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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 pirmoji dalyvaujamosios demokratijos priemonė, 
kuria ES piliečiams suteikiama teisė surinkus ne mažiau kaip milijoną rėmėjų parašų imtis 
iniciatyvos ir prašyti Komisijos įgyvendinant jai suteiktus įgaliojimus pateikti atitinkamą 
pasiūlymą klausimais, kuriems spręsti, piliečių nuomone, būtinas teisėkūros procedūra 
priimamas aktas, kad būtų įgyvendintos Sutarčių nuostatos;

2. mano, jog labai svarbu, kad piliečiai Sąjungoje gali prisidėti prie naudojimosi teisėkūros 
prerogatyvomis ir tiesiogiai dalyvauti pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 
inicijavimo procese;

3. pažymi, kad daugiau kaip šeši milijonai ES piliečių pasinaudojo Piliečių iniciatyvos teise 
ir kad buvo sėkmingai užregistruotos trys iniciatyvos, t. y. iniciatyvos „Right2Water“ 
(„Teisė į vandenį“), „One of Us“ („Vienas iš mūsų“) ir „Stop Vivisection“ („Stabdykite 
vivisekciją“); vis dėlto atkreipia dėmesį į įvairius praktinius sunkumus, su kuriais nuo to 
laiko, kai 2012 m. balandžio mėn. įsigaliojo reglamentas, yra susidūrę organizatoriai;

4. ragina Komisiją užtikrinti visapusišką paramą, įskaitant neprivalomo pobūdžio teisines 
konsultacijas, pvz., visose valstybėse narėse įsikūrusiose Komisijos atstovybėse sukuriant 
už Piliečių iniciatyvą atsakingą ryšių punktą, atsižvelgiant į sunkumus, kuriuos patiria 
organizatoriai, siekdami nustatyti, kokia Sutartimi ir kokiomis teisės aktų nuostatomis turi 
būti pagrįsta iniciatyva, kad ji būtų užregistruota;

5. be to, ragina Komisiją peržiūrėti savo kompetencijų sąrašą, skelbiamą jos interneto 
portale, ir užtikrinti, kad jis būtų geriau suprantamas ir patogesnis naudotojui, 
atsižvelgiant į tai, kad nemažai pateiktų piliečių iniciatyvų nebuvo užregistruotos dėl to, 
kad jos aiškiai nepateko į Komisijos kompetencijos sritį;

6. pabrėžia, kad būtina nustatyti suderintą rėmėjų parašų pateikimo procedūrą, nes 
nepriimtina, kad ES piliečiai negalėtų paremti Piliečių iniciatyvos dėl valstybėse narėse 
taikomų skirtingų asmens duomenų pateikimo reikalavimų; ragina valstybes nares skubiai 
panaikinti reikalavimą, kad pasirašant turi būti nurodomas asmens tapatybės numeris, nes 
tai reiškia nereikalingą biurokratinę naštą renkant rėmėjų parašus ir nereikalingą būdą 
tikrinti pasirašiusiojo tapatybę;

7. atkreipia dėmesį į savo poziciją, jog turėtų būti panaikinta automatinė Piliečių iniciatyvos 
registracijos ir dvylikos mėnesių laikotarpio rėmėjų parašams surinkti pradžios sąsaja, kad 
Piliečių iniciatyvų organizatoriai būtų paskatinti patys nuspręsti, kada pradėti rinkti 
rėmėjų parašus;

8. pažymi Piliečių iniciatyvų organizatoriams kilusius atsakomybės klausimus, atsižvelgiant 
į tai, kad piliečių komitetai nėra juridiniai asmenys; ši problema galėtų būti išspręsta tik 
persvarstant reglamentą;

9. prašo, kad visoje ES būtų laikomasi vienodo požiūrio, kalbant apie minimalaus 
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pasirašančiųjų amžiaus nustatymą; pritaria tam, kad būtų nustatyta žemesnė 16 metų
amžiaus riba, atsižvelgiant į būtinybę stiprinti jaunų žmonių atsakomybės jausmą su ES 
susijusiais klausimais ir suteikti jiems galimybę atlikti vaidmenį formuojant tolesnį 
Europos projekto vystymąsi;

10. palankiai vertina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pasirengimą 
iniciatoriams teikti nemokamas vertimo paslaugas, taip palengvinant Piliečių iniciatyvos 
sklaidą visomis oficialiomis kalbomis; pripažįsta, kad tai didelis indėlis remiant piliečius 
ir sudarant jiems sąlygas skleisti ES gyventojams informaciją apie susirūpinimą keliančius 
klausimus;

11. ragina Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl reglamento dėl piliečių iniciatyvos 
persvarstymo, siekiant užtikrinti, kad Piliečių iniciatyva būtų paprasčiau naudotis, ji būtų 
labiau pritaikyta piliečiams ir kad būtų sudarytos sąlygos visapusiškai pasinaudoti jos 
teikiamomis galimybėmis.  


