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ĪSS PAMATOJUMS

Ar Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punktu ir ieviests būtisks jauninājums 
Savienības demokrātiskajā darbībā, nodrošinot 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."

Ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) tiek ieviesta jauna starptautiskas demokrātijas koncepcija 
un nodrošināta pārstāvības demokrātija. Ar EPI starpniecību pilsoņi var tieši vērsties Eiropas 
Komisijā, lai ierosinātu tiesību aktu. Savā ziņā ar Lisabonas līgumu ir izveidota ceturtā ES 
institucionālā struktūra  – viens miljons pilsoņu.

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

Referentes atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 
politikas veidošanā un lēmumu sagatavošanā stiprina valsts iestāžu demokrātisko likumību un 
tuvina Eiropas Savienību tās pilsoņiem.

Tomēr referentes uzskata, ka pilsoņu iniciatīva būtu jāizstrādā pēc iespējas pragmatiskāk un 
ka vajadzētu izvairīties no sarežģītām administratīvām procedūrām. Viņas arī vēlētos, lai pēc 
iespējas vairāk iniciatīvu tiktu atzītas par pieņemamām. Lai to īstenotu, procesuālajiem 
noteikumiem jābūt pēc iespējas vienkāršotiem. Referentes pauž bažas par šādiem 
būtiskākajiem jautājumiem un nāk klajā ar šādiem ierosinājumiem, lai veiktu grozījumus 
priekšlikumā:

kā uzskata referentes, minimālajam vecumam, lai pievienotos iniciatīvai, visās dalībvalstīs 
vajadzētu būt 16 gadiem. LES 9. pantā ir paredzēts, ka visiem Savienības pilsoņiem būtu 
jāsaņem vienlīdzīga uzmanība. Aktīva pilsoniskā darbība, sociālā integrācija un jauniešu 
solidaritāte ir īpaši nozīmīga Eiropas nākotnei, un vecuma ierobežojuma pazemināšana 
uzlabotu jauniešu informētību par Eiropas Savienības jautājumiem. Turklāt EPI nav 
likumdošanas instruments, bet vienīgi darba kārtības noteikšanas iniciatīva, un atbalsts 
iniciatīvai ir pilnīgi atšķirīgs no balsošanas. Minimālā vecuma saistīšana ar valstu prasībām 
balsošanas jomā varētu arī izraisīt nevienlīdzību šo prasību atšķirību dēļ, un tādēļ referentes 
iestājas par to, lai visās dalībvalstīs tiktu ieviests 16 gadu minimālais vecuma ierobežojums.

Attiecībā uz parakstu vākšanas jomu referentes uzskata, ka būtu pietiekami, ja paraksti tiktu 
savākti ceturtdaļā, nevis trešdaļā no visām dalībvalstīm, jo ikvienā dalībvalstī, kurā tiek vākti 
paraksti, ir nepieciešams daudz laika un resursu administrācijas un tulkošanas vajadzībām. Tā 
kā referentes vēlas nepieļaut risku, ka iniciatīvas izrādās neveiksmīgas laika ierobežojumu vai 
finanšu atbalsta trūkuma dēļ, viņas ierosina, ka būtu pietiekama ceturtdaļa dalībvalstu, jo ar to 
tiktu aptverta liela ES daļa.
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Tā kā Komisija savā priekšlikumā prasīja ieviest divu mēnešu periodu, lai pārbaudītu, vai 
iniciatīva ir pieņemama, viena gada ierobežojums parakstu vākšanai šķiet nepietiekams.
Referentes ierosina pagarināt līdz četriem gadiem laika ierobežojumu parakstu vākšanai, 
lai nodrošinātu, ka iniciatīvām bez finanšu atbalsta ir iespējas savākt vienu miljonu parakstu.

Attiecībā uz pieņemamību referentes uzskata, ka nav nepieciešams savākt 300 000 parakstu, 
lai Komisija veiktu pieņemamības pārbaudi. Referente stingri uzskata, ka 5000 parakstu ir 
pietiekams skaits un parakstiem nevajadzētu obligāti būt vairāk nekā no vienas dalībvalsts.
Lai uzsāktu parakstu vākšanu vairākās dalībvalstīs, ir vajadzīgs laiks un resursi, un nav 
nepieciešams uzsākt šo procesu vairāk nekā vienā dalībvalstī, nezinot, vai iniciatīva tiek 
uzskatīta par pieņemamu. Tomēr referentes uzskata, ka sešu mēnešu laikā būtu jāsavāc 5000 
parakstu, kas ir filtrs, lai atsijātu nenopietnas iniciatīvas. Nosakot šo laika ierobežojumu, 
varētu izslēgt iniciatīvas, kuras ir reģistrētas, bet nekad nesavāc noteikto parakstu skaitu.

Referenti arī ierosina Komisijai pārbaudīt iniciatīvas pieņemamību nevis divu, bet viena 
mēneša laikā, lai nepalēninātu parakstu vākšanas tempu.

Referentes arī uzskata, ka priekšlikumus, kas ir skaidri vai slēpti pretrunā ar Eiropas 
Savienības vērtībām, vajadzētu uzskatīt par nepieņamamiem.

Attiecībā uz parakstu vākšanu tiešsaistē referentes ierosina Komisijai izveidot centralizētu 
tīmekļa vietni "citizensinitiative.eu", kurā tiktu reģistrētas visas iniciatīvas un kurā pilsoņi 
varētu tās atrast un parakstīt. Šāds risinājums būtu ļoti vēlams vairāku iemeslu dēļ.

Pirmkārt, datu aizsardzības iemeslu dēļ, t.i., ja Komisija izveido centralizētu tīmekļa vietni un 
pārvalda tās darbību, tiktu nodrošināta personas datu aizsardzības noteikumu ievērošana.
Referentes stingri uzskata, ka nevar gaidīt, lai kāds no pilsoņu iniciatīvas ierosinātājiem 
izveidotu un pārvaldītu tiešsaistes parakstu vākšanas sistēmu, kas atbilstu visiem datu 
aizsardzības noteikumiem.

Turklāt, ja katram iniciatīvas ierosinātājam vajadzētu izveidot savu tīmekļa vietni, parakstu 
vākšana nebūtu vienota no datu aizsardzības viedokļa.

Otrkārt, Komisijas priekšlikums sagādātu problēmas arī tādēļ, ka tas rada papildu slogu ne 
tikai iniciatīvas ierosinātājiem, bet arī dalībvalstīm, jo tām vajadzētu pārbaudīt, vai tiešsaistes 
parakstu vākšanas sistēmas atbilst Komisijas paredzētajiem noteikumiem, un tām arī 
vajadzētu izdot atbilstības sertifikātu visām attiecīgajām tīmekļa vietnēm.

Treškārt, visu pilsoņu iniciatīvu atrašanās vienā tīmekļa vietnē ievērojami uzlabotu iniciatīvu 
pieejamību, jo pilsoņi varētu viegli un bez sarežģījumiem atrast un parakstīt iniciatīvas un 
sekot to attīstības gaitai.

Līdz ar to referentes uzskata, ka Komisijai vajadzētu izveidot centralizētu tīmekļa vietni, 
kuras uzdevums būtu iesaistīt attiecīgās dalībvalstu iestādes nolūkā pieņemt lēmumu par to, 
kādi dati tām ir nepieciešami, lai noteiktu parakstītājus un vēlāk pārbaudītu viņu identitāti.
Tīmekļa vietne ir jāveido tā, lai parakstītajam pirms iniciatīvas parakstīšanas tiešsaistē tiktu 
prasīts norādīt valstspiederību un tad vajadzētu aizpildīt tikai tos laukus, kuri ir nepieciešami 
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attiecīgajām iestādēm. Šāda risinājuma iemesls ir tas, ka dalībvalstīs ir atšķirīgi identifikācijas 
numuri un ir vajadzīgi atšķirīgi dati, lai pārbaudītu parakstītāju identitāti.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo 
jautājumu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šīm procedūrām un noteikumiem ir 
jābūt skaidriem, vienkāršiem, viegli 
īstenojamiem un samērojamiem ar pilsoņu 
iniciatīvas būtību.

(3) Šīm procedūrām un noteikumiem ir 
jābūt skaidriem, vienkāršiem, viegli 
īstenojamiem un samērojamiem ar pilsoņu 
iniciatīvas būtību, lai veicinātu pilsoņu 
līdzdalību un padarītu Savienību viņiem 
pieejamāku.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ir svarīgi organizēt informācijas 
kampaņas par pilsoņu iniciatīvām, lai 
pievērstu tām pilsoņu uzmanību un 
nodrošinātu precīzu informāciju par šo 
jauno instrumentu. Komisija un Eiropas 
Parlaments, izmantojot savas 
pārstāvniecības un birojus dalībvalstīs, uz 
pieprasījuma nodrošina pilsoņiem 
informāciju un neoficiālas konsultācijas 
par pilsoņu iniciatīvām, proti, par 
pieļaujamības kritērijiem, vērtībām un 
Savienības un Eiropas Līgumu 
kompetences jomu. Lietotāju 
rokasgrāmata jāsagatavo visās Savienības 
oficiālajās valodās, un tai jābūt pieejamai 
tiešsaistē.
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Pamatojums

Lai nepieļautu nepamatotu cerību vai pārpratumu rašanos saistībā ar Eiropas pilsoņu 
iniciatīvas veidu un darbības jomu, būtiski svarīgas ir informācijas kampaņas. Ar grozījumu 
cenšas uzlabot pilsoņu informētību un precīzas informācijas nodrošināšanu par šo jauno 
instrumentu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

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 piektdaļa dalībvalstu.

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. Kā 
minimālais vecums būtu jānosaka 16 gadu 
vecums.

Pamatojums

LES 9. pantā ir paredzēts, ka visiem Savienības pilsoņiem būtu jāsaņem vienlīdzīga 
uzmanība. Aktīva pilsoniskā darbība, sociālā integrācija un jauniešu solidaritāte ir īpaši 
nozīmīga Eiropas nākotnei. Iniciatīvas atbalstīšana ir pilnīgi atšķirīga no balsošanas, tādēļ 
būtu jāiesaista arī jaunieši. Turklāt minimālā vecuma saistīšana ar valstu prasībām 
balsošanas jomā izraisītu nevienlīdzību šo prasību atšķirību dēļ.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai sekmīgi īstenotu pilsoņu 
iniciatīvu, ir vajadzīga neliela organizēta 
struktūra. Lai atbalstītu Eiropas mēroga 
problēmu izvirzīšanu un veicinātu šo
problēmu izvērtēšanu, struktūra būtu 
jāveido kā pilsoņu komiteja, kuras sastāvā 
ir fiziskas personas (organizatori) no 
vienas piektdaļas dalībvalstu. Lai 
nodrošinātu pārredzamību, pareizu un 
efektīvu komunikāciju, pilsoņu komitejai 
būtu jāieceļ pārstāvji, kas veiktu 
starpnieku funkcijas starp šo komiteju un 
Savienības iestādēm visā procedūras 
laikā.

Pamatojums

Pilsoņu iniciatīva ir iecerēta, lai dotu iespēju pilsoņiem piedalīties Savienības demokrātiskajā 
dzīvē. Tai vajadzētu būt tikai tādu fizisko personu rīcībā, kuras izveido pilsoņu komiteju.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Ir svarīgi iesaistīt jauniešus un 
mudināt viņus līdzdarboties pilsoņu 
iniciatīvās. 

Pamatojums

Priekšlikums paredz, ka atbildība par parakstu pārbaudīšanu ir dalībvalstīm. Lai iesaistītu 
jauniešus, par mērķi jānosaka tādas sistēmas izstrāde, kuru var izmantot parakstu pārbaudei 
ES līmenī, lai nodrošinātu vienotu minimālo vecumu.
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Grozījums Nr. 7

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 
priekšlikumu reģistrācija, kuri ir 
acīmredzami vērsti pret Savienības 
vērtībām. Komisijai būtu jāveic reģistrācija 
saskaņā ar labas pārvaldības vispārīgajiem 
principiem.

(8) Lai nodrošinātu saskaņotību un 
pārredzamību attiecībā uz ierosinātajām 
pilsoņu iniciatīvam un izvairītos no 
situācijas, kad parakstus vāc par 
priekšlikumu, kas nav šīs regulas 
darbības jomā, minētās iniciatīvas būtu 
obligāti jāreģistrē tīmekļa vietnē, ko 
Komisija darījusi pieejamu, pirms no 
pilsoņiem tiek vākti vajadzīgie paziņojumi 
par atbalstu; priekšlikumus, kas saskaņā ar 
šo regulu nav pilsoņu iniciatīvas, 
nevajadzētu reģistrēt, un Komisijai būtu 
jānoraida tādu priekšlikumu reģistrācija, 
kuri ir acīmredzami vērsti pret Līguma par 
Eiropas Savienību 2. pantā noteiktajām
Savienības vērtībām. Reģistrēšana ir 
administratīva procedūra, kuras mērķis ir 
noteikt tās iniciatīvas, kas ir šīs regulas 
darbības jomā. Tādēļ noraidīt iniciatīvas 
reģistrēšanu var tikai tiesisku iemeslu dēļ 
un nekādā gadījumā ne politiskā 
izdevīguma dēļ. Komisijai jāveic 
reģistrācija saskaņā ar labas pārvaldības 
vispārīgajiem principiem, un tādēļ tai 
jāinformē iniciatīvas organizatori par 
jebkādiem iemesliem, kādēļ tiek noraidīta 
iniciatīvas reģistrēšana, un par šādā 
gadījumā pieejamajiem normatīvās 
aizsardzības līdzekļiem. Komisijai skaidri 
jānorāda, ka reģistrēšana un 
nepieciešamā skaita paziņojumu par 
atbalstu savākšana nav garants tam, ka 
Komisija pieņems priekšlikumu tiesību 
aktam, un nenozīmē, ka iniciatīvas 
reģistrēšana nav tikai formāls lēmums par 
kompetenci.
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Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz pieļaujamības pārbaudes atcelšanu — Komisija pārbauda tikai tad, 
ja konkrētā iniciatīva ir pilsoņu iniciatīva saskaņā ar regulu. Tad iniciatīva jāreģistrē un 
organizatoriem ir tiesības vākt parakstus. Taču, lai varētu izvairīties no tā, ka iniciatīvu 
izmanto provocējošiem Komisijas lēmumiem par kompetences jautājumiem, organizatoriem 
jāizskaidro, ka reģistrēšana nozīmē tikai to, ka Komisija ir atzinusi iniciatīvu par Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu un ka tas nav formāls lēmums par kompetenci.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas 
organizatoram jābūt atbildīgam par 
vajadzīgo paziņojumu par atbalstu 
savākšanu no pilsoņiem.

(9) Kad priekšlikums ir reģistrēts kā 
pilsoņu iniciatīva, organizatori var 
iesniegt pilsoņu paziņojumus par atbalstu.

Pamatojums

Regulas priekšlikuma 9. apsvēruma grozījums uzsver, ka reģistrēšanas mērķis ir izlemt, vai 
Eiropas pilsoņu iniciatīva ir izskatāms dokuments vai nav. Šādā gadījumā organizatoriem nav 
jāievēro citas prasības (pieļaujamības prasība u. c.), bet viņi var brīvi īstenot savas Līgumā 
noteiktās tiesības, proti, vākt parakstus iniciatīvas atbalstam.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir lietderīgi noteikt, ka paziņojumus 
par atbalstu vāc papīra formātā, kā arī 
tiešsaistē. Tiešsaistes sistēmām vajadzētu 
būt 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 

(10) Lai pārstāvības demokrātijas nolūkā 
lietderīgi izmantotu modernās 
tehnoloģijas, ir lietderīgi noteikt, ka 
paziņojumus par atbalstu vāc tiešsaistē, kā 
arī papīra formātā. Tiešsaistes sistēmām ir 
jābūt atbilstošiem drošības parametriem, lai 
nodrošinātu inter alia, ka persona ir tiesīga 
parakstīt, katrs parakstās tikai vienu reizi
un ka dati tiek droši uzglabāti. Sīkas 
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tiešsaistes sistēmām. tehniskās specifikācijas būtu jāizstrādā 
ekspertu līmenī un regulāri jāpielāgo 
atbilstoši tehniskajam progresam. Tādēļ 
pilnvaras izstrādāt šādas sīkas tehniskās 
specifikācijas paziņojumu vākšanas 
tiešsaistes sistēmām jādeleģē Komisijai.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Paziņojumi par atbalstu būtu jāvāc 
pilsoņiem labvēlīgā veidā un paredzot 
nepieciešamās datu aizsardzības 
garantijas. Tajā pašā laikā tas nedrīkstētu 
radīt pārmērīgu slogu organizatoriem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ir lietderīgi dalībvalstīm pārbaudīt 
paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmu 
atbilstību šīs regulas prasībām.

svītrots

Pamatojums

Tā kā Komisijai būtu jāizveido un jāpārvalda centralizēta tīmekļa vietne, dalībvalstīm vairs 
nebūs jāveic atbilstības pārbaude.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir lietderīgi nodrošināt, ka paziņojumi 
par atbalstu pilsoņu iniciatīvai tiek savākti 
konkrētā termiņā. Lai nodrošinātu 
ierosināto pilsoņu iniciatīvu aktualitāti, 
vienlaikus ņemot vērā to, cik sarežģīti ir 
visā Eiropas Savienībā savākt paziņojumus 
par atbalstu, minētajam termiņam 
nevajadzētu būt ilgākam par 12 mēnešiem
no ierosinātās iniciatīvas reģistrācijas 
dienas.

(12) Ir lietderīgi nodrošināt, ka paziņojumi 
par atbalstu pilsoņu iniciatīvai tiek savākti 
konkrētā termiņā. Lai nodrošinātu 
ierosināto pilsoņu iniciatīvu aktualitāti, 
vienlaikus ņemot vērā to, cik sarežģīti ir 
visā Eiropas Savienībā savākt paziņojumus 
par atbalstu, minētajam termiņam 
nevajadzētu būt ilgākam par 24 mēnešiem
no ierosinātās iniciatīvas reģistrācijas 
dienas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Svarīgi, lai visa procesa laikā tiek 
saglabāta pārredzamība. Tādēļ, lai 
saņemtu jebkādu finansiālu vai politiku 
atbalstu, saistībā ar katru pilsoņu 
iniciatīvu jāaizpilda paziņojuma par 
atbalstu veidlapa. Nav pieļaujams 
politisko partiju vai Eiropas politisko 
grupu finansējums.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

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 

svītrots
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300 000 paziņojumu par atbalstu 
ierosinātajai iniciatīvai.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Komisijai būtu jāpieņem lēmums par 
iniciatīvas pieļaujamību divos mēnešos pēc 
pieprasījuma saņemšanas no organizatora. 
Ierosinātā pilsoņu iniciatīva būtu jāuzskata 
par pieļaujamu, ja tā ietilpst Komisijas 
pilnvaru jomā un ir saistīta ar jautājumu, 
par kuru Līgumu īstenošanas nolūkā var 
pieņemt Savienības tiesību aktu.

(14) Komisijai viena mēneša laikā būtu 
jāpieņem lēmums par iniciatīvas 
pieļaujamību pēc pieprasījuma saņemšanas 
no organizatoriem. Ierosinātā pilsoņu 
iniciatīva būtu jāuzskata par pieņemamu, ja 
tā ietilpst Komisijas pilnvaru jomā un ir 
saistīta ar jautājumu, par kuru Līgumu 
īstenošanas nolūkā var pieņemt Savienības 
tiesību aktu. Komisija var apspriesties ar 
Eiropas Parlamentu par ierosinātās 
pilsoņu iniciatīvas svarīgumu un 
atbilstību, pirms tā sāk izstrādāt uz šo
iniciatīvu balstītu normatīvā teksta 
projektu.

Pamatojums

Komisijai vajadzētu pārbaudīt iniciatīvas pieņemamību nevis divu, bet viena mēneša laikā, lai 
nepalēninātu parakstu vākšanas tempu.

Grozījums Nr. 16

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 ir jābūt 
atbildīgai par paziņojumu par atbalstu, kas 
savākti no šīs valsts pilsoņiem, verifikāciju 

(15) Ja netiek iesaistīta kāda vēlēta 
kompetentā Savienības iestāde, ir
lietderīgi noteikt, ka tad, ja pilsoņu 
iniciatīva ir saņēmusi no parakstītajiem 
vajadzīgos paziņojumus par atbalstu, katrai 
dalībvalstij vajadzētu būt atbildīgai par 
paziņojumu par atbalstu, kas savākti no šīs 
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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.

valsts pilsoņiem, verifikāciju un 
apliecināšanu. Ņemot vērā vajadzību 
samazināt administratīvo slogu 
dalībvalstīm, tām, pamatojoties uz 
atbilstošu pārbaudi, ko var veikt izlases 
veidā, trīs mēnešos būtu jāveic minētās 
verifikācijas un jāizdod dokuments, kurā 
apliecināts saņemto derīgo paziņojumu par 
atbalstu skaits.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ir būtiski, ka pilsoņu iniciatīvas 
organizatori pilnīgas pārredzamības 
nodrošināšanai sagatavotu deklarāciju 
par jebkādiem finanšu līdzekļiem, kuri 
izmantoti iniciatīvas atbalstam vai 
veicināšanai.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Komisijai četros mēnešos būtu 
jāizskata pilsoņu iniciatīva un jāizklāsta 
savi secinājumi un rīcība, ko tā paredz 
īstenot, reaģējot uz šo iniciatīvu.

(17) Komisijai trīs mēnešu laikā būtu 
jāizskata pilsoņu iniciatīva un jāizklāsta 
savi secinājumi un rīcība, ko tā paredz 
īstenot, reaģējot uz šo iniciatīvu.

Pamatojums

Būtiski ir nodrošināt un saglabāt augstu pilsoņu līdzdalības līmeni, lai varētu rēķināties ar 
ātru procedūras gaitu. Tādēļ uzskata, ka Eiropas Komisijai jādod iespēja pilnībā formulēt 
secinājumus par iniciatīvu un plānot darbības, kuras tā domā veikt trīs mēnešu laikā.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Eiropas Parlaments, īstenojot savas 
pilnvaras, var veikt jebkādas pienācīgas 
darbības, lai nodrošinātu, ka pilsoņu 
vēlmes tiek ņemtas vērā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti ir pilnībā piemērojama personas datu 
apstrādei, ko veic, piemērojot šo regulu. 
Šajā saistībā ir lietderīgi paskaidrot, ka 
pilsoņu iniciatīvas organizators un 
dalībvalstu kompetentās iestādes ir datu 
apstrādātāji Direktīvas 95/46 nozīmē, un 
precizēt maksimālo laikposmu, kurā var 
glabāt personas datus, kas savākti pilsoņu 
iniciatīvas mērķiem. Datu apstrādātāju
statusā organizatoriem ir jāveic visi 
vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu ar 
Direktīvu 95/46/EK noteiktos pienākumus, 
īpaši tos, kas saistīti ar apstrādes likumību, 
apstrādes darbību drošību un informācijas 
sniegšanu, un datu subjekta tiesībām 
piekļūt saviem personas datiem, kā arī 
personas datu labošanu vai dzēšanu.

(18) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti ir pilnībā piemērojama personas datu 
apstrādei, ko veic, piemērojot šo regulu. 
Šajā saistībā ir lietderīgi paskaidrot, ka,
vācot dokumentu papīra formātā, pilsoņu 
iniciatīvas organizators un dalībvalstu 
kompetentās iestādes ir datu apstrādātāji 
Direktīvas 95/46 nozīmē, un precizēt 
maksimālo laikposmu, kurā var glabāt 
personas datus, kas savākti pilsoņu 
iniciatīvas mērķiem. Ja dati tiek vākti 
tiešsaistē, datu apstrādātāja statusā 
Komisijai ir jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai izpildītu ar 
Direktīvu 95/46/EK noteiktos pienākumus, 
īpaši tos, kas saistīti ar apstrādes likumību, 
apstrādes darbību drošību un informācijas 
sniegšanu, un datu subjekta tiesībām 
piekļūt saviem personas datiem, kā arī 
personas datu labošanu vai dzēšanu.



AD\837201LV.doc 15/35 PE448.978v02-00

LV

Pamatojums

Komisijai vajadzētu izveido centralizētu tīmekļa vietni, lai nodrošinātu personas datu 
aizsardzību datu vākšanai tiešsaistē. Visas iniciatīvas vajadzētu reģistrēt un būt iespējams 
parakstīt šajā tīmekļa vietnē. Citādi iniciatīvas ierosinātājiem tiktu radīts papildu slogs.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. "Pilsoņu iniciatīva" ir iniciatīva, kas 
iesniegta Komisijai saskaņā ar šo regulu un 
ar kuru aicina Komisiju saskaņā ar tās 
pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu 
jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata 
Līgumu īstenošanai ir nepieciešams 
Savienības tiesību akts, un kura ir saņēmusi 
vismaz viena miljona tiesīgo parakstītāju 
atbalstu, kuri pārstāv vismaz vienu 
trešdaļu dalībvalstu.

1. „Pilsoņu iniciatīva” ir iniciatīva, kas 
iesniegta Komisijai saskaņā ar šo regulu un 
ar kuru aicina Komisiju saskaņā ar tās 
pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu 
jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata 
Līgumu īstenošanai ir nepieciešams 
Savienības tiesību akts, un kura ir saņēmusi 
vismaz viena miljona tiesīgo parakstītāju 
atbalstu, kuri pārstāv vismaz vienu 
piektdaļu dalībvalstu.

Grozījums Nr. 22

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. „Organizatori” ir fiziskas personas, 
kuras veido pilsoņu komiteju, kas ir 
atbildīga par pilsoņu iniciatīvas 
sagatavošanu iesniegšanai Komisijai.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Organizatori veido pilsoņu komiteju, 
kuras sastāvā ir pilsoņi vismaz no vienas 
piektdaļas dalībvalstu. Organizatori ir 
vismaz 16 gadus veci Savienības pilsoņi.

Grozījums Nr. 24

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

Pamatojums

Pilsoņu iniciatīvas organizatoriem jābūt tikai fiziskām personām, lai izvairītos no to 
iespējamas ļaunprātīgas izmantošanas no pastāvošo uzņēmējdarbības organizāciju, politisko 
partiju un citu organizāciju puses.

Grozījums Nr. 25

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 
vismaz 16 gadus veciem Savienības 
pilsoņiem.
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Pamatojums

LES 9. pantā ir paredzēts, ka visiem Savienības pilsoņiem būtu jāsaņem vienlīdzīga 
uzmanība. Aktīva pilsoniskā darbība, sociālā integrācija un jauniešu solidaritāte ir īpaši 
nozīmīga Eiropas nākotnei. Iniciatīvas atbalstīšana ir pilnīgi atšķirīga no balsošanas, tādēļ 
būtu jāiesaista arī jaunieši. Turklāt minimālā vecuma saistīšana ar valstu prasībām 
balsošanas jomā izraisītu nevienlīdzību šo prasību atšķirību dēļ.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācija Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācija 
un pieļaujamība

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izņemot 3. un 4. punktā minētos 
gadījumus, Komisija nekavējoties reģistrē 
ierosināto iniciatīvu, piešķirot tai 
vienreizēju reģistrācijas numuru, un 
nosūta organizatoram apstiprinājumu.

2. Viena mēneša laikā pēc 1. punktā 
minētā reģistrēšanas pieteikuma 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
iniciatīvas pieļaujamību. Ierosinātā 
pilsoņu iniciatīva tiek uzskatīta par 
pieļaujamu un tiek reģistrēta, ja tā atbilst 
šādiem nosacījumiem:
– to nevar pamatoti uzskatīt par 
neatbilstošu tās aizskarošā vai nenopietnā 
rakstura dēļ;
– tā nav pretrunā Savienības vērtībām;
– tā attiecas uz jautājumu, par kuru 
Līgumu īstenošanas nolūkā var pieņemt 
Savienības tiesību aktu; un
– tā ietilpst Komisijas pilnvarās ierosināt 
priekšlikumu.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas, kuras 
pamatoti var uzskatīt par neatbilstošām, jo 
tās ir aizskarošas vai nenopietnas, 
nereģistrē.

svītrots

Grozījums Nr. 29

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, kas 
izklāstītas Līguma par Eiropas Savienību 
2. pantā. Komisijas iemesli, ar kuriem 
noraida iniciatīvas reģistrēšanu, ir labi 
pamatoti un tiek publiskoti Komisijas šim 
nolūkam izveidotā tīmekļa vietnē.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Lēmumu par pieļaujamību paziņo 
ierosinātās pilsoņu iniciatīvas 
organizatoriem un dara publiski pieejamu 
reģistrā un Komisijas nodrošinātā tīmekļa 
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vietnē.

Tajā iekļauj arī norādi par to, kuru 
tiesību aktu vai pasākumu Komisija 
uzskata par atbilstošu pieņemšanai, ja par 
labu šai iniciatīvai ir savākts viens miljons 
paziņojumu par atbalstu. Komisija var 
grozīt šo norādi jebkurā laikā, kad tiek 
pieņemts lēmums par to, vai turpināt 
pilsoņu iniciatīvas īstenošanu.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija informē organizatoru par 
iemesliem, kāpēc pilsoņu iniciatīvas 
priekšlikums ir noraidīts.

Grozījums Nr. 32

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 par atbalstu ierosinātai pilsoņu 
iniciatīvai, kas reģistrēta un apstiprināta 
kā pieļaujama saskaņā ar 4. pantu, 
savākšanu no parakstītājiem.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Organizators kompetentajai iestādei 
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iesniedz arī deklarāciju par jebkādu 
finansiālu atbalstu, ko tas varētu būt 
izmantojis vai saņēmis no kādas interešu 
grupas vai interešu grupu pārstāvjiem 
visā paziņojumu par atbalstu vākšanas 
laikā, lai tādējādi nodrošinātu pilnīgu 
pārredzamību visā pilsoņu iniciatīvas 
īstenošanas laikā.

Grozījums Nr. 34

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 pēc 
ierosinātās iniciatīvas reģistrācijas dienas 
laikposmā, kas nepārsniedz 24 mēnešus.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja paziņojumus par atbalstu vāc 
elektroniski, datus, ko iegūst vākšanas 
tiešsaistes sistēmā, glabā dalībvalsts 
teritorijā. Paziņojuma par atbalstu veidlapu 
paraugus var pielāgot to elektroniskās 
vākšanas vajadzībām.

1. Ja paziņojumus par atbalstu vāc 
elektroniski, datus, ko iegūst vākšanas 
tiešsaistes sistēmā, Komisija vai Eiropas 
Parlaments glabā centralizēti. Paziņojuma 
par atbalstu veidlapu paraugus var pielāgot 
to elektroniskās vākšanas vajadzībām.

Pamatojums

Komisija izveido centralizētu tīmekļa vietni, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību. Visas 
iniciatīvas vajadzētu reģistrēt un būt iespējams parakstīt šajā tīmekļa vietnē. Citādi 
iniciatīvas ierosinātājiem tiktu radīts papildu slogs.

Grozījums Nr. 36
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dati, ko iesnieguši tiešsaistes sistēmu 
izmantojušie parakstītāji, ir jāpārbauda, 
jāuzglabā un jāiznīcina saskaņā ar 
Savienības noteikumiem par datu 
aizsardzību un privātuma tiesībām .

Pamatojums

Parakstītāji sniedz personas datus, kas ir jāaizsargā no jebkādas iespējamas ļaunprātīgas 
izmantošanas.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja paziņojumu vākšanas tiešsaistes 
sistēma atbilst 4. punktā minētajiem 
noteikumiem, attiecīgā kompetentā 
iestāde viena mēneša laikā izsniedz 
sertifikātu atbilstoši IV pielikumā dotajam 
paraugam. Līdz laikam, kad tiks 
pieņemtas tehniskās specifikācijas, kas 
minētas 5. punktā, lai novērtētu 
paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmas 
atbilstību 4. punktam, kompetentā iestāde 
piemēro atbilstošās valsts tehniskās 
specifikācijas.

svītrots

Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu 
kompetento iestāžu izsniegtos sertifikātus.

Pamatojums

Tā kā Komisijai būtu jāizveido un jāpārvalda centralizēta tīmekļa vietne, dalībvalstīm vairs 
nebūs jāveic atbilstības pārbaude.

Grozījums Nr. 38
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Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a. tiešsaistē paziņojumus par atbalstu var 
iesniegt vienīgi fiziskas personas;

a. tiešsaistē paziņojumus par atbalstu var 
iesniegt vienīgi fiziskas personas, kam ir 
paraksta tiesības;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba. var pārbaudīt, vai katra personas 
iesniedz tikai vienu paziņojumu;

Grozījums Nr. 40

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. Divpadsmit mēnešu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā Komisija 
sadarbībā ar Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju veic 
novērtējumu, dodot tam pilnvaras 
pieņemt tehniskās specifikācijas 
4. punkta īstenošanai saskaņā ar 
19. panta 2. punktā noteikto 
regulatīvo procedūru. Šo 
novērtējumu kopā ar priekšlikumiem 
nosūta Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr. 41
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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 piektdaļu dalībvalstu.

Grozījums Nr. 42

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 piektdaļā dalībvalstu 
ietver vismaz minimālo pilsoņu skaitu, kas 
noteikts I pielikumā.

Grozījums Nr. 43

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 ir viņu pastāvīgā 
dzīvesvieta.

Parakstītājs, kas nav tās dalībvalsts 
pilsonis, kurā viņš pastāvīgi dzīvo, var 
izvēlēties dalībvalsti, ko pārstāvēs — to, 
kurā viņš pastāvīgi dzīvo, vai to, kuras 
pilsonis viņš ir.
Parakstītājs, kurš pastāvīgi dzīvo kādā 
trešā valstī, tiek uzskatīts par tās 
dalībvalsts pārstāvi, kuras pilsonis viņš ir.

Grozījums Nr. 44
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Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Lēmums par ierosinātās pilsoņu 

iniciatīvas pieļaujamību
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.
2. Komisija divu mēnešu laikā kopš 
1. punktā minētā pieprasījuma
saņemšanas pieņem lēmumu par 
pieļaujamību. Ierosinātā pilsoņu 
iniciatīva tiek uzskatīta par pieļaujamu, ja 
tā atbilst šādiem nosacījumiem:
a. tā attiecas uz jautājumu, par kuru 
Līgumu īstenošanas nolūkā var pieņemt 
Savienības tiesību aktu; and
b. tā ietilpst Komisijas pilnvarās ierosināt 
priekšlikumu.
3. Lēmumu, kas minēts 2. punktā, paziņo 
ierosinātās pilsoņu iniciatīvas 
organizatoram un dara publiski pieejamu.

Pamatojums

Ar šo vēlas saīsināt procedūru, apvienojot reģistrēšanas un pieļaujamības procedūru. Tādēļ 
8. pants nav nepieciešams, jo 4. pants jau nosaka reģistrēšanu un pieļaujamību.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa
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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, un ar nosacījumu, 
ka Komisija ir nolēmusi, ka ierosinātā 
pilsoņu iniciatīva ir pieļaujama atbilstoši 
4. 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.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Organizators paziņojumus par atbalstu 
iesniedz dalībvalstij, kura ir izdevusi tajos 
norādīto identifikācijas dokumentu.

Organizators paziņojumus par atbalstu 
iesniedz dalībvalstij, kurā ir parakstītāju 
pastāvīgā dzīvesvieta.

Parakstītājs, kas nav tās dalībvalsts 
pilsonis, kurā viņš pastāvīgi dzīvo, var 
izvēlēties dalībvalsti, ko pārstāvēs — to, 
kurā viņš pastāvīgi dzīvo, vai to, kuras 
pilsonis viņš ir.
Par parakstītāju, kurš pastāvīgi dzīvo 
kādā trešā valstī, organizators iesniedz 
paziņojumu par atbalstu dalībvalstij, 
kuras pilsonis šis parakstītājs ir.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes laikposmā, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus, pamatojoties uz 
atbilstošu pārbaudi, veic iesniegto 
paziņojumu par atbalstu verifikāciju un 
nosūta organizatoram sertifikātu, kas atbilst 
VII pielikumā dotajam paraugam un ar 
kuru apliecina derīgo paziņojumu par 
atbalstu skaitu minētajai dalībvalstij.

2. Kompetentās iestādes laikposmā, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus, pamatojoties uz 
pārbaudi izlases kārtā, veic iesniegto 
paziņojumu par atbalstu verifikāciju un 
nosūta organizatoram sertifikātu, kas atbilst 
VII pielikumā dotajam paraugam un ar 
kuru apliecina derīgo paziņojumu par 
atbalstu skaitu minētajai dalībvalstij.
Nederīgo parakstu procentuālā daļa tiks 
atrēķināta no paziņojumu par atbalstu 
kopējā skaita. Sertifikātu izsniegs tikai 
tad, ja paziņojumu par atbalstu atlikušais 
skaits pārsniegs vienu miljonu.

Pamatojums

Šī panta mērķis ir paātrināt verifikāciju. Piemēram, ja Eiropas pilsoņu iniciatīva savāc 1,5 
miljonus parakstu, pārbaudes iestāde izlases kārtā no visiem var pārbaudīt 5000 parakstus. 
Ja no šiem 5000 nederīgi, viltoti vai nepārbaudāmi ir 500 (jeb 10 %), šo procentuālo daļu var 
ekstrapolējot attiecināt uz visu parakstu kopumu, pieņemot, ka 10 % no 1,5 miljoniem 
parakstu ir nederīgi. Turklāt šādā korekcijas sistēmā, kuras pamatā ir pārbaude izlases kārtā, 
arī tiek ņemts vērā Komisijas piedāvātais arguments, ka padziļinātas parakstu īstuma 
pārbaudes nodrošināšanai būtu jānorāda arī personas kods.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a. nekavējoties publicē pilsoņu iniciatīvu 
savā tīmekļa vietnē;

a. nekavējoties publicē pilsoņu iniciatīvu 
savā tīmekļa vietnē visās Savienības 
oficiālajās valodās;

Pamatojums

Visiem ES pilsoņiem jābūt iespējai saprast ierosinātās pilsoņu iniciatīvas saturu, lai to varētu 
atbalstīt, kad to būs apstiprinājusi Eiropas Komisija. To varēs panākt tikai tad, ja iniciatīvas 
pirms to publicēšanas Eiropas Komisijas oficiālajā tīmekļa vietnē tiks tulkotas visās 
Savienības oficiālajās valodās. 
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b. izskata pilsoņu iniciatīvu un četru 
mēnešu laikā izklāsta paziņojumā savus 
secinājumus par iniciatīvu, rīcību, ko tā 
plāno veikt, ja tāda tiek plānota, un tās 
iemeslus.

b. izskata pilsoņu iniciatīvu un trīs mēnešu 
laikā izklāsta paziņojumā savus 
secinājumus par iniciatīvu, kā arī 
pienācīgu priekšlikumu par šo jautājumu, 
ja pilsoņi ir norādījuši, ka ir nepieciešams 
tiesību akts. Ja komisija izlemj īstenot 
alternatīvas darbības vai neveikt nekādas 
darbības, tā paziņojumā norāda lēmuma 
iemeslus.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pastiprināt Komisijas pienākumu nodrošināt pilsoņu iniciatīvu 
izskatīšanu. Būtiski ir nodrošināt un saglabāt augstu pilsoņu līdzdalības līmeni, lai varētu 
rēķināties ar ātru procedūras gaitu. Tādēļ uzskata, ka Eiropas Komisijai jādod iespēja 
pilnībā formulēt secinājumus par iniciatīvu un plānot darbības, kuras tā domā veikt trīs 
mēnešu laikā.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumu, kas minēts 1. punkta 
b. apakšpunktā, dara zināmu pilsoņu 
iniciatīvas organizatoram, kā arī Eiropas 
Parlamentam un Padomei, un dara publiski 
pieejamu.

2. Iesniegto pilsoņu iniciatīvu sarakstu un
paziņojumu, kas minēts 1. punkta 
b. apakšpunktā, dara zināmu pilsoņu 
iniciatīvas organizatoram, kā arī Eiropas 
Parlamentam un Padomei, un dara publiski 
pieejamu.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pastiprināt Komisijas pienākumu nodrošināt pilsoņu iniciatīvu 
izskatīšanu.
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Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei publisku 
ikgadējo ziņojumu par pilsoņu iniciatīvu 
īstenošanu, inter alia norādot iesniegto 
iniciatīvu skaitu, to pieļaujamību un 
Komisijas paveikto darbu, izskatot katru 
iniciatīvu.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pastiprināt Komisijas pienākumu nodrošināt pilsoņu iniciatīvu 
izskatīšanu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
11. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Saistībā ar pilsoņu iniciatīvām, par 
kurām savākti viens miljons vai vairāk 
paziņojumu par atbalstu Eiropas 
Parlaments jebkurā brīdī var prasīt 
Komisijai paskaidrojumu par turpmāk 
plānotajām darbībām vai attiecīgā 
gadījumā par tās lēmumu nesākt nekādu 
darbību un tā iemeslus. Eiropas 
Parlaments, īstenojot savas pilnvaras, var 
jebkurā laikā rīkot organizatoru 
uzklausīšanu vai pieņemt rezolūciju. 
Organizatori var iesniegt Eiropas 
Parlamentam lūgumrakstu par šo 
jautājumu, ja ir izpildīti tam noteiktie 
kritēriji.
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Pamatojums

Lai ievērotu pilsoņu vēlmes un izvairītos no neapmierinātības izpausmēm, svarīgi, lai Eiropas 
Parlaments piedāvātu citas iespējas un rīkotu debates, tā skaidrojot Komisijas lēmumu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
13. pants — b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b. neatbilstību paziņojumu vākšanas 
tiešsaistes sistēmām noteiktajām 
prasībām;

svītrots

Pamatojums

Atbalstām ideju par vienu centralizētu tīmekļa vietni, ko nodrošina Komisija, nevis vairākas 
iniciatīvas ierosinātāju izveidotas tīmekļa vietnes. Tādējādi arī vienmēr tiks ievēroti 
noteikumi datu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt šīs regulas pielikumu 
grozījumus, saskaņā ar 16., 17. un 
18. pantu pieņemot deleģētus aktus.

Komisija var pieņemt visu šīs regulas 
pielikumu, izņemot II un III pielikumu,
grozījumus, saskaņā ar 16., 17. un 
18. pantu pieņemot deleģētus aktus.

Pamatojums

Šajos divos pielikumos ir noteikumi, kurus jāizskata Parlamentam. Tādēļ attiecībā uz šiem 
diviem pielikumiem jāizdara izņēmums deleģēto aktu darbības jomā un komitoloģijas 
procedūrā. 

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, 
ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
necelt iebildumus.

Deleģēto aktu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī un tas var stāties spēkā 
pirms minētā termiņa beigām, ja gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
necelt iebildumus.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija par tiem informē pārējās 
dalībvalstis.

Komisija par tiem informē pārējās 
dalībvalstis un Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr. 57

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.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līgumos ietvertais juridiskais pamats, 
saskaņā ar kuru Komisija var rīkoties.

svītrots
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Pamatojums

Nav pamatoti sagaidīt, ka pilsoņi, kuri ierosina iniciatīvu, zinās Līgumu juridisko pamatu, kas 
ļauj Komisijai rīkoties. Tieši pretēji — tas ir Komisijas darbs izskatīt iniciatīvu un tās 
atbilstību Līgumiem un tad informēt organizatorus par tās pieļaujamību, sniedzot precīzus 
lēmuma iemeslus un publicējot to.

Grozījums Nr. 59

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. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta 
adrese un e-pasta adrese.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. aile – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Finansiālais un politiskais atbalsts, 
kas saņemts saistībā ar ierosināto pilsoņu 
iniciatīvu*:

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
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III pielikums — 3. aile

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IV PIELIKUMS
Sertifikāts, kas apstiprina paziņojumu 
vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstību 

Regulai xxxx/xxxx
[….] [….] [….](dalībvalsts nosaukums) 

svītrots

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. aile (aizpilda parakstītājs) 3. aile (aizpilda parakstītājs)

1. Parakstītājs 1. Parakstītājs
Vārds*:…Uzvārds*: Vārds*:…Uzvārds*:
2. adrese:
Iela:
Pasta indekss: Pilsēta*:
Valsts*:

2. adrese:
Iela:
Pasta indekss: Pilsēta*:
Valsts*:

3. E-pasta adrese: 3. E-pasta adrese:
4. Dzimšanas datums un vieta* 4. Dzimšanas datums un vieta*
Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta un 
valsts:

Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta un 
valsts:

5. Pilsonība*: 5. Pilsonība*:
6. Personas identifikācijas numurs:
Identifikācijas numura / personu 
apliecinoša dokumenta veids*:
Valsts identitātes karte: Pase: Sociālās 
apdrošināšanas apliecība
Dalībvalsts, kas izdevusi identifikācijas 
numuru / personu apliecinošo 
dokumentu*:
7. Ar šo apliecinu, ka šajā veidlapā sniegtā 
informācija ir pareiza un ka šo ierosināto 
pilsoņu iniciatīvu esmu atbalstījis tikai 
vienreiz*.

6. Ar šo apliecinu, ka šajā veidlapā sniegtā 
informācija ir pareiza un ka šo ierosināto 
pilsoņu iniciatīvu esmu atbalstījis tikai 
vienreiz*.

Datums un parakstītāja paraksts*♦: 
………..

Datums un parakstītāja paraksts*♦: 
………..
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(kompetentās iestādes nosaukums) ar šo 
apliecina, ka paziņojumu vākšanas 
tiešsaistes sistēma [….] (tīmekļa vietnes 
adrese), ko izmanto elektroniskai 
paziņojumu vākšanai par atbalstu pilsoņu 
iniciatīvai, kurai piešķirts reģistrācijas 
numurs [….], atbilst attiecīgajiem 
Regulas xxxx/xxxx noteikumiem.
Datums, paraksts un kompetentās iestādes 
oficiālais zīmogs:

Pamatojums

Komisijas priekšlikums, kas paredz, ka visiem iniciatīvas ierosinātājiem ir jāizveido sava 
tīmekļa vietne, radītu papildu slogu ne tikai iniciatīvas ierosinātājiem, bet arī dalībvalstīm, jo 
tām vajadzētu pārbaudīt, vai tiešsaistes parakstu vākšanas sistēmas atbilst Komisijas 
paredzētajiem noteikumiem, un tām arī vajadzētu izdot atbilstības sertifikātu visām 
attiecīgajām tīmekļa vietnēm. Uzskatām – lai izvairītos no šā sloga, Komisijai vajadzētu 
izveidot centralizētu tīmekļa vietni nolūkā tur uzglabāt visas iniciatīvas.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
VI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veidlapa paziņojumu par atbalstu 
iesniegšanai dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm

Veidlapa paziņojumu par atbalstu 
iesniegšanai dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm

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

1. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta 
adrese un e-pasta adrese*:

2. Pilsoņu iniciatīvas nosaukums*:
3. Komisijas piešķirtais reģistrācijas 
numurs*:
4. Reģistrācijas datums*:
5. Lēmuma pieprasījuma par pieļaujamību 
datums*:
6. Parakstītāju skaits, kas pārstāv 
[dalībvalsts nosaukums]*:

2. Pilsoņu iniciatīvas nosaukums*:
3. Komisijas piešķirtais reģistrācijas 
numurs*:
4. Reģistrācijas datums*:
5. Lēmuma pieprasījuma par pieļaujamību 
datums*:
6. Parakstītāju skaits, kas pārstāv 
[dalībvalsts nosaukums]*:

7. Pielikumi*:
(Pievienojiet visus paziņojumus par 
atbalstu, kas saņemti no parakstītājiem un 
kuros norādīts šīs dalībvalsts izdotais 
identifikācijas numurs. Vajadzības 

7. Pielikumi*:
Pievienojiet visus paziņojumus par 
atbalstu)



PE448.978v02-00 34/35 AD\837201LV.doc

LV

gadījumā pievienojiet attiecīgo 
sertifikātu/sertifikātus, kas apstiprina 
paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmas 
atbilstību Regulai xxxx/xxxx.)
8. Datums un organizatora paraksts*: 8. Datums un organizatora paraksts*:
*: obligāti aizpildāmie lauki *: obligāti aizpildāmie lauki

Pamatojums

Dažas ES dalībvalstis saviem pilsoņiem neizsniedz personas apliecības, tādēļ būtu piemērotāk 
izmantot pilsonības kritēriju. Turklāt, tā kā Komisijai būtu jāizveido un jāpārvalda 
centralizēta tīmekļa vietne, dalībvalstīm vairs nebūs jāveic atbilstības pārbaude.

Grozījums Nr. 64

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. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta 
adrese un e-pasta adrese.



AD\837201LV.doc 35/35 PE448.978v02-00

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Pilsoņu iniciatīva

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

Atbildīgā komiteja AFCO

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE
21.4.2010

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Cecilia Wikström
10.5.2010

Kinga Göncz
10.5.2010

Pieņemšanas datums 26.10.2010

Galīgais balsojums +:
–:
0:

48
0
1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip 
Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, 
Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore 
Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López 
Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis 
Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen 
Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui 
Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate 
Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna 
Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, 
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Petru 
Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Cecilia 
Wikström


