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Europos piliečių iniciatyva
Lisabonos sutartyje numatyta Europos piliečių iniciatyva (angl. European Citizens’ Initiative, 
ECI). Tokiu būdu sutartyje atsiras reikšmingiausia Europos konstitucinės teisės naujovė, kurią 
iš pradžių parengė Europos konventas, glaudžiai bendradarbiaudamas su nevyriausybinėmis 
organizacijomis, ir kuri tik po ilgų svarstymų pateko į Konvento konstitucijos projektą. 
Europos piliečių iniciatyva – tai visiškai nauja priemonė, skirta stiprinti demokratiją Europos 
Sąjungoje. Šia iniciatyva daromas pirmas žingsnis į viršvalstybinės tiesioginės demokratijos 
plėtrą, o jos įgyvendinimas galėtų prisidėti prie to, kad ilgalaikiu laikotarpiu būtų sukurta 
Europos visuomenė.

Europos piliečių iniciatyvos teisinis pagrindas yra būsimosios Europos Sąjungos sutarties 
11 straipsnio 4 dalis (naujos redakcijos ES sutartis) ir būsimosios Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 24 straipsnio 1 dalis. Piliečių iniciatyvai taikomos sąlygos ir procedūros 
nustatomos reglamentu, priimamu įprasta teisėkūros procedūra.

I. Bendrieji klausimai

1. Kas yra piliečių iniciatyva?

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai visus Europos Sąjungos teisės aktus, nesvarbu, ar tai bus 
reglamentas, direktyva ar sprendimas, kartu priims tik Europos Parlamentas ir Taryba, o juos 
pasiūlys Komisija (plg. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 289 straipsnį). Vadinasi, 
Europos teisės aktas priimamas paprastai po to, kai gaunamas Komisijos pasiūlymas (plg. 
Europos Sąjungos 17 straipsnio 2 dalį (nauja redakcija)).

Valstybės narės 1957 m. kurdamos Europos Ekonominę Bendriją numatė, kad Taryba gali 
paprašyti Komisijos „atlikti bet kurį tyrimą, jos nuomone, pageidautiną siekiant bendrų tikslų, 
ir pateikti jai atitinkamus pasiūlymus“ (plg. EEB sutarties ankstesnį 152 straipsnį, dabartinį 
EB sutarties 208 straipsnį – būsimą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 241 straipsnį). 
Praėjus 35 metams Mastrichto sutartyje buvo nustatyta bendro sprendimo procedūra, kuri 
galiausiai suteikė Europos Parlamentui galimybę prašyti Komisijos pateikti teisėkūros 
pasiūlymą (plg. dabartinį EB sutarties 192 straipsnį – būsimą Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 225 straipsnį).

Ši teisė prašyti pateikti teisėkūros pasiūlymą, kuri jau suteikta šioms abiem teisėkūros 
institucijoms, ateityje bus suteikta ir Europos Sąjungos piliečiams įgyvendinant Europos 
piliečių iniciatyvą. „Ne mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių, 
manydami, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, gali imtis iniciatyvos 
raginti Europos Komisiją, kad ji, neviršydama savo įgaliojimų, pateiktų tuo klausimu 
atitinkamą pasiūlymą.“ Europos Sąjungos piliečiai pirmą kartą tiesiogiai įtraukiami į Europos 
teisėkūros procesą. Jiems suteikiama teisė dalyvauti Europos piliečių iniciatyvoje ir tokiu 
būdu, kalbant apie teisę prašyti pateikti teisėkūros pasiūlymą, jų padėtis prilyginama abiejų
įstatymų leidybos organų padėčiai.

Adlib Express Watermark



DT\747882LT.doc 3/4 PE414.325v01-00

LT

2. Teisės dalyvauti piliečių iniciatyvoje turinys

Pagal Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalį (nauja redakcija) Europos Sąjungos 
piliečiai gali suorganizuoti piliečių iniciatyvą. Šiuo straipsniu išreiškiamas specialus teisės 
poveikis dalyvavimui demokratiniame procese pagal ES sutarties 10 straipsnio 3 dalį (nauja 
redakcija). Juo siekiama pagrįsti individualią Europos Sąjungos piliečių teisę dalyvauti 
Europos piliečių iniciatyvoje, tačiau minėtas straipsnis išsamiai neaprašo šios teisės turinio. 
Be to, šio straipsnio nuostatoje yra sąlyga, kad turi būti priimtas reglamentas dėl sąlygų ir 
procedūrų, taikomų tokiai piliečių iniciatyvai. Šiam reglamentui ne tik keliama užduotis 
užtikrinti Europos piliečių iniciatyvos instituto veikimą, bet ir išsamiau apibrėžti įvairius 
Sutartyse numatytos teisės dalyvauti Europos piliečių iniciatyvoje elementus.

Europos Sąjungos piliečiai gali dalyvauti piliečių iniciatyvoje dviem būdais: viena vertus, 
kaip piliečių iniciatyvos organizatoriai, antra vertus, kaip rėmėjai. Europos piliečių iniciatyvos 
organizavimas apima piliečių iniciatyvos registraciją Komisijoje, Europos Sąjungos piliečių 
rėmimo pareiškimų rinkimą, piliečių iniciatyvos pateikimą Komisijai ir piliečių iniciatyva 
keliamų reikalavimų pristatymą Komisijai ir Komisijos narių kolegijai. Parama Europos 
piliečių iniciatyvai – tai asmens pateiktas tam tikros formos pareiškimas, kad jis remia piliečių 
iniciatyvos siekį ir pritaria Komisijai adresuotam reikalavimui. Vadinasi, teisė dalyvauti 
Europos piliečių iniciatyvoje apima teisę organizuoti ir remti tokią piliečių iniciatyvą.

Šios teisės suteikia Europos Sąjungos piliečiams teisę reikalauti, kad Europos Sąjungos 
institucijos ir valstybės narės nesiimtų jokių priemonių, kurios gali trukdyti jomis naudotis ar 
jas paversti ne tokiomis patraukliomis. Be to, jos suteikia piliečiams teisę reikalauti sukurti 
procedūrą, skirtą veiksmingai pasinaudoti šiomis teisėmis. Europos piliečių iniciatyvos 
organizatoriai, sėkmingai pateikę piliečių iniciatyvą, taip pat gauna (reglamente tai būtina 
aiškiai išdėstyti) individualią, teisme apginamą teisę, išaiškinti Komisijos narių kolegijai 
piliečių iniciatyvos tikslą. Jie turi teisę reikalauti iš kolegijos pagrįsto atsakymo. Be to, visoje 
Europos piliečių iniciatyvos procedūroje ypač reikia užtikrinti pagrindines teises į vienodą 
požiūrį ir veiksmingą teisinę apsaugą.

3. Europos piliečių iniciatyvos skirtumas nuo peticijos Europos Parlamentui

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 24 straipsnio 2 dalį kartu su 227 straipsniu 
(šiuo metu EB sutarties 21 straipsnio 1 dalis kartu su 194 straipsniu) ir pagal ES pagrindinių 
teisių chartijos 44 straipsnį kiekvienas Europos Sąjungos pilietis ir kiekvienas fizinis asmuo, 
gyvenantis Europos Sąjungoje, ir kiekvienas juridinis asmuo, kurio buveinė pagal įstatus yra 
Europos Sąjungoje, turi teisę pateikti peticiją Europos Parlamentui. Vadinasi, teisė dalyvauti 
Europos piliečių iniciatyvoje pagal Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalį (nauja 
redakcija) yra taikoma panašiai kaip Europos peticijos teisė ir ją papildo; tačiau ji nepakeičia 
peticijos teisės ir nėra jai tolygi.

Galiausiai piliečių iniciatyva ar peticija pasiektas rezultatas tam tikra prasme gali parodyti, 
kad šie teisės institutai yra artimi; susiklosčius tam tikroms aplinkybėms jie abu gali, kelių 
asmenų pastangomis, prisidėti prie to, kad būtų priimtas Europos Sąjungos teisės aktas. 
Tačiau jie labai skiriasi savo funkcija, savo adresatais ir pasinaudojimo šiais institutais 
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sąlygomis.

Į akis krenta institutų skirtingi adresatai. Jei peticija yra skirta Europos Parlamentui, tai 
piliečių iniciatyva yra skirta Komisijai. Europos peticijos teisė taikoma Europos Sąjungos 
piliečiams, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susidūrė su Europos Sąjungos valdžios tam tikra 
išraiška. Ji atveria galimybę dėl to tiesiogiai kreiptis į Europos Parlamentą, siekiant tiesiogiai 
informuoti renkamą Parlamentą, kaip piliečių interesų atstovą, apie tam tikrą padėtį ir 
reikalauti ją pakeisti. Piliečių iniciatyva Europos Sąjungos piliečiams leidžia pirmą kartą 
tiesiogiai dalyvauti įgyvendinant aukščiausią valdžią Europos Sąjungoje. Ji suteikia 
piliečiams galimybę, kaip Tarybai ir Europos Parlamentui, reikalauti iš Komisijos teisėkūros 
pasiūlymo.

Be to, skiriasi pasinaudojimo abiem teisės institutais sąlygos. Peticijos teisė apsiriboja 
aplinkybėmis, kurios yra tiesiogiai susijusios su peticijos teikėjais, o Europos piliečių 
iniciatyvos dalyviams tokie apribojimai nėra numatyti, nes nebūtų prasmingi. Iniciatyvomis, 
kaip ir kiekvienu Europos aukščiausios valdžios elementu, įpareigojama siekti Europos 
visuomenės interesų ir saugoti Europos teisę. Būtent pastaroji nuostata nėra pasinaudojimo 
peticijos institutu sąlyga.

Žinoma, kuriant sąlygas ir procedūras, taikomas Europos piliečių iniciatyvai, galima 
atsižvelgti į peticijos Europos Parlamentui panašumus. Tačiau jokiu būdu negalima pamiršti 
esminio jų skirtumo.
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