
Savākt 1 miljonu parakstu un pieprasīt ES jaunus tiesību aktus — tāda iespēja ir dota visiem ES
pilsoņiem. Izklausās grūti? Tā nav. Uzsākt savu iniciatīvu ir pavisam vienkārši — sekojiet
norādītajiem septiņiem soļiem.

Atcerieties, ka iniciatīvas pamatā jābūt ar ES saistītam tematam, kas ietilpst Eiropas Komisijas pilnvaru
jomā. Tādējādi tās nevar būt, piemēram, izmaiņas ES līgumos. Tas nedrīkst būt nekas aizskarošs,
nepiedienīgs vai dusmas radošs.
Neesat pārliecināts, vai jūsu jautājums ietilpst Komisijas kompetencē? Neuztraucieties! Komisija jūs par
to informēs, pirms jūs sāksiet parakstu vākšanu.

solis #1
Izveidojiet pilsoņu komiteju!

Nepieciešami vismaz septiņi cilvēki no septiņām atšķirīgām valstīm.
Atcerieties, ka komitejas locekļiem jābūt ES pilsoņiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu (Austrijā — 16
gadi). Šajā minimālajā skaitā nedrīkst būt iekļauti Eiropas Parlamenta deputāti.
Komiteju nedrīkst veidot organizācija, bet tā var izteikt atbalstu jūsu jautājumam. Sīkāku informāciju
skatīt regulā (8. pants).

solis #2
Reģistrējiet savu iniciatīvu!

Gaidiet, kad Eiropas Komisija dos zaļo gaismu.
Iniciatīvu varat reģistrēt jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām
Vispirms apkopojiet pamatinformāciju: iniciatīvas nosaukums, īss temata kopsavilkums, atsauce uz ES
līgumiem, jūsu pilsoņu komitejas kontaktinformācija.
Eiropas Komisija ar jums sazināsies divu mēnešu laikā, lai paziņotu, vai iniciatīva atbilst
pamatnoteikumiem. Jūsu iniciatīva tiks publicēta tiešsaistē pieejamā reģistrā.
Sīkāku informāciju skatīt regulā (10. pants)

solis #3
Sāciet vākt parakstus!

Jūs varat tos vākt uz papīra vai tiešsaistē. Eiropas Komisija nodrošinās bezmaksas atklātā pirmkoda
programmatūru parakstu vākšanai tiešsaistē.
Atcerieties, ka dati, kas jums jāsavāc kopā ar parakstiem (t. i., vārds, adrese, valstspiederība), var
atšķirties atkarībā no ES dalībvalsts.
Pārbaudiet dalībvalstu prasības!
Nav pietiekami, ja parakstus savāc tikai vienā valstī. Nepieciešami paraksti vismaz no ceturtdaļas ES
dalībvalstu. Tā kā šobrīd ir 28 dalībvalstis, tad parakstus nepieciešams vākt vismaz septiņās no tām.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0531&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:LV:PDF


Katrā ES dalībvalstī jums jāsavāc minimālais parakstu skaits. Tātad neliels aprēķins... Formula ir šāda:
sareiziniet no katras valsts ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitu ar 750. (10. lpp.).

solis #4
Esat savācis 1 miljonu parakstu! Apsveicam!

Iesniedziet parakstus katrai iesaistītajai ES dalībvalstij. Viņu ziņā ir pārbaudīt to derīgumu. Jūs no katras
dalībvalsts saņemsiet apliecinājumu.
Sīkāku informāciju skatīt regulā (18. pants)

solis #5
Pārbaudīts? Viss kārtībā? Iesniedziet parakstus Eiropas Komisijai.

Tāpat jums jāiesniedz informācija par jebkuru atbalstu vai finansējumu, ko saņēmāt savai iniciatīvai.
Eiropas Komisija visu šo informāciju publicēs savā tīmekļa vietnē.
Sīkāku informāciju skatīt regulā (19. pants)

solis #6
Skatuve ir jūsu!

Ar iniciatīvu būs jāiepazīstina Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments publiskas uzklausīšanas laikā.
Vairāk par publiskajām uzklausīšanām Parlamentā

solis #7
Uzdevums izpildīts!

Eiropas Komisija jūs informēs par tālāko norisi un plānoto rīcību. Tā arī nodrošinās procesa
pārredzamību. Visa informācija par jūsu iniciatīvu tiks publiskota. Eiropas Komisija var ierosināt jaunu
likumu un nosūtīt to apstiprināšanai Eiropas Parlamentam un Padomei.

Vai vēl ir kādi jautājumi?
Sazinieties ar Europe Direct:

Web : europa.eu/europedirect/

zvaniet : 00 800 67 89 10 11

rakstiet e-pastu : europa.eu/.../mailbox
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