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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalyje numatyta 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.“

Numačius Europos piliečių iniciatyvą pradedama taikyti nauja tarpvalstybinės demokratijos 
koncepcija ir kuriama dalyvaujamoji demokratija ES. Pasinaudodami Europos piliečių 
iniciatyva, piliečiai gali tiesiogiai prašyti Europos Komisijos inicijuoti teisės aktą. Taigi 
Lisabonos sutartimi sukuriama ketvirtoji ES institucija  milijonas piliečių. 

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

Pranešėjos palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, nes pilietinės visuomenės įtraukimas 
formuojant politiką ir rengiant sprendimus stiprina viešųjų institucijų demokratinį teisėtumą ir 
priartina Europos Sąjungą prie jos piliečių.

Vis dėlto pranešėjos laikosi nuomonės, kad turėtų būti nustatytos praktiniu požiūriu tinkamos 
procedūros ir sąlygos ir kad reikėtų vengti sudėtingų administracinių procedūrų. Pranešėjos 
norėtų, kad kuo daugiau pateiktų iniciatyvų būtų pripažintos priimtinomis. Taigi, reikėtų kaip 
įmanoma labiau supaprastinti procedūrines taisykles. Pranešėjoms didžiausią susirūpinimą 
kelia toliau nurodyti aspektai ir jos siūlo atitinkamai pakeisti pasiūlymą.

Pranešėjų nuomone, minimalus amžiaus siekiant paremti iniciatyvą visose valstybėse 
narėse turėtų būti 16 metų. ES sutarties 9 straipsnyje nurodyta, kad visiems Sąjungos 
piliečiams skiriamas vienodas dėmesys. Jaunimo aktyvus pilietiškumas, socialinė įtrauktis ir 
solidarumas ateities Europai yra labai svarbūs, taigi sumažinus amžiaus ribą būtų galima 
padidinti jaunų žmonių susidomėjimą Europos reikalais. Be to, Europos piliečių iniciatyva 
nėra sprendimų priėmimo priemonė, o tik iniciatyva, kuria siekiama įtraukti klausimą į 
darbotvarkę, taigi parama iniciatyvai iš esmės skiriasi nuo balsavimo. Susiejus amžiaus ribą 
su nacionaliniais rinkimų teisės amžiaus reikalavimais gali atsirasti nelygybė, susijusi su 
nacionalinių reikalavimų skirtumais, todėl pranešėjos siūlo, kad visose valstybėse narėse būtų 
taikoma 16 metų amžiaus riba. 

Kalbant apie parašų rinkimo mastą, pranešėjos laikosi nuomonės, kad turėtų pakakti parašų 
iš ketvirtadalio valstybių narių, o ne trečdalio, kadangi kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje 
renkami parašai, būtina skirti daug laiko ir išteklių administraciniams reikalams ir vertimui. 
Kadangi pranešėjos norėtų išvengti atvejų, kai iniciatyvos žlunga dėl terminų arba finansinės 
paramos trūkumo, jos siūlo, kad turėtų pakakti ketvirtadalio valstybių narių, nes ir šiuo atveju 
kalbama apie didelę ES teritorijos dalį.
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Atsižvelgiant į tai, kad Komisija savo pasiūlyme prašo skirti du mėnesius siūlomos 
iniciatyvos priimtinumui patikrinti, vienerių metų terminas parašams surinkti atrodo per 
trumpas. Pranešėjos siūlo, jog terminas parašams surinkti būtų pratęstas iki ketverių metų,
siekiant užtikrinti galimybę surinkti milijoną parašų taip pat ir toms iniciatyvoms paremti, 
kurioms neskiriama finansinė parama.

Kalbant apie priimtinumą, pranešėjos mano, kad nebūtina surinkti 300 000 parašų prieš 
Komisijai patikrinant, ar iniciatyva priimtina. Pranešėjos tvirtai įsitikinusios, kad 5 000 parašų 
turėtų pakakti ir pasirašiusieji neturėtų būti daugiau kaip iš vienos valstybės narės. Norint 
pradėti rinkti parašus keliose valstybėse narėse, būtina skirti daug laiko ir išteklių, taigi prieš 
nustatant, ar iniciatyva laikoma priimtina, nebūtina pradėti šio proceso daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje. Vis dėlto, pranešėjų nuomone, norint atmesti nerimtas iniciatyvas reikėtų 
nustatyti, kad reikalaujami 5 000 parašų būtų surinkti per 6 mėnesius. Nustačius šį terminą, 
atkristų iniciatyvos, kurios užregistruojamos, tačiau taip ir nesurenka numatyto parašų 
skaičiaus.

Pranešėjos taip pat siūlo, kad Komisija patikrintų iniciatyvos priimtinumą per vieną mėnesį, o 
ne per du mėnesius, siekiant nesulėtinti parašų rinkimo proceso. 

Be to, pranešėjos mano, kad pasiūlymai, kurie akivaizdžiai arba paslėpta forma 
prieštarauja Europos Sąjungos vertybėms, turėtų būti laikomi nepriimtinais.

Kalbant apie parašų rinkimą internetu, pranešėjos siūlo, kad Komisija sukurtų centrinę 
tinklavietę („citizensinitiative.eu“), kurioje būtų registruojamos visos iniciatyvos ir kurioje 
piliečiai galėtų jas rasti ir pasirašyti. Šis sprendimas itin pageidautinas atsižvelgiant į keletą 
priežasčių. 

Pirma, atsižvelgiant į duomenų apsaugą, t. y. jei Komisija sukurtų ir valdytų centrinę 
tinklavietę, būtų galima užtikrinti, kad laikomasi asmens duomenų apsaugos taisyklių ir 
nuostatų. Pranešėjos tvirtai įsitikinusios, jog negalima tikėtis, kad piliečių iniciatyvų 
iniciatoriai sukurtų ir valdytų parašų rinkimo internetu sistemas, kurios atitiktų visus taikomus 
asmens duomenų apsaugos reikalavimus.  

Be to, reikalaujant, kad kiekvienas iniciatorius sukurtų savo tinklavietę, nebūtų galima 
užtikinti vieningo parašų rinkimo proceso duomenų apsaugos požiūriu.

Antra, Komisijos pasiūlymą būtų sunku įgyvendinti, kadangi būtų sukurta papildoma našta ne 
tik iniciatoriams, bet ir valstybėms narėms, kurios turėtų tikrinti, ar parašų rinkimo internetu 
sistemos atitinka Komisijos nustatytus reikalavimus, ir išduoti sertifikatus, patvirtinančius 
kiekvienos tinklavietės atitiktį minėtiesiems reikalavimams.

Trečia, jei visos piliečių iniciatyvos būtų pateikiamos vienoje tinklavietėje, jos būtų 
prieinamesnės, nes suinteresuoti piliečiai greitai ir nesudėtingai galėtų rasti ir pasirašyti šias 
iniciatyvas bei sekti tolesnius procesus.

Taigi, pranešėjos mano, kad Komisija turėtų sukurti centrinę tinklavietę ir kad atliekant šią 
užduotį turėtų dalyvauti atitinkamos valstybių narių institucijos, siekiant nuspręsti, kokie 
duomenys joms reikalingi, kad būtų galima vėliau patikrinti pasirašiusiųjų tapatybę. Turėtų 
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būti sukurta tokia tinklavietė, kad internetu iniciatyvą pasirašantys asmenys pirma turėtų 
nurodyti savo pilietybę, tuomet turėtų būti užpildomi tik tie duomenų laukeliai, kurie 
reikalingi atitinkamoms valdžios institucijoms. Šis sprendimas grindžiamas tuo, kad įvairios 
valstybės narės taiko skirtingus identifikavimo numerius ir jos reikia skirtingų duomenų 
pasirašiusiųjų tapatybei patikrinti.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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, kad 
būtų skatinamas piliečių dalyvavimas ir 
Sąjunga taptų prieinamesnė.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Siekiant didinti piliečių 
sąmoningumą ir suteikti jiems tikslios 
informacijos apie šią naują priemonę 
svarbu organizuoti informavimo apie 
piliečių iniciatyvas kampanijas. Piliečių 
pageidavimu Komisija ir Europos 
Parlamentas, naudodamiesi savo 
atstovybėmis ir biurais valstybėse narėse, 
turėtų suteikti piliečiams informacijos ir 
neoficialių patarimų, susijusių su piliečių 
iniciatyvomis, konkrečiai apie 
priimtinumo kriterijus, Sąjungos vertybes 
ir kompetenciją bei Europos sutartis. 
Naudotojo vadovas, susijęs su piliečių 
iniciatyvomis, turėtų būti parengtas 
kiekviena oficialiąja Sąjungos kalba ir 
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paskelbtas internete.

Pagrindimas

Kad nekiltų klaidingų lūkesčių ir nesusipratimų dėl Europos piliečių iniciatyvos pobūdžio ir 
aprėpties, informavimo kampanijos yra būtinos. Šiuo pakeitimu siekiama padidinti piliečių 
sąmoningumą ir suteikti jiems tikslios informacijos apie šią naują priemonę.

Pakeitimas 3

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. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti penktadalis valstybių 
narių.

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.

Pagrindimas

ES sutarties 9 straipsnyje nurodyta, kad visiems Sąjungos piliečiams skiriamas vienodas 
dėmesys. Jaunimo aktyvus pilietiškumas, socialinė įtrauktis ir solidarumas ateities Europai 
yra labai svarbūs. Be to, parama iniciatyvai iš esmės skiriasi nuo balsavimo, taigi reikėtų į šį 
procesą įtraukti taip pat ir jaunus žmones. Susiejus mažiausią amžių su nacionaliniais 
rinkimų teisės amžiaus reikalavimais gali atsirasti nelygybė, susijusi su nacionalinių 
reikalavimų skirtumais.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Siekiant sėkmingai vykdyti piliečių 
iniciatyvą, reikia minimalios organizuotos 
struktūros. Tai turėtų būti piliečių 
komitetas, kurį sudarytų fiziniai asmenys 
(organizatoriai) iš penktadalio valstybių 
narių siekiant skatinti, kad būtų keliami 
Europos masto klausimai ir palaikomas 
šių klausimų svarstymas. Siekiant 
skaidrumo ir sklandaus bei veiksmingo 
informavimo piliečių komitetas turėtų 
paskirti atstovus, kurie per visą procedūrą 
palaikytų ryšius tarp komiteto ir Sąjungos 
institucijų.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Svarbu įtraukti jaunimą ir skatinti jį 
dalyvauti piliečių iniciatyvose.

Pagrindimas

Pasiūlyme valstybėms narėms suteikiama atsakomybė tikrinti parašus. Siekiant įtraukti 
jaunimą, reikėtų išplėtoti parašų tikrinimo sistemą visos ES lygmeniu, kad būtų užtikrinamas 
bendras minimalus amžius.
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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, taip 
pat išvengti situacijos, kai parašai 
renkami tikslu, 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 pagal šį 
reglamentą, neturėtų būti registruojami, 
Komisija taip pat turėtų atsisakyti 
registruoti tokius pasiūlymus, kurie 
akivaizdžiai prieštarautų Sąjungos 
vertybėms, kaip numatyta Europos 
Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. 
Registracija yra administracinė 
procedūra, kuria siekiama išrinkti 
iniciatyvas, patenkančias į šio reglamento 
taikymo sritį; todėl visi atsisakymai 
registruoti turėtų būti pagrįsti tik 
teisinėmis priežastimis ir jokiais būdais ne 
politinio naudingumo principu. Komisija 
turėtų registruoti pranešimus, laikydamasi 
bendrų gero administravimo principų, ir 
todėl ji privalėtų informuoti iniciatyvos 
organizatorius apie visas atsisakymo 
registruoti iniciatyvą priežastis ir tokiu 
atveju galimas teisių gynimo priemones. 
Taip pat Komisija turėtų išaiškinti, kad 
užregistravus iniciatyvą ir surinkus 
reikalaujamą pritarimo pareiškimų 
skaičių Komisija nebūtinai priims 
pasiūlymą dėl teisės akto ir kad 
iniciatyvos užregistravimas nėra oficialus 
sprendimas kompetencijos klausimais.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su vadinamosios priimtinumo patikros panaikinimu, t. y. Komisija tikrinti 
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tik tai, ar tam tikra iniciatyva atitinka piliečių iniciatyvos apibrėžimą pagal šį reglamentą. 
Tuomet iniciatyva registruojama ir organizatoriams negali būti trukdoma rinkti parašų. Vis 
dėlto, siekiant užkirsti kelią tam, kad iniciatyvos būtų naudojamos siekiant išprovokuoti 
Komisiją priimti sprendimą kompetencijos klausimais, organizatoriams turėtų būti paaiškinta, 
jog registracija reiškia tik tai, kad, Komisijos nuomone, iniciatyva atitinka Europos piliečių 
iniciatyvos apibrėžtį ir kad tai nėra oficialus sprendimas kompetencijos klausimais.  

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 pateikti 
piliečių pritarimo pareiškimus.

Pagrindimas

9 konstatuojamosios dalies pakeitimu sustiprinama pozicija, kad registracija siekiama tik 
nuspręsti, ar Europos piliečių iniciatyva laikoma 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 
nustatyti išsamias internetinių pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemų technines 
specifikacijas.

(10) Siekiant tinkamai panaudoti 
moderniąsias technologijas kaip 
dalyvaujamosios demokratijos priemonę, 
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, jog 
pasirašantis asmuo turi teisę pasirašyti ir 
pasirašo tik vieną kartą, taip pat saugų 
duomenų saugojimą. Išsamios techninės 
specifikacijos turėtų būti parengtos 
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ekspertų lygmeniu ir reguliariai 
atnaujinamos atsižvelgiant į techninę 
pažangą; todėl reikėtų suteikti Komisijai 
įgaliojimus patvirtinti išsamias internetinių 
pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų 
technines specifikacijas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento 
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Pritarimo pareiškimai turėtų būti 
renkami piliečiams patogiu būdu, taikant 
būtinas duomenų apsaugos priemones. 
Vis dėlto organizatoriams taip pat neturi 
būti sukurta pernelyg didelės naštos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento 
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valstybėms narėms tikslinga tikrinti 
internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistemų atitiktį šio reglamento 
reikalavimams.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi Komisija turėtų sukurti ir valdyti centrinę tinklavietę, valstybėms narėms 
nebereikėtų tikrinti atitikties reikalavimams.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Tikslinga užtikrinti, kad pritarimo 
piliečių iniciatyvai pareiškimai būtų 
surinkti per konkretų terminą. Siekiant 
užtikrinti, kad pasiūlytos piliečių 
iniciatyvos išliktų svarbios, kartu turint 
omenyje, kaip sunku visoje Europos 
Sąjungoje surinkti pritarimo pareiškimus, 
terminas neturėtų būti ilgesnis nei 
12 mėnesių nuo pasiūlytos iniciatyvos 
registracijos dienos.

(12) Tikslinga užtikrinti, kad pritarimo 
piliečių iniciatyvai pareiškimai būtų 
surinkti per konkretų terminą. Siekiant 
užtikrinti, kad pasiūlytos piliečių 
iniciatyvos išliktų svarbios, kartu turint 
omenyje, kaip sunku visoje Europos 
Sąjungoje surinkti pritarimo pareiškimus, 
terminas neturėtų būti ilgesnis nei 
24 mėnesiai nuo pasiūlytos iniciatyvos 
registracijos dienos.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Būtina išlaikyti skaidruma per visą 
procesą. Todėl kiekvienai piliečių 
iniciatyvai suteikta visa finansinė arba 
politinė parama turėtų būti nurodyta 
atitinkamo pritarimo pareiškimo formoje. 
Politiniu partijų ir Europos frakcijų 
finansavimas neturėtų būti leidžiamas.

Pakeitimas 14

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.
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Pakeitimas 15

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.

(14) Komisija turėtų per vieną mėnesį 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. 
Komisija, prieš pradėdama rengti teisės 
akto projekto tekstą, pagrįstą siūloma 
piliečių iniciatyva, gali konsultuotis su 
Europos Parlamentu dėl šios iniciatyvos 
politinės svarbos ir aktualumo. 

Pagrindimas

Komisija turėtų patikrinti iniciatyvos priimtinumą per vieną, o ne per du mėnesius, siekiant 
nesulėtinti parašų rinkimo proceso.

Pakeitimas 16

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 

(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 sumažinti 
valstybėms narėms tenkančią 
administracinę naštą, jos per tris mėnesius 
turėtų atlikti tokias patikras atlikdamos 
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pareiškimų skaičius. tinkamus patikrinimus, kurie gali būti 
grindžiami atsitiktine atranka, ir išduoti 
dokumentą, kuriuo patvirtinamas gautų 
galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Itin svarbu, kad piliečių iniciatyvos 
organizatoriai pateiktų deklaraciją, 
susijusią su visomis finansinėmis 
priemonėmis, naudotomis iniciatyvai 
remti ir reklamuoti, siekiant užtikrinti 
visišką skaidrumą.

Pakeitimas 18

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 per tris mėnesius pateikti 
išvadas ir nurodyti veiksmus, kurių ketina 
dėl jos imtis.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad bus palaikomas aukštas piliečių dalyvavimo lygis, būtina pasikliauti 
greita procedūra. Todėl manoma, kad Europos Komisija per tris mėnesius pajėgs 
visapusiškai suformuluoti savo išvadas apie iniciatyvą ir veiksmus, kurių ji ketina imtis.

Pakeitimas 19

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

(17a) Europos Parlamentas gali imtis bet 
kokių tinkamų veiksmų pagal savo 
įgaliojimus, siekdamas užtikrinti, kad 
piliečių balsas būtų išgirstas.

Pakeitimas 20

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 
tikslinga išaiškinti, kad tuo atveju, kai 
parašai renkami popieriuje, 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. Tuo atveju, kai parašai 
renkami internetu, Komisija, veikdama
kaip duomenų valdytoja, 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.

Pagrindimas

Tuo atveju, kai parašai renkami internetu, Komisija turėtų sukurti centrinę tinklavietę, kad 
būtų galima užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Šioje tinklavietėje turėtų būti 
registruojamos ir pasirašomos visos iniciatyvos. Kitu atveju iniciatoriams būtų sukurta 
papildoma našta.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas 

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;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 punktas 

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, 
sudarę piliečių komitetą, kurie rengia 
piliečių iniciatyvą ir ją pateikia Komisijai.

Pakeitimas 23

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. Organizatoriai sudaro piliečių komitetą 
iš asmenų, kilusių mažiausiai iš 
penktadalio valstybių narių. 
Organizatoriai turi būti Sąjungos piliečiai, 
sulaukę bent 16 metų amžiaus.
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Pakeitimas 24

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.

Pagrindimas

Siekiant išvengti galimo esamų verslo organizacijų, politinių partijų ir kt. piktnaudžiavimo, 
piliečių iniciatyvos organizatorius turėtų būti tik fizinis asmuo.

Pakeitimas 25

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

ES sutarties 9 straipsnyje nurodyta, kad visiems Sąjungos piliečiams skiriamas vienodas 
dėmesys. Jaunimo aktyvus pilietiškumas, socialinė įtrauktis ir solidarumas ateities Europai 
yra labai svarbūs. Be to, parama iniciatyvai iš esmės skiriasi nuo balsavimo, taigi reikėtų į šį 
procesą įtraukti taip pat ir jaunus žmones. Susiejus mažiausią amžių su nacionaliniais 
rinkimų teisės amžiaus reikalavimais gali atsirasti nelygybė, susijusi su nacionalinių 
reikalavimų skirtumais.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštė 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracija Pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracija 
ir priimtinumas

Pakeitimas 27

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. Komisija per vieną mėnesį nuo 1 dalyje 
nurodyto prašymo užregistruoti gavimo 
dienos priima sprendimą dėl priimtinumo. 
Pasiūlyta piliečių iniciatyva laikoma 
priimtina ir atitinkamai užregistruojama, 
jei ji tenkina tokias sąlygas:
– ji negali būti pagrįstai laikoma 
netinkama, nes ja nesiekiama 
piktnaudžiauti ir ji nėra nerimta;
– ji neprieštarauja Sąjungos vertybėms;
– ji yra susijusi su klausimu, dėl kurio 
Sutartims įgyvendinti galima priimti 
Sąjungos teisės aktą; ir
– ja neviršijami Komisijos įgaliojimai 
pateikti pasiūlymą.

Pakeitimas 28

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.

Išbraukta.
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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.

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas 
piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai 
prieštarauja Sąjungos vertybėms, kaip 
nustatyta Europos Sąjungos sutarties 
2 straipsnyje. Komisijos priežastys, dėl 
kurių ji atsisakė registruoti iniciatyvą, turi 
būti gerai pagrįstos ir paskelbtos 
Komisijos šiam tikslui sukurtoje 
tinklavietėje.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pasiūlyta ir užregistruota piliečių
iniciatyva viešai paskelbiama registre.

5. Sprendimas apie priimtinumą 
pranešamas pasiūlytos piliečių iniciatyvos 
organizatoriams ir viešai paskelbiamas 
registre ir Komisijos sukurtoje 
tinklavietėje.

Sprendime taip pat pateikiama Komisijos 
nuomonė, kokį teisės aktą reikės priimti 
arba kokių priemonių imtis, jei bus 
surinkta vienas milijonas pritarimo 
pareiškimų šiai piliečių iniciatyvai 
paremti. Komisija visada gali keisti šią 
nurodomą informaciją, kai priima savo 
sprendimą, ar imtis tolesnių veiksmų dėl 
piliečių iniciatyvos, ar ne.



AD\837201LT.doc 19/34 PE448.978v02-00

LT

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija praneša organizatoriams 
priežastis, dėl kurių ji atsisako registruoti 
pasiūlytą piliečių iniciatyvą.

Pakeitimas 32

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 ir paskelbtai 
priimtina pagal 4 straipsnį, pareiškimus.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant užtikrinti visišką skaidrumą 
per visą atitinkamos piliečių iniciatyvos 
gyvavimo ciklą, organizatorius taip pat 
pateikia kompetentingoms valdžios 
institucijoms deklaraciją, susijusią su visa 
finansine parama, kurią jis gali būti gavęs 
iš kokių nors interesų grupių ar šių 
grupių atstovų arba kuria galėjo naudotis 
per visą laikotarpį, kai buvo renkami 
pritarimo pareiškimai.
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Pakeitimas 34

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 24 mėnesiai.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai pritarimo pareiškimai 
renkami elektroniniu būdu, iš internetinės 
pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos 
gauti duomenys saugomi valstybės narės 
teritorijoje. Pritarimo pareiškimo formų 
modelis gali būti pritaikytas elektroniniams 
pritarimo pareiškimams rinkti.

1. Tais atvejais, kai pritarimo pareiškimai 
renkami elektroniniu būdu, iš internetinės 
pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos 
gautus duomenis centralizuotai saugo 
Komisija arba Europos Parlamentas. 
Pritarimo pareiškimo formų modelis gali 
būti pritaikytas elektroniniams pritarimo 
pareiškimams rinkti.

Pagrindimas

Komisija turėtų sukurti centrinę tinklavietę, kad būtų galima užtikrinti asmens duomenų 
apsaugą. Šioje tinklavietėje turėtų būti registruojamos ir pasirašomos visos iniciatyvos. Kitu 
atveju iniciatoriams būtų sukurta papildoma našta.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pasirašiusiųjų duomenys, pateikti 
naudojant internetinę pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemą, turi būti 
tikrinami, saugomi ir sunaikinami pagal 
Sąjungos taisykles dėl duomenų apsaugos 
ir teisės į privatumą.
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Pagrindimas

Pasirašiusieji asmenys teikia savo asmens duomenis, kuriuos reikia apsaugoti nuo bet kokio 
netinkamo panaudojimo.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento 
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu internetinė pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistema atitinka 4 dalyje 
nurodytas nuostatas, atitinkama 
kompetentinga institucija per mėnesį 
išduoda sertifikatą pagal IV priede 
pateiktą modelį. Iki tol, kol bus priimtos 5 
dalyje paminėtos techninės specifikacijos, 
kompetentinga institucija, vertindama 
internetinės pritarimo pareiškimų 
sistemos atitiktį 4 dalies nuostatoms, taiko 
atitinkamas nacionalines technines 
specifikacijas. 

Išbraukta.

Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių 
narių kompetentingų institucijų išduotus 
sertifikatus.

Pagrindimas

Kadangi Komisija turėtų sukurti ir valdyti centrinę tinklavietę, valstybėms narėms 
nebereikėtų tikrinti atitiktiems reikalavimams.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a. internetinę pritarimo pareiškimo formą 
galėtų pateikti tik fiziniai asmenys;

a. internetinę pritarimo pareiškimo formą 
galėtų pateikti tik fiziniai asmenys, turintys 
teisę pasirašyti;
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 40

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 12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija kartu su Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu 
atlieka įvertinimą, kuriuo remdamasi ji 
prireikus gali priimti 4 dalies 
įgyvendinimui skirtas technines 
specifikacijas pagal 19 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą reguliavimo tvarką. Šis 
įvertinimas kartu su atitinkamais 
pasiūlymais perduodamas Europos 
Parlamentui.

Pakeitimas 41

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.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 43

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.

Pasirašiusysis, kuris nėra valstybės narės, 
kurioje nuolat gyvena, pilietis, gali 
pasirinkti būti laikomas kilusiu arba iš 
valstybės narės, kurioje nuolat gyvena, 
arba iš valstybės narės, kurios pilietybę jis 
turi.
Pasirašiusysis, kurio nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje, 
laikomas kilusiu iš valstybės narės, kurios 
pilietybę jis turi.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Sprendimas dėl pasiūlytos piliečių 

iniciatyvos priimtinumo
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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.

Pagrindimas

Siekiama sumažinti etapų skaičių, registravimą ir priimtinumo nustatymą atliekant vienu 
etapu. Todėl 8 straipsnio nereikia, nes 4 straipsnyje reglamentuojama registracija ir 
priimtinumas.

Pakeitimas 45

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 

1. Iš pasirašiusiųjų surinkęs reikalingus 
pritarimo pareiškimus pagal 5 ir 7 
straipsnius ir tuo atveju, jei Komisija 
nusprendė, kad pasiūlyta piliečių iniciatyva 
priimtina pagal 4 straipsnį, organizatorius 
pateikia pritarimo pareiškimus popierine 
arba elektronine forma atitinkamoms 14 
straipsnyje nurodytoms kompetentingoms 
institucijoms patikrinti ir patvirtinti. Šiuo 
tikslu organizatorius naudoja VI priede 
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pateiktą formą. pateiktą formą.

Pakeitimas 46

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.

Organizatorius pritarimo pareiškimus 
pateikia valstybei narei, kurioje yra 
pasirašiusiųjų nuolatinė gyvenamoji vieta.

Pasirašiusysis, kuris nėra valstybės narės, 
kurioje nuolat gyvena, pilietis, gali 
pasirinkti būti laikomas kilusiu arba iš 
valstybės narės, kurioje nuolat gyvena, 
arba iš valstybės narės, kurios pilietybę jis 
turi.
Jei pasirašiusiųjų nuolatinė gyvenamoji 
vieta yra trečiojoje šalyje, organizatorius 
pateikia jų pritarimo pareiškimus 
valstybei narei, kurios pilietybę turi šie 
asmenys.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos per ne 
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.

2. Kompetentingos institucijos per ne 
daugiau kaip tris mėnesius, atlikdamos 
atrankinius patikrinimus, patikrina 
pritarimo pareiškimus ir organizatoriui 
išduoda sertifikatą pagal VII priede 
pateiktą modelį, kuriuo patvirtinamas iš tos 
valstybės narės gautų galiojančių pritarimo 
pareiškimų skaičius. Imtyje nustatytas 
negaliojančių parašų procentas 
išskaičiuojamas iš bendro pritarimo 
pareiškimų skaičiaus. Sertifikatas 
išduodamas tik tada, jei likęs pritarimo 
pareiškimų skaičius yra daugiau kaip 
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vienas milijonas.

Pagrindimas

Šiuo straipsniu siekiama paspartinti tikrinimo procedūrą. Jei, pvz., Europos piliečių 
iniciatyvą paremia 1,5 mln. pasirašiusiųjų, tikrinimo institucija gali atsitiktinės atrankos būdu 
patikrinti 5 000 pavyzdžių, paimtų iš bendros kiekio. Jei patikrinus šiuos 5 000 pavyzdžių 
nustatoma, kad 500 (arba 10 proc.) yra klaidingi, neišsamūs arba jų neįmanoma patikrinti, šį 
rezultatą galima ekstrapoliuoti visiems surinktiems parašams, darant prielaidą, kad 10 proc. 
iš 1,5 mln. parašų yra klaidingi. Be to, taikant tokią atrankinių pavyzdžių tikrinimo sistemą, 
paneigiamas Komisijos argumentas, kad siekiant nuodugniai patikrinti pasirašiusiojo 
tapatybę reikalingas identifikavimo numeris. 

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a. nedelsdama paskelbia piliečių iniciatyvą 
savo svetainėje;

a. nedelsdama paskelbia piliečių iniciatyvą 
savo svetainėje visomis oficialiosiomis 
Sąjungos kalbomis.

Pagrindimas

Visiems ES piliečiams turi būti sudaryta galimybė suprasti siūlomos piliečių iniciatyvos 
turinį, kad galėtų jai pritarti, kai ją patvirtins Europos Komisija. Tai galima pasiekti tik jei 
iniciatyvos išverčiamos į visas Europos Sąjungos oficialiąsias kalbas paskelbiant iniciatyvas 
Europos Komisijos svetainėje. 

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per tris
mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame 
pateikia savo išvadas dėl iniciatyvos, taip 
pat pasiūlymą dėl problemos, kuriai 
išspręsti, piliečių teigimu, reikia teisės 
akto. Jei Komisija nuspręstų imtis kokių 
nors alternatyvių veiksmų arba nesiimti 
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jokių veiksmų, ji pateikia pranešime šio 
savo sprendimo priežastis.

Pagrindimas

Siekiama įtvirtinti griežtesnę pareigą Komisijai imtis tolesnių veiksmų dėl piliečių iniciatyvų. 
Siekiant užtikrinti, kad bus palaikomas aukštas piliečių dalyvavimo lygis, būtina pasikliauti 
greita procedūra. Todėl manoma, kad Komisija pajėgs visapusiškai suformuluoti savo išvadas 
apie iniciatyvą ir veiksmus, kurių Komisija ketina imtis, per tris mėnesius.

Pakeitimas 50

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 pateiktų piliečių iniciatyvų sąrašą 
ir 1 dalies b punkte paminėtą pranešimą 
pranešama piliečių iniciatyvos 
organizatoriui ir Europos Parlamentui bei 
Tarybai ir jis paskelbiamas viešai.

Pagrindimas

Siekiama įtvirtinti griežtesnę pareigą Komisijai imtis tolesnių veiksmų dėl piliečių iniciatyvų.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija pateikia viešą metinę 
ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai, kurioje nurodoma, kaip 
įgyvendinama piliečių iniciatyvos teisė ir, 
be kita ko, pateikiamas iniciatyvų skaičių, 
jų priimtinumas ir tolesni veiksmai, kurių 
Komisija ėmėsi dėl kiekvienos iniciatyvos.

Pagrindimas

Siekiama įtvirtinti griežtesnę pareigą Komisijai imtis tolesnių veiksmų dėl piliečių iniciatyvų.
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Dėl piliečių iniciatyvos, kuriai paremti 
surinktas vienas milijonas pritarimo 
pareiškimų, Europos Parlamentas gali bet 
kuriuo metu paraginti Komisiją paaiškinti 
veiksmus, kurių ji ketina imtis, arba 
sprendimą nesiimti jokių veiksmų ir šio 
sprendimo priežastis. Naudodamasis savo 
įgaliojimais Europos Parlamentas gali bet 
kuriuo metu surengti organizatorių 
klausymus arba priimti rezoliuciją. 
Organizatoriai taip pat gali pateikti 
peticiją Europos Parlamentui atitinkamu 
klausimu, jei klausimas atitinka 
reikiamus kriterijus.

Pagrindimas

Siekiant reaguoti į piliečių lūkesčius ir išvengti nusivylimo, svarbu, kad Europos Parlamentas 
pasiūlytų kitų galimybių ir surengtų diskusiją siekiant išaiškinti Komisijos sprendimą.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento 
13 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b. reikalavimų internetinėms pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemoms 
neatitikimą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Remiame idėją sukurti bendrą centrinę tinklavietę, kurią tvarkytų Komisija, o ne kiekvieno 
iniciatoriaus kuriamas atskiras tinklavietes; tokiu būdu būtų užtikrinta, kad visuomet bus 
laikomasi duomenų apsaugos taisyklių.
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija pagal 16, 17 ir 18 straipsnius 
deleguotais teisės aktais gali priimti visų
šio reglamento priedų pakeitimus, išskyrus 
II ir III priedus.

Pagrindimas

Šiuose dviejuose prieduose yra nuostatų, kurias turi svarstyti Parlamentas. Todėl šie du 
priedai turi būti neįtraukti į deleguotų teisės aktų ir komitologijos taikymo sritį. 

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotasis teisės aktas gali būti 
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje ir įsigalioti anksčiau nei baigiasi 
tas laikotarpis, jeigu tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad prieštarauti neketina.

Deleguotas teisės aktas paskelbiamas
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
įsigalioti anksčiau nei baigiasi tas 
laikotarpis, jeigu tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba pranešė Komisijai, kad 
prieštarauti neketina.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija apie tai praneša kitoms 
valstybėms narėms.

Komisija apie tai praneša kitoms 
valstybėms narėms ir Europos 
Parlamentui.
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Pakeitimas 57

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.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento 
II priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. sutarčių teisinis pagrindas, kuriuo 
remdamasi Komisija galėtų veikti;

Išbraukta.

Pagrindimas

Nerealu tikėtis, kad iniciatyvą pateikiantys piliečiai žinotų Sutarčių teisinį pagrindą, kuriuo 
remdamasi Komisija galėtų veikti. Priešingai, tai yra Komisijos darbas išnagrinėti iniciatyvą 
ir jos atitiktį Sutartims ir tada pranešti organizatoriams apie iniciatyvos priimtinumą, 
pateikiant jiems tikslias savo sprendimo priežastis ir jį paskelbiant.

Pakeitimas 59

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. organizatoriaus vardas ir pavardė, 
adresas ir el. paštas;
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 langelio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Finansinė ir politinė parama, gauta 
dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos*:

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 langelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 langelis: (įrašo pasirašantysis) 3 langelis: (įrašo pasirašantysis)

1. Pasirašančiojo vardas ir pavardė: 1. Pasirašančiojo vardas ir pavardė:
Vardas*:……Pavardė*: Vardas*:……Pavardė*:
2. Adresas:
Gatvė:
Pašto indeksas: Miestas*:
Valstybė*:

2. Adresas:
Gatvė:
Pašto indeksas: Miestas*:
Valstybė*:

3. El. paštas: 3. El. paštas:
4. Gimimo data ir vieta*: 4. Gimimo data ir vieta*:
Gimimo data:     Vieta ir valstybė: Gimimo data:      Vieta ir valstybė:
5. Pilietybė*: 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*.

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

Data ir pasirašiusiojo parašas* ♦: ……….. Data ir pasirašiusiojo parašas* ♦: ………..
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento 
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IV PRIEDAS

Sertifikatas, kuriuo patvirtinama 
internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistemos atitiktis Reglamentui xxxx/xxxx

[….] (valstybės narės pavadinimas) [….] 
(kompetentingos institucijos pavadinimas) 
patvirtina, kad internetinė pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistema [….] 
(svetainės adresas), skirta pritarimo 
piliečių iniciatyvai, kurios registracijos 
Nr. [….], pareiškimams rinkti 
elektroniniu būdu, atitinka reikiamas 
Reglamento xxxx/xxxx nuostatas.
Data, parašas ir kompetentingos 
institucijos oficialus spaudas:

Šis priedas išbraukiamas.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas, kad kiekvienas iniciatorius turėtų sukurti savo tinklavietę, reikštų 
papildomą naštą ne tik iniciatoriams, bet ir valstybėms narėms, kurios turėtų tikrinti, ar 
parašų rinkimo internetu sistemos atitinka Komisijos nustatytus reikalavimus, ir išduoti 
sertifikatus, patvirtinančius kiekvienos tinklavietės atitiktį minėtiesiems reikalavimams. 
Manome, kad siekiant išvengti šios naštos Komisija turėtų sukurti centrinę tinklavietę, kurioje 
būtų kaupiamos visos iniciatyvos.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento 
VI priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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*:

Pritarimo pareiškimų teikimo valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms 
forma
1. Organizatoriaus vardas ir pavardė, 
adresas ir el. paštas*:
2. Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:
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2. Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:
3. Komisijos registracijos Nr.*:
4. Registracijos data*:
5. Prašymo priimti sprendimą dėl 
priimtinumo data*:
6. Pasirašiusiųjų, kilusių iš [valstybės narės 
pavadinimas], skaičius*:

3. Komisijos registracijos Nr.*:
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)

7. Priedai*:
(Prašome pridėti visus pasirašiusiųjų 
pritarimo pareiškimus.)

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

Pagrindimas

Kai kurios ES valstybės narės neišduoda savo piliečiams tapatybės kortelių, taigi derėtų 
nurodyti pilietybės reikalavimą.  Be to, kadangi Komisija turėtų sukurti ir valdyti centrinę 
tinklavietę, valstybėms narėms nebereikėtų tikrinti atitiktiems reikalavimams.

Pakeitimas 64

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. Organizatoriaus vardas ir pavardė, 
adresas ir el. paštas.
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