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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas pilsoņu iniciatīvu
(2014/2257(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punktu un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 24. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu (COM(2010)0119 –
C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.°211/2011 par pilsoņu 
iniciatīvu,

– ņemot vērā 2015. gada 26. februārī Konstitucionālo jautājumu komitejas un 
Lūgumrakstu komitejas kopīgi rīkoto publisko uzklausīšanu par pilsoņu iniciatīvu,

– ņemot vērā Parlamenta Politikas departamenta C 2014. gadā sagatavoto pētījumu 
"Eiropas pilsoņu iniciatīva — īstenošanas pirmās atziņas",

– ņemot vērā Eiropas ombudes 2015. gada 4. marta lēmumu slēgt pašiniciatīvas 
izmeklēšanu pret Komisiju (OI/9/2013/TN),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta 2015. gada februārī sagatavoto 
pētījumu "Eiropas pilsoņu iniciatīvas īstenošana",

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 1. aprīļa ziņojumu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas un 
Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A8-0000/2015),

A. tā kā Eiropas pilsoņu iniciatīva ir neparasts un novatorisks līdzdalības demokrātijas 
instruments Eiropas Savienībā, kura potenciāls pilnībā jāizmanto un jāuzlabo, lai 
sasniegtu labākus rezultātus;

B. tā kā ir pagājuši trīs gadi, kopš 2012. gada 1. aprīlī stājās spēkā Regula (ES) 
Nr. 211/2011, un ir jānovērtē tās īstenošana, lai konstatētu trūkumus un ierosinātu 
dzīvotspējīgus risinājumus minētās regulas tūlītējai pārskatīšanai;

C. tā kā vairākums Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) organizatoru, veidojot EPI, ir 
saskārušies ar daudzām grūtībām gan praktiskā, gan tiesiskā ziņā un tā kā vairāku 
noraidītu EPI organizatori ir iesnieguši sūdzības Tiesā pret Komisijas lēmumu, un šie 
fakti ir kļuvuši zināmi, plaši aptaujājot pilsonisko sabiedrību un veicot izpēti par EPI;
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D. tā kā vairākas iestādes, NVO, ideju laboratorijas un pilsoniskās sabiedrības grupas ir 
pārrunājušas dažādas EPI organizēšanas nepilnības un ir ierosinājušas uzlabojumus,

1. uzsver, ka pilsoņu iniciatīva nodrošina pilsoņiem vienreizīgu iespēju formulēt un darīt 
zināmas savas vēlmes un lūgt ES rīkoties un ka šis instruments ir jāveicina, jāuzlabo un 
jāatbalsta; turklāt uzsver, ka dzimtās valodas lietošana ir pilsoņu tiesības un tādēļ visas 
ar EPI saistītās darbības var īstenot dzimtajā valodā;

2. aicina Komisiju ar kontaktcentra "Europe Direct" starpniecību pēc iespējas vairāk 
konsultēt EPI organizatorus, jo īpaši juridiskos jautājumos, lai viņi būtu informēti par 
iespējām, kuras var izmantot, un neierosinātu EPI, kas neattiecas uz Komisijas pilnvaru 
jomu, kā arī aicina Komisiju uzticēt konsultāciju sniegšanas uzdevumu citam 
neatkarīgam uzņēmumam vai struktūrai, lai nepieļautu interešu konfliktu pašā Komisijā; 
taču norāda, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu jautājumi, kuri tiek aktualizēti ar EPI 
palīdzību var pilnībā neatbilst Komisijas jurisdikcijai; turklāt uzskata, ka Komisijai būtu 
jāapsver iespēja izveidot īpašu EPI biroju katrā dalībvalstī;

3. uzsver, ka ir jānodrošina detalizētāki norādījumi par juridisko pamatu interpretāciju, kā 
arī vairāk informācijas par datu aizsardzības pienākumiem katrā dalībvalstī, kurā 
organizatori rīko savas kampaņas, un par iespēju organizatoriem apdrošināties;

4. uzsver, ka Regulas (ES) Nr. 211/2011 4. pantā ir noteikts — ja Komisija atsakās 
reģistrēt EPI, "tā informē organizatorus par šāda atteikuma iemesliem un visiem 
iespējamiem tiesas un ārpustiesas aizsardzības līdzekļiem, kas viņiem pieejami"; šajā 
saistībā atzīst, ka organizatori ir iesnieguši daudzas sūdzības par to, ka viņi nav 
saņēmuši detalizētu un izsmeļošu skaidrojumu par iemesliem, kādēļ ir atteikta EPI 
reģistrācija, un aicina Komisiju sniegt iespējami plašāku informāciju, lai  izskaidrotu 
iemeslus un ieteiktu organizatoriem iespējamu risinājumu;

5. aicina Komisiju apsvērt iespēju reģistrēt tikai daļu no iniciatīvas, ja Komisijas pilnvaru 
joma neattiecas uz visu EPI, un reģistrācijas posmā ieteikt organizatoriem, kuru daļu 
viņi varētu reģistrēt;

6. aicina Komisiju uzlabot programmatūru tā, lai parakstu vākšana tiešsaistē būtu 
lietotājiem draudzīgāka, un atļaut savos serveros glabāt tiešsaistē savāktos parakstus 
pastāvīgi un bez maksas;

7. aicina Komisiju vēlreiz apsvērt iespēju automātiski sākt parakstu vākšanas periodu pēc 
EPI reģistrācijas un ļaut organizatoriem izlemt, kad šim periodam būtu jāsākas;

8. atzinīgi vērtē Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ierosinājumu nodrošināt 
EPI tekstu bezmaksas tulkojumus, lai samazinātu EPI organizēšanas izmaksas, un aicina 
izveidot nepieciešamo darbības sistēmu;

9. uzskata, ka organizatoriem atšķirīgo valsts noteikumu dēļ ir pārāk sarežģīti nodrošināt 
Regulā (ES) Nr. 211/2011 paredzētos dažādos personas datus EPI atbalstam 
28 dalībvalstīs un ierosina apsvērt jautājumu par ES digitālās pilsonības iedibināšanu; 
tādēļ aicina Komisiju pētīt šo jautājumu tās digitalizācijas programmā;
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10. atzīst, ka pastāv delikāta problēma, kas saistīta ar organizatoru personisko atbildību 
attiecībā uz datu aizsardzību laikā, kad tiek vākti parakstītāju personas dati, un ierosina 
samazināt nepieciešamo datu klāstu vai attiecināt atbildību arī uz brīvprātīgajiem 
kampaņu rīkotājiem, kā arī izdarīt izmaiņas Regulas (ES) Nr. 211/2011 13. pantā
("Atbildība"), precizējot, ka personiskā atbildība nav neierobežota; tādēļ ierosina 
vadīties pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību 3. panta, lai iedibinātu noteikumu 
par to, ka organizatori ir atbildīgi par savu rīcību, ja "tā ir nelikumīga un izdarīta ar 
nodomu vai vismaz rupjas nolaidības dēļ";

11. ierosina līdz diviem mēnešiem (iepriekš — viens mēnesis) pagarināt periodu, kura laikā 
dalībvalstīm jāsertificē vākšanas tiešsaistes sistēma, un līdz 18 mēnešiem (iepriekš —
12 mēneši) pagarināt organizatoru atbalsta paziņojumu vākšanas periodu;

12. aicina dalībvalstis būt elastīgām, pārbaudot saņemtos EPI atbalsta paziņojumus, kas 
nedaudz pārsniedz 1 miljona parakstu kritēriju, tādējādi atļaujot iesniegt EPI;

13. aicina Komisiju pārskatīt Regulas (ES) Nr. 211/2011 10. panta c) apakšpunkta teksta 
formulējumu, lai paredzētu sekmīgas EPI pienācīgu pēcpārbaudi, tostarp parlamentārās 
debates plenārsēdē, kam seko balsojums par EPI; mudina Komisiju sākt sagatavot 
tiesību aktu saistībā ar sekmīgām EPI 12 mēnešu laikā pēc to pieņemšanas;

14. uzskata — lai uzsvērtu EPI politisko nozīmi, publiskā uzklausīšana, kuru rīko saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 211/2011 11. pantu, būtu jāstrukturē tā, lai organizatori varētu 
iesaistīties dialogā ar Eiropas Parlamenta deputātiem; uzsver, ka uzklausīšanas par EPI 
būtu jārīko neitrālai komitejai, kurai nav galvenā atbildība par norādīto EPI priekšmetu;

15. aicina Komisiju izpētīt iespēju finansēt EPI no ES budžeta, izmantojot Eiropas 
programmas, piemēram, programmu "Eiropa pilsoņiem" un programmu "Tiesības, 
vienlīdzība un pilsonība", ņemot vērā to, ka EPI organizēšanai ir nepieciešams reāls 
atbalsts un ka šajā sakarībā ir iesniegti vairāki ES budžeta grozījumi;

16. atzinīgi vērtē Komisijas 2015. gada 1. aprīļa ziņojumu par EPI un aicina Komisiju 
nodrošināt, ka, pārskatot šo instrumentu, tiek īstenoti visi attiecīgie juridiskie pasākumi, 
ja uzskata, ka EPI ir sekmīgi pabeigta;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.


