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PASIŪLYMAI

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

1. palankiai vertina Europos Sąjungos piliečių iniciatyvą, apibrėžtą pagal Europos Sąjungos 
sutarties (ES sutarties) 11 straipsnio 4 dalį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 24 straipsnio 1 dalį, nes ji –pirma priemonė siekiant tarpvalstybinės dalyvavimo 
demokratijos, sudaranti piliečiams galimybę tiesiogiai bendrauti su ES institucijomis ir 
aktyviai dalyvauti formuojant Europos politiką ir teisės aktus; ši priemonė papildo teisę 
teikti peticijas Parlamentui ir kreiptis į Europos ombudsmeną;

2. palankiai vertina Komisijos ataskaitą dėl ES piliečių iniciatyvos, kurioje pripažįstama, kad 
dar yra ką tobulinti ir kad reikia remti šią priemonę; taip pat palankiai vertina Europos 
ombudsmeno iniciatyva atliktą ES piliečių iniciatyvos veikimo tyrimą; atkreipia dėmesį į 
tai, kad nuo 2012 m. ES piliečių iniciatyvos organizatoriai daugelyje sričių įgijo praktinės 
patirties;

3. ragina Komisiją nuolat pranešti Parlamentui apie rengiamas ES piliečių iniciatyvas, kad 
Parlamentas, vykdydamas savo įsipareigojimus Europos Sąjungos piliečiams, galėtų 
išnagrinėti, ar priemonė veikia kuo veiksmingiau; pabrėžia, kad ES piliečių iniciatyvos 
procesas turėtų būti nuolat gerinamas atsižvelgiant į įgytą praktinę patirtį, taip pat turėtų 
atitikti sprendimus, kuriuos Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priims ateityje;

4. primena, kad ankstesnėse rezoliucijose ir Peticijų komiteto parengtose metinėse 
ataskaitose Parlamentas jau atkreipė dėmesį į kai kuriuos galiojančios teisinės sistemos 
trūkumus ir praktinio ES piliečių iniciatyvos įgyvendinimo biurokratinę naštą, kylančią 
dėl nepakankamos IT paramos ir skirtingo taikymo nacionalinėse administracijose; ragina 
Komisiją kuo greičiau atlikti išsamų ES piliečių iniciatyvos reglamento ir Komisijos 
įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1179/2011 persvarstymą siekiant pašalinti visas 
likusias kliūtis ir sukurti aiškias, paprastas, vartotojams palankias ir proporcingas 
procedūras;

5. ragina supaprastinti ir suderinti pritarimo pareiškimams taikomus reikalavimus ir 
procedūras taikant standartizuotas formas, atleidžiant nuo reikalavimo rinkti asmens 
tapatybės numerius, nes skirtingose valstybėse narėse atsiranda skirtumų; primena, kad 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno teigimu šie reikalavimai nėra būtini; 
siūlo apsvarstyti, kaip remiant ES piliečių iniciatyvą parengti bendrą tapatybės nustatymo 
priemonę, taip siekiant palengvinti procesą pasirašiusiems asmenims ir toliau nagrinėti 
galimybes sukurti paprastesnį savanorišką ES registrą internete;

6. palankiai vertina Komisijos pastangas pradėti taikyti ir patobulinti elektroninių parašų 
rinkimo sistemą; tačiau pripažįsta, kad reikia daugiau pastangų siekiant naujai sukurti ir 
pritaikyti elektroninių parašų rinkimo sistemą; ragina Komisiją sudaryti piliečių 
komitetams galimybę elektroninių parašų saugojimui naudotis nuolatiniu, centralizuotu ir 
nemokamu procesoriumi, taip laikantis ES duomenų apsaugos standartų, supaprastinti 
elektroninių parašų rinkimo programinę įrangą ir užtikrinti, kad nebūtų užkirstas kelias 
iniciatyvą pasirašyti konkrečioms asmenų grupėms, pavyzdžiui, asmenims, gyvenantiems 
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užsienyje, neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms;

7. ragina Komisiją ateityje persvarstant ES piliečių iniciatyvos reglamentą apsvarstyti 
tinkamiausias galimybes, susijusias su parašų rinkimo laikotarpiu, pavyzdžiui, šį 
laikotarpį pratęsti iki 18 mėnesių arba sudaryti organizatoriams galimybę nustatyti parašų 
rinkimo laikotarpio pradžią, arba nustatyti, kada prasideda 12 mėnesių laikotarpio 
skaičiavimas po to, kai bus patvirtinta elektroninių parašų rinkimo sistema;

8. reiškia susirūpinimą dėl to, kad nuo 2012 m. tik 3 iš registruotų ES piliečių iniciatyvų 
pasiekė paskutinį etapą; pabrėžia, kad viena toks didelis naujų iniciatyvų skaičiaus 
sumažėjimas yra viena iš neproporcingų reikalavimų ir be reikalo sudėtingos sistemos 
pasekmių; apgailestauja dėl nepakankamo teisėkūros poveikio ir dėl to, kad Komisija 
neskatinama toliau siekti įgyvendinti sėkmingas iniciatyvas; sėkmingo reglamento 
įgyvendinimo klausimu laikosi skirtingos nuomonės nei Komisija siekiant užtikrinti visas 
ES piliečių iniciatyvos galimybes; pabrėžia, kad Europos institucijos ir valstybės narės 
turi imtis visų reikalingų priemonių, kad propaguotų ES piliečių iniciatyvą ir skatintų 
piliečių pasitikėjimą šia priemone;

9. mano, kad šią priemonę persvarsčius, ji vis dar gali įtraukti visuomenę ir skatinti piliečių 
tarpusavio ir piliečių bei ES institucijų dialogą; pabrėžia, kad elektroninių parašų rinkimo 
sistema turi būti susieta su nauja ir suderinta socialine žiniasklaida ir socialinės 
žiniasklaidos kampanijų priemonėmis, remiantis kitų sėkmingų interneto kampanijų 
platformų pavyzdžiais;

10. rekomenduoja naudoti visas turimas ryšių priemones, visų pirma visų susijusių EU 
institucijų socialinės ir skaitmeninės žiniasklaidos platformas, siekiant vykdyti nuolatines 
informuotumo didinimo kampanijas, kuriose dalyvautų ES institucijos ir atstovybės bei 
nacionalinės valdžios institucijos; ragina Komisiją remti ES piliečių iniciatyvos 
taikomosios programos mobiliesiems prietaisams sukūrimą; palankiai vertina tai, kad kai 
kurios ES piliečių iniciatyvos turėjo poveikį vietos lygmeniu;

11. ragina Komisiją paskatinti valstybes nares naudoti pagal Europos viešojo administravimo 
institucijų programą parengtas ES piliečių iniciatyvos patvirtinimo priemones siekiant 
gauti pritarimo pareiškimus;

12. pabrėžia, kad naudojantis turimomis priemonėmis siekiant padidinti dalyvavimo 
demokratiją visoje Sąjungoje, informacinės technologijos turi būti prieinamos ir 
regionuose, taip sudarant galimybę į viešuosius reikalus labiau įtraukti piliečius;

13. apgailestauja, kad nepakanka aiškios informacijos apie ES piliečių iniciatyvą ankstyvuose 
jos etapuose, dėl to buvo neteisingai suprantamas jos pobūdis ir kilo nepasitenkinimas 
Komisijai atmetus pirmąsias ES piliečių iniciatyvas; primena, kad ši priemonė turėtų būti 
paprasta, aiški, palanki vartotojui ir apie ją turi būti plačiai skelbiama; pabrėžia, kad 
Komisija turėtų remti ir skatinti nacionalinius ir vietose išrinktus atstovus kuo labiau 
didinti informuotumą apie ES piliečių iniciatyvą;

14. reiškia susirūpinimą dėl galimo interesų konflikto, nes Komisijos išskirtiniams 
įgaliojimams priklauso vykdyti pirminį teisinį patikrinimą, ir prašo ateityje tinkamai 
išnagrinėti šį klausimą;
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15. mano, kad ES piliečių iniciatyvos reglamento persvarstymu reikėtų pasinaudoti kaip 
galimybe siekiant pabrėžti pagrindinius skirtumus tarp ES piliečių iniciatyvos ir peticijų ir 
suderinti informaciją, paskelbtą Europos institucijų interneto puslapiuose bei informacijos 
leidiniuose;

16. ragina institucijas labiau bendradarbiauti ES piliečių iniciatyvų srityje ES, nacionaliniu ir 
vietos lygmeniu teikiant informaciją ir remiant ES piliečių iniciatyvų organizatorius; 
ragina patobulinti Komisijos tvarkomą daugiakalbę interneto svetainę, skirtą ES piliečių 
iniciatyvai ir visomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis parengti bendras gaires ir 
ES piliečių iniciatyvos organizatorių pareigas, taip pat ES piliečių iniciatyvos 
įgyvendinimo administracines procedūras; teigiamai vertina Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto pasiūlymą užtikrinti nemokamą ES piliečių iniciatyvos vertimą 
raštu;

17. ragina ateityje įsteigti internetu ir tiesiogiai veikiančią vieno langelio sistemą, kur nuolat 
būtų teikiama informacija, vertimo paslaugos, techninės, teisinės ir politinės konsultacijos 
apie ES piliečių iniciatyvą ir kuri galėtų naudotis kontaktinių asmenų, esančių „Europe 
Direct“ informacijos centre ir Komisijos atstovybėse bei Parlamento informacijos 
biuruose valstybėse narėse, ištekliais; mano, kad tokia sistema ES piliečių iniciatyvą 
priartintų prie piliečių;

18. ragina Komisiją apsvarstyti įvairias galimybes ES piliečių iniciatyvos projektams teikti 
administracinę ir finansinę paramą pagal programos „Europa piliečiams“ ir Teisių, 
lygybės ir pilietybės programos esamas biudžeto eilutes;

19. ragina Komisiją apsvarstyti galimybes vienodai sumažinti ES piliečių iniciatyvos 
pritarimo amžių iki 16 metų, taip skatinant jaunesnės kartos piliečių dalyvavimą ES 
politikoje;

20. ragina Komisiją persvarstyti ES piliečių iniciatyvos reglamentą siekiant užtikrinti 
sprendimų priėmimo proceso skaidrumą bei institucinę pusiausvyrą ir paaiškinti 
procedūras, kad iniciatyvos būtų teisiškai priimtinos; atsižvelgia į Europos Bendrijų 
Teisingumo Teisme (ESTT) nagrinėjamas bylas ir yra įsitikinęs, kad ESTT priims 
sprendimą dėl to, ar Komisija per griežtai taiko priimtinumo reikalavimą, o šio sprendimo 
belaukiant siūlo organizatoriams teikti pagalbą suformuluojant jų pasiūlymo teisinį 
pagrindą;

21. ragina Komisiją konkretesniais veiksmais reaguoti į sėkmingas ES piliečių iniciatyvas, 
aktyviau dalyvauti ir pateikti labiau pagrįstus, nuoseklesnius ir aiškiai motyvuotus ES 
piliečių iniciatyvų paskelbimo nepriimtinomis pagrindus; primena Komisijai, kad ji turėtų 
apsvarstyti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, susijusių su kiekviena 
sėkminga ES piliečių iniciatyva; atvejais, kai teisiškai pasiūlymas priimtinas tik iš dalies, 
ragina Komisiją pasiūlyti iš naujo parengti ES piliečių iniciatyvą arba priimti tas dalis, 
kurios patenka į Komisijos įgaliojimų taikymo sritį;

22. ragina ES institucijas apsvarstyti galimybę iniciatyvose iškeltais klausimais, kuriais 
nesurinkta vieno milijono parašų, bet surinkta daugiau kaip pusė reikalaujamo skaičiaus, 
rengti diskusijas; atsižvelgdamas į tai primena, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 218 
straipsnį jeigu Peticijų komitetas nusprendžia, jog tai tinkama, gali nagrinėti nesėkmingas 
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ES piliečių iniciatyvas;

23. ragina parengti Parlamento pranešimą savo iniciatyva apie kiekvieną sėkmingą iniciatyvą, 
dėl kurios per plenarinę sesiją vyko diskusija ir buvo balsuojama; jeigu Komisija per 12 
mėnesių nuo sėkmingos ES piliečių iniciatyvos pateikimo nepateikia pasiūlymo dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, siūlo parlamento atsakingam komitetui savo 
iniciatyva parengti naują pranešimą siekiant jame išdėstyti konkrečius teisėkūros 
reikalavimus, dėl kurių pranešėjas per kitą posėdį konsultuotųsi su ES piliečių iniciatyvos 
organizatoriais;

24. mano, kad labai svarbu užtikrinti, jog piliečiai tinkamai taikytų dalyvavimo demokratijos 
priemones norint užkirsti kelią galimam jos išnaudojimui siekiant privačių interesų, 
padidinti skaidrumą ir ES piliečių iniciatyvų finansavimo bei rėmimo patikrų kokybę;

25. kviečia Komisiją remiantis būsimu ESTT sprendimu paaiškinti, ar ES piliečiai galėtų 
inicijuoti Sutarties pakeitimus, ir apsvarstyti galimybę ateityje apsvarstyti dėl reglamento 
pakeitimus, pagal kuriuos ES piliečių iniciatyva būtų galima teikti pasiūlymus dėl 
Sutarties pakeitimų pagal SESV 48 straipsnį;

26. primena, kad sėkmingų ES piliečių iniciatyvų klausymus rengia komitetas, atsakingas 
pagal ES piliečių iniciatyvos temą, o Peticijų komitetas yra susijęs komitetas; siūlo 
Peticijų komitetui perimti klausymų, kuriuose dalyvautų suinteresuotieji subjektai, 
rengimo vaidmenį, nes jis yra neutralus komitetas ir turi daugiausiai patirties bendraujant 
su piliečiais, taip užtikrinant nuoseklumą ir teisingą bei vienodą elgesį vykdant visus 
klausymus, susijusius su ES piliečių iniciatyvomis; pažymi, kad ES piliečių iniciatyvų 
piliečių komiteto nariams turėtų būti atlyginamos visos jo narių išlaidos, susijusios su 
dalyvavimu klausymuose.
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