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GROZĪJUMI 001-070  
iesniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja 
 
ZiĦojums 
Zita Gurmai un Alain Lamassoure A7-0350/2010 
PilsoĦu iniciatīva 
 
Regulas priekšlikums (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 
1. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Līgums par Eiropas Savienību 
nostiprina Savienības pilsonību un turpina 
nostiprināt Savienības demokrātisko 
darbību, inter alia nosakot, ka ikvienam 
pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības 
demokrātiskajā dzīvē un ka Savienības 
pilsoĦi, kuru skaits nav mazāks par vienu 
miljonu un kas pārstāv ievērojamu 
dalībvalstu skaitu, var izrādīt iniciatīvu un 
aicināt Eiropas Komisiju saskaĦā ar tās 
pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu 
jautājumos, kuros pēc pilsoĦu ieskata 
Līgumu īstenošanai ir nepieciešams 
Savienības tiesību akts. 

(1) Līgums par Eiropas Savienību 
nostiprina Savienības pilsonību un turpina 
nostiprināt Savienības demokrātisko 
darbību, inter alia nosakot, ka ikvienam 
pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības 
demokrātiskajā dzīvē, izmantojot Eiropas 
pilsoĦu iniciatīvu. Šī procedūra dod 
pilsoĦiem iespēju tieši vērsties pie 
Komisijas, piešėirot viĦiem iniciatīvas 
tiesības, kas līdzīgas tām, kādas īsteno 
Eiropas Parlaments un Padome. 

Pamatojums 

Ir lieki apsvērumā atkārtot Līguma noteikumus. Nepieciešamās norādes uz Līgumiem jau ir 
iekĜautas atsaucēs. Pēdējā teikumā tiek minēts, kāda vieta šai iniciatīvai ir kopējā Eiropas 
sistēmā. 
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Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 
2. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību ir noteikts, ka Eiropas 
Parlaments un Padome pieĦem 
noteikumus procedūrām un 
nosacījumiem, kas nepieciešami minētajai 
pilsoĦu iniciatīvai. 

svītrots 

Pamatojums 

Nevajag apsvērumā atkārtot Līguma noteikumus. Juridiskais pamats jau ir minēts pirmajā 
regulas atsaucē. 
 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 
3. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Šīm procedūrām un noteikumiem ir 
jābūt skaidriem, vienkāršiem, viegli 
īstenojamiem un samērojamiem ar pilsoĦu 
iniciatīvas būtību. 

(3) Šīm procedūrām un noteikumiem ir 
jābūt skaidriem, vienkāršiem, viegli 
īstenojamiem un samērojamiem ar pilsoĦu 
iniciatīvas būtību, lai veicinātu pilsoĦu 
līdzdalību un padarītu Savienību 
pieejamāku. Ar tiem būtu jāpanāk 
saprātīgs līdzsvars starp tiesībām un 
pienākumiem. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 
3.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Organizējot efektīvas informatīvās un 
reklāmas kampaĦas par pilsoĦu 
iniciatīvām, lai paaugstinātu pilsoĦu 
izpratni, svarīgi ir nodrošināt precīzu 
informāciju par šo jauno instrumentu, 
sekmēt pilsoĦu dialogu un veidot patiesu 
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Eiropas sabiedrisko telpu; šajā sakarībā 
saziĦas pasākumiem un informatīvajām 
kampaĦām ir būtiska nozīme. TādēĜ 
Komisijai būtu jāapsver to pašreizējo 
programmu izmantošana, kuras veicina 
mobilitāti un aktīvu pilsonisko darbību, 
kā arī jaunus saziĦas veidus, piemēram, 
sociālos tīklus, kuri veicina publiskas 
diskusijas. Turklāt Komisijai un Eiropas 
Parlamentam, izmantojot savas 
pārstāvniecības un birojus dalībvalstīs, 
pēc pieprasījuma būtu jānodrošina 
pilsoĦiem informācija un neformālas 
konsultācijas par pilsoĦu iniciatīvām, it 
īpaši par reăistrēšanas kritērijiem un par 
Savienības vērtībām un kompetencēm, ko 
paredz Eiropas Līgumi. Lietotāju 
rokasgrāmata būtu jāsagatavo visās 
Savienības oficiālajās valodās, un tai 
jābūt pieejamai tiešsaistē. 

Pamatojums 

Lai nepieĜautu nepamatotu cerību vai pārpratumu rašanos saistībā ar Eiropas pilsoĦu 
iniciatīvas veidu un darbības jomu, būtiski svarīgas ir informatīvās kampaĦas. Ar grozījumu 
cenšas uzlabot pilsoĦu informētību un precīzas informācijas nodrošināšanu par šo jauno 
instrumentu. 
 
 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 
3.b apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3b) Eiropas Komisijas pārstāvniecībām 
un Eiropas Parlamenta informācijas 
birojiem dalībvalstīs kopā ar Komisijas 
informācijas tīkliem vajadzētu pastāvīgi 
sniegt pilsoĦiem visu nepieciešamo 
informāciju par pilsoĦu iniciatīvu. 
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Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 
5. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Jānosaka to dalībvalstu minimālais 
skaits, kuras pilsoĦiem jāpārstāv. Lai 
nodrošinātu, ka pilsoĦu iniciatīva 
atspoguĜo Savienības intereses, šis skaits ir 
jānosaka kā viena trešdaĜa dalībvalstu. 

(5) Jānosaka to dalībvalstu minimālais 
skaits, kuras pilsoĦiem jāpārstāv. Šim 
slieksnim būtu jānodrošina, ka pilsoĦu 
iniciatīva atspoguĜo Savienības intereses, 
taču prasības nedrīkst būt pārāk 
apgrūtinošas. Tāpēc tas būtu jānosaka kā 
viena piektdaĜa dalībvalstu. 

Pamatojums 

Jānosaka zemāks slieksnis, ar kuru Savienības intereses vēl var būt pārstāvētas, taču prasības 
nav pārāk apgrūtinošas. 
 
 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 
6. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Šai nolūkā ir arī lietderīgi noteikt 
minimālo skaitu pilsoĦu, kuri pārstāv katru 
no minētajām dalībvalstīm. Lai nodrošinātu 
pilsoĦiem līdzīgus noteikumus pilsoĦu 
iniciatīvas atbalstam, šim minimālajam 
skaitam ir jābūt līdzsvaroti proporcionālam 
katras dalībvalsts lielumam. Skaidrības 
nolūkā šis skaits katrai dalībvalstij būtu 
jānorāda šīs regulas pielikumā. 

(6) Šai nolūkā ir arī lietderīgi noteikt 
minimālo skaitu pilsoĦu, kuri pārstāv katru 
no minētajām dalībvalstīm. Lai pilsoĦiem 
nodrošinātu līdzīgus noteikumus pilsoĦu 
iniciatīvas atbalstam, šim minimālajam 
skaitam vajadzētu būt līdzsvaroti 
proporcionālam, kā LES 14. panta 
2. punktā paredzēts attiecībā uz Eiropas 
Parlamenta locekĜu skaitu katrai 
dalībvalstij. 

 Šajā nolūkā minimālais skaits, kas 
vajadzīgs katrā dalībvalstī, būtu jānosaka, 
no attiecīgās valsts ievēlēto Eiropas 
Parlamenta deputātu skaitu reizinot ar 
koeficientu 750. 

 Skaidrības nolūkā šie minimālie skaitĜi 
būtu jānosaka šīs regulas pielikumā. 
Komisijai būtu vajadzīgas pilnvaras šo 
pielikumu grozīt, kad Eiropas Parlamenta 
sastāvs tiek mainīts. 
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Pamatojums 

Vietu sadalījums Eiropas Parlamentā regulāri tiks mainīts saskaĦā ar formulu, kas nodrošina 
pilnīgu līdzsvarotas proporcionalitātes principa ievērošanu. 
 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 
7.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  
(7a) Ir vajadzīga minimāli organizēta 
struktūra, lai sekmīgi īstenotu pilsoĦu 
iniciatīvu. Lai veicinātu Eiropas mēroga 
problēmu izvirzīšanu un šo problēmu 
izvērtēšanu, struktūra būtu jāveido kā 
pilsoĦu komiteja, kuras sastāvā ir fiziskas 
personas (organizatori) no daudzām un 
dažādām dalībvalstīm. Lai nodrošinātu 
pārredzamību, pareizu un efektīvu saziĦu, 
pilsoĦu komitejai būtu jāieceĜ pārstāvji, 
kas veiktu starpnieku funkcijas starp šo 
komiteju un Savienības iestādēm visā 
procedūras laikā. 

Pamatojums 

PilsoĦu iniciatīva ir iecerēta, lai dotu iespēju pilsoĦiem piedalīties demokrātiskajā Savienības 
dzīvē. Tai vajadzētu būt tikai tādu fizisko personu rīcībā, kuras izveido pilsoĦu komiteju. 
 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 
7.b apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7b) Ir jānodrošina, lai visiem 
parakstītājiem un organizatoriem 
neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, invaliditātes, seksuālās 
orientācijas, reliăijas vai pārliecības būtu 
vienlīdzīgas iespējas piedalīties pilsoĦu 
iniciatīvā un tiktu ievēroti 
nediskriminācijas principi. Informācijai 
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par pilsoĦu iniciatīvām vajadzētu būt 
visiem pieejamai un vienkārši saprotamai. 

 
 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 
8. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Lai nodrošinātu saskaĦotību un 
pārredzamību attiecībā uz ierosinātajām 
pilsoĦu iniciatīvam, minētās iniciatīvas 
būtu obligāti jāreăistrē tīmekĜa vietnē, ko 
Komisija darījusi pieejamu, pirms no 
pilsoĦiem tiek vākti vajadzīgie paziĦojumi 
par atbalstu; priekšlikumus, kas ir 
aizskaroši vai nenopietni, nevajadzētu 
reăistrēt, un Komisijai būtu jānoraida 
tādu priekšlikumu reăistrācija, kuri ir 
acīmredzami vērsti pret Savienības 
vērtībām. Komisijai jāveic reăistrācija 
saskaĦā ar labas pārvaldības vispārīgajiem 
principiem. 

(8) Lai nodrošinātu saskaĦotību un 
pārredzamību attiecībā uz ierosinātajām 
pilsoĦu iniciatīvām un izvairītos no 
situācijas, kad parakstus vāc par 
priekšlikumu, uz ko šī regula neattiecas, 
minētās iniciatīvas būtu obligāti jāreăistrē 
tīmekĜa vietnē, ko Komisija darījusi 
pieejamu, pirms no pilsoĦiem tiek vākti 
vajadzīgie paziĦojumi par atbalstu. 
Priekšlikumus, kas nav pilsoĦu iniciatīva 
šīs regulas nozīmē, nevajadzētu reăistrēt. 
Reăistrēšana ir administratīva procedūra, 
kuras mērėis ir noteikt tās iniciatīvas, uz 
ko šī regula attiecas; tāpēc reăistrēšanas 
atteikumu drīkstētu pamatot tikai ar 
juridiskiem iemesliem un nekādā 
gadījumā ar politisko izdevīgumu. 
Komisijai būtu jāveic reăistrācija saskaĦā 
ar labas pārvaldības vispārīgajiem 
principiem, un tādēĜ tai iniciatīvas 
organizētāji būtu jāinformē par jebkādiem 
iemesliem, kuru dēĜ ir noraidīta 
iniciatīvas reăistrācija, un par visiem 
iespējamiem tiesas un ārpustiesas 
aizsardzības līdzekĜiem, kas viĦiem 
pieejami. Komisijai būtu arī skaidri 
jānosaka, ka ne vienmēr pēc reăistrēšanas 
un atbalsta paziĦojumu nepieciešamā 
skaita savākšanas tā pieĦems tiesību akta 
priekšlikumu un ka iniciatīvas reăistrācija 
nav oficiāls lēmums par kompetences 
jautājumiem. 

Pamatojums 

Šis grozījums attiecas uz pieĜaujamības pārbaudes atcelšanu — Komisijai būtu jāveic pārbaude 
tikai tad, ja konkrētā iniciatīva ir pilsoĦu iniciatīva saskaĦā ar šo regulu. Ja tā tāda ir, 
iniciatīva būtu jāreăistrē un organizatorus nedrīkstētu atturēt no parakstu vākšanas. Grozījuma 
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otrā daĜā ir risināti daži jautājumi, kas rodas pēc pieĜaujamības pārbaudes atcelšanas. Lai 
izvairītos no tā, ka iniciatīvu izmanto, mudinot Komisiju pieĦemt lēmumus par kompetences 
jautājumiem, būtu jāsniedz organizatoriem skaidrojums, proti, reăistrēšana nozīmē tikai to, ka 
Komisija ir atzinusi iniciatīvu par Eiropas pilsoĦu iniciatīvu. Tas nav uzskatāms par oficiālu 
lēmumu attiecībā uz kompetences jautājumiem. 
 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 
9. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas 
organizatoram jābūt atbildīgam par 
vajadzīgo paziĦojumu par atbalstu 
savākšanu no pilsoĦiem. 

(9) Kad priekšlikums ir reăistrēts kā 
pilsoĦu iniciatīva, organizatori var vākt 
pilsoĦu paziĦojumus par atbalstu. 

Pamatojums 

Ar grozījumu tiek pastiprināta nostāja, ka reăistrācijai ir tikai viens mērėis — izlemt, vai 
Eiropas pilsoĦu iniciatīva ir vai nav apspriežama. Ja tā ir apspriežama, organizatoriem nav 
jāizpilda citas prasības (par pieĜaujamību u. c.), bet viĦi var īstenot savas Līgumā noteiktās 
tiesības, proti, vākt parakstus iniciatīvas atbalstam. 
 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 
10. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Ir lietderīgi noteikt, ka paziĦojumus 
par atbalstu vāc papīra formātā, kā arī 
tiešsaistē. Tiešsaistes sistēmām ir jābūt 
atbilstošiem drošības parametriem, lai 
nodrošinātu inter alia, ka personu 
iespējams identificēt un ka dati tiek droši 
uzglabāti. Šai nolūkā būtu jānosaka 
prasība Komisijai izstrādāt sīkas tehniskās 
specifikācijas paziĦojumu vākšanas 
tiešsaistes sistēmām.  

(10) Lai modernās tehnoloăijas izmantotu 
kā pilnvērtīgu līdzdalības demokrātijas 
instrumentu, ir lietderīgi noteikt, ka 
paziĦojumus par atbalstu vāc tiešsaistē, kā 
arī papīra formātā. Tiešsaistes sistēmām 
vajadzētu būt ar atbilstošiem drošības 
parametriem, lai nodrošinātu inter alia, ka 
persona parakstās tikai vienu reizi un ka 
dati tiek droši savākti un uzglabāti. 
Sīkākas tehniskās specifikācijas būtu 
jāizstrādā ekspertu līmenī un regulāri 
jāpielāgo tehniskajam progresam, tāpēc 
būtu jānosaka, ka Komisija ir pilnvarota 
pieĦemt sīkas tehniskās specifikācijas 
paziĦojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām. 
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 Tomēr nevajadzētu pieĜaut, ka prasības 
attiecībā uz minētajām tehniskajām 
specifikācijām rada nepamatotus šėēršĜus 
organizētājiem, kuri vēlas izmantot 
paziĦojumu vākšanas tiešsaistes sistēmas. 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērėis ir paskaidrot noteikumus un ar to tiek pamatota deleăēto aktu 
izmantošana. 
 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 
10.a apsvērums (jauns)  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) PaziĦojumi par atbalstu būtu jāvāc 
pilsoĦiem ērtā veidā un paredzot 
nepieciešamās datu aizsardzības 
garantijas. Tajā pašā laikā tas nedrīkstētu 
radīt pārmērīgu slogu organizatoriem. 

 
 
 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 
13. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Komisijai ir lietderīgi pieĦemt 
lēmumu par ierosinātās pilsoĦu 
iniciatīvas pieĜaujamību pietiekami agrā 
posmā. TādēĜ organizatoram minētais 
lēmumus būtu jāpieprasa pēc tam, kad no 
parakstītājiem, kas pārstāv vismaz trīs 
dalībvalstis, ir savākti 
300 000 paziĦojumu par atbalstu 
ierosinātajai iniciatīvai. 

svītrots 

Pamatojums 

Tiek atcelta pieĜaujamības pārbaude. 
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Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 
14. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Komisijai būtu jāpieĦem lēmums par 
iniciatīvas pieĜaujamību divos mēnešos 
pēc pieprasījuma saĦemšanas no 
organizatora. Ierosinātā pilsoĦu iniciatīva 
būtu jāuzskata par pieĦemamu, ja tā 
ietilpst Komisijas pilnvaru jomā un ir 
saistīta ar jautājumu, par kuru Līgumu 
īstenošanas nolūkā var pieĦemt 
Savienības tiesību aktu. 

svītrots 

Pamatojums 

The admissibility check is abolished. 
 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 
15. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Ir lietderīgi noteikt, ka tad, ja pilsoĦu 
iniciatīva ir saĦēmusi no parakstītajiem 
vajadzīgos paziĦojumus par atbalstu un ar 
nosacījumu, ka tā tiek uzskatīta par 
pieĜaujamu, katrai dalībvalstij ir jābūt 
atbildīgai par paziĦojumu par atbalstu, kas 
savākti no šīs valsts pilsoĦiem, verifikāciju 
un apliecināšanu. ĥemot vērā vajadzību 
samazināt administratīvo slogu 
dalībvalstīm, tām, pamatojoties uz 
atbilstošu pārbaudi, trīs mēnešos ir jāveic 
minētās verifikācijas un jāizdod 
dokuments, kurā apliecināts saĦemto 
derīgo paziĦojumu par atbalstu skaits. 

(15) Ja nav kompetentas Savienības 
vēlēšanu iestādes, ir lietderīgi noteikt, ka 
tad, ja pilsoĦu iniciatīva ir saĦēmusi no 
parakstītājiem vajadzīgos paziĦojumus par 
atbalstu, katrai dalībvalstij vajadzētu būt 
atbildīgai par to atbalsta paziĦojumu 
verifikāciju un apliecināšanu, kas savākti 
no šīs valsts pilsoĦiem. ĥemot vērā 
vajadzību samazināt administratīvo slogu 
dalībvalstīm, tām, pamatojoties uz 
atbilstošu pārbaudi, ko var veikt izlases 
veidā, trīs mēnešos būtu jāveic minētās 
verifikācijas un jāizdod dokuments, kurā 
apliecināts saĦemto derīgo paziĦojumu par 
atbalstu skaits. 

Pamatojums 

Savienības mērogā nav kompetentas vēlēšanu iestādes, kas varētu pārbaudīt parakstus, tāpēc 
būtu skaidri jānosaka, ka to dara dalībvalstis, kaut arī tā ir Eiropas pilsoĦu iniciatīva. 
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Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 
16. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Pirms iesniegt pilsoĦu iniciatīvu 
Komisijai, organizatoriem būtu 
jānodrošina, ka ir izpildīti visi attiecīgie 
noteikumi, kas izklāstīti šajā regulā. 

svītrots 

Pamatojums 

Lieki ir apsvērumā pieminēt, ka regulā noteiktie pienākumi būtu jāizpilda, lai panāktu vēlamo 
juridisko ietekmi. 
 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 
16.a apsvērums (jauns)  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) Ir ārkārtīgi svarīgi, ka pilsoĦu 
iniciatīvas organizatori, lai nodrošinātu 
pilnīgu pārredzamību, iesniedz 
deklarāciju par visiem finanšu līdzekĜiem, 
kas izmantoti iniciatīvas atbalstam vai 
veicināšanai. 

 
 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 
17. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Komisijai četros mēnešos būtu 
jāizskata pilsoĦu iniciatīva un jāizklāsta 
savi secinājumi un rīcība, ko tā paredz 
īstenot, reaăējot uz šo iniciatīvu. 

(17) Komisijai būtu jāizskata pilsoĦu 
iniciatīva un atsevišėi jāizklāsta savi 
juridiskie un politiskie secinājumi; tai 
būtu jāizklāsta arī rīcība, ko tā paredz 
īstenot, reaăējot uz šo iniciatīvu. Lai 
parādītu, ka pilsoĦu iniciatīva, kuru 
atbalstījuši vismaz viens miljons 
Savienības pilsoĦu, un ar to saistītie 
iespējamie turpmākie pasākumi ir rūpīgi 
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izskatīti, Komisijai skaidri, vispusīgi un 
detalizēti būtu jāizskaidro plānotās rīcības 
iemesli un tāpat būtu jānorāda iemesli, ja 
tā negatavojas neko darīt. PilsoĦiem būtu 
vajadzīga garantija, ka tad, ja iniciatīva ir 
sekmīga, tiks veikti attiecīgie pasākumi, 
tāpēc Komisijai vajadzētu organizēt ar 
Eiropas Parlamentu kopīgu atklātu 
uzklausīšanu, ja vajadzīgs, kopā ar citām 
Savienības iestādēm un struktūrām. 
Komisijai kā iniciatīvas adresātei 
vajadzētu būt pārstāvētai ar komisāru vai 
vismaz ar ăenerāldirektoru. 

Pamatojums 

Komisijas reakcija uz Eiropas pilsoĦu ierosmi būtu jāpamato gan juridiski, gan politiski. 
Turklāt tas būtu jāapliecina ar pamatojumu, kurā redzams, ka pilsoĦu balss ir uzklausīta un 
iespējamais veicamais pasākums ir nopietni un rūpīgi pārdomāts. 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 
18. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti ir pilnībā piemērojama personas datu 
apstrādei, ko veic, piemērojot šo regulu. 
Šajā saistībā ir lietderīgi paskaidrot, ka 
pilsoĦu iniciatīvas organizators un 
dalībvalstu kompetentās iestādes ir datu 
apstrādātāji Direktīvas 95/46 nozīmē, un 
precizēt maksimālo laikposmu, kurā var 
glabāt personas datus, kas savākti pilsoĦu 
iniciatīvas mērėiem. Datu apstrādātāju 
statusā organizatoriem ir jāveic visi 
vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu ar 
Direktīvu 95/46/EK noteiktos pienākumus, 
īpaši tos, kas saistīti ar apstrādes likumību, 
apstrādes darbību drošību un informācijas 
sniegšanu, un datu subjekta tiesībām 
piekĜūt saviem personas datiem, kā arī 
personas datu labošanu vai dzēšanu. 

(18) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti ir pilnībā piemērojama personas datu 
apstrādei, ko veic, piemērojot šo regulu. 
Šajā saistībā juridiskās noteiktības dēĜ ir 
lietderīgi paskaidrot, ka pilsoĦu iniciatīvas 
organizatori un dalībvalstu kompetentās 
iestādes ir datu apstrādātāji 
Direktīvas 95/46 nozīmē, un precizēt 
maksimālo laikposmu, kurā var glabāt 
personas datus, kas savākti pilsoĦu 
iniciatīvas mērėiem. Datu apstrādātāju 
statusā organizatoriem ir jāveic visi 
vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu ar 
Direktīvu 95/46/EK noteiktos pienākumus, 
īpaši tos, kas saistīti ar apstrādes likumību, 
apstrādes darbību drošību un informācijas 
sniegšanu, un datu subjektu tiesībām 
piekĜūt saviem personas datiem, kā arī 
labot vai dzēst savus personas datus. 
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Pamatojums 

Grozījuma mērėis ir pamatot normatīvo noteikumu. Ir veiktas lingvistiskas izmaiĦas, lai būtu 
izmantota dzimumneitrāla valoda. 
 
 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 
21. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Nolūkā izdarīt grozījumus šīs regulas 
pielikumos, Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai pieĦemt deleăētus aktus 
saskaĦā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu. 

(21) Iespējams, ka turpmāk vajadzēs 
grozīt vai papildināt atsevišėus nebūtiskus 
šīs regulas vai tās pielikumu noteikumus, 
tāpēc Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai 
pieĦemt deleăētus aktus saskaĦā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. 

Pamatojums 

Grozījumā ir atspoguĜotas izmaiĦas normatīvajos noteikumos un pamatota deleăēto aktu 
izmantošana. 
 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 
23. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Komisijai būtu jāziĦo par šīs regulas 
īstenošanu piecus gadus pēc tās stāšanās 
spēkā. 

svītrots 

Pamatojums 

Nav vajadzīgs daĜu no normatīvajiem noteikumiem vienkārši atkārtot apsvērumā. 
 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 
2. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. "PilsoĦu iniciatīva" ir iniciatīva, kas 1. „PilsoĦu iniciatīva” ir iniciatīva, kas 
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iesniegta Komisijai saskaĦā ar šo regulu un 
ar kuru aicina Komisiju saskaĦā ar tās 
pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu 
jautājumos, kuros pēc pilsoĦu ieskata 
Līgumu īstenošanai ir nepieciešams 
Savienības tiesību akts, un kura ir saĦēmusi 
vismaz viena miljona tiesīgo parakstītāju 
atbalstu, kuri pārstāv vismaz vienu 
trešdaĜu dalībvalstu. 

iesniegta Komisijai saskaĦā ar šo regulu un 
ar kuru aicina Komisiju saskaĦā ar tās 
pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu 
jautājumos, kuros pēc pilsoĦu ieskata 
Līgumu īstenošanai ir nepieciešams 
Savienības tiesību akts, un kura ir saĦēmusi 
vismaz viena miljona tiesīgo parakstītāju 
atbalstu, kuri pārstāv vismaz vienu 
piektdaĜu dalībvalstu. 

Pamatojums 

Lai atvieglotu iniciatīvas ierosināšanu un procedūra būtu vienkāršāka un vieglāk īstenojama, ir 
vērts noteikt zemāku slieksni.   
 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 
2. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. "Organizators" ir fiziska vai juridiska 
persona vai organizācija, kas ir atbildīga 
par pilsoĦu iniciatīvas sagatavošanu 
iesniegšanai Komisijai. 

3. „Organizatori” ir fiziskas personas, 
kuras veido pilsoĦu komiteju, kas ir 
atbildīga par pilsoĦu iniciatīvas 
sagatavošanu iesniegšanai Komisijai. 

 Organizācijas, kas saskaĦā ar Līgumu, 
veicina Eiropas politiskās apziĦas 
veidošanos un Savienības pilsoĦu gribas 
izteikšanu, var tieši atbalstīt pilsoĦu 
iniciatīvu ar nosacījumu, ka tās to dara 
pilnīgi pārredzami. 

 (Šis grozījums, proti, nomainot vārdu 
„organizators” ar vārdu „organizatori”, 
attiecas uz visu tekstu. To pieĦemot, 
vajadzēs izdarīt attiecīgas izmaiĦas visā 
dokumentā.) 

Pamatojums 

Patiesai pilsoĦu iniciatīvai — atbilstoši definīcijai — vajadzētu būt līdzdalības demokrātijas 
līdzeklim, kas pieejams Savienības pilsoĦiem, nevis juridiskām personām. TādēĜ organizatoriem 
vajadzētu būt tikai pilsoĦiem (fiziskām personām). Organizatoriem jāveido pilsoĦu komiteja, lai 
viĦi varētu sākt pilsoĦu iniciatīvu.  
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Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 
3. pants – virsraksts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Prasības organizatoram un parakstītājiem Prasības organizatoriem un parakstītājiem 

 

Pamatojums 

PilsoĦu iniciatīva būtu jāsāk pilsoĦu komitejai, ko veido fiziskas personas, kuras ir Savienības 
pilsoĦi. Tāpēc attiecīgi ir jāpielāgo virsraksts. 
 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja organizators ir fiziska persona, 
minētā persona ir Savienības pilsonis 
vecumā, kas tai dod tiesības balsot Eiropas 
vēlēšanās. 

1. Organizatori ir Savienības pilsoĦi 
vecumā, kas tiem dod tiesības balsot 
Eiropas vēlēšanās. 

Ja organizators ir juridiska persona vai 
organizācija, tā ir reăistrēta kādā no 
dalībvalstīm. Organizācijas, kurām nav 
juridiskas personas statusa saskaĦā ar 
piemērojamām valsts tiesībām, pārstāv 
pārstāvji, kuriem ir tiesības uzĦemties 
juridiskas saistības šo subjektu vārdā, kā 
arī uzĦemties atbildību. 

 

Pamatojums 

DaudzskaitĜa lietojums ir pamatots ar jaunu 3. panta 1.a punktu. Svītrojums ir vajadzīgs, jo 
organizatoriem vajadzētu būt fiziskām personām. 
 
 
Grozījums Nr. 27 
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Regulas priekšlikums 
3. pants – 1.a punkts (jauns) – 1. un 2. daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Organizatori izveido pilsoĦu komiteju 
no vismaz septiĦām personām, kuras ir 
vismaz septiĦu dalībvalstu pastāvīgie 
iedzīvotāji. 

 Organizatori ieceĜ vienu pārstāvi un vienu 
aizstājēju, kuri visā procedūras laikā veic 
starpnieku funkcijas starp pilsoĦu 
komiteju un Eiropas Savienības iestādēm 
un kuriem ir pilnvaras izteikties un 
rīkoties pilsoĦu komitejas vārdā. 

 

Pamatojums 

Lai atvieglotu Eiropas mēroga problēmu izvirzīšanu, veicinātu šo problēmu izvērtēšanu un 
parakstu vākšanu visā Savienībā, iniciatīva būtu jāierosina konkrētam pilsoĦu skaitam, kuriem 
jāizveido pilsoĦu komiteja. Komitejai jāspēj paust kopēju viedokli, tādēĜ ir iekĜauta prasība 
iecelt kontaktpersonu un aizstājēju. 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 1.a punkts (jauns) – 3. daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja organizētāji ir valstu parlamentu vai 
Eiropas Parlamenta deputāti, viĦus 
neiekĜauj to personu minimālajā skaitā, 
kas vajadzīgs pilsoĦu komitejas 
izveidošanai. 

 

Pamatojums 

Ir svarīgi likt pilsoĦiem skaidri apzināties, ka šis instruments ir izstrādāts tieši viĦiem, un 
mudināt viĦus to izmantot un piedalīties. Parlamentāriešu rīcībā ir citi veidi, kā ierosināt 
tiesību aktu priekšlikumus un rīkot Eiropas mēroga debates. 
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Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lai būtu tiesīgi atbalstīt ierosinātu 
pilsoĦu iniciatīvu, parakstītājiem ir jābūt 
Savienības pilsoĦiem un vecumā, kas tiem 
dod tiesības balsot Eiropas vēlēšanās. 

2. Lai būtu tiesīgi atbalstīt ierosinātu 
pilsoĦu iniciatīvu, parakstītājiem ir jābūt 
Savienības pilsoĦiem un vecumā, kas 
noteikts katrā dalībvalstī attiecībā uz 
tiesībām balsot Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās. 

Pamatojums 

Lai sekmētu jaunāku pilsoĦu līdzdalību Savienības nākotnes veidošanā un veicinātu plašāku 
piedalīšanos Savienības demokrātiskajā dzīvē, ir lietderīgi noteikt vecuma slieksni, kas ir 
zemāks nekā vecums, kad lielākajā daĜā dalībvalstu tiek iegūtas balsošanas tiesības, un zemāks 
nekā vecuma ierobežojums pilsoĦu komitejas locekĜiem. 
 
 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 
4. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pirms uzsākt paziĦojumu par atbalstu 
ierosinātai pilsoĦu iniciatīvai vākšanu no 
parakstītājiem, organizatoram jāreăistrē 
minētā iniciatīva Komisijā, sniedzot 
II pielikumā minēto informāciju, īpaši par 
ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas tematu un 
mērėiem, kā arī par finansēšanas avotiem 
un atbalstu tai. 

1. Pirms uzsākt paziĦojumu par atbalstu 
ierosinātai pilsoĦu iniciatīvai vākšanu no 
parakstītājiem, organizatoriem jāreăistrē 
minētā iniciatīva Komisijā, sniedzot 
II pielikumā minēto informāciju, īpaši par 
ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas tematu un 
mērėiem. 

 Organizatori šā punkta trešajā daĜā 
definētajam reăistram un attiecīgā 
gadījumā savā tīmekĜa vietnē sniedz 
regulāri atjaunotu informāciju par 
iniciatīvas atbalsta un finansējuma 
avotiem. 

Šo informāciju vienā no Savienības 
oficiālajām valodām iesniedz tiešsaistes 
reăistrā, kuru minētajam nolūkam ir 
darījusi pieejamu Komisija (turpmāk 
"reăistrs"). 

Šo informāciju vienā vai vairākās 
Savienības oficiālajās valodās iesniedz 
tiešsaistes reăistrā, kuru minētajam 
nolūkam ir darījusi pieejamu Komisija 
(turpmāk „reăistrs”). Pēc tam ierakstīšanai 
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reăistrā var iesniegt informāciju citā 
oficiālajā valodā, kurā sākotnējā 
informācija nav sniegta. 

 Par iniciatīvas tulkošanu citās Savienības 
oficiālajās valodās atbildīgi ir 
organizatori. 

Pamatojums 

Faktiski iniciatīva būtu jātulko, jo pilsoĦu komiteju veido dažādu valstu pilsoĦi un paraksti ir 
jāsavāc vismaz vienā piektdaĜā dalībvalstu. 
 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 
4. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. IzĦemot 3. un 4. punktā minētos 
gadījumus, Komisija nekavējoties reăistrē 
ierosināto iniciatīvu, piešėirot tai 
vienreizēju reăistrācijas numuru, un nosūta 
organizatoram apstiprinājumu. 

2. Ja ir noteikts, ka ierosinātā iniciatīva 
klasificējama kā pilsoĦu iniciatīva 
saskaĦā ar šo regulu, Komisija to reăistrē, 
piešėirot tai vienreizēju reăistrācijas 
numuru, un nosūta organizatoriem 
apstiprinājumu. 

Pamatojums 

Reăistrēšana būtu jāatsaka tikai tādos gadījumos, kad attiecīgā ierosme nav pilsoĦu iniciatīva. 
Šie gadījumi ir definēti Līgumos un šajā regulā. 
 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 
4. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas, kuras 
pamatoti var uzskatīt par neatbilstošām, jo 
tās ir aizskarošas vai nenopietnas, 
nereăistrē. 

3. Divu mēnešu laikā pēc ierosinātās 
iniciatīvas saĦemšanas Komisija to 
reăistrē, ja ir izpildītas šādas prasības: 

 a. ir izveidota pilsoĦu komiteja un ir 
ieceltas kontaktpersonas; 

 b. ierosinātās iniciatīvas nosaukums, 
temats un mērėi valodu versijās 



 

 
 PE450.509/ 18 

 LV 

acīmredzami un būtiski neatšėiras; 

 c. iniciatīva nav acīmredzami ārpus 
Līgumos noteiktajām Komisijas 
pilnvarām iesniegt ierosinātā tiesību akta 
priekšlikumu; 

 d. ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami 
aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša; 

 e. ierosinātā iniciatīva nav acīmredzamā 
pretrunā Savienības vērtībām, kas 
noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 
2. pantā. 

Pamatojums 
 
The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the 
rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the 
regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. 
In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't 
fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, 
complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from 
the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should 
contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in 
the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is 
not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move 
is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on 
competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' 
initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the 
registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough 
evaluation of the issue. 
 
 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 
4. pants – 3.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  3.a Komisija atsakās reăistrēt iniciatīvu, 
ja nav ievēroti 3. punktā minētie 
nosacījumi. 

 Komisija veic visus pasākumus, ko tā 
uzskata par nepieciešamiem, lai vēlreiz 
apliecinātu organizatoriem, ka, neskarot 
tās turpmāko lēmumu par attiecīgo 
tematu, Komisijas lēmumā par 
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reăistrāciju Līgumu saturs un jēga ir 
Ħemti vērā pilnībā. 

 Ja Komisija atsakās iniciatīvu reăistrēt, tā 
informē organizatorus par šāda atteikuma 
iemesliem un visiem iespējamiem tiesas 
un ārpustiesas aizsardzības līdzekĜiem, 
kas viĦiem pieejami. 

Pamatojums 

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant 
to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the 
translations prepared by the organisers.  

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that 
decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter. 

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which 
would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The 
organisers should also have information on the modalities on how to challenge the 
Commission's decision if they deem it necessary. 
 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 
4. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija noraida tādu ierosināto 
pilsoĦu iniciatīvu reăistrāciju, kuras ir 
acīmredzami vērstas pret Savienības 
vērtībām. 

svītrots 

Pamatojums 

Skatīt citus 4. panta grozījumu pamatojumus. 
 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 
4. pants – 4.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Organizatori reăistrēto iniciatīvu var 
atsaukt jebkurā laikā pirms atbalsta 
paziĦojumu iesniegšanas, kas notiek 
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saskaĦā ar 9. pantu. Ja iniciatīva ir 
atsaukta, reăistrā iekĜauj attiecīgu norādi. 

Pamatojums 

Būtu jāsaglabā iespēja pilsoĦu komitejai brīvi rīkoties un iniciatīvu atsaukt, kad tā uzskata, ka 
nav vērts parakstu vākšanu turpināt, vai tā kādu iemeslu dēĜ vienkārši nedomā darbību 
turpināt. Tomēr nevajadzētu Ĝaut to darīt pēc atbalsta paziĦojumu iesniegšanas, jo dalībvalstis 
tērē nodokĜu maksātāju naudu, lai pārbaudītu parakstus.    
 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 
4. pants – 5.a punkts (jauns)  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Visām reăistrētajām iniciatīvām tiek 
piešėirts atsauces numurs. 

 

Pamatojums 

Tādējādi pilsoĦi būs informēti par dažādu pilsoĦu iniciatīvu statusu. 
 
 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 2. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šim nolūkam drīkst izmantot vienīgi 
paziĦojumu par atbalstu veidlapas, kuras 
atbilst III pielikumā dotajam paraugam. 
Pirms uzsākt paziĦojumu par atbalstu 
vākšanu no parakstītajiem, organizators 
aizpilda veidlapas, kā norādīts 
III pielikumā. Veidlapās sniegtā 
informācija atbilst informācijai, kas 
iekĜauta reăistrā. 

Šim nolūkam drīkst izmantot vienīgi 
atbalsta paziĦojumu veidlapas, kuras 
sagatavotas reăistrētajās valodās un kuras 
atbilst III pielikumā dotajam paraugam. 
Pirms uzsākt paziĦojumu par atbalstu 
vākšanu no parakstītājiem, organizatori 
aizpilda veidlapas, kā norādīts 
III pielikumā. Veidlapās sniegtā 
informācija atbilst informācijai, kas 
iekĜauta reăistrā. 

Pamatojums 

SaskaĦā ar III pielikumu parakstītājiem jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, pastāvīgās 
dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums un vieta, pilsonība, parakstīšanas datums. Parakstu 
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vākšanai būtu jāizmanto tikai veidlapas reăistrētajās valodās, jo citādi kĜūdaina tulkojuma 
gadījumā nebūtu iespējams nodrošināt, ka paraksti tiek vākti par vienu un to pašu iniciatīvu. 
 
 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 4. punkts  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Visi paziĦojumi par atbalstu jāsavāc pēc 
ierosinātās iniciatīvas reăistrācijas dienas 
laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus. 

4. Visi paziĦojumi par atbalstu jāsavāc pēc 
ierosinātās iniciatīvas reăistrācijas dienas 
laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus. 

 Minētā laikposma beigās reăistrā norāda, 
ka termiĦš beidzies un — attiecīgos 
gadījumos — ka Komisija ir 
pārliecinājusies par to, ka nepieciešamais 
atbalsta paziĦojumu skaits nav iesniegts. 

Pamatojums 

Jāievēro parakstu vākšanai noteiktais laika ierobežojums. Ja noteiktajā laikā vajadzīgais 
parakstu skaits nav savākts, iniciatīva atbalstu nav guvusi, tāpēc tā būtu jāsvītro no reăistra, 
kas satur tikai tādas iniciatīvas, kuras turpinās. 
 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 2. punkts  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pirms uzsākt paziĦojumu par atbalstu 
vākšanu no parakstītājiem, organizators 
nodrošina, ka paziĦojumu vākšanas 
tiešsaistes sistēma, ko izmanto minētajam 
mērėim, atbilst 4. punktā minētajiem 
noteikumiem. Organizators jebkurā laikā 
var lūgt tās dalībvalsts attiecīgo 
kompetento iestādi, kurā savāktie dati tiek 
vai tiks glabāti, apliecināt, ka paziĦojumu 
vākšanas tiešsaistes sistēma atbilst 
minētajiem noteikumiem. Organizators 
jebkurā gadījumā pieprasa minēto 
apliecinājumu, pirms paziĦojumus par 
atbalstu iesniegt verifikācijai saskaĦā ar 

2. Pirms uzsākt paziĦojumu par atbalstu 
vākšanu no parakstītājiem, organizatori 
nodrošina, ka paziĦojumu vākšanas 
tiešsaistes sistēma, ko izmanto minētajam 
mērėim, atbilst 4. punktā minētajiem 
noteikumiem. Organizatori jebkurā laikā 
var lūgt tās dalībvalsts attiecīgo 
kompetento iestādi, kurā savāktie dati tiek 
vai tiks glabāti, apliecināt, ka paziĦojumu 
vākšanas tiešsaistes sistēma atbilst 
minētajiem noteikumiem. Organizatori 
jebkurā gadījumā pieprasa minēto 
apliecinājumu, pirms sākt vākt 
paziĦojumus par atbalstu. 
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9. pantu. 

 Organizators šā apliecinājuma kopiju 
dara publiski pieejamu tīmekĜa vietnē, ko 
izmanto paziĦojumu vākšanas tiešsaistes 
sistēmai. 

 Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija dara pieejamu 
atklātā pirmkoda programmatūru, kurā 
iekĜauti daži tehniskie un drošības 
parametri, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu atbilstību šīs regulas 
noteikumiem par paziĦojumu vākšanas 
tiešsaistes sistēmām, kā arī nodrošina šīs 
atklātā pirmkoda programmatūras 
uzturēšanu un turpmāku pilnveidošanu. 
Programmatūra un attiecīgie atbalsta 
pakalpojumi organizatoriem ir pieejami 
bez maksas. 

 Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija informē Eiropas 
Parlamentu par to, kā norit atklātā 
pirmkoda programmatūras izstrāde. 

Pamatojums 

Parakstu vākšana tiešsaistē Komisijai būtu jāatvieglo, nodrošinot piekĜuvi atvērtā koda 
lietojumprogrammai. Tiešsaistes sistēmu apliecinājumu labāk ir pieprasīt pirms parakstu 
vākšanas, nevis pēc tās. Turklāt šim apliecinājumam vajadzētu būt publiski pieejamam tīmekĜa 
vietnē, lai pilsoĦi tādējādi uzzinātu, ka viĦi sistēmai var uzticēties. 
 
Grozījums Nr. 40 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 4. punkts – b apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b. ir iespējams pārbaudīt personas 
identitāti; 

b. ir iespējams pārbaudīt, ka katra persona 
iesniedz tikai vienu paziĦojumu; 

Pamatojums 

Lai pārbaudītu atbalsta paziĦojumu īstumu, nav jāizmanto personas identitātes dati. Pietiek 
pārbaudīt, vai attiecīgā persona ir tiesīga parakstīties un vai tā ir parakstījusies tikai vienu 
reizi. Par to, ka konkrēta persona var parakstīties tikai vienu reizi, būtu jāpārliecinās arī tad, ja 
parakstīšanās notiek tiešsaistē. 

Grozījums Nr.  41 
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Regulas priekšlikums 
6. pants – 4. punkts – c apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c. tiešsaistē iesniegtie dati tiek droši 
uzglabāti, lai nodrošinātu inter alia, ka tos 
nav iespējams izmainīt vai izmantot citiem 
mērėiem, nekā norādītajā atbalstā 
konkrētajai pilsoĦu iniciatīvai, un lai 
personas datus aizsargātu pret nejaušu vai 
nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu 
nozaudēšanu, izmainīšanu, neatĜautu 
izpaušanu vai piekĜuvi tiem; 

c. tiešsaistē iesniegtie dati tiek droši 
savākti un uzglabāti, lai nodrošinātu inter 
alia, ka tos nav iespējams izmainīt vai 
izmantot citiem mērėiem, nekā norādītajā 
atbalstā konkrētajai pilsoĦu iniciatīvai, un 
lai personas datus aizsargātu pret nejaušu 
vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu 
nozaudēšanu, izmainīšanu, neatĜautu 
izpaušanu vai piekĜuvi tiem; 

 
 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 4. punkts – d apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d. sistēma var radīt individuālus 
paziĦojumus par atbalstu tādā veidā, kas 
atbilst III pielikumā dotajam paraugam, lai 
dalībvalstis varētu veikt kontroli atbilstoši 
9. panta 2. punktam. 

d. sistēma var radīt paziĦojumus par 
atbalstu tādā veidā, kas atbilst III pielikumā 
dotajam paraugam, lai dalībvalstis varētu 
veikt kontroli atbilstoši 9. panta 
2. punktam. 

Pamatojums 

Tiešsaistes atbalsta paziĦojums (sk. III pielikumu) arī būtu jāveido saraksta veidā. 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Divpadsmit mēnešos pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija pieĦem tehniskās 
specifikācijas 4. punkta īstenošanai saskaĦā 
ar 19. panta 2. punktā noteikto regulatīvo 
procedūru. 

5. Divpadsmit mēnešos pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija sadarbībā ar 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju 
veic novērtējumu, dodot tam pilnvaras 
pieĦemt tehniskās specifikācijas 4. punkta 
īstenošanai saskaĦā ar 19. panta 2. punktā 
noteikto regulatīvo procedūru. Šo 
novērtējumu kopā ar priekšlikumiem 
nosūta Eiropas Parlamentam. 
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Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 
7. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PilsoĦu iniciatīvas parakstītāji pārstāv 
vismaz vienu trešdaĜu dalībvalstu. 

1. PilsoĦu iniciatīvas parakstītāji pārstāv 
vismaz vienu piektdaĜu dalībvalstu. 

Pamatojums 

Lai atvieglotu iniciatīvas ierosināšanu un procedūra būtu vienkāršāka un vieglāk īstenojama, ir 
vērts noteikt zemāku slieksni. 
 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 
7. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Parakstītāji vienā trešdaĜā dalībvalstu 
ietver vismaz minimālo pilsoĦu skaitu, kas 
noteikts I pielikumā. 

2. Vismaz vienā piektdaĜā dalībvalstu 
verifikācijai iesniegto derīgo atbalsta 
paziĦojumu skaitam jābūt vismaz tik 
lielam, cik liels ir deputātu skaits, kam 
jābūt ievēlētiem no attiecīgās valsts 
pilsoĦu iniciatīvas reăistrēšanas brīdī, 
pareizināts ar koeficientu 750. Attiecīgie 
minimālie skaitĜi ir noteikti I pielikumā. 

 
Kad Eiropas Parlamenta sastāvs ir 
mainījies, Komisija ar deleăētajiem 
aktiem saskaĦā ar 16. pantu un ievērojot 
17. un 18. panta nosacījumus pieĦem 
atbilstošus I pielikuma pielāgojumus. 

Pamatojums 

Lai atvieglotu iniciatīvas ierosināšanu un procedūra būtu vienkāršāka un vieglāk īstenojama, ir 
vērts noteikt zemāku slieksni. 
 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 
7. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Uzskata, ka parakstītāji pārstāv 
dalībvalsti, kas izdevusi tās paziĦojumā 
par atbalstu minēto identifikācijas 
dokumentu. 

3. Uzskata, ka parakstītāji pārstāv 
dalībvalsti, kurā ir viĦu pastāvīgā 
dzīvesvieta. Šā panta 1. punkta nozīmē 
Savienības pilsoĦus, kuru pastāvīgā 
dzīvesvieta ir trešā valstī, uzskata par tās 
dalībvalsts pārstāvjiem, kuras pilsoĦi viĦi 
ir. 

 
 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 
8. pants  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. pants 
Lēmums par ierosinātās pilsoĦu 

iniciatīvas pieĜaujamību 

svītrots 

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. pantam no 
parakstītājiem, kas pārstāv vismaz trīs 
dalībvalstis, ir savākti 300 000 
paziĦojumu par atbalstu, organizators 
iesniedz Komisijai pieprasījumu 
lēmumam par ierosinātās pilsoĦu 
iniciatīvas pieĜaujamību. Šim nolūkam 
organizators izmanto V pielikumā doto 
veidlapu. 

 

2. Komisija divu mēnešu laikā kopš 
1. punktā minētā pieprasījuma 
saĦemšanas pieĦem lēmumu par 
pieĜaujamību. Ierosinātā pilsoĦu 
iniciatīva tiek uzskatīta par pieĜaujamu, ja 
tā atbilst šādiem nosacījumiem: 

 

a. tā attiecas uz jautājumu, par kuru 
Līgumu īstenošanas nolūkā var pieĦemt 
Savienības tiesību aktu; and 

 

b. tā ietilpst Komisijas pilnvarās ierosināt 
priekšlikumu. 

 

3. Lēmumu, kas minēts 2. punktā, paziĦo 
ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas 
organizatoram un dara publiski pieejamu. 
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Pamatojums 

Skatīt 4. panta grozījumu pamatojumus. 
 
 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 1. punkts – 1. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. un 7. pantam 
no parakstītājiem ir savākti vajadzīgie 
paziĦojumi par atbalstu un ar nosacījumu, 
ka Komisija ir nolēmusi, ka ierosinātā 
pilsoĦu iniciatīva ir pieĜaujama atbilstoši 
8. pantam, organizators paziĦojumus par 
atbalstu papīra vai elektroniskā formātā 
iesniedz attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm, kas verifikācijas un 
apliecināšanas uzdevumu veikšanai 
paredzētas 14. pantā. Šim nolūkam 
organizators izmanto VI pielikumā doto 
veidlapu. 

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. un 7. pantam 
no parakstītājiem ir savākti vajadzīgie 
paziĦojumi par atbalstu, organizatori 
paziĦojumus par atbalstu papīra vai 
elektroniskā formātā iesniedz attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm, kas verifikācijas 
un apliecināšanas uzdevumu veikšanai 
paredzētas 14. pantā. Šim nolūkam 
organizatori izmanto VI pielikumā doto 
veidlapu. 

Pamatojums 

Skatīt 4. panta grozījumu pamatojumus. 
 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 1. punkts – 2. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Organizators paziĦojumus par atbalstu 
iesniedz dalībvalstij, kura ir izdevusi tajos 
norādīto identifikācijas dokumentu. 

Organizatori paziĦojumus par atbalstu 
iesniedz dalībvalstij, kurā ir parakstītāju 
pastāvīgā dzīvesvieta, vai — gadījumā, 
kad parakstītāji pastāvīgi dzīvo trešā 
valstī, — dalībvalstij, kuras pilsoĦi viĦi ir. 

Pamatojums 

Norādei par personu apliecinošiem dokumentiem nevajadzētu attiekties uz parakstītājiem visā 
Eiropā, jo dažās valstīs pilsoĦi šāda noteikuma dēĜ var būt atturīgi. Taču pastāvīgās 
dzīvesvietas adrese būtu jānorāda un tai vajadzētu būt kritērijam, lai noteiktu, kādu valsti 
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parakstītājs pārstāv. Attiecībā uz personām, kas dzīvo trešās valstīs, būtu jāpiemēro pilsonības 
kritērijs. 
 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Kompetentās iestādes laikposmā, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus, pamatojoties uz 
atbilstošu pārbaudi, veic iesniegto 
paziĦojumu par atbalstu verifikāciju un 
nosūta organizatoram sertifikātu, kas atbilst 
VII pielikumā dotajam paraugam un ar 
kuru apliecina derīgo paziĦojumu par 
atbalstu skaitu minētajai dalībvalstij. 

2. Kompetentās iestādes laikposmā, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus, pamatojoties uz 
atbilstošu pārbaudi, veic iesniegto 
paziĦojumu par atbalstu verifikāciju un 
nosūta organizatoram sertifikātu, kas atbilst 
VII pielikumā dotajam paraugam un ar 
kuru apliecina derīgo paziĦojumu par 
atbalstu skaitu minētajai dalībvalstij. 

 Parakstu autentificēšana nav vajadzīga. 

Pamatojums 

Lai pārbaudītu atbalsta paziĦojumu īstumu, nav jāizmanto personas identitātes dati. Pietiek 
pārbaudīt, vai attiecīgā persona ir tiesīga parakstīties un vai tā ir parakstījusies tikai vienu 
reizi. 
 

Grozījums Nr.  51Regulas priekšlikums 
10. pants – 1. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pēc tam, kad ir saĦemti 9. panta 2. punktā 
minētie sertifikātus un ar noteikumu, ka ir 
izpildītas visas šajā regulā paredzētās 
attiecīgās procedūras un noteikumi, 
organizators var iesniegt pilsoĦu iniciatīvu 
Komisijai. 

Pēc tam, kad ir saĦemti 9. panta 2. punktā 
minētie sertifikāti un ar noteikumu, ka ir 
izpildītas visas šajā regulā paredzētās 
attiecīgās procedūras un noteikumi, 
organizatori var iesniegt pilsoĦu iniciatīvu 
Komisijai, pievienojot informāciju par 
jebkādu iniciatīvai saĦemto finansējumu 
un atbalstu. Šo informāciju publisko 
Komisijas reăistrā. 

 No jebkāda avota saĦemtā atbalsta un 
finansējuma apmērs, kurš pārsniedz 
pieĜaujamo summu un par kuru ir 
jāsniedz informācija, ir tāds pats kā 
minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 4. novembra Regulā (EK) 
Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas 
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attiecas uz Eiropas līmeĦa politiskajām 
partijām un to finansēšanu1. 

 __________________________________ 
1 OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp. 

Pamatojums 

PilsoĦu komitejai būtu jānodrošina pilnīga pārredzamība par iniciatīvas finansējumu un 
atbalstu. Tomēr prasība sniegt sīku informāciju par katru atsevišėu ziedojumu no fiziskām 
personām neatkarīgi no summas lieluma nebūtu reāli izpildāma un tā organizatoriem uzliktu 
pārāk lielu administratīvo slogu. Tāpēc Komisijai ar deleăēto aktu vajadzētu noteikt konkrētu 
summu. 
 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 
11. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. SaĦemot pilsoĦu iniciatīvu saskaĦā ar 
10. pantu, Komisija 

1. SaĦemot pilsoĦu iniciatīvu saskaĦā ar 
10. pantu, Komisija 

a. nekavējoties publicē pilsoĦu iniciatīvu 
savā tīmekĜa vietnē; 

a. nekavējoties publicē pilsoĦu iniciatīvu 
savā tīmekĜa vietnē; 

 ab. atbilstīgā līmenī tiekas ar 
organizatoriem, lai viĦiem dotu iespēju 
sīkāk paskaidrot iniciatīvā ierosinātos 
jautājumus;  

 ac. kopā ar Eiropas Parlamentu — ja 
vajadzīgs, kopā ar citām Savienības 
iestādēm un struktūrām — organizē 
iniciatīvas temata atklātu apspriešanu, 
kurā Komisija ir pārstāvēta atbilstīgā 
līmenī; 

b. izskata pilsoĦu iniciatīvu un četru 
mēnešu laikā izklāsta paziĦojumā savus 
secinājumus par iniciatīvu, rīcību, ko tā 
plāno veikt, ja tāda tiek plānota, un tās 
iemeslus. 

b. trīs mēnešu laikā paziĦojumā, kurš arī 
pieejams reăistrā, izklāsta savus galīgos 
juridiskos un politiskos secinājumus par 
iniciatīvu, rīcību, ko tā plāno veikt, ja tāda 
tiek plānota, un šādas rīcības veikšanas vai 
neveikšanas iemeslus. 

Pamatojums 

Komisijai būtu jāsagatavo juridiski un politiski secinājumi par iniciatīvu. PaziĦojumā jāiekĜauj 
abu veidu secinājumi. TermiĦš ir mainīts, lai atspoguĜotu to, kas panākts jaunajā 
pamatnolīgumā. Skatīt arī 17. apsvēruma pamatojumu. 
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Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 
11. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. PaziĦojumu, kas minēts 1. punkta 
b. apakšpunktā, dara zināmu pilsoĦu 
iniciatīvas organizatoram, kā arī Eiropas 
Parlamentam un Padomei, un dara publiski 
pieejamu. 

2. PaziĦojumu, kas minēts 1. punkta 
b. apakšpunktā, dara zināmu 
organizatoriem, kā arī Eiropas 
Parlamentam un Padomei, un dara publiski 
pieejamu. 

Pamatojums 

Skatīt 3. panta grozījumu pamatojumus. 
 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 
12. pants – 3. daĜa 
  

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vēlākais vienu mēnesi pēc konkrētās 
iniciatīvas iesniegšanas Komisijai saskaĦā 
ar 10. pantu vai 18 mēnešus pēc 
ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas 
reăistrācijas – atkarībā no tā, kura diena 
ir agrāk – organizators iznīcina visus 
paziĦojumus par atbalstu, kas saĦemti 
attiecībā uz minēto pilsoĦu iniciatīvu, un to 
kopijas. 

Ja veiktās darbības netiek apstrīdētas 
tiesā, vēlākais divus mēnešus pēc 
11. panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētā Komisijas paziĦojuma 
publicēšanas organizators iznīcina visus 
paziĦojumus par atbalstu, kas saĦemti 
attiecībā uz minēto pilsoĦu iniciatīvu, un to 
kopijas. Tiesāšanās gadījumā tos iznīcina 
vienu mēnesi pēc tiesvedības izbeigšanas. 
IzĦemot gadījumus, kad dalībvalstu 
kompetentās iestādes vēl nav pabeigušas 
atbalsta paziĦojumu verifikāciju, minētie 
dokumenti ir jāiznīcina arī tad, ja 
ierosinātā pilsoĦu iniciatīva Komisijai nav 
iesniegta 18 mēnešu laikā pēc ierosinātās 
pilsoĦu iniciatīvas reăistrācijas. 
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Pamatojums 

Regulā vajadzētu Ħemt vērā iespēju, ka šie dokumenti var būt nepieciešami potenciālai 
tiesvedībai. 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 
12. pants – 4. daĜa 

  
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vēlākais vienu mēnesi pēc paziĦojumos 
minētā sertifikāta izsniegšanas kompetentā 
iestāde iznīcina visus paziĦojumus par 
atbalstu un to kopijas, ko tā saĦēmusi, lai 
veiktu verifikāciju saskaĦā ar 9. panta 
2. punktu. 

Vēlākais divus mēnešus pēc 9. pantā 
2. punktā minētā sertifikāta izsniegšanas 
kompetentā iestāde iznīcina visus 
paziĦojumus par atbalstu un to kopijas, ko 
tā saĦēmusi, lai veiktu verifikāciju saskaĦā 
ar minēto punktu. Tiesāšanās gadījumā tos 
iznīcina vienu mēnesi pēc tiesvedības 
izbeigšanas. 

Pamatojums 
Skatīt iepriekšējo pamatojumu. 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 
13. pants – 1. punkts – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori, kas 
pastāvīgi dzīvo vai ir reăistrēti to teritorijā, 
saskaĦā ar civiltiesībām vai 
krimināltiesībām ir atbildīgi par šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem un īpaši par: 

Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori, kas 
pastāvīgi dzīvo to teritorijā, saskaĦā ar 
civiltiesībām vai krimināltiesībām ir 
atbildīgi par šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem un īpaši par: 

Pamatojums 

Par organizatoriem var kĜūt tikai fiziskas personas. 
 
 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 
18. pants – 1. punkts  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Eiropas Parlaments un Padome var 1. Eiropas Parlaments un Padome var 
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izteikt iebildumus par deleăēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziĦošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiĦu var pagarināt par 
vienu mēnesi. 

izteikt iebildumus par deleăēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziĦošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiĦu var pagarināt par 
diviem mēnešiem. 

Pamatojums 

Lai termiĦš atbilstu EP horizontālajai pieejai, tam vajadzētu būt ilgākam, nekā ierosinājusi 
Komisija.  

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 
18. pants – 2. punkts – 2. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Deleăēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā termiĦa beigām, 
ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
necelt iebildumus. 

Deleăēto aktu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, un tas var stāties spēkā 
pirms minētā termiĦa beigām, ja gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
necelt iebildumus. 

 
 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 
19. pants – 1. punkts  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai īstenotu 6. panta 5. punktu, 
Komisijai palīdz komiteja. 

1. Lai īstenotu 6. panta 5. punktu, 
Komisijai palīdz komiteja, kurai ir 
atbilstīgas tehniskas zināšanas. 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 
20. pants – 2. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija par tiem informē pārējās 
dalībvalstis. 

Komisija par tiem informē pārējās 
dalībvalstis un Eiropas Parlamentu. 
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Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 
20.a pants (jauns) 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

  20.a pants 

 Palīdzība 

 1. Komisija sagatavo visaptverošu un ērti 
lietojamu rokasgrāmatu par pilsoĦu 
iniciatīvu un atjaunina to. 

 2. Komisija nodrošina palīdzības dienestu, 
lai atbalstītu organizatorus un lai 
iesaistītos dialogā jau procedūras sākumā. 

 Komisija pēc pieprasījuma informē 
organizatorus par patlaban aktuālajiem 
vai plānotajiem likumdošanas 
priekšlikumiem attiecībā uz iniciatīvā 
ierosinātajiem jautājumiem un par citām 
reăistrētajām iniciatīvām, kas pilnībā vai 
daĜēji attiecas uz to pašu tematu. 

Pamatojums 

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well 
informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user 
friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural 
reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with 
the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission 
should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in 
order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The 
information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the 
European dimension of initiatives. 
 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 
21. pants  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziĦojumu par tās īstenošanu. 

Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziĦojumu par tās īstenošanu, īpašu 
uzmanību pievēršot paziĦojumu vākšanas 
tiešsaistes sistēmām un tādu 
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pārredzamības prasību piemērošanai, 
kuras attiecas uz iniciatīvu atbalstu un 
finansējumu, kā arī attiecīgā gadījumā 
iesniedz likumdošanas priekšlikumu par 
šīs regulas grozīšanu. 

 
 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 
22. pants  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

Šī regula stājas spēkā nākamā mēneša 
pirmajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

 To sāk piemērot sešus mēnešus pēc tās 
stāšanās spēkā. 

 
 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 
II pielikums 
 

Komisijas ierosinātais teksts  

 

Informācija ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas reăistrēšanai 

Lai Komisijas reăistrā reăistrētu ierosināto pilsoĦu iniciatīvu, iesniedz šādu informāciju. 

1. Ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas nosaukums (ne vairāk kā 100 rakstu zīmes). 

2. Priekšmets (ne vairāk kā 200 rakstu zīmes). 

3. Priekšlikuma, attiecībā uz kuru Komisija tiek aicināta rīkoties, mērėu apraksts (ne 
vairāk kā 500 rakstu zīmes). 

4. Līgumos ietvertais juridiskais pamats, saskaĦā ar kuru Komisija var rīkoties. 

5. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas 
personas gadījumā — tās juridiskais pārstāvis. 

7. Visi ierosinātās iniciatīvas finansēšanas un atbalsta avoti tās reăistrācijas brīdī. 

Organizatori pielikumā var sniegt sīkāku informāciju par šo tematu, ierosinātās pilsoĦu 
iniciatīvas mērėiem un priekšvēsturi. Ja vēlas, tie var arī iesniegt leăislatīvā akta priekšlikumu. 
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Parlamenta grozījums 
 

Informācija par ierosināto pilsoĦu iniciatīvu 

Komisijas reăistram iesniedz šādu informāciju. 

1. Ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas nosaukums (ne vairāk kā 100 rakstu zīmes). 

2. Priekšmets (ne vairāk kā 200 rakstu zīmes). 

3. Priekšlikuma, attiecībā uz kuru Komisija tiek aicināta rīkoties, mērėu apraksts (ne 
vairāk kā 500 rakstu zīmes). 

4. Līguma noteikums, ko organizatori uzskata par atbilstošu ierosinātajai rīcībai. 

5. Organizatoru un kontaktpersonu pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese. 

7. Visi ierosinātās iniciatīvas atbalsta un finansēšanas avoti tās reăistrācijas brīdī. 

Organizatori pielikumā var sniegt sīkāku informāciju par šo tematu, ierosinātās pilsoĦu 
iniciatīvas mērėiem un priekšvēsturi. Ja vēlas, tie var arī iesniegt leăislatīvā akta priekšlikumu. 
 
 

Pamatojums 
 
Šīs izmaiĦas ir nepieciešamas, jo ir mainīti normatīvie noteikumi. Virsraksts un ievaddaĜa ir 
jāgroza, jo 4. pantā ir būtiski grozīta reăistrācijas būtība un procedūra. Tāpēc virsraksts var 
būt maldinošs, jo tiek pieprasīts vairāk informācijas, nekā uzskaitīts pielikumā, piemēram, tas, 
ka iniciatīva atbilst Savienības vērtībām utt. Turklāt reăistrācijas atteikuma iemesli ir minēti 
4. pantā. Pielikumā nevajadzētu papildināt šos nosacījumus. 
 
 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 
III pielikums 
 

Komisijas ierosinātais teksts  

PaziĦojuma par atbalstu veidlapa 

1. aile (aizpilda organizators) 
1. Komisijas piešėirtais reăistrācijas numurs*: 
2. Reăistrācijas datums*: 
3. Ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas tīmekĜa adrese Komisijas reăistrā*: 
 

2. aile (iepriekš aizpilda organizators) 
1. Ierosinātas pilsoĦu iniciatīvas nosaukums*: (maksimālais zīmju skaits – 100) 
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2. Priekšmets*: (priekšmetam jābūt iespējami skaidram) (maksimālais zīmju skaits – 200) 
3. Ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas galveno mērėu apraksts*: (maksimālais zīmju skaits – 500) 
4. Organizatora vārds, uzvārds un adrese*: 
5. Ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas tīmekĜa vietne*:  
 

3. aile (aizpilda parakstītājs) 
1. Parakstītājs  
 Vārds*:………………………Uzvārds*: 
2. Adrese: 
 
 Iela: 
 Pasta indekss: Pilsēta*: 
 Valsts*: 
3. E-pasta adrese: 
4. Dzimšanas datums un vieta*  
 Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta un valsts: 
5. Pilsonība*:  
6. Personas identifikācijas numurs*:  
 Identifikācijas numura / personu apliecinoša dokumenta veids*:  
 Valsts identitātes karte  Pase  Sociālās apdrošināšanas apliecība   
 Dalībvalsts, kas izdevusi identifikācijas numuru / personu apliecinošo dokumentu*:  
7. Ar šo apliecinu, ka šajā veidlapā sniegtā informācija ir pareiza un ka esmu atbalstījis šo Ierosināto 
pilsoĦu iniciatīvu tikai vienreiz*.  
 Datums un parakstītāja paraksts*♦: ……….. 
 
*: obligāti aizpildāmie lauki  
♦: ja veidlapu iesniedz elektroniski, paraksts nav vajadzīgs 
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Parlamenta grozījums 

PaziĦojuma par atbalstu veidlapa 

1. aile (iepriekš aizpilda organizatori) 
1. Komisijas piešėirtais reăistrācijas numurs: 
2. Reăistrācijas datums: 
3. Ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas tīmekĜa adrese Komisijas reăistrā: 
 

2. aile (iepriekš aizpilda organizatori) 
1. Ierosinātas pilsoĦu iniciatīvas nosaukums: (maksimālais zīmju skaits – 100) 
2. Priekšmets: (priekšmetam jābūt iespējami skaidram) (maksimālais zīmju skaits – 200) 
3. Ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas galveno mērėu apraksts*: (maksimālais zīmju skaits – 500) 
4. Organizatoru vārds, uzvārds un adrese: 
4.a         Kontaktpersonu vārds, uzvārds un adrese: 
5. Ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas tīmekĜa vietne*:  
 

 3. aile (aizpilda parakstītāji) 
Vārds, uzvārds Pastāvīgās 

dzīvesvietas 
adrese 

Dzimšanas 
datums un vieta 

Pilsonība Parakstīšanas 
datums 

Paraksts ♦♦♦♦ 

      
      
      
      
      
      
      
      
 
Parakstītāji var atbalstīt konkrētu ierosināto pilsoĦu iniciatīvu tikai vienreiz! 
 
______ 
* Ja tāda ir. 
♦: ja veidlapu iesniedz elektroniski, paraksts nav vajadzīgs 

 
 

Pamatojums 
 
Šīs izmaiĦas ir nepieciešamas, jo ir mainīti normatīvie noteikumi. Veidlapā būtu jāiekĜauj 
vairākas rindas parakstu vākšanai, jo tā to parasti dara. 
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Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 
III pielikums – 3. aile – 6. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Personas identifikācijas numurs*: svītrots 

Identifikācijas numura / personu 
apliecinoša dokumenta veids*: 

 

Valsts identitātes karte Pase Sociālās 
apdrošināšanas apliecība 

 

Member Dalībvalsts, kas izdevusi 
identifikācijas numuru / personu 
apliecinošo dokumentu*: 

 

 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 
V pielikums 

 

Komisijas ierosinātais teksts  

 
Pieprasījuma veidlapa lēmumam par ierosinātās pilsoĦu iniciatīvas pieĜaujamību 

1. PilsoĦu iniciatīvas nosaukums*: 

2. Komisijas piešėirtais reăistrācijas numurs*: 

3. Reăistrācijas datums*: 

4. SaĦemto paziĦojumu par atbalstu skaits*:  

5. Parakstītāju skaits katrā dalībvalstī* 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Parakstītāju 
skaits                

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  KOPĀ 
Parakstītāju 

skaits              

6. Ar šo apliecinu, ka informācija, kas sniegta šajā veidlapā, ir pareiza. 
 
Datums un organizatora paraksts*:  
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*: obligāti aizpildāmie lauki  
 
 
Parlamenta grozījums 
 
  
svītrots 
 
 

Pamatojums 
 
Regulas 8. pantu svītro. 
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Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 
VI pielikums 

 

Komisijas ierosinātais teksts  

 
Veidlapa paziĦojumu par atbalstu iesniegšanai dalībvalstu kompetentajām iestādēm  

1. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas 
personas gadījumā — tās juridiskais pārstāvis*: 

2. PilsoĦu iniciatīvas nosaukums*: 

3. Komisijas piešėirtais reăistrācijas numurs*: 

4. Reăistrācijas datums*: 

5. Lēmuma pieprasījuma par pieĜaujamību datums*: 

6. Parakstītāju skaits, kas pārstāv [dalībvalsts nosaukums]*:  

7. Pielikumi*:  
(Pievienojiet visus paziĦojumus par atbalstu, kas saĦemti no parakstītājiem un kuros 
norādīts šīs dalībvalsts izdotais identifikācijas numurs.  
Vajadzības gadījumā pievienojiet attiecīgo sertifikātu/sertifikātus, kas apstiprina 
paziĦojumu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstību Regulai xxxx/xxxx.) 

8. Datums un organizatora paraksts*:  

*: obligāti aizpildāmie lauki 
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Parlamenta grozījums 
 

Veidlapa paziĦojumu par atbalstu iesniegšanai dalībvalstu kompetentajām iestādēm  

1. Kontaktpersonu pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese. 

2. PilsoĦu iniciatīvas nosaukums*: 

3. Komisijas piešėirtais reăistrācijas numurs*: 

4. Reăistrācijas datums*: 

5. svītrots 

6. Parakstītāju skaits, kas pārstāv [dalībvalsts nosaukums]*:  

7. Pielikumi*:  
(svītrojums) 

(Vajadzības gadījumā pievienojiet attiecīgo sertifikātu/sertifikātus, kas apstiprina 
paziĦojumu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstību Regulai xxxx/xxxx.) 

8. Datums un organizatoru paraksti*: 

*: obligāti aizpildāmie lauki 
 
 
 
 

Pamatojums 
 
Šīs izmaiĦas ir nepieciešamas, jo ir mainīti normatīvie noteikumi. 
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Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 
VIII pielikums 

 

Komisijas ierosinātais teksts  

 
Veidlapa pilsoĦu iniciatīvas iesniegšanai Komisijai 

1. PilsoĦu iniciatīvas nosaukums*: 

2. Komisijas piešėirtais reăistrācijas numurs*: 

3. Reăistrācijas datums*: 

4. SaĦemto tiesīgo paziĦojumu par atbalstu skaits*: (jābūt lielākam par 1 miljonu) 

5. Parakstītāju skaits, kas apliecināts katrā dalībvalstī* 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Parakstītāju 
skaits                

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  KOPĀ 
Parakstītāju 

skaits              

6. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas 
personas gadījumā — tās juridiskais pārstāvis*:  

7. Ar šo apliecinu, ka informācija, kas sniegta šajā veidlapā, ir pareiza. 
 
Datums un organizatora paraksts*:  

8. Pielikumi*:  
Pievienojiet visus sertifikātus 

*: obligāti aizpildāmie lauki 
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Parlamenta grozījums 
 

Veidlapa pilsoĦu iniciatīvas iesniegšanai Komisijai 

1. PilsoĦu iniciatīvas nosaukums*: 

2. Komisijas piešėirtais reăistrācijas numurs*: 

3. Reăistrācijas datums*: 

4. SaĦemto tiesīgo paziĦojumu par atbalstu skaits*: (jābūt lielākam par 1 miljonu) 

5. Parakstītāju skaits, kas apliecināts katrā dalībvalstī* 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Parakstītāju 
skaits                

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  KOPĀ 
Parakstītāju 

skaits              

6. Kontaktpersonu pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese. 

7.  Ar šo apliecinām, ka informācija, kas sniegta šajā veidlapā, ir pareiza. 
 
 Datums un kontaktpersonu paraksti*: 

8. Pielikumi*:  
Pievienojiet visus sertifikātus 

*: obligāti aizpildāmie lauki 
 
 

Pamatojums 
 
Šīs izmaiĦas ir nepieciešamas, jo ir mainīti normatīvie noteikumi. 
 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 
VIII pielikums – 6.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Visi iniciatīvas atbalsta un 
finansējuma avoti, tostarp tāda finansiālā 
atbalsta summām, kas saĦemts 
iesniegšanas laikā. 
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