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II. Procedūros klausimai

4 str. Europos piliečių iniciatyvos procedūra

Europos piliečių iniciatyvos procedūrą galima suskirstyti į keturis etapus:
 piliečių iniciatyvos registravimas,

 paramos piliečių iniciatyvai pareiškimų rinkimas,

 piliečių iniciatyvos pateikimas, 

 Komisijos nuomonė apie piliečių iniciatyvą.

Pirmasis Europos piliečių iniciatyvos etapas – „Registravimas“.
Pirmasis Europos piliečių iniciatyvos etapas prasideda nuo to, kad piliečių iniciatyvos 
organizatoriai įregistruoja piliečių iniciatyvą Komisijoje, ir baigiamas tuo, kad Komisija 
priima oficialų sprendimą dėl piliečių iniciatyvos registravimo rezultatų.

Nevyriausybinės organizacijos atkreipia dėmesį į tai, kad piliečių iniciatyvos organizatoriams 
ypač svarbu kuo ankstesnėje procedūros dalyje, ypač dar prieš pradedant rinkti paramos 
pareiškimus, užsitikrinti teisinį saugumą dėl atitinkamos piliečių iniciatyvos leistinumo. Šis 
požiūris remtinas ir demokratinės politikos požiūriu. 

Tokią piliečių iniciatyvos procedūrą rekomenduojama sukurti todėl, kad prieš pradedant rinkti 
paramos pareiškimus būtų privalomai tikrinamas atitinkamos piliečių iniciatyvos leistinumas. 
Tikrinti būtų galima oficialiai registruojant piliečių iniciatyvą.

Registravimą tvirtinanti ir leistinumą tikrinanti kompetentinga institucija, atsižvelgiant į visas 
aplinkybes, gali būti tik Komisija. Savo tikrinimo išvadose ji turi suteikti iniciatyvos 
organizatoriams teisiškai saistantį piliečių iniciatyvos leistinumo patvirtinimą. Žinoma, visai 
kitas klausimas yra galimybė teisiškai patikrinti tokį sprendimą – tai galėtų padaryti Europos
Sąjungos Teisingumo Teismas ir Europos ombudsmenas bei Komisijos politinę kontrolę 
vykdantis Europos Parlamentas.

Ligšiolinėje diskusijoje buvo siūlyta užduotį patikrinti leistinumą perduoti kitai institucijai, o 
ne Komisijai. Buvo minimi, pavyzdžiui, Europos ombudsmenas ir Europos Parlamentas. 
Tokios taisyklės privalumas, atrodo, yra akivaizdus: šitaip būtų galima iškart išvengti 
įspūdžio, kad Komisija pati gali nuspręsti, ar jai skirta piliečių iniciatyva gali vykti, ar ne. 

Tačiau pranešėja nerekomenduoja rinktis šios galimybės. Piliečių iniciatyvos leistinumas – tai 
ne politinio oportunizmo klausimas, bet teisinė ir teisinėmis priemonėmis visiškai įvertinama 
sąlyga, kad iniciatyva išreikštas reikalavimas bus objektyviai išnagrinėtas. Todėl Komisijos, 
kaip Sutartyje numatytos piliečių iniciatyvos adresatės, pareiga bet kuriuo atveju yra ištirti, ar 
piliečių iniciatyva yra leistina, prieš objektyviai nagrinėjant jos reikalavimą, arba (kaip čia 
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siūloma) dar registruojant iniciatyvą, arba pateikus piliečių iniciatyvą. Tokiomis aplinkybėmis 
bet kokia įsiterpusi kita (papildoma) institucija, skirta patikrinti leistinumą, galiausiai sudaro 
naują, papildomą kliūtį įgyvendinti piliečių iniciatyvą, nes tokiu atveju ne tik Komisija, bet ir 
ta kita institucija turėtų būti įtikinta, kad piliečių iniciatyva yra leistina. 

Bet kuriuo atveju, pranešėjos nuomone, bet kuris atskiras nutarimas dėl piliečių iniciatyvos 
leistinumo turėtų būti priimamas kaip privalomas sprendimas, o sprendimą turėtų būti galima 
patikrinti teisme1. 

Galimo procedūros organizavimo gairės: 

a) Europos piliečių iniciatyvą jos organizatoriai turi įregistruoti Komisijoje. Registruojant 
nurodoma kiekvieno organizatoriaus pavardė, gimimo data, pilietybė ir gyvenamosios vietos 
adresas bei tikslus piliečių iniciatyvos tekstas, parašytas viena iš Europos Sąjungos oficialių 
kalbų. 

b) Komisija patikrina įregistruotos piliečių iniciatyvos leistinumą. Piliečių iniciatyva yra 
leistina, jei ji atitinka keturias sąlygas:

  Europos Komisija raginama pateikti Europos Sąjungai pasiūlymą dėl teisės akto 
priėmimo.

 Sutartimis, kurios sudaro Europos Sąjungos teisinę bazę, Europos Sąjungai yra suteikta 
kompetencija priimti tokius teisės aktus.

 Sutartimis, kurios sudaro Europos Sąjungos teisinę bazę, Europos Komisijai suteikiami 
įgaliojimai teikti pasiūlymą dėl tokių teisės aktų. 

 Be to, toks teisės aktas nėra akivaizdžiai neteisėtas.

Per du mėnesius po piliečių iniciatyvos įregistravimo Komisija priima privalomą sprendimą 
dėl registravimo rezultato. Šiame sprendime pateikiama privaloma informacija apie piliečių 
iniciatyvos leistinumą. Atsisakyti registruoti galima tik dėl teisinių priežasčių. 

c) Sprendimas yra skirtas tiek piliečių iniciatyvos organizatoriams individualiai, tiek 
visuomenei. Su juo supažindinami organizatoriai ir jis paskelbiamas ES oficialiajame 
leidinyje. Europos Parlamentas, Taryba ir valstybės narės nedelsiant informuojamos apie šį 
sprendimą.

d) Sprendimą gali patikrinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir Europos ombudsmenas 

                                               
1 Jei šį sprendimą priimtų kita institucija, o ne Komisija, Komisija galėtų teisme pareikšti ieškinį dėl to 
sprendimo panaikinimo. Jei piliečių iniciatyva būtų pripažinta neleistina, šia galimybe galėtų pasinaudoti ir 
organizatoriai. Atsakovė bet kuriuo atveju būtų institucija, kuri priėmė sprendimą dėl leistinumo. Todėl tokia 
procedūros tvarka, pagal kurią šis sprendimas yra Europos ombudsmeno ar Europos Parlamento kompetencijoje, 
pasižymėtų trūkumu, kad minėtos institucijos taptų oficialiomis proceso šalimis tiek registravimo, tiek teisminio 
tikrinimo atveju, todėl nebegalėtų atlikti savo funkcijų kaip Komisijos veiklos teisinio tikrinimo institucija arba 
politinės priežiūros organas.
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pagal atitinkamas Europos Sąjungos teisės nuostatas. Atitinkamai tos pačios nuostatos 
taikomos, jei Komisija tokio sprendimo nepriima. 

e) Paskelbusi apie sprendimą Komisija sykiu informuoja piliečių iniciatyvos organizatorius 
apie einamuosius ar planuojamus teisėkūros projektus, susijusius su atitinkamos piliečių 
iniciatyvos iškeltu reikalavimu ir apie jau sėkmingai įregistruotas piliečių iniciatyvas, kurios 
visiškai arba iš dalies iškelia tą patį reikalavimą.

f) Komisija savo tinklalapiuose pateikia viešai prieinamą visų sėkmingai įregistruotų piliečių 
iniciatyvų sąrašą.

g) Piliečių iniciatyvos organizatoriai ją gali bet kada išregistruoti. Tokiu atveju ji laikoma 
neįregistruota ir išbraukiama iš minėto Komisijos sąrašo.

Antrasis Europos piliečių iniciatyvos etapas – „Rinkimas.“
Antrąjį Europos piliečių iniciatyvos etapą sudaro individualių paramos pareiškimų rinkimas 
sėkmingai įregistruotai piliečių iniciatyvai ir oficialus rinkimo rezultatų patvirtinimas, kurį 
atlieka valstybės narės.
Nevyriausybinės organizacijos pareiškė nuomonę, kad būtų prasminga nustatyti šiai 
procedūrai konkretų laiko terminą. Šio termino pradžia galima būtų laikyti tą momentą, kai 
Komisija priima sprendimą dėl registravimo rezultatų. 

Pranešėjos nuomone, ši procedūra turėtų būti sutvarkyta taip, kad būtų galima pasinaudoti 
kiek įmanoma įvairesnėmis galimybėmis rinkti paramos pareiškimus. Šiaip ar taip, ši įvairovė 
suteiktų organizatoriams galimybę tiek rinkti paramos pareiškimus „gatvėje“, tiek, jei yra 
techninės sąlygos, teikti paramos pareiškimus internetu.

Pagrindinė šio procedūros etapo problema – paramos pareiškimų autentiškumo tikrinimas. 
Komisija negali jo atlikti centralizuotu būdu. Šią užduotį turi atlikti valstybės narės. Jos turi 
užtikrinti, kad piliečių iniciatyvos organizatoriai, pasibaigus paramos pareiškimų rinkimo 
terminui, gautų privalomą rėmėjų skaičiaus patvirtinimą su nurodyta jų pilietybe.

Todėl nėra nei būtina, nei (atsižvelgiant į subsidiarumo principą) pateisinama nustatyti 
vieningą Europos paramos pareiškimų rinkimo procedūrą. Reglamentas dėl piliečių 
iniciatyvos turėtų apsiriboti tuo, kad valstybės narės būtų įpareigojamos nustatyti veiksmingą 
sistemą jų nacionalinės teisės struktūroje, ir jame būtų tik kelios pagrindinės sąlygos, kurių 
vienodai turėtų laikytis visos valstybės narės. Čia pirmiausia pažymėtina valstybių narių 
pareiga įvardyti atitinkamas kompetentingas institucijas, tikrinančias paramos pareiškimus. 

Galimo procedūros organizavimo gairės: 

a) Piliečių iniciatyvai reikia nustatyta tvarka išreikšto Europos Sąjungos piliečių paramos 
pareiškimo. Jį išreikšti gali mažiausiai milijonas piliečių, kurie yra valstybių narių 
reikšmingos dalies piliečiai.

b) Valstybės narės savo teisės sistemoje numato veiksmingą procedūrą, skirtą rinkti 
individualius paramos Europos piliečių iniciatyvai pareiškimus ir oficialiai patvirtinti šio 
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rinkimo rezultatus.

c) Paramos pareiškimas atitinka nustatytą tvarką, jei jis pateikiamas per paramos pareiškimų 
rinkimo laiką atsižvelgiant į atitinkamus valstybių narių teisės aktus ir Europos Sąjungos 
teisę. Paramos pareiškimų rinkimo laikotarpis yra vieneri metai. Jis prasideda pirmą trečio 
mėnesio dieną po piliečių iniciatyvos registravimo sprendimo paskelbimo.

d) Bet kokia parama turi būti pareikšta individualiai, paprastai asmens parašu (raštu ar, jei 
galima, elektroniniu parašu). Paramą reiškiančio asmens pareiškime turėtų būti nurodyta bent 
pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas ir pilietybė. Jei asmuo yra kelių šalių 
pilietis, jis nurodo tik vieną pilietybę – ją jis gali laisvai pasirinkti.
Asmens duomenims taikoma duomenų apsauga, už kurią atsako piliečių iniciatyvos 
organizatoriai. 

e) Paramos piliečių iniciatyvai pareiškimas gali būti reiškiamas tik vieną kartą. Kiekviename 
paramos pareiškime yra atskiras remiančio asmens oficialus paaiškinimas, kad jis prieš tai 
nepareiškė paramos tai pačiai piliečių iniciatyvai.

f) Bet kurį paramos pareiškimą galima atšaukti iki paramos pareiškimų rinkimo laikotarpio 
pabaigos. Tokiu būdu anksčiau pateiktas paramos pareiškimas laikomas nepateiktu. 
Organizatoriai turi informuoti visus remiančius asmenis apie šią galimybę. Prie kiekvieno 
paramos pareiškimo turi būti pridėtas atskiras remiančio asmens patvirtinimas, kad jis gavo 
minėtą informaciją.

h) Visi remiantys asmenys iš organizatorių gauna jų paramos pareiškimo kopiją ir oficialaus 
paaiškinimo bei patvirtinimo, kad buvo supažindinti su galimybe atšaukti pareiškimą, kopijas.

i) Valstybės narės, patikrinusios įrodymus dėl paramos pareiškimų, piliečių iniciatyvos 
organizatoriams per du mėnesius išduoda, oficialų nustatyta tvarka pateiktų paramos 
pareiškimų skaičiaus patvirtinimą, kuriame nurodytas remiančių asmenų skaičius pagal jų 
pilietybę. Atitinkamomis priemonėmis jos užtikrina, kad kiekvieną paramos pareiškimą tik 
kartą patvirtina viena iš valstybių narių ir kad bus veiksmingai išvengta pavojaus, kad įvairios 
valstybės narės ar įvairios institucijos kelis kartus patvirtins tą skaičių.

Trečiasis Europos piliečių iniciatyvos etapas – „Pateikimas.“
Trečiasis Europos piliečių iniciatyvos etapas prasideda nuo to, kad organizatoriai pateikia 
piliečių iniciatyvą Komisijai, ir baigiasi tuo, kad Komisija priima oficialų sprendimą dėl 
piliečių iniciatyvos pateikimo rezultato. Kaip ir piliečių iniciatyvos įregistravimo procedūros 
atveju, Komisija ir dabar turėtų būti įpareigota priimti sprendimą, o sprendimo turinį gali 
tikrinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ar Europos ombudsmenas.

Galimo procedūros organizavimo gairės: 

a) Europos piliečių iniciatyvą organizatoriai turi pateikti Komisijai. Pateikiant iniciatyvą 
reikia pridėti valstybių narių patvirtinimus dėl nustatyta tvarka pateiktų paramos pareiškimų 
skaičiaus. 
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b) Komisija tikrina, ar yra įvykdyti minimalūs paramos piliečių iniciatyvai reiškimo kriterijai. 
Per du mėnesius po piliečių iniciatyvos pateikimo Komisija privalo nuspręsti apie pateikimo 
rezultatus. Į šį sprendimą įtraukiama privaloma informacija apie minimalių kriterijų įvykdymą 
dėl paramos pareiškimų. Atsisakyti priimti pateikiamą iniciatyvą galima tik dėl teisinių 
priežasčių. 

c) Sprendimas yra skirtas ir individualiai organizatoriams, ir visuomenei. Apie jį 
informuojami organizatoriai ir jis paskelbiamas ES oficialiajame leidinyje. Europos 
Parlamentas, Taryba ir valstybės narės nedelsiant informuojamos apie sprendimą.

d) Sprendimą gali patikrinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir Europos ombudsmenas 
pagal atitinkamas Europos Sąjungos teisės nuostatas. Atitinkamai tos pačios nuostatos 
taikomos, jei Komisija tokio sprendimo nepriima. 

e) Komisija savo tinklalapyje pateikia viešai prieinamą visų sėkmingai pateiktų piliečių 
iniciatyvų sąrašą. 

Ketvirtasis Europos piliečių iniciatyvos etapas – „Nuomonės pareiškimas.“
Ketvirtąjį Europos piliečių iniciatyvos etapą sudaro laikotarpis, kurio metu Komisija 
objektyviai nagrinėja piliečių iniciatyvos reikalavimą. Jis baigiasi tuomet, kai Komisija 
oficialiai pareiškia nuomonę dėl piliečių iniciatyvos reikalavimo pateikti pasiūlymą dėl teisės 
akto.

Ketvirtasis etapas yra politiškai jautriausias visos procedūros momentas. Jame 
nusprendžiama, ar piliečiai Europos piliečių iniciatyvą faktiškai vertina kaip priemonę 
betarpiškai dalyvauti Europos teisėkūros procese ir taip yra motyvuojami toliau įnešti savo 
indėlį į Europos vienijimosi proceso kūrimą. Procedūra turi būti taip sutvarkyta taip, kad 
atitiktų šį siekį.

Žinoma, neginčytina, kad piliečių iniciatyva Komisijos per se neįpareigoja iš tiesų pateikti 
pasiūlymą dėl teisės akto ar net tam tikro turinio pasiūlymą. Tokių teisinių padarinių negalima 
nei išvesdinti iš Lisabonos sutarties nuostatų, nei jie atitiktų Europos konvento pageidautiną 
piliečių iniciatyvos sulyginimą su Europos Parlamento ir Tarybos teise prašyti Komisijos 
pateikti pasiūlymą dėl teisės akto. Tačiau piliečių iniciatyvos prašymas jokiu būdu neturėtų 
būti laikomas nesvarbesniu už vienos iš minėtų dviejų institucijų prašymą. Priešingai –
siekiant pašalinti bet kokią įmanomą abejonę, kad į piliečių iniciatyvą „nežiūrima rimtai“, 
šiame etape reikia kuo didesnio skaidrumo ir viešumo.

Todėl šiame etape turėtų būti vystomas tiesioginis piliečių iniciatyvos organizatorių ir 
Komisijos narių kolegijos dialogas, kuriame organizatoriams būtų suteikta teisė išsamiai 
pristatyti piliečių iniciatyvos reikalavimą.

Galimo procedūros organizavimo gairės: 

a) Sėkmingai pateikta piliečių iniciatyva įpareigoja Komisiją per tinkamą terminą išnagrinėti 
piliečių iniciatyvos reikalavimo turinį ir pareikšti oficialią nuomonę šiuo klausimu.
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b) Šioje procedūroje Komisijos narių kolegija išklauso piliečių iniciatyvos organizatorių ir 
suteikia jiems galimybę išsamiai pristatyti piliečių iniciatyvos reikalavimą. 

c) Komisija kolegialiai privalo nuspręsti, kokia bus jų nuomonė dėl piliečių iniciatyvos 
reikalavimo. Jei Komisija neketina pateikti pasiūlymo dėl teisės akto, ji informuoja apie tokio 
sprendimo priežastis.

c) Sprendimas yra skirtas ir individualiai organizatoriams, ir visuomenei. Apie jį 
informuojami organizatoriai ir jis paskelbiamas ES oficialiajame leidinyje. Europos 
Parlamentas, Taryba ir valstybės narės nedelsiant informuojamos apie sprendimą.

d) Jei Komisija nepriima tokio sprendimo, šią aplinkybę gali patikrinti Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas ir Europos ombudsmenas pagal atitinkamas Europos Sąjungos teisės 
nuostatas.
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