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Temats: Lūgumraksts Nr. 0563/2020, ko iesniedza Somijas valstspiederīgais Janne 
Kananen, par Eiropas pilsoņu iniciatīvas vienkāršošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina vienkāršot Eiropas pilsoņu iniciatīvu pēc Somijas pašvaldību 
pilsoņu iniciatīvas modeļa.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 30. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. oktobrī

Eiropas Parlamenta un Padomes jaunais regulējums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu tika pieņemts 
nesen, 2019. gada 17. aprīlī1. Tas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī. Jauno noteikumu mērķis 
ir novērst grūtības šā instrumenta īstenošanā kopš tā ieviešanas 2012. gada aprīlī, padarot to 
pieejamāku, mazāk apgrūtinošu un vieglāk izmantojamu organizatoriem un atbalstītājiem. 

Šo uzlabojumu starpā ir:

- lielākas iespējas organizatoriem izvēlēties datu vākšanas perioda sākuma datumu un 
tādējādi labāk sagatavot kampaņu; 

- iespēju visiem ES pilsoņiem atbalstīt iniciatīvas neatkarīgi no viņu dzīvesvietas, 
sniedzot par sevi pēc iespējas mazāk personiska rakstura informāciju;

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regula (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu 
(OV L 130, 17.5.2019., 55.-81. lpp.).
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- Komisija bez maksas nodrošina organizatoriem centrālu sistēmu parakstu vākšanai 
tiešsaistē, kas nodrošina pilsoņiem iespēju parakstīties, izmantojot e-identifikāciju.

Vienlaikus ir vēl vairāk uzlabota Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne 
(https://europa.eu/citizens-initiative/_en). Tādējādi nodrošina, ka informācija pilsoņiem un 
organizatoriem ir kļuvusi vieglāk pieejama un saprotamāka. Turklāt Komisija regulāri rīko 
pasākumus un seminārus par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lai precizētu šā unikālā instrumenta 
darbību, kas ļauj pilsoņiem tieši piedalīties Savienības demokrātiskajā darbībā. Jautājumus par 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu var uzdot arī Eiropas pilsoņu iniciatīvas forumā 
(https://europa.eu/citizens-initiative-forum/).

Šos informācijas tehnoloģiju (IT) rīkus regulāri pārskata, lai redzētu, kā turpmāk varētu uzlabot 
to pieejamību un lietotājdraudzīgumu. Šajā procesā Komisija arī ņems vērā iedzīvotāju un citu 
ieinteresēto personu ierosinājumus un izskatīs paraugpraksi, piemēram, uzlabojumus kas ir 
īstenoti salīdzināmās pilsoņu iniciatīvās valsts, vietējā un reģionālā līmenī, tostarp arī tos, kas 
ir veikti Somijā. Komisija ir labi informēta par Somijā pirms dažiem gadiem izveidotajām 
platformām, lai atbalstītu pilsoņu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē; Piemēram, 
Demokratia.fi – platforma elektroniskai līdzdalībai, kurā ir apkopoti un pieejami dažādi 
pakalpojumi (piemēram, pilsoņu iniciatīva; pašvaldību iniciatīva; jauniešu iniciatīva; utt.), ko 
varētu attīstīt turpmāk. 

Secinājums

Pēc nesen apstiprinātās Eiropas pilsoņu iniciatīvas jauno atbalsta IT instrumentu ieviešanas, 
Komisija turpinās darbu, lai šos instrumentus vēl vairāk uzlabotu, ņemot vērā arī lietotāju 
atsauksmes. Saskaņā ar Regulu (ES) 2019/788 Komisija veic Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
darbības pārskatīšanu un ne vēlāk kā 2024. gada 1. janvārī iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šī pārskatīšanas perioda laikā Komisija arī apsvērs praksi un 
pieredzi, kas gūta no salīdzināmām valsts, reģionālām vai vietējām pilsoņu iniciatīvām, 
tostarp Somijas iniciatīvām, lai tās varētu izmantot Eiropas instrumenta turpmākai 
uzlabošanai un vienkāršošanai. 
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