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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalyje sukuriama esminė demokratinio Sąjungos 
veikimo naujovė – nauja konkreti priemonė, sudaranti sąlygas piliečiams dalyvauti visos 
Europos diskusijose:  

„Ne mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių, manydami, kad 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, gali imtis iniciatyvos raginti Europos 
Komisiją, kad ji, neviršydama savo įgaliojimų, pateiktų tuo klausimu atitinkamą pasiūlymą.“ 

Pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos nustatytos 
piliečių iniciatyvos praktinio veikimo procedūros ir sąlygos. 

Vienos iš svarbiausių Kultūros ir švietimo komiteto atsakomybės sričių yra komunikacija, 
aktyvus pilietiškumas, jaunimas ir pilietinės visuomenės, kaip neatskiriamos Europos 
viešosios erdvės dalyvės, vaidmuo.  

Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, nes pilietinės visuomenės 
įtraukimas formuojant politiką ir rengiant sprendimus stiprina viešųjų institucijų, jų darbo ir 
veiklos demokratinį teisėtumą. Tačiau procedūros ir sąlygos turėtų būti nustatomos kuo 
pragmatiškiau. Be to, reikėtų vengti sudėtingų administracinių procedūrų ir institucijose, ir 
valstybėse narėse. Nuomonės referentei didžiausią susirūpinimą kelia šie aspektai ir ji siūlo 
atitinkamai pakeisti pasiūlymą.

Kadangi piliečių iniciatyva – tai priemonė, kuria turėtų naudotis patys piliečiai, ir ja siekiama 
sustiprinti tiesioginę demokratiją, aktyvų pilietiškumą ir Europos piliečių įtaką Europos 
Sąjungos politikai, iniciatyvą Komisijai turėtų pateikti organizacinis komitetas, kurį sudarytų 
bent devyni Europos piliečiai iš bent devynių valstybių narių. Tokia procedūra užtikrins, kad 
kiekviena iniciatyva nuo pat pradžių bus europinio pobūdžio.

Tai, kad į organizacinį komitetą neįtraukiami juridiniai asmenys, apsaugos piliečių iniciatyvą 
nuo galimo esamų verslo organizacijų, politinių partijų ir kitų organizacijų, kurios yra daug 
stipresnės nei piliečių grup ir turi daugiau galimybių veikti Europos mastu, piktnaudžiavimo. 
Piliečių iniciatyva neturėtų virsti rinkimų kampanija ir ja neturėtų būti naudojamasi kaip tokių 
kampanijų įrankiu. Politikai turi kitų priemonių, kaip daryti įtaką su teisėkūra susijusiems 
sprendimams.     

Nuomonės referentės manymu, būtų svarbu, kad organizatorius pakankamai iš anksto žinotų, 
kokio pobūdžio teisės aktas ar priemonė būtų tinkama norint pasiekti piliečių iniciatyvos 
tikslus, jei ji bus sėkminga. Todėl Komisija jau vykstant priimtinumo patikrai turėtų pateikti 
organizatoriui pirmąjį realistinį nurodymą dėl tinkamų priemonių. Tai padėtų išvengti 
nusivylimo tuo atveju, jei Komisija galų gale nepasiūlytų privalomojo pobūdžio teisės akto.

Be to, priimtinumo patikros nereikia atidėlioti, kol organizacinis komitetas surinks tam tikrą 
skaičių parašų ir pateiks Komisijai sprendimo dėl priimtinumo prašymą.
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Siekdama užkirsti kelią bet kokiai nereikalingai administracinei naštai, Komisija turėtų 
patikrinti siūlomos iniciatyvos priimtinumą nedelsdama, t. y. iš karto po to, kai jis 
užregistruojama.
Nuomonės referentė pageidauja, kad pritarimo pareiškimo forma būtų supaprastinta. Visų 
pirma reglamente turėtų būti nurodyti tik būtini reikalavimai. Asmens duomenų klausimu 
pasakytina, kad būtinai turėtų būti reikalaujama nurodyti tik vardą, pavardę, adresą, pilietybę, 
gimimo datą ir pasirašyti. Antra, organizacinis komitetas turėtų galėti parengti savo paties 
pritarimo pareiškimo formą. Taip organizacinis komitetas, be reglamente nurodytų būtinų 
reikalavimų, galėtų įtraukti į šią formą keletą papildomų klausimų ar informacijos?arba, pvz., 
iniciatyvos logotipą.

Siekiant skaidrumo pritarimo pareiškimo formoje turėtų būti nurodyti kiekvienos piliečių 
iniciatyvos finansavimo šaltiniai. Visiems pasirašiusiesiems turėtų būti aišku, kas finansuoja 
atitinkamą iniciatyvą.  

Nuomonės referentė taip pat nori pabrėžti komunikacijos  ir informavimo kampanijų svarbą 
ugdant sąmoningumą Europos piliečių iniciatyvos klausimu. Šiuo požiūriu svarbų vaidmenį 
gali atlikti esamos judumo skatinimo programos (pvz., Mokymosi visą gyvenimą programa ir 
programa „Veiklus jaunimas“) ir aktyvaus pilietiškumo programa („Europa piliečiams“). 
Nuomonės referentė labai rekomenduoja sukurti ir naudoti tinkamas internetines parašų 
rinkimo priemones, kurios būtų lengvai prieinamos visoje Europos Sąjungoje. 

Be to, nuomonės referentė norėtų, kad Komisijos atstovybėms ir Parlamento informacijos 
biurams valstybėse narėse, taip pat Komisijos informacijos tinklams, kaip antai „Europe 
Direct“ ir Piliečių konsultavimo tarnyba, būtų suteikta nuolatinė užduotis teikti piliečiams 
visą reikiamą informaciją piliečių iniciatyvos klausimu.

Nuomonės referentės požiūriu, pasirašantieji turėtų būti ne jaunesni kaip 16 (ne 18) metų 
amžiaus. Jaunimo aktyvus pilietiškumas, socialinė įtrauktis ir solidarumas ateities Europai yra 
labai svarbu. Teisiniu požiūriu jauni žmonės tampa pilnamečiais, kai jiems sukanka 18 metų. 
Nepaisant to, kad piliečių iniciatyva neturi tiesioginio poveikio, ji gali paskatinti visos 
Europos diskusijas ir pagaliau suteikti dinamiškumo su teisėkūra susijusių sprendimų 
tpriėmimui. Be to, susiejus mažiausią amžių su nacionaliniais rinkimų teisės amžiaus 
reikalavimais gali atsirasti nelygybė, susijusi su nacionalinių reikalavimų skirtumais. 

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  (3a) Siekiant didinti sąmoningumą 
Europos piliečių iniciatyvos klausimu 
reikia organizuoti veiksmingas 
visuomenės informavimo kampanijas, 
skatinti pilietinį dialogą ir sukurti tikrą 
Europos viešąją erdvę; šiomis 
aplinkybėmis labai svarbi komunikacija ir 
informavimo kampanijos; Taigi, Komisija 
turėtų apsvarstyti galimybę panaudoti 
esamas judumo ir aktyvaus pilietiškumo 
skatinimo programas ir naujų formų 
komunikaciją, pavyzdžiui, socialinius 
tinklus, kuriuose skatinamos diskusijos.

Pagrindimas

Veiksminga komunikacija piliečių iniciatyvos klausimu yra labai svarbi. Šiuo požiūriu gali 
būti naudingos esamos judumo skatinimo programos (pvz., Mokymosi visą gyvenimą 
programa ir programa „Veiklus jaunimas“), aktyvaus pilietiškumo programa („Europa 
piliečiams“) ir Europos savanoriškos veiklos metai (2011). 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Europos Komisijos atstovybės ir 
Europos Parlamento informacijos biurai 
valstybėse narėse, taip pat Komisijos 
informacijos tinklai, turėtų atlikti 
nuolatinę užduotį teikti piliečiams visą 
reikiamą informaciją piliečių iniciatyvos 
klausimu.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis 
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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. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti ketvirtadalis valstybių 
narių.

Pagrindimas

Piliečiai turėtų galėti pasinaudoti piliečių iniciatyva, taigi nereikėtų kelti labai aukštų ją 
palaikančiųjų skaičiaus reikalavimų. Reikalavimas, kad ją palaikytų ketvirtadalis valstybių 
narių (t. y. 7 iš dabar esančių 27 ES valstybių narių) yra pakankamai aukštas reikalavimas 
siekiant užtikrinti bendrą ES interesą. Taip pat tai atitinka kitas Sutarčių nuostatas, 
pavyzdžiui SESV 76 straipsnio reikalavimus.

Pakeitimas 4

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. Šis amžius turėtų būti 16 metų.

Pakeitimas 5

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 

(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. Šioje svetainėje turėtų 
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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.

būti detalus paaiškinimas, kokius 
oficialius ir teisinius reikalavimus turi 
atitikti iniciatyva, kad ji būtų sėkminga. Ji 
neabejotinai būtų šviečiamoji priemonė, 
kuri sudarytų galimybę, kad demokratinė 
piliečių nuomonė būtų išgirsta. 
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.

Pakeitimas 6

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 
nustatyti išsamias internetinių pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemų technines 
specifikacijas.

(10) Tikslinga nustatyti galimybę pritarimo 
pareiškimus rinkti tiek popierine forma, 
tiek internetu. Tačiau, siekiant 
supaprastinti procedūrą ir sudaryti 
geresnes galimybes ja pasinaudoti, reikėtų 
skatinti parašų rinkimą internetu.
Internetinėse pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistemose turėtų būti įdiegtos atitinkamos 
saugumo priemonės, kad inter alia būtų 
galima užtikrinti asmens identifikavimą ir 
saugų duomenų saugojimą. Piliečių 
pasitikėjimas piliečių iniciatyvos metodu 
bus vienu svarbiausių indėlių į jos sėkmę.
Šiuo tikslu siekdama supaprastinti 
procesą Komisija privalėtų nustatyti 
išsamias internetinių pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistemų technines specifikacijas.
Komisija turėtų nemokamai suteikti 
priemones, kurios sudarytų galimybes 
rinkti parašus internetu, nepažeidžiant 
asmens privatumo.

Pakeitimas 7
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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.

(13) Tikslinga, kad sprendimą dėl pasiūlytų 
iniciatyvų priimtinumo Komisija priimtų 
prieš pradedant rinkti parašus. Komisija 
turėtų nedelsdama išnagrinėti siūlomos 
piliečių iniciatyvos priimtinumą po to, kai 
ji registruojama.

Pakeitimas 8

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) 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. Renkant parašus internetu 
reikia papildomo parašų tikrumo 
patikrinimo metodo, kuris papildytų 
techninį tikrinimą. 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.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Komisija praėjus penkeriems metams 
po šio reglamento įsigaliojimo turėtų 

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

Pagrindimas

Sėkmingos iniciatyvos persvarstymas turi būti įgyvendinamas per laikotarpį, kuris būtų 
pakankamai ilgas, kad būtų galimą pabaigti jos įgyvendinimo procedūrą, ir pakankamai 
trumpas siekiant užtikrinti, kad labai ilgai neužtruktų iniciatyvos pasiektų tikslų vertinimas.

Pakeitimas 10

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. organizacinis komitetas– bent septynių 
Sąjungos piliečių (kiekvienas iš skirtingos 
valstybės narės) grupė, kuri rengia piliečių 
iniciatyvą ir ją pateikia Komisijai.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus visame tekste reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus.)

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

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. Organizacinį komitetą sudaro nariai, 
kurie yra Sąjungos piliečiai, šiuo metu 
nesantys Europos Parlamento nariais, ir 
yra pakankamo amžiaus, kad galėtų 
balsuoti Europos rinkimuose.

Pagrindimas

Tai, kad į organizacinį komitetą neįtraukiami juridiniai asmenys, apsaugos piliečių iniciatyvą 
nuo galimo esamų verslo organizacijų, politinių partijų ir kitų organizacijų, kurios yra daug 
stipresnės nei piliečių grupė ir turi daugiau galimybių veikti ES mastu, piktnaudžiavimo. 
Piliečių iniciatyvos neturėtų virsti rinkimų kampanijomis ir jomis neturėtų būti naudojamasi 
kaip tokių kampanijų įrankiu. Politikai, ypač EP nariai, turi kitų priemonių, kaip daryti įtaką 
su teisėkūra susijusiems sprendimams. Reikėtų pabrėžti, kad Europos Parlamento nariai turės 
galimybę išnagrinėti kiekvieną iniciatyvą po to, kai bus pateiktas Europos Komisijos 
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komunikatas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Pakeitimas 13

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, 
sulaukę bent 16 metų amžiaus.

Pagrindimas

Susiejus mažiausią amžių su nacionaliniais rinkimų teisės amžiaus reikalavimais gali atsirasti 
nelygybė, nes Austrijoje mažiausias rinkimų teisės amžius yra 16, o kitose valstybėse narėse –
18 metų. Rekomenduotina sumažinti ir taip suderinti mažiausią pasirašančiųjų rinkimų teisės 
amžių, kad visi piliečiai būtų traktuojami vienodai ir kad jaunimas būtų įtraukiamas į ES 
politikos formavimą ir pilietinį dialogą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti 1. Prieš gaudamas Komisijos sprendimą 
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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.

dėl priimtinumo ir 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.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas 
piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai 
prieštarauja Sąjungos vertybėms. Komisija 
turi tinkamai paaiškinti ir paskelbti 
atsisakymo registruoti iniciatyvą 
priežastis.

Pagrindimas

Neabejotina, kad skaidrumas švies ir užkirs kelią tam, kad daugėtų nepriimtinų ar absurdiškų 
iniciatyvų.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pasiūlyta ir užregistruota piliečių 
iniciatyva viešai paskelbiama registre.

5. Pasiūlyta ir užregistruota piliečių 
iniciatyva viešai paskelbiama registre.
Baigus registravimą Komisija, remdamasi 
8 straipsniu, apsvarsto siūlomos piliečių 
iniciatyvos priimtinumą.

Pagrindimas

Priimtinumo patikros nereikia atidėlioti, kol organizacinis komitetas surinks tam tikrą skaičių 
parašų ir pateiks Komisijai sprendimo dėl priimtinumo prašymą. Siekdama užkirsti kelią bet 
kokiai nereikalingai administracinei naštai, Komisija turėtų patikrinti siūlomos iniciatyvos 
priimtinumą nedelsdama, t. y. iš karto po to, kai jis užregistruojama.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Visoms registruotoms iniciatyvoms 
suteikiamas registracijos numeris.
Komisijos duomenų bazėje, kurioje 
saugomos registruotos iniciatyvos, turėtų 
būti rodiklis, pagal kurį kiekvieną savaitę 
būtų matyti, kokiame etape yra kiekviena 
iniciatyva.

Pagrindimas

Jis informuotų piliečius apie tai, kokiame etape yra įvairios iniciatyvos.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Organizatorius iš pasirašiusiųjų surenka 
reikalingus pritarimo pasiūlytai piliečių 
iniciatyvai, užregistruotai pagal 4 straipsnį, 
pareiškimus.

1. Organizatorius iš pasirašiusiųjų surenka 
reikalingus pritarimo pasiūlytai piliečių 
iniciatyvai, užregistruotai pagal 4 straipsnį, 
dėl kurios priimtas palankus sprendimas 
dėl priimtinumo, pareiškimus.

Pakeitimas 19

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 

Šiuo tikslu galima naudoti tik tas pritarimo 
pareiškimų formas, kuriose nurodoma 
informacija, kurios reikalaujama pagal
III priede pateiktą pavyzdį. Prieš 
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pritarimo pareiškimus, organizatorius 
užpildo III priede nurodytas formas. 
Formose pateikiama informacija atitinka 
registre nurodytą informaciją. 

pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti 
pritarimo pareiškimus, organizatorius 
užpildo III priede nurodytas formas. 
Formose pateikiama informacija atitinka 
registre nurodytą informaciją.

Pagrindimas

Nesiekiama organizatorių apriboti tam tikra forma, bet stengiamasi suteikti jiems galimybę 
naudotis savomis formomis, pagal kurias vis dėlto turi būti nurodoma informacija, kurios 
reikalaujama pagal Komisijos pateiktą modelį. 

Pakeitimas 20

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. Pritarimo pareiškimai renkami tik po 
palankaus sprendimo dėl pasiūlytos 
iniciatyvos priimtinumo priėmimo dienos 
ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių.

Pakeitimas 21

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 atskirus pritarimo 
pareiškimus tokia forma, pagal kurią 
nurodoma informacija, kurios 
reikalaujama pagal III priede pateiktą
pavyzdį, kad valstybės narės galėtų vykdyti 
kontrolę pagal 9 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant, kad piliečių iniciatyvos 
metodą būtų lengva taikyti ir kad dėl jo 
nekiltų nereikalingų duomenų apsaugos 
problemų, negalima prašyti nei vieno 
pasirašiusiojo nurodyti asmens tapatybės 
kortelės numerį.

Pakeitimas 23

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 priima 4 dalies 
įgyvendinimui skirtas technines 
specifikacijas pagal 19 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą reguliavimo tvarką. Komisija 
turėtų suteikti saugias priemones, kurios 
sudarytų galimybes rinkti parašus 
internetu, nepažeidžiant asmens 
privatumo.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Trečdalyje valstybių narių pasirašiusiųjų 2. Ketvirtadalyje valstybių narių 
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skaičius atitinka bent jau minimalų I priede 
nurodytų piliečių skaičių.

pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau 
minimalų I priede nurodytų piliečių 
skaičių.

Pakeitimas 26

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 pritarimo 
pareiškime nurodytas adresas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

1. Užregistravus piliečių iniciatyvą, 
Komisija nedelsdama apsvarsto jos 
priimtinumą.

Pagrindimas

Priimtinumo patikros nereikia atidėlioti, kol organizacinis komitetas surinks tam tikrą skaičių 
parašų ir pateiks Komisijai sprendimo dėl priimtinumo prašymą. Siekdama užkirsti kelią bet 
kokiai nereikalingai administracinei naštai, Komisija turėtų patikrinti siūlomos iniciatyvos 
priimtinumą nedelsdama, t. y. iš karto po to, kai jis užregistruojama. 
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Apie 2 dalyje paminėtą sprendimą 
pranešama pasiūlytos piliečių iniciatyvos 
organizatoriui ir jis viešai paskelbiamas. 
Jame nurodoma, koks teisės aktas ar 
priemonė, Komisijos nuomone, yra 
tinkamas norint pasiekti piliečių 
iniciatyvos tikslų, jei ta iniciatyva bus 
sėkminga.

Pagrindimas

Svarbu, kad organizacinis komitetas pakankamai iš anksto žinotų, kokio pobūdžio teisės aktas 
ar priemonė būtų tinkamas norint pasiekti piliečių iniciatyvos tikslus, jei ji bus sėkminga. 
Todėl Komisija jau vykstant priimtinumo patikrai turėtų pateikti organizatoriui pirmąjį 
realistinį nurodymą dėl tinkamų priemonių. 

Pakeitimas 29

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, 
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.

1. Iš pasirašiusiųjų surinkęs reikalingus 
pritarimo pareiškimus pagal 5 ir 7 
straipsnius ir tuo atveju, jei 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.

Pakeitimas 30
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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.

Organizacinis komitetas sunaikina visus 
gautus pritarimo konkrečiai piliečių 
iniciatyvai pareiškimus ir jų kopijas praėjus 
ne daugiau kaip mėnesiui nuo Europos 
Komisijos komunikato paskelbimo pagal 
11 straipsnio 2 dali.

Pagrindimas

Visus gautus pritarimo pareiškimus reikia sunaikinti po Europos Komisijos komunikato 
paskelbimo. Organizacinis komitetas turėtų pasinaudoti galimybe ir informuoti visus 
pasirašiusiuosius apie Europos Komisijos komunikatą dėl piliečių iniciatyvos. Visam procesui 
ypač svarbu, kad piliečiai būtų informuojami apie pasiūlymą, kurį jie parėmė.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinti 6 straipsnio 5 dalį Komisijai 
padeda komitetas.

1. Įgyvendinti 6 straipsnio 5 dalį Komisijai 
padeda nepriklausomas komitetas, kuris 
turi reikalingas technines žinias.

Pakeitimas 32

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 dvejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą.
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Pagrindimas

Persvarstymas turėtų būti atliktas anksčiau. Dvejų metų turėtų užtekti pirmosioms 
iniciatyvoms įvertinti.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. organizatoriaus arba teisinio atstovo 
(jei tai juridinis asmuo ar organizacija)
vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas;

5. Kiekvieno organizacinio komiteto nario
vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 langelio 4a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  4a. Finansavimo šaltiniai*:

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo pritarimo pareiškimo formoje turėtų būti nurodyti kiekvienos piliečių 
iniciatyvos finansavimo šaltiniai. Visiems pasirašiusiesiems turėtų būti aišku, kas finansuoja 
atitinkamą iniciatyvą.  

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 langelio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gimimo data ir vieta*: 4. Gimimo data*:

Gimimo data: Vieta ir valstybė:

Pagrindimas

Informacija apie gimimo vietą nereikalinga. Siekdama, kad forma būtų supaprastinta, 
nuomonės referentė siūlo ją išbraukti.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 langelio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis priedas išbraukiamas.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Kiekvieno organizacinio komiteto nario
vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas.
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