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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) — atbilstoši definīcijai Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) 11. panta 4. punktā un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
24. panta 1. punktā — kā pirmo starptautiskas demokrātiskas līdzdalības instrumentu, kas 
iedzīvotājiem sniedz iespēju tieši sazināties ar ES iestādēm un aktīvi iesaistīties Eiropas 
politikas virzienu un tiesību aktu veidošanā, papildinot viņu tiesības iesniegt lūgumrakstus 
Parlamentam un vērsties pie Eiropas ombuda;

2. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu par EPI, atzīstot, ka šo instrumentu vēl var uzlabot un 
popularizēt; atzinīgi vērtē arī Eiropas ombuda pēc paša iniciatīvas veikto izmeklēšanu par 
EPI darbību; norāda uz praktisko pieredzi, kuru kopš 2012. gada daudzās jomās guvuši 
Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizētāji;

3. Aicina Komisiju regulāri ziņot Parlamentam par faktisko stāvokli notiekošajās EPI, lai 
Parlaments, pildot savu pienākumu Eiropas iedzīvotāju priekšā, varētu pārliecināties, vai 
instruments darbojas maksimāli efektīvi; norāda, ka EPI process būtu pastāvīgi jāuzlabo, 
ņemot vērā iegūto praktisko pieredzi, un tajā būtu arī jāievēro Eiropas Savienības Tiesas 
turpmākie spriedumi;

4. atgādina, ka iepriekšējās rezolūcijās un Lūgumrakstu komitejas sagatavotajos gada 
ziņojumos Parlaments jau bija norādījis uz dažiem pašreizējā tiesiskā regulējuma 
trūkumiem un birokrātijas slogu EPI praktiskās īstenošanas procesā, jo trūkst IT atbalsta 
un valsts pārvaldes iestādēs IT izmantojums būtiski atšķiras; aicina Komisiju iespējami 
drīz veikt EPI regulas un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1179/2011 vispārēju 
pārskatīšanu, lai likvidētu visus atlikušos šķēršļus un izveidotu skaidras, vienkāršas, 
lietotājdraudzīgas un samērīgas procedūras;

5. prasa vienkāršot un saskaņot atbalsta paziņojumu vākšanu, ko veic, izmantojot 
standartizētas veidlapas, reglamentējošās prasības un procedūras, atsakoties no pienākuma 
vākt personas kodus, jo šādi procesā tiek radītas atšķirības atkarībā no dalībvalsts; 
atgādina, ka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir norādījis, ka šādas prasības nav 
nepieciešamas; iesaka apsvērt iespēju izveidot EPI atbalstītājiem paredzētu kopīgu 
identifikācijas rīku, lai atvieglotu atbalsta paziņojuma parakstīšanu, un turpināt izskatīt 
iespējas izveidot vienkāršotu un brīvprātīgu ES tiešsaistes reģistru;

6. atzinīgi vērtē Komisijas centienus sākt izmantot un uzlabot parakstu vākšanas tiešsaistes 
sistēmu (VTS); tomēr atzīst, ka ir vajadzīgi turpmāki centieni, lai pilnībā pārstrādātu un 
pielāgotu VTS; aicina Komisiju nodrošināt pilsoņu komiteju pārstāvjiem piešķirt piekļuvi 
pastāvīgam centralizētam bezmaksas serverim, kurā tiešsaistē savāktos parakstus varētu 
glabāt atbilstīgi ES datu aizsardzības standartiem, vienkāršot VTS programmatūru un 
nodrošināt, ka īpašām cilvēku grupām, piemēram, ārvalstīs dzīvojošiem pilsoņiem, 
personām ar invaliditāti vai vecāka gadagājuma cilvēkiem netiktu liegtas tiesības 
parakstīties par iniciatīvas atbalstu;
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7. aicina Komisiju gaidāmajā EPI regulas pārskatīšanā apsvērt labākos risinājumus attiecībā 
uz parakstu vākšanai atvēlēto laiku, piemēram, palielināt parakstu vākšanas laiku līdz 
18 mēnešiem vai dot organizētājiem iespēju izvēlēties parakstu vākšanas sākuma datumu, 
vai noteikt 12 mēnešu termiņam sākuma posmu no brīža, kad ir pabeigta VTS 
sertifikācija;

8. pauž bažas par to, ka kopš 2012. gada tikai 3 EPI sasniedza procesa pēdējo stadiju, kaut 
gan pavisam šajā laikā tikusi reģistrēta 31 iniciatīva; uzsver to, ka jaunu iniciatīvu skaita 
krasā samazināšanās ir viena no nesamērīgi stingru prasību un pārmērīgi sarežģītas 
sistēmas sekām; pauž nožēlu par to, ka sekmīgās iniciatīvas nav ietekmējušas 
likumdošanas darbu un ka Komisijas reakcija uz sekmīgām EPI nemotivē jaunu iniciatīvu 
organizatorus; nepiekrīt Komisijai par regulas sekmīgu īstenošanu nolūkā pilnībā realizēt 
EPI potenciālu; uzsver, ka Eiropas iestādēm un dalībvalstīm ir jāīsteno visi nepieciešamie 
pasākumi, lai popularizētu EPI un veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos šim instrumentam;

9. uzskata, ka šim instrumentam, ja tas tiks pārskatīts, joprojām būs potenciāls iesaistīt 
sabiedrību un veicināt dialogu starp iedzīvotājiem, kā arī starp iedzīvotājiem un ES 
iestādēm; uzsver vajadzību nodrošināt VTS saikni ar jaunajiem un nozīmīgajiem 
sociālajiem un digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem un kampaņu realizēšanas rīkiem, 
sekojot citu sekmīgu tiešsaistes kampaņu platformu priekšzīmei;

10. iesaka izmantot visus pieejamos saziņas kanālus, jo īpaši visu attiecīgo Eiropas iestāžu 
sociālo un digitālo plašsaziņas līdzekļu platformas, lai veiktu pastāvīgas informētības 
uzlabošanas kampaņas, kurās piedalītos ES biroji un pārstāvniecības, kā arī valstu 
iestādes; aicina Komisiju atbalstīt īpašas EPI vajadzībām un lietošanai mobilajās ierīcēs 
paredzētas atvērtā pirmkoda lietojumprogrammas izstrādi; atzinīgi vērtē to, ka dažām EPI 
ir izdevies panākt vietēja līmeņa ietekmi;

11. aicina Komisiju mudināt dalībvalstis izmantot EPI atbalsta paziņojumu apstiprināšanas 
rīku, kas izstrādāts programmā „Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumi”;

12. uzsver, ka, izmantojot līdzdalības demokrātijas veicināšanai Savienībā pieejamos 
instrumentus, ir jānodrošina IT rīku pieejamība reģionos, tādējādi nodrošinot iedzīvotāju 
plašāku iesaistīšanos sabiedriskajās lietās;

13. pauž nožēlu par to, ka sākumposmā nav bijusi pieejama skaidra informācija par EPI, kas ir 
izraisījis vispārēju nepareizu priekšstatu par EPI būtību un radījis neizpratni par pirmajām 
Komisijas noraidītajām EPI; atgādina, ka šim instrumentam vajadzētu būt vienkāršam, 
skaidram un lietotājdraudzīgam, un tam būtu jāsaņem plaša publicitāte; uzsver, ka 
Komisijai būtu jāiedrošina valsts un vietējā līmeņa ievēlētie pārstāvji uzņemties iniciatīvu 
EPI publicitātes palielināšanā;

14. pauž bažas par iespējamo interešu konfliktu, kas izriet no apstākļa, ka tikai Komisija ir 
atbildīga par sākotnējās juridiskās pārbaudes veikšanu, un aicina nākotnē šo situāciju 
pienācīgi atrisināt;

15. uzskata, ka EPI regulas pārskatīšana būtu jāizmanto arī kā iespēja uzsvērt galvenās 
atšķirības starp EPI un tiesībām iesniegt lūgumrakstu, un ka to var paveikt, sniedzot 
saskaņotu informāciju Eiropas iestāžu tīmekļa vietnēs un iekļaujot to reklāmas politikā;
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16. prasa darbā ar EPI uzlabot iestāžu sadarbību ES līmenī, kā arī valstu un vietējā līmenī, 
sniedzot EPI organizatoriem informāciju un atbalstu; prasa uzlabot Komisijas uzturēto 
dažādās valodās pieejamo EPI tīmekļa vietni un izstrādāt vienotu vadlīniju komplektu 
visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās par EPI organizatoru tiesībām un 
pienākumiem un visā EPI procesā veicamajām administratīvajām procedūrām; atzinīgi 
vērtē Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšlikumu bez maksas nodrošināt 
EPI pieteikumu tulkojumus;

17. prasa izveidot neatkarīgu gan fizisku, gan tiešsaistes vienotu kontaktpunktu, kas sniegtu 
informāciju, juridiskās konsultācijas, tulkošanas pakalpojumus un finansējumu un kas 
varētu izmantot kontaktcentrā „Europe Direct” esošā kontaktpunkta, Komisijas 
pārstāvniecību un Parlamenta informācijas biroju dalībvalstīs resursus; uzskata, ka šāda 
kontaktpunkta izveide tuvinātu EPI projektu iedzīvotājiem;

18. aicina Komisiju apsvērt dažādas iespējas, kā EPI projektiem sniegt administratīvo un 
finansiālo atbalstu no esošajām budžeta pozīcijām, kas paredzētas programmai „Eiropa 
pilsoņiem” un programmai „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība”;

19. lai veicinātu jaunākās paaudzes pilsonisko līdzdalību ES lietās, aicina Komisiju vispārēji 
samazināt EPI atbalstītāju minimālā vecuma ierobežojumu līdz 16 gadiem;

20. mudina Komisiju pārskatīt EPI regulu, lai cita starpā nodrošinātu lēmumu pieņemšanas 
procesa pārredzamību un izskaidrotu juridiskās pieņemamības procedūru; pieņem 
zināšanai informāciju par Eiropas Savienības Tiesā (EST) iesniegtajām, bet neizskatītajām 
lietām, un ir pārliecināts, ka EST lems par to, vai Komisija pārāk stingri piemēro 
pieņemamības kritērijus, un pagaidām ierosina palīdzēt organizatoriem noformulēt sava 
priekšlikuma juridisko pamatu;

21. aicina Komisiju reaģēt ar konkrētāku rīcību un aktīvāku iesaistīšanos sekmīgu EPI 
gadījumā, lai pārliecinošāk, konsekventāk un plašāk argumentētu par nepieņemamām 
atzīto EPI noraidīšanu; atgādina Komisijai, ka tai būtu jāapsver iespēja ierosināt tiesību 
akta priekšlikumu  katras sekmīgas EPI gadījumā; aicina Komisiju gadījumos, ja juridiski 
pieteikums ir pieņemams tikai daļēji, ierosināt pārstrādāt EPI vai pieņemt tās daļas, kas 
ietilpst Komisijas pilnvaru jomā;

22. mudina ES iestādes apsvērt iespēju apspriest tajās iniciatīvās ierosinātos jautājumus, kas 
nav savākušas vienu miljonu parakstu, bet vairāk nekā pusi no nepieciešamā parakstu 
skaita; šajā saistībā atgādina, ka Lūgumrakstu komiteja saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 
218. pantu var izskatīt neveiksmīgas EPI, ja tā uzskata, ka iniciatīvas tālāka virzība ir 
lietderīga;

23. aicina Parlamentu sagatavot patstāvīgo ziņojumu par katru sekmīgu iniciatīvu, kam sekotu 
debates un balsošana plenārsēdē; ierosina, ka gadījumā, ja Komisija 12 mēnešu laikā pēc 
sekmīgas iesniegšanas neiesniedz tiesību akta priekšlikumu, Parlamenta kompetentajai 
komitejai ir jāuzsāk jauns ziņojums, lai paustu konkrētas ar likumdošanu saistītas prasības, 
kura izraudzītais referents apspriežas ar EPI organizatoriem atsevišķā uzklausīšanā;

24. uzskata, ka, lai pilsoņi varētu pienācīgi izmantot šo līdzdalības demokrātijas instrumentu 
un lai novērstu šā instrumenta iespējamu nepareizu izmantošanu privātās interesēs, ir 
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izšķirīgi svarīgi palielināt EPI finansējuma un sponsorēšanas pārbaužu pārredzamību un 
kvalitāti;

25. aicina Komisiju izskaidrot, vai ES pilsoņiem var būt tiesības ierosināt Līgumu grozījumus, 
pamatojoties uz gaidāmo Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu, un gaidāmajā 
regulas pārskatīšanā apsvērt priekšlikumu atļaut iesniegt EPI, kuru realizēšanai ir 
nepieciešami Līguma grozījumi saskaņā ar LES 48. pantu;

26. atgādina, ka pašlaik uzklausīšanas par sekmīgām EPI organizē atbildīgā komiteja atkarībā 
no tā, kāds ir EPI priekšmets, kopā ar Lūgumrakstu komiteju; ierosina, ka Lūgumrakstu 
komitejai būtu jāpārņem uzklausīšanu, kurās piedalītos ieinteresētās personas, 
organizēšanas pienākumi, jo tā ir neitrāls forums ar vislielāko pieredzi darbā ar 
iedzīvotājiem, lai uzklausīšanās nodrošinātu konsekvenci un taisnīgu un vienlīdzīgu 
attieksmi pret dažādām EPI; norāda, ka EPI pilsoņu komitejām būtu jāatmaksā izdevumi 
par visu to dalībnieku dalību uzklausīšanās.
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