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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, ES pilsoņiem piešķir tiesības 
uzņemties iniciatīvu un prasīt, lai Komisija iesniedz, ievērojot savas pilnvaras, atbilstīgu 
priekšlikumu jautājumos, kuros, pēc pilsoņu ieskata, ir nepieciešams tiesību akts, lai 
īstenotu Līgumus;

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

3. norāda, ka vairāk nekā seši miljoni ES pilsoņu ir piedalījušies pilsoņu iniciatīvā un ka trīs 
iniciatīvas, proti, “Right 2Water” un “One of us” un “Stop vivisection”, ir bijuši 
veiksmīgas;  tomēr norāda uz dažādām praktiskām grūtībām, ar kurām ir saskārušies 
organizatori kopš šīs regulas stāšanās spēkā 2012. gada aprīlī;

4. aicina Komisiju nodrošināt plašu atbalstu, tostarp nesaistošas juridiskās konsultācijas, 
piemēram, izveidojot kontaktpunktu, kas atbildīgs par pilsoņu iniciatīvām Komisijas 
pārstāvniecībās visās dalībvalstīs, ņemot vērā grūtības, ar kurām saskaras organizatori, 
nosakot attiecīgos līguma un tiesību aktu noteikumus, uz kuriem pamatot likumīgu 
iniciatīvu;

5. turklāt aicina Komisiju pārskatīt savu kompetenču uzskaitījumu tās tīmekļa vietnē un 
padarīt to saprotamāku un vieglāk lietojamu, ņemot vērā to, ka liels skaits iesniegto 
pilsoņu iniciatīvu tika noraidītas, pamatojoties uz to, ka tās acīmredzami neietilpst 
Komisijas kompetencē;

6. uzsver, ka ir vajadzīga saskaņota procedūra 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; aicina 
dalībvalstis steidzami atcelt prasību, ka atbalsta paziņojumā jānorāda personas 
identifikācijas numurs, jo tas rada nevajadzīgu birokrātisko slogu atbalsta paziņojumu 
vākšanai un ir arī nevajadzīgs veids, kā pārbaudīt parakstītāja identitāti;

7. uzsver, ka būtu jāatceļ automātiska saite starp pilsoņu iniciatīvas reģistrāciju un 
divpadsmit mēnešu perioda sākuma datumu, kas paredzēts paziņojumu vākšanai, lai 
mudinātu pilsoņu iniciatīvas organizatorus pašiem lemt, kad uzsākt vākt atbalsta 
paziņojumu vākšanu;

8. 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;

9. prasa noteikt vienotu pieeju ES mērogā, lai noteiktu minimālo vecumu atbalsta 
paziņojumu iesniegšanai; atbalsta ideju samazināt šo vecumu līdz 16 gadiem, ņemot vērā 
vajadzību stiprināt jauniešu atbildības izjūtu attiecībā uz ES un lai dotu viņiem iespēju 
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piedalīties Eiropas projekta turpmākas attīstības izstrādē;

10. atzinīgi vērtē Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas vēlmi sniegt bezmaksas 
tulkošanas pakalpojumus iniciatoriem, tādējādi atvieglojot pilsoņu iniciatīvu izplatīšanu 
visās oficiālajās valodās; atzīst, ka tas ir nozīmīgs ieguldījums, lai atbalstītu pilsoņus, 
ļaujot tiem informēt par savām bažām ES iedzīvotājus;

11. aicina Komisiju, cik drīz vien iespējams, iesniegt priekšlikumu regulas par pilsoņu 
iniciatīvu pārskatīšanai, lai pilsoņu iniciatīvu padarītu vieglāk pielietojamu un pilsoņiem 
saprotamāku un ļautu pilnībā izmantot tās potenciālu.


