organizuoja viešą svarstymą 
Europos Parlamente, prireikus su kitomis Sąjungos institucijomis ir įstaigomis, kurios taip pat 
gali pageidauti dalyvauti. Atsakingas komitetas ragina piliečių iniciatyvos organizatorius ar jų 
atstovus pristatyti iniciatyvą per viešą svarstymą. Šis pasiūlymas pateikiamas dėl paprastos 
priežasties: organizatoriams pavyko padaryti šį didelį darbą – surinkti mažiausiai 1 mln. 
parašų, siekiant pakeisti ar pagerinti Sąjungos teisę tam tikrų sektorių politikos srityse, 
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pavyzdžiui, moterų teisių, lygių galimybių, žuvininkystės, transporto, aplinkosaugos, žemės 
ūkio, moterų teisių, lygių galimybių ir kitose srityse. Mažiausia, ką galima padaryti –tai 
suteikti galimybę pristatyti savo argumentus EP nariams, kurie jau turi patirties tose srityse ir 
tikrai gali daryti įtaką minėtų sektorių politikai, t. y. atsakingų komitetų nariams.

Tačiau, remiantis konkrečia už peticijas atsakingo komiteto patirtimi, šio komiteto vaidmuo 
turėtų būti apibrėžtas iš dalies keičiant Darbo tvarkos taisykles. Visų pirma, Biuras ir komiteto 
koordinatoriai pirmininko prašymu galėtų dalyvauti organizuojant svarstymą. Taip pat reikėtų 
suteikti galimybę imtis tolesnių politinių veiksmų dėl iniciatyvų, dėl kurių tai atrodo tinkama, 
bet iki šiol nesiimta. Piliečių iniciatyvų pasiūlymai, kurie buvo užregistruoti pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 211/2011, bet negali būti pristatyti Komisijai pagal šio reglamento 9 
straipsnį, nes nebuvo laikomasi visų šiame reglamente nustatytų atitinkamų procedūrų ir 
reikalavimų, gali būti nagrinėjami už peticijas atsakingame komitete, jeigu šis nusprendžia, 
kad tai yra tinkama.

Galiausiai, siekiant išvengti nusivylimų ir nepasitenkinimo (kurie gali kilti dėl didelių 
lūkesčių dėl Europos piliečių iniciatyvos), pranešėjas primena, kad ne visoms pristatytoms 
iniciatyvoms Komisija parengs pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Iš tiesų ir 
toliau išliks Komisijos teisėkūros iniciatyvos monopolis ir ji bus toji, kuri nuspręs, kokių 
priemonių bus imamasi dėl patvirtintų piliečių iniciatyvų.

Jeigu viešas svarstymas Parlamente bus sėkmingas, tai prisidės ir prie piliečių iniciatyvos 
sėkmės, nors jos ir negarantuos.
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24.10.2011

PASIŪLYMAS DĖL DALINIO EUROPOS PARLAMENTO DARBO TVARKOS 
TAISYKLIŲ PAKEITIMO B7-0539/2011

pagal Darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnį

Naujo 197a straipsnio įtraukimas / 203a straipsnio pakeitimas (Reglamento dėl Europos 
piliečių iniciatyvos įgyvendinimas)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Bendras pagrindimas

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl 
piliečių iniciatyvos bus taikomas nuo 2012 m. balandžio 1 d. 11 straipsnyje dėl viešų 
svarstymų nurodyta: „Jei įvykdytos 10 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytos sąlygos, 
per 10 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą terminą organizatoriams suteikiama galimybė 
pristatyti piliečių iniciatyvą viešajame svarstyme. Komisija ir Europos Parlamentas užtikrina, 
kad šis svarstymas būtų organizuojamas Europos Parlamente, prireikus su kitomis Sąjungos 
institucijomis ir įstaigomis, kurios gali pageidauti dalyvauti, ir kad Komisijai būtų 
atstovaujama atitinkamu lygmeniu.“ Taigi reikia iš dalies pakeisti Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisykles siekiant, kad pradėjus galioti Reglamentui Nr. 211/2011 būtų priimtos 
reikalingos nuostatos.

Naujo 197a straipsnio įtraukimas (Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos 
įgyvendinimas)

Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
197 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

197a straipsnis
Viešas svarstymas dėl piliečių iniciatyvos

1. Kai Komisija pagal Reglamento (ES) 
Nr. 211/20111 10 straipsnio 1 dalies a 
punktą paskelbia piliečių iniciatyvą 
registre, iniciatyva yra įtraukiama į kito 
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Komitetų pirmininkų sueigos posėdžio 
darbotvarkę. Sueigos pirmininkas, 
pasikonsultavęs su Komitetų pirmininkų 
sueiga, nustato, kuris komitetas 
atsakingas už viešo svarstymo, numatyto 
Reglamento (ES) Nr. 211/2011 11 
straipsnyje, organizavimą.
Šiems svarstymams netaikoma 23 
straipsnio 9 dalis.
Jeigu laikomasi 50 straipsnyje nurodytų 
sąlygų, procedūra su susijusiais 
komitetais taikoma mutatis mutandis.
2. Atsakingas komitetas užmezga ryšius su 
Europos Komisija ir prireikus su kitomis 
Sąjungos institucijomis ir įstaigomis ir 
tikrina, ar laikomasi Reglamento (ES) 
Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies b 
punkto sąlygų.
3. Atsakingas komitetas per tris mėnesius 
nuo piliečių iniciatyvos pristatymo 
Komisijai organizuoja viešą svarstymą 
Europos Parlamente pagal Reglamento 
(ES) Nr. 211/2011 9 straipsnį, prireikus 
kartu su kitomis Sąjungos institucijomis ir 
įstaigomis, kurios nori dalyvauti.
Atsakingas komitetas prižiūri, kad 
Komisijai būtų atstovaujama atitinkamu 
lygmeniu.
4. Atsakingas komitetas ragina piliečių 
iniciatyvos organizatorius ar atstovus 
pristatyti iniciatyvą per viešą svarstymą.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų šias nuostatas dėl svarstymų įtraukti į VII antraštinės dalies 2 skyrių, nes kalbama 
apie komitetų darbo tvarką.

203a straipsnio keitimas (Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimas)

Pakeitimas 2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
203 a straipsnis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

203a straipsnis 203a straipsnis
Piliečių iniciatyva Piliečių iniciatyva

Jei Parlamentui pranešama, kad Komisijos 
buvo paprašyta pateikti pasiūlymą dėl 
teisės akto, vadovaujantis Europos 
Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalimi, 
Peticijų komitetas nustato, ar tai turės 
įtakos jo darbui ir, jei būtina, apie tai 
praneša peticijų, susijusių su minėtais 
klausimais, teikėjams.

Jei Parlamentui pranešama, kad Komisijos 
buvo paprašyta pateikti pasiūlymą dėl 
teisės akto, vadovaujantis Europos 
Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalimi ir 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 211/20111, už 
peticijas atsakingas komitetas nustato, ar 
tai turės įtakos jo darbui ir, jei būtina, apie 
tai praneša peticijų, susijusių su minėtais 
klausimais, teikėjams.

Piliečių iniciatyvų pasiūlymai, kurie buvo 
užregistruoti pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 211/2011, bet negali būti pristatyti 
Komisijai pagal šio reglamento 9 
straipsnį, nes nebuvo laikomasi visų 
šiame reglamente nustatytų atitinkamų 
procedūrų ir reikalavimų, gali būti 
nagrinėjami Peticijų komitete, jeigu šis 
nusprendžia, kad to reikia. Mutatis 
mutandis taikomi 201, 202 ir 203 
straipsniai.
__________

12011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (OL 
L 65, 2011 3 11, p. 1).

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis konkrečia Peticijų komiteto patirtimi šioje srityje, reikėtų suteikti galimybę imtis 
tolesnių veiksmų politikos srityje dėl iniciatyvų, dėl kurių tai atrodo tinkama, bet iki šiol 
nesiimta.
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PASIŪLYMAS DĖL DALINIO EUROPOS PARLAMENTO DARBO TVARKOS 
TAISYKLIŲ PAKEITIMO B7-0732/2011

pagal Darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnį

Naujų 42a ir 203a straipsnių įtraukimas (Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos 
įgyvendinimas)

Erminia Mazzoni Diana Wallis Gerald Häfner
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B7-0732/2011

Naujų 42a ir 203a straipsnių įtraukimas (Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos 
įgyvendinimas)

Bendras pagrindimas

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl 
piliečių iniciatyvos įsigalios 2012 m. balandžio 1 d. 11 straipsnyje dėl viešų svarstymų 
nurodyta: „Jei laikomasi 10 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų sąlygų, per 10 
straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą terminą organizatoriams suteikiama galimybė pristatyti 
piliečių iniciatyvą viešajame svarstyme. Komisija ir Europos Parlamentas užtikrina, kad šis 
svarstymas būtų organizuojamas Europos Parlamente, prireikus su kitomis Sąjungos 
institucijomis ir įstaigomis, kurios gali pageidauti dalyvauti, ir kad Komisijai būtų 
atstovaujama atitinkamu lygmeniu.“ Taigi reikia iš dalies pakeisti Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisykles siekiant, kad įsigaliojus Reglamentui Nr. 211/2011 būtų imtasi reikiamų 
priemonių.

Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
42 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

42a straipsnis
Viešas svarstymas dėl piliečių iniciatyvos

1. Kai piliečių iniciatyva surenka daugiau 
nei 1 mln. parašų iš mažiausiai septynių 
valstybių narių ir kai Komisija pagal 
Reglamento (ES) Nr. 211/2011 10 
straipsnio 1 dalies a punktą paskelbia 
piliečių iniciatyvą registre ir apie tai 
informuoja Parlamentą, Parlamento 
Pirmininkas iniciatyvą perduoda 
komitetui, kuriam paskirta organizuoti 
viešus svarstymus dėl piliečių iniciatyvų.
2. Iniciatyva įrašoma į kito Komitetų 
pirmininkų sueigos posėdžio darbotvarkę 
ir apie tai ją informuoja. Pasikonsultavęs 
su Komitetų pirmininkų sueiga jos 
pirmininkas nustato, kurie nuolatiniai 
komitetai taip pat galėtų dalyvauti 
viešame svarstyme.
Šiems svarstymams netaikoma 23 
straipsnio 9 dalis.
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3. Atsakingas komitetas užmezga ryšius su 
Europos Komisija ir prireikus su kitomis 
Sąjungos institucijomis ir įstaigomis ir 
prižiūri, ar laikomasi Reglamento (ES) 
Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies b 
punkto sąlygų.
4. Atsakingas komitetas per tris mėnesius 
nuo piliečių iniciatyvos pristatymo 
Komisijai organizuoja viešą svarstymą 
Europos Parlamente pagal Reglamento 
(ES) Nr. 211/2011 9 straipsnį, prireikus 
kartu su kitomis Sąjungos institucijomis ir 
įstaigomis, kurios gali pageidauti 
dalyvauti. Atsakingas komitetas prižiūri, 
kad Komisijai būtų atstovaujama 
atitinkamu lygmeniu.
5. Atsakingas komitetas ragina piliečių 
iniciatyvos organizatorius ar delegacijos 
atstovus pristatyti šią iniciatyvą per 
svarstymą.

Or. en

Pagrindimas

Šios su svarstymais susijusios nuostatos turėtų būti įtrauktos į II antraštinę dalį, nes jos yra 
susijusios su „teisėkūros, biudžeto ir kitomis [atitinkamomis] procedūromis“.

Pastaba: dėl šio pakeitimo reikia taip pakeisti VII priedo XX dalį:

Peticijų ir piliečių teisių komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1 peticijas;

2 su Europos piliečių iniciatyva susijusių viešų svarstymų organizavimą;

3 ryšius su Europos ombudsmenu.

Pakeitimas 2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
203 a straipsnis (naujas)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

203a straipsnis
Piliečių iniciatyva

Jei Parlamentui pranešama, kad 
Komisijos buvo paprašyta pateikti 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, pagal Europos Sąjungos 
sutarties 11 straipsnio 4 dalį ir pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 211/2011, Peticijų ir 
piliečių teisių komitetas nustato, ar tai 
turės įtakos jo darbui ir, jei būtina, apie 
tai praneša panašių peticijų pateikėjams.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgdamas į savo kompetenciją Peticijų ir piliečių teisių komitetas turėtų prižiūrėti, kad 
Europos Sąjungos piliečiai ir gyventojai, ypač peticijas pateikę asmenys, būtų tinkamai 
informuojami apie Europos piliečių iniciatyvas.


