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Eiropas pilsoņu iniciatīva
Lisabonas Līgums paredz ieviest Eiropas pilsoņu iniciatīvu (European Citizens’ Initiative -
ECI). Tādējādi tas satur nozīmīgas inovācijas Eiropas Konstitūcijā, kuras sadarbībā ar 
nevalstiskajām organizācijām sākotnēji bija izstrādājis Eiropas Konvents un kuras tikai pēc 
ilgiem pūliņiem iekļāva Konstitūcijas projektā. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir pavisam jauns 
instruments demokrātijas stiprināšanai Eiropas Savienībā. Tā ir pirmais solis uz pārnacionālas 
tiešās demokrātijas izveidi un tās īstenošana varētu palīdzēt ilglaicīgi radīt Eiropas sabiedrību. 

Eiropas pilsoņu iniciatīvas juridiskais pamats būs turpmākais Līguma par Eiropas 
Savienību 11. panta 4. punkts (Līguma par ES jaunā redakcija – Līguma par ES j. r.) un
Līguma par Eiropas Savienības darbību 24. panta 1. punkts (Līgums par ES darbību). Pilsoņu 
iniciatīvai nepieciešamie nosacījumi un procedūras tiks minēti regulā, kas jāpieņem atbilstoši
likumdošanas kārtībai.

I. Vispārīgi jautājumi

§ 1. Kas ir pilsoņu iniciatīva?

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā visus Eiropas Savienības likumdošanas aktus, vai tās ir
regulas, direktīvas vai lēmumi, pamatā pieņem Eiropas Parlaments kopā ar Padomi, taču 
vispirms Komisija iesniedz priekšlikumu, sk. Līguma par ES darbību 289. pantu. Tātad 
Eiropas tiesību aktu izdošanai saskaņā ar likumdošanas procedūru nepieciešams Komisijas 
priekšlikums, sk. Līguma par Eiropas Savienību (j. r.) 17. panta 2. punktu.

Pēc tam, kad dalībvalstis, 1957.gadā nodibinot Eiropas Ekonomikas kopienu, paredzēja, ka 
Padome var uzaicināt Komisiju veikt „tādu izpēti, kādu Padome uzskata par vēlamu kopīgo 
mērķu sasniegšanai, un iesniedz Padomei attiecīgus priekšlikumus” (sk. kādreizējo Eiropas 
Ekonomikas kopienas līguma 152. pantu, tagadējo Līguma par ES 208. pantu, turpmāko
Līguma par ES darbību 241. pantu), tās 35 gadus vēlāk, noslēdzot Māstrihtas līgumu un
ieviešot līdzlemšanas procedūras, beidzot arī Eiropas Parlamentam piešķīra tiesības uzaicināt
Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus (sk. tagadējo EK līguma 192.pantu, turpmāko 
Līguma par ES darbību 225. pantu).

Šīs tiesības pieprasīt izstrādāt jaunus priekšlikumus, kādas patlaban ir abiem likumdošanas 
orgāniem, ar pilsoņu iniciatīvas palīdzību nākotnē būtu jāiegūst arī Eiropas pilsoņiem un 
pilsonēm. "Vismaz viens miljons Eiropas pilsoņi un pilsones no vairākām dalībvalstīm var 
uzņemties iniciatīvu un uzaicināt Komisiju tās pilnvaru robežās izstrādāt attiecīgu 
priekšlikumu par jautājumiem, kuros pēc viņu domām nepieciešams ES līmeņa tiesību akts 
Lisabonas līguma izpildei”. Tā pirmo reizi arī Savienības pilsoņi un pilsones tiek tieši 
iesaistīti Eiropas likumdošanas procesā. Viņi iegūst tiesības piedalīties Eiropas pilsoņu 
iniciatīvā un, iegūstot tiesības pieprasīt izstrādāt jaunus priekšlikumus, nostādīti vienā līmenī 
ar abiem likumdošanas orgāniem. 
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§ 2. Tiesību piedalīties pilsoņu iniciatīvā saturs 

Saskaņā ar līguma par ES (j. r.) 11. panta 4. punktu Savienības pilsoņi un pilsones ir tiesīgi
izrādīt iniciatīvu. Kā Līguma par ES (j. r.) 10. panta 3. punktā minēto tiesību uz demokrātisko 
līdzdalību īpašās sekas, šie noteikumi attiecas uz Savienības pilsoņu individuālo tiesību
piedalīties Eiropas pilsoņu iniciatīvā pamatojumu, neizklāstot šo tiesību sastāvdaļas atsevišķi.
Turklāt šie noteikumi iekļauj regulas par nosacījumiem un procedūrām, kas nepieciešamas
pilsoņu iniciatīvai, pieņemšanas tiesību rezervēšanu. Tādējādi regulas uzdevums ir ne tikai 
padarīt Eiropas pilsoņu iniciatīvas institūtu darboties spējīgu, bet arī precizēt dažādas no 
līguma izrietošo tiesību piedalīties pilsoņu iniciatīvā sastāvdaļas.

Savienības pilsoņi un pilsones pilsoņu iniciatīvā var piedalīties divos veidos: kā kādas pilsoņu 
iniciatīvas organizatori un organizatores vai atbalstītāji un atbalstītājas. Eiropas pilsoņu 
iniciatīvas organizatora uzdevumi ir pieteikt pilsoņu iniciatīvu Komisijā, savākt Savienības 
pilsoņu atbalsta apliecinājumus, iesniegt pilsoņu iniciatīvu Komisijā, kā arī izklāstīt pilsoņu 
iniciatīvas mērķi Komisijā komisijas locekļu kolēģijas priekšā. Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
atbalsts ir formai atbilstošs kādas personas apliecinājums pievienoties pilsoņu iniciatīvas 
lūgumam un atbalstīt uzaicinājumu Komisijai. Tiesības piedalīties kādā no Eiropas pilsoņu 
iniciatīvām iekļauj arī tiesības organizēt un atbalstīt kādu no pilsoņu iniciatīvām. 

Šīs tiesības pilnvaro Savienības pilsoņus un pilsones pieprasīt Savienības iestādēm un 
dalībvalstīm atteikties no pasākumiem, kas varētu ierobežot, traucēt vai mazināt vēlmi īstenot 
iniciatīvas tiesības. Turklāt pilsoņiem un pilsonēm ir tiesības pieprasīt ieviest procedūru, kas 
tiesību ievērošanu padarītu efektīvāku. Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizatori un 
organizatores veiksmīgas iniciatīvas iesniegšanas rezultātā iegūst tiesības izklāstīt savu ieceri 
Komisijas locekļu kolēģijai, kā arī pieprasīt pamatotu kolēģijas atbildi konkrētajā jautājumā. 
Bez tam visā Eiropas pilsoņu iniciatīvas procedūras laikā īpaši jānodrošina pamattiesību uz 
vienlīdzīgu attieksmi un efektīvu tiesisko aizsardzību ievērošana. 
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§ 3. Eiropas pilsoņu iniciatīvas un lūgumrakstu iesniegšanas tiesību Eiropas 
Parlamentam atšķirības

Saskaņā ar Līguma par ES darbību 24. panta 2. punktu saistībā ar Līguma par ES 
darbību 227.pantu (tagadējā 21. panta 1. punktu saistībā ar Līguma par ES 194. pantu), kā arī 
ES pamattiesību hartas 44. pantu, ikvienam Savienības pilsonim un pilsonei, kā arī ikvienai 
fiziskai personai, kas dzīvo Savienībā, un ikvienai juridiskai personai, kam oficiālā adrese ir 
Savienībā, ir tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam. Tātad tiesības piedalīties 
Eiropas pilsoņu iniciatīvā atbilstoši Līguma par ES (j. r.) 11. panta 4. punktam tiek iekļautas 
lūgumrakstu iesniegšanas tiesībās kā to papildinājums; taču tās neaizstāj lūgumrakstu 
iesniegšanas tiesības un nav identiskas. 

Pilsoņu iniciatīvas vai lūgumrakstu iesniegšanas rezultātā var rasties nosacīta abu tiesību 
institūtu līdzība; tā zināmos apstākļos abi tiesību institūti pēc vairāku personu ierosinājuma
var piedalīties Eiropas Savienības tiesību aktu pieņemšanā. Tomēr to funkcijas un attiecīgi arī 
adresāti un priekšnoteikumi būtiski atšķiras. 

Uzkrītoša jau ir adresātu dažādība. Lūgumrakstus iesniedz Eiropas Parlamentā, savukārt 
pilsoņu iniciatīvu Komisijā. Eiropas tiesības iesniegt lūgumrakstu piemēro Savienības 
pilsoņiem un pilsonēm, kurus tieši vai netieši skar Eiropas Savienības jurisdikcija, un sniedz 
viņiem iespēju šajā jautājumā tieši vērsties Eiropas Parlamentā, lai tieši ievēlētais Parlaments 
kā pilsoņu interešu pārstāvis sniegtu informāciju par konkrēto jautājumu un varētu pieprasīt 
tajā veikt izmaiņas. Turpretī Pilsoņu iniciatīva ļauj pilsoņiem un pilsonēm pašiem tieši 
piedalīties Eiropas Savienības jurisdikcijas īstenošanā, sniedzot iespēju aicināt kā Padomi, tā 
arī Eiropas Parlamentu iesniegt tiesību aktu priekšlikumus. 

Tādējādi arī abu tiesību institūtu priekšnoteikumi ir atšķirīgi. Tiesības iesniegt lūgumrakstu 
var īstenot tikai jautājumos, kas tieši skar lūgumraksta iesniedzēju, savukārt Eiropas pilsoņu 
iniciatīvas dalībniekiem šādi ierobežojumi nav paredzēti un tie arī nebūtu lietderīgi. Tie drīzāk 
ir pretrunā ar Eiropas jurisdikcijas daļām par sabiedrības vispārējo interešu un Eiropas tiesību 
ievērošanu. Tieši pēdējais aspekts netiek uzskatīts par priekšnoteikumu lūgumraksta 
iesniegšanai.

Izstrādājot nosacījumus un procedūras, kas nepieciešamas Eiropas pilsoņu iniciatīvai, var 
pilnīgi rēķināties ar to, ka tās līdzināsies tiesībām iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentā. 
Tomēr nekādā gadījumā nedrīkst novērst ar būtību saistītās atšķirības. 
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