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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos piliečių iniciatyvos
(2014/2257(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalį ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 24 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos (COM(2010) 0119 – C7-
0089/2010 – 2010/0074(COD)),

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 211/2011 dėl 
piliečių iniciatyvos,

– atsižvelgdamas į viešą 2015 m. vasario 26 d. klausymą dėl piliečių iniciatyvos, kurį 
kartu surengė Konstitucinių reikalų ir Peticijų komitetai,

– atsižvelgdamas į Parlamento C teminio skyriaus 2014 m. paskelbtą studiją „Europos 
piliečių iniciatyva – pirmoji įgyvendinimo patirtis“,

– atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno tarnybos 2015 m. kovo 4 d. sprendimą baigti 
savo iniciatyva pradėtą tyrimą dėl Komisijos (OI/9/2013/TN),

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento tyrimų tarnybos 2015 m. vasario mėn. tyrimą 
„Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimas“,

– atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 1 d. Komisijos ataskaitą Europos piliečių 
iniciatyvos klausimu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto ir 
Peticijų komiteto nuomones (A8-0000/2015),

A. kadangi Europos piliečių iniciatyva yra neeilinė naujoviška dalyvaujamosios 
demokratijos Europos Sąjungoje priemonė, kurios potencialą būtina visapusiškai 
išnaudoti ir stiprinti, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai;

B. kadangi praėjus trejiems metams nuo 2012 m. balandžio 1 d., kai įsigaliojo Reglamentas 
Nr. 211/2011, būtina įvertinti, kaip jis įgyvendinamas, siekiant nustatyti trūkumus ir 
pasiūlyti veiksmingus skubios jo peržiūros sprendimus;

C. kadangi dauguma Europos piliečių iniciatyvų organizatorių imdamiesi šios veiklos 
patyrė įvairių su praktiniais ir teisiniais aspektais susijusių sunkumų ir kadangi, kaip 
paaiškėjo aktyviai bendraujant su pilietinės visuomenės atstovais ir atlikus su Europos 
piliečių iniciatyva susijusius tyrimus, dėl to keleto atmestų Europos piliečių iniciatyvų 



PE552.021v01-00 4/6 PR\1054854LT.doc

LT

organizatoriai pateikė skundus Teisingumui Teismui dėl Komisijos sprendimo;

D. kadangi keletas institucijų, nevyriausybinių organizacijų (NVO), ekspertų ir pilietinės 
visuomenė grupių apsvarstė įvairius su Europos piliečių iniciatyvos rengimu susijusius 
trūkumus ir pasiūlė patobulinimus;

1. pabrėžia, kad Europos piliečių iniciatyva – išskirtinė galimybė piliečiams įvardyti ir 
išreikšti savo siekius bei paraginti ES imtis veiksmų ir kad ji turi būti skatinama, 
tobulinama ir remiama; taip pat pabrėžia, kad gimtosios kalbos vartojimas yra pilietinė 
teisė, taigi visa su Europos piliečių iniciatyva susijusi veikla turi būti vykdoma gimtąja 
kalba;

2. ragina Komisiją teikti Europos piliečių iniciatyvos organizatoriams kuo išsamesnes 
konsultacijas, ypač susijusias su teisiniais klausimais, pasitelkiant informacijos tarnybą 
„Europe Direct“ – kad jie žinotų, kokios galimybės jiems prieinamos, ir nesiūlytų imtis 
Europos piliečių iniciatyvų, kurių neapima Komisijos įgaliojimai – arba jų konsultavimą 
perleisti kitai bendrovei ar tarnybai siekiant išvengti galimo interesų konflikto pačioje 
Komisijoje; visgi pažymi, jog, remiantis Lisabonos sutartimi, klausimai, keliami pagal 
Europos piliečių iniciatyvą, gali ir ne visiškai atitikti Komisijos jurisdikciją; taip pat 
laikosi nuomonės, kad Komisija turėtų svarstyti galimybę kurti specialius Europos 
piliečių iniciatyvai skirtus biurus kiekvienoje valstybėje narėje;

3. pabrėžia, kad būtinos išsamesnės teisinio pagrindo aiškinimo gairės ir daugiau 
informacijos apie duomenų apsaugos prievoles kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje 
organizatoriai rengia savo kampanijas, taip pat apie galimybes rengėjams pasinaudoti 
draudimu;

4. pabrėžia, kad, vadovaujantis Reglamento Nr. 211/2011 4 straipsnio sąlygomis, tuo 
atveju, kai Komisija atsisako užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą, „ji praneša 
organizatoriams apie tokio atsisakymo priežastis ir apie visas galimas teismines ir 
neteismines teisės gynimo priemones, kurių jie gali imtis“; atsižvelgdamas į tai 
pripažįsta, jog gauta nemažai organizatorių skundų dėl to, kad jiems nebuvo išsamiai ir 
visapusiškai paaiškintos priežastys, dėl kurių buvo atmesta jų pasiūlyta Europos piliečių 
iniciatyva, ir ragina Komisiją kuo detaliau aiškinti šias priežastis ir nukreipti 
organizatorius galimo sprendimo linkme;

5. tuo atveju, kai Komisijos įgaliojimai apima ne visus konkrečios Europos piliečių 
iniciatyvos klausimus, ragina Komisiją svarstyti galimybę registruoti tik jos dalį ir 
registruojant informuoti organizatorius apie tai, kurią dalį jie gali užregistruoti;

6. ragina Komisiją tobulinti savo programinę parašų rinkimo internetu įrangą, kad ji taptų 
patogesnė vartotojams, ir pasiūlyti galimybę jos serveriuose nuolat nemokamai saugoti 
internetu surinktus parašus;

7. ragina Komisiją persvarstyti tvarką, pagal kurią užregistravus Europos piliečių 
iniciatyvą automatiškai prasideda parašų rinkimo laikotarpis, ir leisti organizatoriams 
nuspręsti, kada jis turėtų prasidėti;

8. teigiamai vertina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pasiūlymą 
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užtikrinti nemokamą Europos piliečių iniciatyvos vertimą raštu siekiant sumažinti 
Europos piliečių iniciatyvos organizavimo išlaidas ir ragina sukurti reikiamą veiklos 
sistemą;

9. mano, kad organizatoriams pernelyg sudėtinga pateikti skirtingus asmens duomenis 
Europos piliečių iniciatyvoms 28 valstybėse narėse paremti, kaip nustatyta Reglamente 
Nr. 211/2011, remiantis įvairiomis nacionalinėmis nuostatomis, ir siūlo svarstyti 
galimybę sukurti ES skaitmeninę pilietybę; todėl ragina Komisiją analizuoti šį klausimą 
vadovaujantis savo skaitmenine darbotvarke;

10. pripažįsta jautrią organizatorių asmeninės atsakomybės, susijusios su duomenų apsauga, 
problemą renkant pasirašiusiųjų asmens duomenis ir siūlo apriboti reikalaujamų 
duomenų kiekį arba atsakomybę taikyti ir savanoriams kampanijų dalyviams, o 
Reglamento Nr. 211/2011 13 straipsnio formuluotę dėl atsakomybės pakeisti siekiant 
aiškiai pažymėti, kad asmeninė atsakomybė nėra neribota; šiuo tikslu siūlo atsižvelgti į 
2008 m lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/99/EB dėl 
aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę 3 straipsnį ir nustatyti, kad organizatoriai 
būtų atsakingi už veiksmus, kurie yra neteisėti ir padaryti tyčia arba bent jau dėl didelio 
neatsargumo;

11. siūlo iki dviejų mėnesių (vietoj vieno mėnesio) išplėsti laikotarpį, kuris valstybėms 
narėms suteikiamas internetinėms pritarimo pareiškimų sistemoms sertifikuoti, o 
organizatoriams suteikiamą pritarimo pareiškimų rinkimo laikotarpį – iki 18 mėnesių 
(vietoj 12 mėnesių);

12. ragina valstybes nares lanksčiai atlikti savo gaunamų pritarimo Europos piliečių 
iniciatyvai pareiškimų, kurių skaičius vos viršija 1 mln. parašų ribą, vertinimą, siekiant, 
kad ją būtų leista pateikti;

13. ragina Komisiją peržiūrėti Reglamento Nr. 211/2011 10 straipsnio c punkto formuluotę, 
kad būtų galima atitinkamai toliau veikti sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos atveju, 
įskaitant diskusiją per plenarinį posėdį po balsavimo dėl Europos piliečių iniciatyvos; 
ragina Komisiją pradėti rengti teisės aktą dėl sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos 
12 mėnesių nuo jos priėmimo dienos laikotarpiu;

14. laikosi nuomonės, kad, siekiant atkreipti dėmesį į politinį Europos piliečių iniciatyvos 
aspektą, viešas klausymas, planuojamas Reglamento Nr. 211/2011 11 straipsnio 
sąlygomis, turėtų būtų rengiamas taip, kad organizatoriai galėtų įsitraukti į dialogą su 
Europos Parlamento nariais; pabrėžia, kad klausymus dėl Europos piliečių iniciatyvos 
turėtų rengti neutralus komitetas, kurio atsakomybė nesutampa su jos tema;

15. ragina Komisiją išanalizuoti galimybę finansuoti Europos piliečių iniciatyvas ES 
biudžeto lėšomis pagal tokias ES programas, kaip „Europa piliečiams“ ir Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programa, kadangi yra reali būtinybė finansiškai paremti 
Europos piliečių iniciatyvos organizavimą ir šiuo tikslu yra pateikta nemažai ES 
biudžeto pakeitimų;

16. teigiamai vertina 2015 m. balandžio 1 d. Komisijos ataskaitą dėl Europos piliečių 
iniciatyvos ir ragina ją užtikrinti, kad atliekant šios priemonės peržiūrą būtų 
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įgyvendintos visos reikiamos teisinės priemonės, kai nusprendžiama, jog Europos 
piliečių iniciatyva baigta sėkmingai;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.


