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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad piliečių iniciatyva – tai pirmutinė dalyvaujamosios demokratijos priemonė, 
kuria ES piliečiams surinkus ne mažiau kaip milijoną pritarimo pareiškimų bent 
ketvirtadalyje ES valstybių narių suteikiama teisė imtis iniciatyvos, taip paremiant jų 
naująją politinę prerogatyvą, ir prašyti Komisijos jos įgaliojimų pagrindu pateikti 
atitinkamą pasiūlymą dėl klausimų, kuriuos sprendžiant, piliečių nuomone, būtinas 
teisėkūros procedūra priimamas aktas Sutarčių nuostatoms įgyvendinti;

2. teigiamai vertina 2015 m. kovo 31 d. Komisijos ataskaitą Europos piliečių iniciatyvos 
klausimu, kurioje pripažįstama, kad ši iniciatyva vis dar gali būti gerinama ir, siekiant 
tobulinti šią priemonę, įvardijama keletas problemų; taip pat teigiamai vertina Europos 
ombudsmenės savo iniciatyva atliktą Europos piliečių iniciatyvos veikimo tyrimą, kurio 
pagrindu pateikta 11 konkrečių pasiūlymų dėl Europos piliečių iniciatyvos proceso 
tobulinimo;

3. mano, jog labai svarbu, kad piliečiai galėtų prisidėti prie naudojimosi Sąjungos teisėkūros 
prerogatyvomis ir tiesiogiai dalyvauti inicijuojant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų;

4. pažymi, kad su piliečių iniciatyva susijusioje veikloje dalyvavo per šešis milijonus ES 
piliečių, kad pateiktas 51 prašymas imtis iniciatyvos, iš kurių tik trys – „Teisė į vandenį“ 
(angl. Right2Water), „Vienas iš mūsų“ (angl. One of Us) ir „Stabdykime vivisekciją“ 
(angl. Stop Vivisection) – paskelbti priimtinais, taip pat kad šešių Europos piliečių 
iniciatyvų (tai atitinka 30 proc. visų atmestų iniciatyvų) organizatoriai apskundė 
Komisijos atsisakymą imtis veiksmų Europos Sąjungos Teisingumo Teismui: tai rodo, jog 
dar daug turi būti padaryta siekiant užtikrinti, kad būtų išnaudotas visas Europos piliečių 
iniciatyvos potencialas; atkreipia dėmesį į įvairius praktinius sunkumus, su kuriais 
organizatoriams teko susidurti nuo 2012 m. balandžio mėn., kai įsigaliojo reglamentas, ir į 
tai, kad iniciatyvų skaičius mažėja;

5. ragina persvarstyti dvilypį Komisijos vaidmenį, dėl kurio gali kilti interesų konfliktų, 
turint omenyje, kad nemažai Europos piliečių iniciatyvų organizatorių pripažįsta jos 
indėlio svarbą ir vertę; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją traktuoti Parlamentą ir kaip 
sprendimus priimančią instituciją, ypač todėl, kad tik jos narius ES piliečiai renka 
tiesiogiai;

6. ragina Komisiją užtikrinti visapusišką paramą, įskaitant neįpareigojamas teisines 
konsultacijas, pvz., visose valstybėse narėse veikiančiose Komisijos atstovybėse ir 
informacijos centruose „Europe Direct“ sukuriant už piliečių iniciatyvą atsakingą ryšių 
punktą, kurio uždavinys būtų teikti informaciją ir reikalingas konsultacijas bei paramą 
piliečių iniciatyvų organizatoriams, atsižvelgiant į sunkumus, kuriuos jie patiria 
aiškindamiesi, kokia Sutartimi ir kokiomis teisinėmis nuostatomis turi būti pagrįsta 
iniciatyva; visgi pabrėžia, kad atmetusi iniciatyvą Komisija turėtų išsamiai, skaidriai ir 
suprantamai visuomenei paaiškinti savo politines pasirinktis ir kartu informuoti 
organizatorius apie atitinkamus teisinius sumetimus;
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7. ragina Komisiją svarstyti galimybę užregistruoti tik dalį Europos piliečių iniciatyvos, kai 
ji ne visiškai patenka į Komisijos kompetencijos sritį; mano, kad taip registruojant iš 
pradžių turėtų būti konsultuojamasi su besikreipiančių piliečių komitetu;

8. taip pat ragina Komisiją tobulinti savo vidinį portalą, kad jis būtų suprantamesnis ir 
paprastesnis naudoti, ypač kai tai susiję su informacija apie jos kompetenciją ir pagalbą, 
kuri gali būti suteikta iniciatyvai sėkmingai parengti; mano, jog Komisija turėtų ne tik 
pateikti aiškų savo kompetencijos sričių sąrašą, bet ir paaiškinti, kaip vyksta registracijos 
procedūra, nes didelė dalis pateiktų piliečių iniciatyvų buvo atmesta dėl to, kad jos 
akivaizdžiai nepriklausė Komisijos kompetencijai; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
aktyviai dalyvauti teikiant Europos piliečių iniciatyvų organizatoriams išsamias reikiamų 
teisinių nuostatų aiškinimo gaires;

9. pabrėžia, jog būtina nagrinėti galimybę nustatyti suderintą veiksmingesnę pritarimo 
pareiškimų pateikimo procedūrą, nes nepriimtina, kad ES piliečiams užkertamas kelias 
paremti piliečių iniciatyvas dėl valstybėse narėse keliamų skirtingų asmens duomenų 
pateikimo reikalavimų; todėl ragina Komisiją pasiūlyti paprastesnius duomenų pateikimo 
reikalavimus visose valstybėse narėse, kad pasirašyti Europos piliečių iniciatyvą būtų 
lengviau – nesvarbu, kokioje šalyje žmogus gyvena; siekiant palengvinti pasirašymo 
procesą, siūlo svarstyti galimybę taikyti mobiliąją programą, perkurti parašų surinkimo 
internetu taikomąją programą ir pirmiausia galimybę naudoti skaitmeninius parašus kaip 
tapatybės nustatymo priemonę, atsižvelgiant ir į neįgaliųjų reikmes; ragina valstybes nares 
skubiai peržiūrėti reikalavimą pasirašant pateikti asmens kodą ir galimai šio reikalavimo 
atsisakyti, nes jis gali tapti nereikalinga biurokratine našta renkant pritarimo pareiškimus 
ir nereikalingu būdu patikrinti pasirašiusiojo tapatybę;

10. ragina Komisiją panaudoti visus viešosios komunikacijos kanalus siekiant skatinti 
informavimą ir imtis priemonių, būtinų Europos piliečių iniciatyvos skaidrumui užtikrinti, 
taip pat sudaryti palankias sąlygas informuoti apie esamas Europos piliečių iniciatyvas, 
pvz., sukuriant taikomąsias programas, kuriomis naudojantis būtų teikiama informacija, 
skelbiami pranešimai ir sudaroma galimybė pasirašyti internetu; pabrėžia, kad aktyvus 
visuomenės dalyvavimas Europos piliečių iniciatyvose ypač priklauso nuo informavimo 
apie jas valstybėse narėse, ir todėl siūlo valstybių narių nacionaliniams parlamentams 
informaciją apie Europos piliečių iniciatyvą įtraukti į savo oficialias interneto svetaines;

11. pabrėžia, jog laikosi pozicijos, kad piliečių iniciatyvos registracija neturėtų būti 
automatiškai siejama su dvylikos mėnesių laikotarpio pritarimo pareiškimams surinkti 
pradžia ir kad Europos piliečių iniciatyvų organizatoriai turėtų galimybę sužinoti savo 
iniciatyvos pradžios datą per tris mėnesius nuo tada, kai ji užregistruojama Komisijoje; 

12. taip pat pažymi, kad pritarimo pareiškimų rinkimo laikotarpis galėtų būti pratęstas iki 18 
mėnesių;

13. pažymi, kad piliečių komitetai neturi teisinio subjektiškumo ir kad dėl to piliečių 
iniciatyvų organizatoriams kyla atsakomybės problemų, o ši problema galėtų būti išspręsta 
tik peržiūrėjus reglamentą; ragina Komisiją išnagrinėti galimybę suteikti teisinį 
subjektiškumą reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nurodytiems piliečių komitetams; be to, 
ragina imtis rizikos mažinimo priemonių, siekiant paskatinti Europos piliečių iniciatyvos 
komiteto narius imtis konkrečių iniciatyvų;
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14. teigiamai vertina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pasirengimą teikti 
nemokamas vertimo paslaugas iniciatoriams: taip būtų paskatinta informacijos apie 
piliečių iniciatyvą sklaida visomis oficialiomis kalbomis, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
vartoti gimtąją kalbą yra pilietinė teisė; pripažįsta, kad tai labai sustiprintų paramą 
piliečiams sudarant jiems sąlygas veiksmingiau viešinti informaciją apie tai, kas jiems 
kelia susirūpinimą, tarp ES gyventojų;

15. pabrėžia, kad, vertinant užregistruotas paraiškas po to, kai Europos piliečių iniciatyva 
pateikiama Komisijai, kaip numatyta reglamento 9 straipsnyje, labai svarbu užtikrinti 
institucinę pusiausvyrą; todėl ragina Komisiją išnagrinėti galimybę įtraukti atitinkamas 
Europos Sąjungos institucijas ir įstaigas, pvz., Europos Parlamentą, Europos 
ombudsmeną, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą ir Regionų komitetą;

16. atkreipia dėmesį į svarbų Europos ombudsmeno vaidmenį tiriant, kaip Komisija nagrinėja 
prašymus dėl Europos piliečių iniciatyvų, ypač tais atvejais, kai iniciatyvą atsisakoma 
registruoti;

17. ragina Komisiją laiku pateikti tinkamą pasiūlymą dėl reglamento dėl piliečių iniciatyvos ir 
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1179/2011 peržiūros, siekiant pateisinti ES 
piliečių lūkesčius ir užtikrinti, kad piliečių iniciatyva būtų paprasčiau naudotis ir kad būtų 
galima visapusiškai išnaudoti jos potencialą.  
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