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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka pilsoņu iniciatīva ir pirmais līdzdalības demokrātijas instruments, kurš, 
pamatojoties uz vismaz vienu miljonu atbalsta paziņojumu no vismaz vienas ceturtdaļas 
ES dalībvalstu, ES pilsoņiem piešķir tiesības uzņemties iniciatīvu, tādējādi apstiprinot 
viņu jauno politisko prerogatīvu, un prasīt, lai Komisija saskaņā ar savām pilnvarām 
iesniedz atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros, pēc pilsoņu ieskata, ir nepieciešams 
tiesību akts, lai īstenotu Līgumus;

2. atzinīgi vērtē Komisijas 2015. gada 1. aprīļa ziņojumu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu 
(EPI), kurā atzīts, ka EPI var turpināt uzlabot, un konstatēti vairāki iespējamie aspekti 
nolūkā uzlabot šo instrumentu; atzinīgi vērtē Eiropas Ombuda pašiniciatīvas pētījumu par 
to, kā Eiropas pilsoņu iniciatīva darbojas, norādot uz vienpadsmit konkrētiem 
priekšlikumiem EPI procesa uzlabošanai;

3. uzskata, ka ir svarīgi, lai pilsoņi varētu dot ieguldījumu Savienības likumdošanas 
prerogatīvu īstenošanā un būt tieši iesaistīti likumdošanas priekšlikumu ierosināšanā;

4. norāda, ka vairāk nekā seši miljoni ES pilsoņu ir piedalījušies pilsoņu iniciatīvā, ka ir 
iesniegts 51 pieprasījums uzsākt iniciatīvu, no kuriem tikai trīs iniciatīvas, proti, “Right 
2Water”, “One of us” un “Stop vivisection”, tika atzītas par pieņemamām, un ka seši no 
EPI organizētājiem, kas atbilst 30 % no visiem atteikumiem, apstrīdēja Komisijas 
atteikumu Eiropas Savienības Tiesā, kas liecina par to, ka vēl ir daudz darāmā, lai 
nodrošinātu, ka EPI spēj pilnībā izvērst savu potenciālu; norāda uz dažādām praktiskām 
grūtībām, ar kurām ir saskārušies organizatori kopš šīs regulas stāšanās spēkā 2012. gada 
aprīlī, un uz to, ka iniciatīvu skaits samazinās;

5. aicina pārskatīt Komisijas divējādo lomu, kas varētu izraisīt interešu konfliktu, paturot 
prātā, ka daudzi EPI organizatori atzīst Komisijas nozīmīgumu un ieguldījuma vērtību; 
šajā sakarībā aicina Komisiju uzskatīt arī Parlamentu par lēmumu pieņēmēju, it īpaši 
tādēļ, ka tas ir vienīgā iestāde, kuras pārstāvjus tieši ievēl ES pilsoņi;

6. aicina Komisiju nodrošināt plašu atbalstu, tostarp nesaistošas juridiskās konsultācijas, 
piemēram, izveidojot skaidri noteiktu kontaktpunktu, kas atbildīgs par pilsoņu iniciatīvām 
Komisijas pārstāvniecībās un Eiropas tiešās informācijas centros visās dalībvalstīs, kuru 
uzdevums būtu sniegt informāciju un nepieciešamās konsultācijas, kā arī palīdzību pilsoņu 
iniciatīvām, ņemot vērā grūtības, ar kurām saskaras organizatori, nosakot attiecīgos 
Līguma un tiesību aktu noteikumus, uz kuriem pamatot likumīgu iniciatīvu; tomēr uzsver, 
ka atteikuma gadījumā Komisijai vajadzētu detalizēti, pārredzami un saprotami paskaidrot 
tās politiskās izvēles sabiedrībai un tajā pašā laikā informēt organizatorus par attiecīgiem 
juridiskiem apsvērumiem;

7. aicina Komisiju apsvērt iespēju reģistrēt tikai iniciatīvas daļu, ja kāda EPI neietilpst 
Komisijas likumdošanas kompetences jomā pilnībā; uzskata — lai īstenotu šādu 
reģistrāciju, būtu lietderīgi vispirms apspriesties ar pilsoņu komiteju, kas iesniegusi 
pieteikumu par iniciatīvu;
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8. turklāt aicina Komisiju uzlabot savu tīmekļa vietni, lai padarītu to saprotamāku un 
vienkāršāku lietošanā, jo īpaši attiecībā uz informāciju par tās kompetences jomām un 
atbalstu, ko var saņemt, lai pieteikumam būtu rezultāti; uzskata, ka Komisijai papildus 
skaidram tās kompetenču uzskaitījumam vajadzētu precizēt reģistrācijas procedūru, ņemot 
vērā to, ka liels skaits iesniegto pilsoņu iniciatīvu tika noraidītas, pamatojoties uz to, ka tās 
acīmredzami neattiecas uz Komisijas kompetences jomām; šajā sakarībā aicina Komisiju 
aktīvi iesaistīties, nodrošinot Eiropas pilsoņu iniciatīvu organizatoriem sīki izstrādātas 
pamatnostādnes par to, kā interpretēt attiecīgos tiesību aktu noteikumus;

9. uzsver, ka ir nepieciešams izpētīt iespēju noteikt saskaņotu un efektīvāku procedūru 
atbalsta paziņojumu iesniegšanai, jo ir nepieņemami, ka ES pilsoņiem būtu jāliedz 
piedalīties pilsoņu iniciatīvu atbalstīšanā tādēļ, ka personas datu iesniegšanas prasības 
dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgas; tādēļ aicina Komisiju ierosināt vienkāršākas datu 
iesniegšanas prasības visās dalībvalstīs, lai atvieglotu EPI parakstīšanu neatkarīgi no 
pilsoņu dzīvesvietas valsts; lai atvieglotu parakstīšanas procesu, ierosina, ka ir jāapsver 
mobila lietojumprogramma, pārveidojot tiešsaistes parakstu vākšanas programmatūru, un 
jo īpaši iespēja izmantot elektronisko parakstu kā identifikācijas līdzekli, paturot prātā arī 
personu ar invaliditāti vajadzības; aicina dalībvalstis steidzami pārskatīt prasību, ka 
atbalsta paziņojumā jānorāda personas identifikācijas numurs, lai, iespējams, atceltu šo 
prasību, jo šāda veida prasība varētu radīt nevajadzīgu birokrātisko slogu atbalsta 
paziņojumu vākšanai un ir arī lieka parakstītāja identitātes pārbaudīšanas nolūkos;

10. aicina Komisiju izmantot visus publiskās saziņas kanālus, lai uzlabotu informētību, un 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu EPI pārredzamību un veicinātu saziņu 
attiecībā uz pašreizējām EPI, piemēram, izveidojot lietojumprogrammas ar informāciju, 
paziņojumiem un parakstīšanas iespēju tiešsaistē; uzsver, ka aktīva iedzīvotāju līdzdalība 
Eiropas pilsoņu iniciatīvās lielā mērā ir arī atkarīga no to popularizēšanas dalībvalstīs, un 
tāpēc ierosina, ka dalībvalstu parlamentiem būtu jāmin Eiropas pilsoņu iniciatīva savās 
tīmekļa vietnēs;

11. uzsver savu nostāju, ka būtu jāatceļ automātiska saikne starp pilsoņu iniciatīvas 
reģistrāciju un divpadsmit mēnešu perioda sākuma datumu, kas paredzēts paziņojumu 
vākšanai, un ka EPI organizatoriem vajadzētu būt iespējai pašiem noteikt datumu, kad 
uzsākt savu EPI trīs mēnešu laikā, kad to reģistrējusi Komisija; 

12. norāda arī uz to, ka paziņojumu par atbalstu vākšanas termiņu varētu pagarināt līdz 
18 mēnešiem;

13. norāda, ka pilsoņu iniciatīvu organizatoriem ir radušies ar atbildību saistīti jautājumi, 
ņemot vērā to, ka pilsoņu komitejām nav juridiskas personas statusa un ka šo problēmu 
varētu atrisināt vienīgi ar regulas pārskatīšanu; aicina Komisiju izpētīt iespēju piešķirt 
juridiskas personas statusu pilsoņu komitejām, kas minētas regulas 3. panta 2. punktā;  
turklāt prasa īstenot riska samazināšanas pasākumus, lai veicinātu EPI komitejas locekļus 
uzņemties konkrētas iniciatīvas;

14. atzinīgi vērtē Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas vēlmi sniegt bezmaksas 
tulkošanas pakalpojumus iniciatoriem, tādējādi atvieglojot pilsoņu iniciatīvu izplatīšanu 
visās oficiālajās valodās, jo īpaši tādēļ, ka dzimtās valodas izmantošana ir viena no 
pilsoniskajām tiesībām; atzīst, ka tas ir nozīmīgs ieguldījums, lai atbalstītu pilsoņus, ļaujot 
tiem efektīvāk informēt par savām bažām visus ES iedzīvotājus;
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15. uzsver, cik svarīgs ir institucionālais līdzsvars pieteikumu novērtēšanas procesā pēc to 
reģistrācijas pēc tam, kad EPI iesniegta Komisijai, kā noteikts regulas 9. pantā; tāpēc 
aicina Komisiju izpētīt iespēju iesaistīt attiecīgas Eiropas iestādes un struktūras, 
piemēram, Eiropas Parlamentu, Eiropas Ombudu, Ekonomikas un sociālo lietu padomi un 
Reģionu komiteju;

16. norāda, cik nozīmīga loma ir Eiropas Ombudam, izmeklējot, kā Komisija izskata EPI 
pieprasījumus, un it īpaši atteikumus reģistrēt EPI;

17. aicina Komisiju iesniegt atbilstošu un savlaicīgu priekšlikumu Regulas par pilsoņu 
iniciatīvu un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1179/2011 pārskatīšanai, lai 
piepildītu Eiropas pilsoņu cerības un pilsoņu iniciatīvu padarītu vieglāk izmantojamu, 
pilnībā ļaujot izvērst tās potenciālu.
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