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II Procedūras jautājumi

4. punkts. Par Eiropas pilsoņu iniciatīvas procedūru

Eiropas pilsoņu iniciatīvas procedūru var iedalīt četros posmos:
 pilsoņu iniciatīvas paziņošana;

 parakstu vākšana pilsoņu iniciatīvas atbalstam;

 pilsoņu iniciatīvas iesniegšana, kā arī

 Komisijas nostāja attiecībā uz pilsoņu iniciatīvu.

Par Eiropas pilsoņu iniciatīvas pirmo posmu - „paziņošana“
Eiropas pilsoņu iniciatīvas pirmā posma sākumā iniciatīvas organizatori Komisijai paziņo par 
pilsoņu iniciatīvu, savukārt šā posma beigās Komisija pieņem oficiālu lēmumu par veiksmīgi 
paziņotu pilsoņu iniciatīvu. 

Nevalstiskās organizācijas norāda, ka pilsoņu iniciatīvas organizatoriem ir īpaši būtiski pēc 
iespējas agrīnā procedūras brīdī, īpaši pirms notiek parakstu vākšana, saņemt tiesisku drošību 
attiecībā uz noteiktās pilsoņu iniciatīvas pieņemamību. Šāda pieeja ir atbalstāma arī no 
demokrātiski politiskā viedokļa. 

Tādēļ ir ieteicams pilsoņu iniciatīvas procedūru veidot tā, lai attiecīgās pilsoņu iniciatīvas 
pieņemamība būtu saistoši pārbaudīta jau pirms parakstu vākšanas brīža. To varētu īstenot 
pilsoņu iniciatīvas paziņošanas posmā.

Institūcija, kas ir atbildīga par iniciatīvas paziņojuma pieņemšanu un izskatīšanu, ņemot vērā 
iedibināto praksi, var būt tikai Komisija. Pēc paziņojuma izskatīšanas Komisijai 
organizatoriem ir tiesiski saistoši jāapstiprina pilsoņu iniciatīvas pieņemamība. Pavisam cits 
jautājums, protams, ir iespēja šādu lēmumu juridiski pārbaudīt Eiropas Kopienu Tiesai un 
Eiropas Ombudam, kā arī politiski kontrolēt Komisijas rīcību, kas ir Eiropas Parlamenta 
kompetencē. 

Līdzšinējās diskusijās ir izskanējis viedoklis par to, ka uzdevums veikt iniciatīvas 
pieņemamības pārbaudi būtu jādeleģē citai institūcijai, kas nav Komisija. Kā piemērus minēja 
Eiropas Ombudu un Eiropas Parlamentu. Šāda regulējuma priekšrocības šķiet nepārprotamas -
jau sākumā varētu novērst iespaidu, ka Komisija var pati izlemt, vai tai paziņotu pilsoņu 
iniciatīvu drīkst īstenot vai nē.  

Tomēr šā ziņojuma sagatavotāja iesaka neiet šo ceļu. Pilsoņu iniciatīvas pieņemamība nav 
politiskā izdevīguma jautājums, bet gan tiesisks un tiesiski pilnībā pārbaudāms 
priekšnosacījums, lai lietiski izskatītu attiecīgajā iniciatīvā atspoguļoto jautājumu. Tādēļ 
Komisijas kā Līgumā paredzētās pilsoņu iniciatīvu adresātes pienākums katrā ziņā ir pirms 
iniciatīvā iekļautā jautājuma lietiskās izskatīšanas pārbaudīt tās pieņemamību, to darot vai nu 
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(kā ierosināts šeit) jau paziņojuma saņemšanas brīdī, vai arī pēc pilsoņu iniciatīvas 
iesniegšanas. Šādos apstākļos jebkādas citas (papildu) institūcijas iesaistīšana ar mērķi 
pārbaudīt iniciatīvas pieņemamību rezultātā būs kā no jauna radīts, papildu šķērslis pilsoņu 
iniciatīvas īstenošanai, jo šādā gadījumā ne tikai Komisija būtu jāpārliecina par pilsoņu 
iniciatīvas pieņemamību, bet gan arī vēl viena papildu institūcija.  

Katrā ziņā, pēc ziņojuma sagatavotājas domām, jebkuram atsevišķam lēmumam par pilsoņu 
iniciatīvas pieņemamību ir jābūt saistošam lēmumam, un šāds lēmums ir pakļaujams tiesas 
pārbaudei1. 

Pamatnostādnes attiecībā uz iespējamo procedūras veidošanu: 

a) Organizatori Eiropas pilsoņu iniciatīvu paziņo Komisijai. Paziņojumā kādā no Eiropas 
Savienības oficiālajām valodām norāda katra organizatora uzvārdu, dzimšanas datumu, 
valstspiederību un dzīvesvietas adresi, kā arī precīzu pilsoņu iniciatīvas formulējumu.  

b) Komisija pārbauda paziņotās pilsoņu iniciatīvas pieņemamību. Pilsoņu iniciatīva ir 
pieņemama tādā gadījumā, ja tā izpilda šādus četrus priekšnosacījumus:

 tajā ir Komisijai izteikts aicinājums iesniegt priekšlikumu par kāda Eiropas Savienības
tiesību akta izsludināšanu;

 līgumos, kas ir Savienības pamatā, Eiropas Savienībai ir deleģēta kompetence izsludināt 
šādu tiesību aktu;  

 līgumos, kas ir Savienības pamatā, Eiropas Komisijai ir deleģētas pilnvaras nākt klajā ar 
šāda tiesību akta priekšlikumu;  

 šāds tiesību akts nekādā citā ziņā nav nepārprotami nelikumīgs. 

Divu mēnešu laikā pēc pilsoņu iniciatīvas paziņošanas Komisija pieņem saistošu lēmumu par 
veiksmīgu iniciatīvas paziņošanu. Šajā lēmumā ir iekļauta saistoša atruna par pilsoņu 
iniciatīvas pieņemamību. Noraidīt iniciatīvas paziņojumu drīkst tikai tiesisku iemeslu dēļ.  

c) Lēmumu adresē gan individuāli organizatoriem, gan arī sabiedrībai. Par to informē 
organizatorus, kā arī publicē Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Parlamentu, Padomi un dalībvalstis 
obligāti informē par pieņemto lēmumu. 

d) Lēmums ir pakļauts pārbaudei, ko atbilstīgi attiecīgajiem Savienības tiesību noteikumiem 
īsteno Eiropas Kopienu Tiesa, kā arī Eiropas Ombuds. Tas pats atbilstīgi attiecas uz 
gadījumiem, ja Komisija nepieņem minēto lēmumu.  

                                               
1 Ja šādu lēmumu pieņemtu nevis Komisija, bet kāda cita institūcija, tad Komisija varētu tiesvedībā 
vērsties pret minēto lēmumu ar iebildi par tā spēkā neesamību. Noraidot iniciatīvas pieņemamību, šāda iespēja 
būtu arī organizatoriem. Atbildētāja lomā abos gadījumos būtu tā institūcija, kas ir pieņēmusi lēmumu par 
iniciatīvas pieņemamību. Šā iemesla dēļ procedūra, kurā lēmums ir Eiropas Ombuda vai Eiropas Parlamenta 
kompetencē, būtu saistīta ar tādu trūkumu, ka šīs institūcijas kļūtu par oficiāliem procedūras dalībniekiem gan 
iniciatīvas paziņošanas posmā, gan tiesā īstenotas pārbaudes laikā un tieši tādēļ vairs pašas nevarētu īstenot 
Komisijas rīcības tiesiskas pārbaudes orgāna vai politiskās kontroles orgāna funkcijas.
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e) Paziņojot pieņemto lēmumu, Komisija pilsoņu iniciatīvas organizatorus vienlaikus informē 
par jau uzsākto un plānoto likumdošanas procesu, kas ir saistīts ar konkrēto pilsoņu iniciatīvas 
jautājumu, kā arī par jau veiksmīgi paziņotām pilsoņu iniciatīvām, kas pilnībā vai daļēji skar 
minēto jautājumu. 

f) Komisija savā tīmekļa vietnē uztur publiski pieejamu sarakstu, kurā apkopotas visas 
veiksmīgi paziņotās pilsoņu iniciatīvas.  

g) Pilsoņu iniciatīvas organizatori iniciatīvu jebkurā brīdī var atsaukt. Šādā gadījumā 
iniciatīvu uzskata par nepaziņotu un to svītro no augšminētā Komisijas saraksta. 

Par Eiropas pilsoņu iniciatīvas otro posmu - „vākšana“
Eiropas pilsoņu iniciatīvas procedūras otrajā posmā vāc pilsoņu parakstus veiksmīgi paziņotas 
iniciatīvas atbalstam, kā arī dalībvalstis oficiāli apstiprina parakstu vākšanas rezultātu.  
Nevalstiskās organizācijas ir paudušas viedokli, ka parakstu vākšanas periodam būtu jānosaka 
noteikts laika ierobežojums. Kā atsauces punktu ievērojamā termiņa sākuma brīdim varētu 
noteikt brīdi, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par veiksmīgu iniciatīvas paziņošanu.  

Pēc šā ziņojuma sagatavotājas domām, procedūra būtu jāveido tā, lai tā pieļautu pēc iespējas 
vairāk iespēju, kā noris parakstu vākšana. Šajā klāstā katrā ziņā būtu jāiekļauj gan iespēja 
organizatoriem vākt parakstus „uz ielas”, gan arī, ciktāl ir izpildīti atbilstīgi tehniskie 
priekšnosacījumi, iespēja par atbalstu iniciatīvai paziņot globālajā tīmeklī. 

Šā procesa posma galvenā problēma ir savākto parakstu īstuma pārbaude. To nekādā ziņā 
nevar centralizēti īstenot Komisija. Šis uzdevums ir jāpilda dalībvalstīm. Tām ir jānodrošina, 
lai pilsoņu iniciatīvas organizatori, beidzoties parakstu vākšanas termiņam, saņemtu saistošu 
apstiprinājumu par iniciatīvas atbalstītāju skaitu, kurā ir atšifrēta arī to valstspiederība. 

Šā iemesla dēļ šķiet, ka nav ne nepieciešami, ne arī - attiecībā uz subsidaritātes principu –
pamatoti visā Eiropā ieviest vienotu atbalsta parakstu vākšanas procedūru. Pilsoņu iniciatīvas 
regulā būtu tikai jānosaka dalībvalstīm pienākums nacionālajās tiesībās ieviest efektīvu 
sistēmu, un šajā regulā būtu jāiekļauj tikai vispārējas norādes, kas vienādi ir jāievēro visām 
dalībvalstīm. Tostarp īpaši jāatzīmē dalībvalstu pienākums nosaukt tās iestādes, kas ir attiecīgi 
atbildīgas par parakstu īstuma pārbaudi.  

Pamatnostādnes attiecībā uz iespējamo procedūras veidošanu: 

a) Pilsoņu iniciatīvai ir nepieciešams noteikumiem atbilstīgi paziņots Savienības pilsoņu 
atbalsts, pie tam pilsoņu skaits nedrīkst būt mazāks par vienu miljonu un tiem ir jāpārstāv 
ievērojams dalībvalstu skaits. 

b) Dalībvalstis nacionālajās tiesībās paredz efektīvu procedūru Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
parakstu vākšanai un parakstu vākšanas procedūras rezultāta oficiālai apstiprināšanai. 

c) Paraksts par atbalstu ir noteikumiem atbilstīgs, ja tas ir izdarīts parakstu vākšanas termiņā, 
ievērojot atbilstīgos dalībvalsts un Eiropas Savienības tiesību aktus. Parakstu vākšanas 
termiņš ir viens gads. Tas sākas trešā mēneša pirmajā datumā pēc tam, kad ir pieņemts 
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lēmums par pilsoņu iniciatīvas paziņošanu. 

d) Jebkurš atbalsts ir izsakāms individuāli, parasti ar pašrocīgi veikta paraksta palīdzību 
(rakstveidā vai arī, ja pieejams, elektroniski). Atbalsta paziņojumā ir jānorāda vismaz 
atbalstītāja uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese un valstspiederība. Ja minētajai 
personai ir vairākas valstspiederības, tad tā pēc brīvas izvēles norāda tikai vienu no tām. 
Personu dati ir pakļauti datu aizsardzībai, kas ir jāņem vērā pilsoņu iniciatīvas organizatoriem.  

e) Atbalstu pilsoņu iniciatīvai drīkst izteikt tikai vienu reizi. Katrā atbalsta paziņojumā ir 
iekļauts īpašs atbalstošās personas zvērests par to, ka minētā persona savu atbalstu iepriekš 
nav paziņojusi saistībā ar šo pašu pilsoņu iniciatīvu. 

f) Jebkuru izteikto atbalstu var atsaukt līdz pilsoņu iniciatīvas parakstu vākšanas termiņa 
beigām. Līdz ar to sākotnēji iniciatīvas atbalstam izdarītais paraksts ir uzskatāms par 
neizdarītu jau no paša sākuma. Organizatoriem par minēto iespēju ir jāinformē katra atbalstu 
izsakošā persona. Katrā atbalsta paziņojumā ir jāiekļauj atsevišķs paziņojums, kurā atbalstošā 
persona apliecina, ka ir ieguvusi minēto informāciju. 

h) Katra atbalstu izteikusī persona no organizatoriem saņem atbalsta paziņojuma fotokopiju, 
tostarp arī sava zvēresta fotokopiju un paziņojuma par informētību par atbalsta atsaukšanas 
iespēju fotokopiju. 

i) Dalībvalstis pilsoņu iniciatīvas organizatoriem pēc tam, kad ir pārbaudīti savāktie paraksti, 
divu mēnešu laikā izsniedz oficiālu apstiprinājumu par noteikumiem atbilstīgi izdarīto 
parakstu skaitu, klasificējot tos pēc atbalstošo personu valstspiederības. Ar piemērotu 
pasākumu palīdzību dalībvalstis nodrošina, lai katru parakstu oficiāli apstiprinātu tikai vienu 
reizi un to darītu tikai viena dalībvalsts, tādā veidā efektīvi novēršot, ka dažādas dalībvalstis 
vai vienas dalībvalsts dažādas iestādes vienu atbalsta parakstu apstiprina vairākkārt. 

Par Eiropas pilsoņu iniciatīvas trešo posmu - „iesniegšana“
Eiropas pilsoņu iniciatīvas trešā posma sākumā iniciatīvas organizatori Komisijai iesniedz 
pilsoņu iniciatīvu, savukārt šā posma beigās Komisija pieņem oficiālu lēmumu par veiksmīgu 
pilsoņu iniciatīvas iesniegšanu. Analogi procedūrai, ko īsteno saistībā ar pilsoņu iniciatīvas 
paziņošanu, arī šajā procedūrā Komisijai ir jānosaka pienākums pieņemt lēmumu, un lēmums 
ir jāpakļauj iespējai tā saturu pārbaudīt Eiropas Kopienu Tiesai vai Eiropas Ombudam. 

Pamatnostādnes attiecībā uz iespējamo procedūras veidošanu: 

a) Organizatoriem Eiropas pilsoņu iniciatīva ir jāiesniedz Komisijā. Iniciatīvai ir jāpievieno 
dalībvalstu oficiāls apstiprinājums par noteikumiem atbilstīgi savāktu parakstu skaitu.  

b) Komisija pārbauda, vai ir izpildītas minimālās prasības attiecībā uz atbalstu pilsoņu 
iniciatīvai. Divu mēnešu laikā pēc pilsoņu iniciatīvas iesniegšanas Komisija pieņem saistošu 
lēmumu par veiksmīgi iesniegtu iniciatīvu. Šajā lēmumā ir iekļauta saistoša atruna par to, ka 
attiecībā uz savāktajiem parakstiem ir izpildītas minimālās prasības. Noraidīt iesniegto 
iniciatīvu drīkst tikai tiesisku iemeslu dēļ.  
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c) Lēmumu adresē gan individuāli organizatoriem, gan arī sabiedrībai. Par to informē 
organizatorus, kā arī publicē Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Parlamentu, Padomi un dalībvalstis 
obligāti informē par pieņemto lēmumu. 

d) Lēmums ir pakļauts pārbaudei, ko atbilstīgi attiecīgajiem Savienības tiesību noteikumiem 
īsteno Eiropas Kopienu Tiesa, kā arī Eiropas Ombuds. Tas pats atbilstīgi attiecas uz 
gadījumiem, ja Komisija nepieņem minēto lēmumu.  

f) Komisija savā tīmekļa vietnē uztur publiski pieejamu sarakstu, kurā apkopotas visas 
veiksmīgi iesniegtās pilsoņu iniciatīvas.  

Par Eiropas pilsoņu iniciatīvas ceturto posmu - „nostāja“
Eiropas pilsoņu iniciatīvas ceturto posmu veido laika periods, kad Komisija lietiski izskata 
pilsoņu iniciatīvā iekļauto jautājumu. Tas beidzas, Komisijai izsakot oficiālu nostāju attiecībā 
uz pilsoņu iniciatīvā iekļauto prasību nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu.  

Ceturtajā posmā atspoguļojas visas procedūras politiski visdelikātākais moments. Šajā posmā 
izšķiras, vai pilsoņi Eiropas pilsoņu iniciatīvu tiešām var uzskatīt par instrumentu, ar kura 
palīdzību tie var tieši iesaistīties Eiropas likumdošanas procesā, un līdz ar to var tikt motivēti 
arī turpmāk piedalīties Eiropas integrācijas procesa veidošanā. Veidojot iniciatīvas procedūru, 
ir jāņem vērā šī nozīme. 

Neapstrīdams katrā ziņā ir fakts, ka pilsoņu iniciatīvas dēļ Komisijai per se nerodas 
pienākums patiešām nākt klajā ar kāda tiesību akta priekšlikumu vai pat kāda noteikta satura 
priekšlikumu. Šādas tiesiskās sekas nevar atvasināt ne no Lisabonas Līguma noteikumiem, ne 
arī tas būtu saskaņā ar Eiropas Konstitūcijas jautājumu konventa izteikto vēlmi pilsoņu 
iniciatīvu pielīdzināt Eiropas Parlamenta un Padomes tiesībām lūgt Komisijai priekšlikumus. 
Tomēr nekādā ziņā attieksme pret prasību, kas izteikta pilsoņu iniciatīvā, nedrīkstētu būt 
nolaidīgāka nekā pret tādu prasību, ko izteicis kāds no augšminētajiem orgāniem. Tieši otrādi 
- lai pēc iespējas novērstu jebkādas šaubas, ka pilsoņu iniciatīvu „neuztver tik nopietni”, šajā 
posmā ir nepieciešama maksimāla pārredzamība un atklātība. 

Tādēļ šajā posmā starp pilsoņu iniciatīvas organizatoriem un Komisāru kolēģiju ir jāizveido 
tiešs dialogs, kurā organizatoriem ir tiesības izsmeļoši izklāstīt pilsoņu iniciatīvas jautājumus. 

Pamatnostādnes attiecībā uz iespējamo procedūras veidošanu:

a) Veiksmīgi iesniegta pilsoņu iniciatīva rada Komisijai pienākumu piemērotā laikā izskatīt 
iniciatīvā iekļauto jautājumu un publiski izteikt savu nostāju. 

b) Komisāru kolēģija uzklausa pilsoņu iniciatīvas organizatorus un dod tiem iespēju izsmeļoši 
izklāstīt pilsoņu iniciatīvas jautājumus.  

c) Komisija kā kolēģija pieņem saistošu nostāju attiecībā uz pilsoņu iniciatīvā norādīto 
prasību. Ja Komisija neplāno nākt klajā ar priekšlikumu, tad tā paziņo arī šāda lēmuma 
iemeslus. 

c) Lēmumu adresē gan individuāli organizatoriem, gan arī sabiedrībai. Par to informē 
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organizatorus, kā arī publicē Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Parlamentu, Padomi un dalībvalstis 
obligāti informē par pieņemto lēmumu. 

d) Ja Komisija nepieņem minēto lēmumu, tad šāda rīcība ir pakļauta pārbaudei, ko atbilstīgi 
attiecīgajiem Savienības tiesību noteikumiem īsteno Eiropas Kopienu Tiesa, kā arī Eiropas 
Ombuds. 
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