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ĪSS PAMATOJUMS

Ar Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punktu ir ieviests būtisks jauninājums 
Savienības demokrātiskā darbībā, izveidojot jaunu konkrētu līdzekli pilsoņu pārstāvībai un 
debatēm visas Eiropas mērogā:

"Savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks par vienu miljonu un kas pārstāv ievērojamu 
dalībvalstu skaitu, var izrādīt iniciatīvu un aicināt Eiropas Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām 
iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir 
nepieciešams Savienības tiesību akts."

Priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu ir paredzētas 
procedūras un noteikumi attiecībā uz pilsoņu iniciatīvas darbību praksē.

Saziņa, aktīva pilsoniskā darbība, jaunatne un pilsoniskās sabiedrības kā aktīvas dalībnieces 
un integrācijas faktora nozīme Eiropas publiskajā telpā ir Kultūras un izglītības komitejas 
svarīgākās atbildības jomas.

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 
politikas veidošanā un lēmumu sagatavošanā stiprina valsts iestāžu un to darbības un veikto 
pasākumu demokrātisko likumību. Tomēr procedūras un noteikumi būtu jāizstrādā pēc 
iespējas pragmatiskāk. Turklāt vajadzētu izvairīties no sarežģītām administratīvām 
procedūrām gan iestāžu, gan valsts līmenī. Referente pauž bažas par šādiem būtiskākajiem 
jautājumiem un nāk klajā ar šādiem ierosinājumiem, lai veiktu grozījumus priekšlikumā:

Tā kā pilsoņu iniciatīva ir līdzeklis, kas būtu jāizmanto pašiem pilsoņiem, un tās mērķis ir 
stiprināt tiešo demokrātiju, aktīvu pilsonisko darbību un Eiropas pilsoņu ietekmi uz Eiropas 
Savienības politikas virzieniem, organizācijas komitejai, kurā ir vismaz deviņi ES pilsoņi no 
vismaz deviņām dalībvalstīm, šo iniciatīvu vajadzētu iesniegt Komisijai. Šāda procedūra 
nodrošinās eiropeisku raksturu ikvienai iniciatīvai no paša sākuma.

Juridisku personu neiekļāušana organizācijas komitejā aizsargās pilsoņu iniciatīvu no 
iespējamas ļaunprātīgas izmantošanas no pastāvošo uzņēmējdarbības organizāciju, politisko 
partiju un citu organizāciju puses, kuras ir daudz spēcīgākas par pilsoņu grupu un kurām ir 
daudz vairāk iespēju rīkoties Eiropas līmenī. Pilsoņu iniciatīvai nevajadzētu kļūt par vēlēšanu 
kampaņu un tā nebūtu jāizmanto kā līdzeklis šādām kampaņām. Politiķiem ir citi līdzekļi, kā 
ietekmēt likumdošanas lēmumus.     

Kā uzskata referente, ir svarīgi, lai rīkotāji jau pietiekami agrīnā posmā zinātu, kādi tiesību 
akti vai pasākumi būtu atbilstīgi pilsoņu iniciatīvas mērķu sasniegšanai, ja tā izrādītos 
veiksmīga. Tādēļ Komisijai vajadzētu nodrošināt organizatorus ar reālistiskām sākotnējām 
norādēm par atbilstīgiem pasākumiem, kas jau tiek īstenoti saistībā ar pieņemamības 
pārbaudi. Tā varētu izvairīties no vilšanās gadījumā, ja Komisija tomēr neierosinās saistošu 
tiesību aktu.

Turklāt pieņemamības pārbaudi var arī veikt, pirms organizācijas komiteja ir savākusi 
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pietiekamu skaitu parakstu un iesniegusi Komisijai pieprasījumu lēmumam par pieņemamību. 
Lai nepieļautu nevajadzīgu administratīvo slogu, Komisijai būtu jāpārbauda ierosinātās 
iniciatīvas pieņemamība uzreiz pēc reģistrācijas un bez kavēšanās.

Referente vēlas vienkāršot paziņojumu par atbalsta formu. Pirmkārt, regulā ir jānosaka tikai 
nepieciešamās prasības. Attiecībā uz personas datiem šīm nepieciešamajām prasībām 
vajadzētu būt tikai vārdam, adresei, valstspiederībai, dzimšanas datumam un parakstam.
Otrkārt, organizācijas komitejai jāspēj sagatavot savu paziņojumu par atbalsta formu. Līdz ar 
to papildus regulā noteiktajām nepieciešamajām prasībām organizācijas komiteja varētu 
pievienot formai dažus papildu jautājumus vai informāciju, vai, piemēram, iniciatīvas logo.

Pārredzamības nolūkā visu pilsoņu iniciatīvas finansējuma avotus vajadzētu norādīt 
paziņojumā par atbalsta formu. Visiem parakstītājiem būtu jāsaprot, kas finansē attiecīgo 
iniciatīvu.  

Referente arī vēlas uzsvērt saziņas pasākumu un informācijas kampaņu būtisko nozīmi 
informētības palielināšanā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Šajā sakarībā pašreizējām 
programmām, kas veicina mobilitāti (piemēram, "Mūžizglītība" un "Jaunatne darbībā") un 
aktīvu pilsonisko darbību ("Eiropa pilsoņiem"), var būt svarīga nozīme. Attiecībā uz parakstu 
vākšanu referente stingri iesaka izstrādāt un izmantot atbilstīgus tiešsaistes rīkus, kas būtu 
vienkārši pieejami visā Eiropas Savienībā.

Referente arī vēlētos piešķirt Komisijas pārstāvniecībām un Parlamenta informācijas birojiem 
dalībvalstīs, kā arī Komisijas informācijas tīkliem, piemēram, Europe Direct un dienestam 
"Iedzīvotāju ceļvedis" (Citizen Signpost Service) pastāvīgu lomu pilsoņu nodrošināšanā ar 
visu nepieciešamo informāciju attiecībā uz pilsoņu iniciatīvu.

Kā uzskata referente, parakstītāju minimālajam vecumam vajadzētu būt 16, nevis 18 gadiem.
Aktīva pilsoniskā darbība, sociālā integrācija un jauniešu solidaritāte ir īpaši nozīmīga 
Eiropas nākotnei. Juridiski jaunieša vecums sākas no 18 gadiem. Neskatoties uz to, ka pilsoņu 
iniciatīvai nav tiešas ietekmes, tā var veicināt debates visas Eiropas mērogā un visbeidzot 
pastiprināt impulsu jaunu likumdošanas lēmumu pieņemšanai. Turklāt minimālā vecuma 
saistīšana ar valstu prasībām balsošanas jomā varētu izraisīt nevienlīdzību šo prasību atšķirību 
dēļ.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (3.a) Ir jāorganizē efektīvas reklāmas 
kampaņas, lai paaugstinātu informētību 
par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, sekmētu 
pilsoņu dialogu un izveidotu patiesu 
Eiropas sabiedrisko telpu; šajā sakarībā 
saziņas pasākumiem un informācijas 
kampaņām ir būtiska nozīme. Tādēļ 
Komisijai vajadzētu apsvērt izmantot 
pašreizējās programmas, kuras veicina 
mobilitāti un aktīvu pilsonisko darbību, 
un jaunus saziņas veidus, piemēram, 
sociālos tīklus, kuri veicina publiskas 
debates.

Pamatojums

Efektīva informēšana par pilsoņu iniciatīvu ir īpaši būtiska. Šajā sakarībā pašreizējām 
programmām, kas veicina mobilitāti (piemēram,  "Mūžizglītība" un "Jaunatne darbībā") un 
aktīvu pilsonisko darbību ("Eiropa pilsoņiem"), kā arī Eiropas brīvprātīgo kustības gadam 
(2011) var būt īpaši svarīga nozīme.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.b) Eiropas Komisijas pārstāvniecībām 
un Eiropas Parlamenta informācijas 
birojiem dalībvalstīs kopā ar Komisijas 
informācijas tīkliem vajadzētu pastāvīgi 
sniegt pilsoņiem visu nepieciešamo 
informāciju par pilsoņu iniciatīvu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Jānosaka to dalībvalstu minimālais 
skaits, kuras pilsoņiem jāpārstāv. Lai 
nodrošinātu, ka pilsoņu iniciatīva atspoguļo 
Savienības intereses, šis skaits ir jānosaka 
kā viena trešdaļa dalībvalstu.

(5) Jānosaka to dalībvalstu minimālais 
skaits, kuras pilsoņiem jāpārstāv. Lai 
nodrošinātu, ka pilsoņu iniciatīva atspoguļo 
Savienības intereses, šis skaits ir jānosaka 
kā viena ceturtdaļa dalībvalstu.

Pamatojums

Pilsoņu iniciatīvai vajadzētu būt pieejamai visiem iedzīvotājiem, un tādēļ nebūtu jānosaka 
pārāk augsts līdzdalības slieksnis. Prasība par vienu ceturtdaļu dalībvalstu (t.i., 7 no 
pašreizējām 27 dalībvalstīm) ir pilnīgi pietiekama kopējo ES interešu izpausme. Tajā pašā 
laikā tā atbilst citiem Līgumu nosacījumiem, piemēram, LESD 76. pantam.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lietderīgi ir noteikt minimālo vecumu, 
no kura var atbalstīt pilsoņu iniciatīvu. Tas 
būtu jānosaka kā vecums, no kura 
pilsoņiem ir tiesības balsot Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās.

(7) Lietderīgi ir noteikt minimālo vecumu, 
no kura var atbalstīt pilsoņu iniciatīvu. Tas 
būtu jānosaka kā 16 gadu vecums.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu saskaņotību un 
pārredzamību attiecībā uz ierosinātajām 
pilsoņu iniciatīvam, minētās iniciatīvas 
būtu obligāti jāreģistrē tīmekļa vietnē, ko 
Komisija darījusi pieejamu, pirms no 
pilsoņiem tiek vākti vajadzīgie paziņojumi 
par atbalstu; priekšlikumus, kas ir 
aizskaroši vai nenopietni, nevajadzētu 
reģistrēt, un Komisijai būtu jānoraida tādu 

(8) Lai nodrošinātu saskaņotību un 
pārredzamību attiecībā uz ierosinātajām 
pilsoņu iniciatīvam, minētās iniciatīvas 
būtu obligāti jāreģistrē tīmekļa vietnē, ko 
Komisija darījusi pieejamu, pirms no 
pilsoņiem tiek vākti vajadzīgie paziņojumi 
par atbalstu; Lai iniciatīva būtu veiksmīga, 
šajā tīmekļa vietnē vajadzētu sniegt sīkus 
paskaidrojumus par oficiālajām un 
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priekšlikumu reģistrācija, kuri ir 
acīmredzami vērsti pret Savienības 
vērtībām. . Komisijai jāveic reģistrācija 
saskaņā ar labas pārvaldības vispārīgajiem 
principiem.

juridiskajām prasībām. Tas nešaubīgi 
darbotos kā izglītojošs līdzeklis, lai 
pilsoņiem būtu iespēja demokrātiski paust 
savu viedokli. Priekšlikumus, kas ir 
aizskaroši vai nenopietni, nevajadzētu 
reģistrēt, un Komisijai būtu jānoraida tādu 
priekšlikumu reģistrācija, kuri ir 
acīmredzami vērsti pret Savienības 
vērtībām. . Komisijai jāveic reģistrācija 
saskaņā ar labas pārvaldības vispārīgajiem 
principiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir lietderīgi noteikt, ka paziņojumus 
par atbalstu vāc papīra formātā, kā arī 
tiešsaistē. Tiešsaistes sistēmām ir jābūt 
atbilstošiem drošības parametriem, lai 
nodrošinātu inter alia, ka personu 
iespējams identificēt un ka dati tiek droši 
uzglabāti. Šai nolūkā būtu jānosaka prasība 
Komisijai izstrādāt sīkas tehniskās 
specifikācijas paziņojumu vākšanas 
tiešsaistes sistēmām.

(10) Ir lietderīgi noteikt, ka paziņojumus 
par atbalstu vāc papīra formātā, kā arī 
tiešsaistē. Tomēr, lai vienkāršotu 
procedūru un padarītu to pieejamāku, 
būtu jāveicina parakstu vākšana 
tiešsaistē. Tiešsaistes sistēmām ir jābūt 
atbilstošiem drošības parametriem, lai 
nodrošinātu inter alia, ka personu 
iespējams identificēt un ka dati tiek droši 
uzglabāti. Pilsoņu uzticēšanās pilsoņu 
iniciatīvas shēmai būs viens no 
galvenajiem veiksmes faktoriem. Šai 
nolūkā būtu jānosaka prasība Komisijai 
izstrādāt sīkas tehniskās specifikācijas 
paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām, 
lai vienkāršotu šo procesu. Komisijai 
vajadzētu padarīt brīvi pieejamus drošības 
līdzekļus, veicinot parakstu vākšanu 
tiešsaistē tā, lai netiktu nodarīts kaitējums 
privātumam.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Komisijai ir lietderīgi pieņemt 
lēmumu par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas 
pieļaujamību pietiekami agrā posmā.
Tādēļ organizatoram minētais lēmumus 
būtu jāpieprasa pēc tam, kad no 
parakstītājiem, kas pārstāv vismaz trīs 
dalībvalstis, ir savākti 
300 000 paziņojumu par atbalstu 
ierosinātajai iniciatīvai.

(13) Komisijai būtu lietderīgi pieņemt 
lēmumu par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas 
pieļaujamību pirms parakstu vākšanas. 
Komisijai vajadzētu izskatīt iniciatīvas 
pieņemamību uzreiz pēc tās reģistrēšanas.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir lietderīgi noteikt, ka tad, ja pilsoņu 
iniciatīva ir saņēmusi no parakstītajiem 
vajadzīgos paziņojumus par atbalstu un ar 
nosacījumu, ka tā tiek uzskatīta par 
pieļaujamu, katrai dalībvalstij vajadzētu 
būt atbildīgai par paziņojumu par atbalstu, 
kas savākti no šīs valsts pilsoņiem, 
verifikāciju un apliecināšanu. Ņemot vērā 
vajadzību samazināt administratīvo slogu 
dalībvalstīm, tām, pamatojoties uz 
atbilstošu pārbaudi, trīs mēnešos ir jāveic 
minētās verifikācijas un jāizdod 
dokuments, kurā apliecināts saņemto 
derīgo paziņojumu par atbalstu skaits.

(15) Ir lietderīgi noteikt, ka tad, ja pilsoņu 
iniciatīva ir saņēmusi no parakstītajiem 
vajadzīgos paziņojumus par atbalstu un ar 
nosacījumu, ka tā tiek uzskatīta par 
pieļaujamu, katrai dalībvalstij vajadzētu 
būt atbildīgai par paziņojumu par atbalstu, 
kas savākti no šīs valsts pilsoņiem, 
verifikāciju un apliecināšanu. Vācot 
parakstus tiešsaistē, ir vajadzīga ne tikai 
tehniskā pārbaude, bet arī parakstu 
īstuma papildu pārbaude. Ņemot vērā 
vajadzību samazināt administratīvo slogu 
dalībvalstīm, tām, pamatojoties uz 
atbilstošu pārbaudi, trīs mēnešos ir jāveic 
minētās verifikācijas un jāizdod 
dokuments, kurā apliecināts saņemto 
derīgo paziņojumu par atbalstu skaits.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Komisijai būtu jāziņo par šīs regulas (23) Komisijai būtu jāziņo par šīs regulas 
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īstenošanu piecus gadus pēc tās stāšanās 
spēkā.

īstenošanu divus gadus pēc tās stāšanās 
spēkā.

Pamatojums

Iniciatīvas progresa pārskatīšanas periodam vajadzētu būt pietiekami ilgam, lai varētu 
pabeigt īstenošanas procesu, un tajā pašā laikā pietiekami īsam, lai nodrošinātu, ka netiek 
kavēta iniciatīvas mērķu sasniegšanas novērtēšana.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "Organizators" ir fiziska vai juridiska 
persona vai organizācija, kas ir atbildīga 
par pilsoņu iniciatīvas sagatavošanu 
iesniegšanai Komisijai.

3. "Organizācijas komiteja" ir vismaz 
septiņu Savienības pilsoņu grupa no 
atšķirīgām dalībvalstīm, kura ir atbildīga 
par pilsoņu iniciatīvas sagatavošanu 
iesniegšanai Komisijai.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, vajadzēs izdarīt attiecīgas 
izmaiņas visā dokumentā.)

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja organizators ir fiziska persona, 
minētā persona ir Savienības pilsonis
vecumā, kas tai dod tiesības balsot Eiropas 
vēlēšanās.

1. Organizācijas komitejas locekļi ir 
Savienības pilsoņi, kuri ir atbilstošā 
vecumā, kas viņiem dod tiesības balsot 
Eiropas vēlēšanās, un kuri pašlaik nav 
Eiropas Parlamenta deputāti.

Pamatojums

Juridisku personu neiekļaušana organizācijas komitejā aizsargās pilsoņu iniciatīvu no 
iespējamas ļaunprātīgas izmantošanas no pastāvošo uzņēmējdarbības organizāciju, politisko 
partiju un citu organizāciju puses, jo tās ir daudz spēcīgākas par pilsoņu grupu un tām ir 
daudz vairāk iespēju rīkoties ES līmenī. Pilsoņu iniciatīvām nevajadzētu kļūt par vēlēšanu 
kampaņām un tās nebūtu jāizmanto kā līdzekli šādām kampaņām. Politiķiem un jo īpaši EP 
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deputātiem ir citi līdzekļi, kā ietekmēt likumdošanas lēmumus. Būtu jāuzsver, ka Eiropas 
Parlamenta deputātiem būs iespējas izskatīt katru iniciatīvu pēc Eiropas Komisijas 
paziņojuma saņemšanas.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja organizators ir juridiska persona vai 
organizācija, tā ir reģistrēta kādā no 
dalībvalstīm. Organizācijas, kurām nav 
juridiskas personas statusa saskaņā ar 
piemērojamām valsts tiesībām, pārstāv 
pārstāvji, kuriem ir tiesības uzņemties 
juridiskas saistības šo subjektu vārdā, kā 
arī uzņemties atbildību.

svītrots

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai būtu tiesīgi atbalstīt ierosinātu 
pilsoņu iniciatīvu, parakstītājiem ir jābūt 
Savienības pilsoņiem un vecumā, kas tiem 
dod tiesības balsot Eiropas vēlēšanās.

2. Lai būtu tiesīgi atbalstīt ierosinātu 
pilsoņu iniciatīvu, parakstītājiem ir jābūt 
Savienības pilsoņiem un sasniegušiem 16 
gadu vecumu.

Pamatojums

Minimālā vecuma saistīšana ar valstu prasībām balsošanas jomā varētu izraisīt 
nevienlīdzību, jo piemēram, Austrijā minimālais balsošanas vecums ir 16 gadi, bet citās 
dalībvalstīs - 18 gadi. Parakstītāju minimālā vecuma samazināšana un līdz ar to saskaņošana 
ir ieteicama, lai attiektos pret visiem pilsoņiem vienlīdzīgi un iesaistītu jauniešus ES politikas 
veidošanā un pilsoniskajā dialogā.



AD\835842LV.doc 11/21 PE445.900v02-00

LV

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu 
ierosinātai pilsoņu iniciatīvai vākšanu no 
parakstītājiem, organizatoram jāreģistrē 
minētā iniciatīva Komisijā, sniedzot 
II pielikumā minēto informāciju, īpaši par 
ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tematu un 
mērķiem, kā arī par finansēšanas avotiem 
un atbalstu tai.

1. Pirms no Komisijas saņemt lēmumu par 
pieņemamību un uzsākt paziņojumu par 
atbalstu ierosinātai pilsoņu iniciatīvai 
vākšanu no parakstītājiem, organizatoram 
jāreģistrē minētā iniciatīva Komisijā, 
sniedzot II pielikumā minēto informāciju, 
īpaši par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas 
tematu un mērķiem, kā arī par finansēšanas 
avotiem un atbalstu tai.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija noraida tādu ierosināto pilsoņu 
iniciatīvu reģistrāciju, kuras ir acīmredzami 
vērstas pret Savienības vērtībām.

4. Komisija noraida tādu ierosināto pilsoņu 
iniciatīvu reģistrāciju, kuras ir acīmredzami 
vērstas pret Savienības vērtībām. Komisijai 
ir pienācīgi jāpaskaidro un jāpublicē 
iniciatīvas noraidīšanas iemesli.

Pamatojums

Pārredzamībai nešaubīgi būs izglītojoša ietekme, un ar to tiks kavēta nepieņemamu vai 
ironiska satura iniciatīvu skaita palielināšanās.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pilsoņu iniciatīvas priekšlikumu, kas ir 
reģistrēts, dara publiski pieejamu reģistrā.

5. Pilsoņu iniciatīvas priekšlikumu, kas ir 
reģistrēts, dara publiski pieejamu reģistrā.
Pēc reģistrācijas veikšanas Komisija 
izskata ierosinātās pilsoņu iniciatīvas 
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pieņemamību saskaņā ar 8. pantu.

Pamatojums

Pieņemamības pārbaudi var arī veikt, pirms organizācijas komiteja ir savākusi noteiktu 
skaitu parakstu un iesniegusi Komisijai pieprasījumu lēmumam par pieņemamību. Lai 
nepieļautu nevajadzīgu administratīvo slogu, Komisijai vajadzētu izskatīt ierosinātās 
iniciatīvas pārbaudāmību nekavējoties tūlīt pēc reģistrācijas.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Visām reģistrētājām iniciatīvām tiek 
piešķirts atsauces numurs.
Komisijas datu bāzē reģistrēto iniciatīvu 
uzglabāšanai vajadzētu būt iknedēļas 
rādītājam, parādot, kādā posmā ir katra 
attiecīgā iniciatīva.

Pamatojums

Tādējādi pilsoņi būs informēti par dažādu pilsoņu iniciatīvu statusu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Organizators ir atbildīgs par vajadzīgo 
paziņojumu par atbalstu ierosinātai pilsoņu 
iniciatīvai, kas reģistrēta saskaņā ar 
4. pantu, savākšanu no parakstītājiem.

1. Organizators ir atbildīgs par vajadzīgo 
paziņojumu savākšanu no parakstītājiem
par atbalstu ierosinātai pilsoņu iniciatīvai, 
kura reģistrēta saskaņā ar 4. pantu un 
attiecībā uz kuru ir pieņemts pozitīvs 
lēmums par pieņemamību.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šim nolūkam drīkst izmantot vienīgi 
paziņojumu par atbalstu veidlapas, kuras 
atbilst III pielikumā dotajam paraugam. 
Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu 
vākšanu no parakstītajiem, organizators 
aizpilda veidlapas, kā norādīts 
III pielikumā. Veidlapās sniegtā 
informācija atbilst informācijai, kas 
iekļauta reģistrā. 

Šim nolūkam drīkst izmantot vienīgi 
paziņojumu par atbalstu veidlapas, kurās ir 
informācija, kas prasīta III pielikumā 
ietvertajā paraugā. Pirms uzsākt 
paziņojumu par atbalstu vākšanu no 
parakstītajiem, organizators aizpilda 
veidlapas, kā norādīts III pielikumā. 
Veidlapās sniegtā informācija atbilst 
informācijai, kas iekļauta reģistrā.

Pamatojums

Ir iecerēts neierobežot organizatorus ar noteiktu veidlapu, bet dot viņiem iespēju izmantot 
savas veidlapas, tomēr sniedzot informāciju, kas ir prasīta Komisijas iesniegtajā paraugā. 

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Paziņojumus par atbalstu vāc pēc 
ierosinātās iniciatīvas reģistrācijas dienas 
laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus.

4. Paziņojumus par atbalstu vāc vienīgi pēc 
dienas, kad saņemts pozitīvs lēmums par 
ierosinātās iniciatīvas pieņemamību,
laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sistēma var radīt individuālus 
paziņojumus par atbalstu tādā veidā, kas
atbilst III pielikumā dotajam paraugam, 
lai dalībvalstis varētu veikt kontroli 
atbilstoši 9. panta 2. punktam.

(d) sistēma var radīt individuālus 
paziņojumus par atbalstu tādā veidā, kurā 
ir sniegta informācija, kas prasīta
III pielikumā ietvertajā paraugā, lai 
dalībvalstis varētu veikt kontroli atbilstoši 



PE445.900v02-00 14/21 AD\835842LV.doc

LV

9. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai pilsoņu iniciatīvas sistēma būtu 
lietotājam draudzīga un neradītu 
nevajadzīgas bažas attiecībā uz datu 
aizsardzību, nevienam parakstītājam 
nevajadzētu likt izpaust personas kodu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divpadsmit mēnešos pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija pieņem tehniskās 
specifikācijas 4. punkta īstenošanai saskaņā 
ar 19. panta 2. punktā noteikto regulatīvo 
procedūru.

5. Sešos mēnešos pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija pieņem tehniskās 
specifikācijas 4. punkta īstenošanai saskaņā 
ar 19. panta 2. punktā noteikto regulatīvo 
procedūru. Komisija garantē drošu rīku 
pieejamību, lai tiešsaistē varētu vākt 
parakstus, nenodarot kaitējumu 
privātumam.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilsoņu iniciatīvas parakstītāji pārstāv 
vismaz vienu trešdaļu dalībvalstu.

1. Pilsoņu iniciatīvas parakstītāji pārstāv 
vismaz vienu ceturtdaļu dalībvalstu.

Grozījums Nr. 25
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Parakstītāji vienā trešdaļā dalībvalstu 
ietver vismaz minimālo pilsoņu skaitu, kas 
noteikts I pielikumā.

2. Parakstītāji vienā ceturtdaļā dalībvalstu 
ietver vismaz minimālo pilsoņu skaitu, kas 
noteikts I pielikumā.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzskata, ka parakstītāji pārstāv 
dalībvalsti, kas izdevusi tās paziņojumā par 
atbalstu minēto identifikācijas dokumentu.

3. Uzskata, ka parakstītāji pārstāv 
dalībvalsti, kurā attrodas adresi, ko viņi 
norādījuši paziņojumā par atbalstu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. pantam no 
parakstītājiem, kas pārstāv vismaz trīs 
dalībvalstis, ir savākti 300 000 
paziņojumu par atbalstu, organizators 
iesniedz Komisijai pieprasījumu 
lēmumam par ierosinātās pilsoņu
iniciatīvas pieļaujamību. Šim nolūkam 
organizators izmanto V pielikumā doto 
veidlapu.

1. Pēc pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanas 
Komisija nekavējoties izskata tās 
pieņemamību.

Pamatojums

Pieņemamības pārbaudi var arī veikt, pirms organizācijas komiteja ir savākusi noteiktu 
skaitu parakstu un iesniegusi Komisijai pieprasījumu lēmumam par pieņemamību. Lai 
nepieļautu nevajadzīgu administratīvo slogu, Komisijai vajadzētu izskatīt ierosinātās 
iniciatīvas pārbaudāmību nekavējoties tūlīt pēc reģistrācijas. 
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lēmumu, kas minēts 2. punktā, paziņo 
ierosinātās pilsoņu iniciatīvas 
organizatoram un dara publiski pieejamu.

3. Lēmumu, kas minēts 2. punktā, paziņo 
ierosinātās pilsoņu iniciatīvas 
organizatoram un dara publiski pieejamu. 
Tajā norāda, kuru tiesību aktu vai 
pasākumu Komisija uzskata par 
piemērotu, lai sasniegtu pilsoņu 
iniciatīvas mērķus gadījumā, ja šī 
iniciatīva būtu veiksmīga.

Pamatojums

Organizācijas komitejai ir svarīgi, lai rīkotāji jau pietiekami agrīnā posmā zinātu, kādi 
tiesību akti vai pasākumi būtu piemēroti pilsoņu iniciatīvas mērķu sasniegšanai, ja tā 
izrādītos veiksmīga. Tādēļ Komisijai jau saistībā ar pieņemamības pārbaudi vajadzētu 
nodrošināt rīkotājus ar reālistiskām sākotnējām norādēm par atbilstīgiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. un 7. pantam 
no parakstītājiem ir savākti vajadzīgie 
paziņojumi par atbalstu un ar nosacījumu, 
ka Komisija ir nolēmusi, ka ierosinātā 
pilsoņu iniciatīva ir pieļaujama atbilstoši 
8. pantam, organizators paziņojumus par 
atbalstu papīra vai elektroniskā formātā 
iesniedz attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm, kas verifikācijas un 
apliecināšanas uzdevumu veikšanai 
paredzētas 14. pantā. Šim nolūkam 
organizators izmanto VI pielikumā doto 
veidlapu.

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. un 7. pantam 
no parakstītājiem ir savākti vajadzīgie 
paziņojumi par atbalstu, organizators 
paziņojumus par atbalstu papīra vai 
elektroniskā formātā iesniedz attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm, kas verifikācijas 
un apliecināšanas uzdevumu veikšanai 
paredzētas 14. pantā. Šim nolūkam 
organizators izmanto VI pielikumā doto 
veidlapu.

Grozījums Nr. 30
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Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēlākais vienu mēnesi pēc konkrētās
iniciatīvas iesniegšanas Komisijai saskaņā 
ar 10. pantu vai 18 mēnešus pēc 
ierosinātās pilsoņu iniciatīvas 
reģistrācijas  atkarībā no tā, kura diena ir 
agrāk – organizators iznīcina visus 
paziņojumus par atbalstu, kas saņemti 
attiecībā uz minēto pilsoņu iniciatīvu, un to 
kopijas.

Vēlākais vienu mēnesi pēc Eiropas 
Komisijas paziņojuma publicēšanas 
saskaņā ar 11. panta 2. punktu 
organizācijas komiteja iznīcina visus 
paziņojumus par atbalstu, kas saņemti 
attiecībā uz minēto pilsoņu iniciatīvu, un to 
kopijas.

Pamatojums

Visu paziņojuma par atbalstu veidlapu iznīcināšanai būtu jānotiek pēc Eiropas Komisijas 
paziņojuma publicēšanas. Organizācijas komitejai vajadzētu spēt informēt visus parakstītājus 
par Eiropas Komisijas paziņojumu par attiecīgo pilsoņu iniciatīvu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai 
visa procesa gaitā pilsoņi tiktu informēti par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar viņu 
atbalstīto priekšlikumu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu 6. panta 5. punktu, 
Komisijai palīdz komiteja.

1. Lai īstenotu 6. panta 5. punktu, 
Komisijai palīdz neatkarīga komiteja, 
kuras rīcībā ir atbilstīgas tehniskas 
zināšanas.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par tās īstenošanu.

Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par tās īstenošanu.
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Pamatojums

Pārskats būtu jāveic agrāk. Divu gadu termiņš šķiet pietiekams, lai novērtētu pirmās 
iniciatīvas.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
II pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta 
adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas 
personas gadījumā — tās juridiskais 
pārstāvis.

5. Katra organizācijas komitejas locekļa 
pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-
pasta adrese.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. aile – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  4.a Finansējuma avoti*:

Pamatojums

Pārredzamības nolūkā visu pilsoņu iniciatīvas finansējuma avotus vajadzētu norādīt 
paziņojumā par atbalsta formu. Visiem parakstītājiem būtu jāsaprot, kas finansē attiecīgo 
iniciatīvu.  

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. aile – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dzimšanas datums un vieta* 4. Dzimšanas datums*:

Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta un 
valsts:
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Pamatojums

Informācija par dzimšanu vietu nav vajadzīga. Referente ierosina to svītrot, lai vienkāršotu 
formu.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. aile – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Personas identifikācijas numurs*: svītrots
Identifikācijas numura / personu 
apliecinoša dokumenta veids*:
Valsts identitātes karte Pase Sociālās 
apdrošināšanas apliecība
Dalībvalsts, kas izdevusi identifikācijas 
numuru / personu apliecinošo 
dokumentu*:

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta 
adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas 
personas gadījumā — tās juridiskais 
pārstāvis*:

6. Katra organizācijas komitejas locekļa 
pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-
pasta adrese.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Pilsoņu iniciatīva

Atsauces COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Atbildīgā komiteja AFCO

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT
21.4.2010

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein
20.5.2010

Izskatīšana komitejā 14.7.2010 27.9.2010

Pieņemšanas datums 27.10.2010

Galīgais balsojums +:
–:
0:

30
0
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika 
Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia 
Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten 
Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, 
Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sabine Verheyen, 
Milan Zver

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán 
Kelly, Timothy Kirkhope, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui 
Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


