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III. Atskiri klausimai

5 str. „Reikšmingos valstybių narių dalies“ klausimas

Pagal ES sutarties 11 straipsnio 4 dalį (nauja redakcija), piliečių iniciatyvą remiantys Europos 
Sąjungos piliečiai turi būti reikšmingos valstybių narių dalies piliečiais. Tačiau 
nepaaiškinama, ką reiškia „reikšminga dalis“, todėl ją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 24 straipsnio 1 dalį turi nustatyti įstatymų leidėjas, kuriam siūlomas labai platus 
pasirinkimas: nuo 2 iki 26 valstybių narių. Teisiškai atmesti gali būti tik du kraštutiniai 
variantai, pagal kuriuos „reikšmingos dalies“ nesudaro tik arba viena valstybė narė, arba visos 
27 valstybės narės.

Tačiau apibrėžtis „reikšminga valstybių narių dalis“ turi būti aiškinama atsižvelgiant ir į kitas 
Sutarties nuostatas, kad būtų išvengta nesuderinamų vertinimų. Todėl, viena vertus, reikia 
atkreipti dėmesį į tai, kad vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos teisės sistemos principų yra 
draudimas diskriminuoti dėl pilietybės. Todėl Europos Sąjungos teisės taikymo srityje 
Europos Sąjungos piliečių pilietybė iš esmės neturi jokios reikšmės. Bet kokiai išimčiai reikia 
pagrįsto pateisinimo ir ši išimtis gali būti tik tokia, kokios reikia siekiant teisėto tikslo. Todėl 
savavališkas valstybių narių „reikšmingo“ skaičiaus nustatymas prieštarautų šiai nuostatai.

Reikalavimo, kad piliečių iniciatyvos rėmėjai būtų iš kelių skirtingų valstybių narių, teisėtas 
tikslas yra užtikrinti, kad jau pradinis Europos teisėkūros proceso etapas nebūtų nulemtas 
dalinių vienos valstybės narės interesų, o būtų pakankamai pagrįstas Europos bendros gerovės 
interesais. Todėl monopolis teikti pasiūlymus ir yra suteiktas Komisijai. 

Tačiau laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės srities teisės aktai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 76 straipsnį taip pat gali būti priimami ketvirtadalio valstybių narių 
iniciatyva. Taigi pačioje Sutartyje yra pateikiama nuoroda į valstybių narių skaičių, pagal 
kurią numanoma, kad tokiu būdu pakankamai atsižvelgiama į Europos bendros gerovės 
interesus. Įstatymų leidėjas, reguliuodamas Europos piliečių iniciatyvos struktūrą, neturėtų 
prieštarauti tokiam požiūriui.

Šiame kontekste taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
76 straipsnyje kalbama apie reikalingą susijusių valstybių narių skaičių tiesiogiai pateikiant 
teisėkūros projektą, o Europos piliečių iniciatyva yra „tik“ raginimas Komisijai pateikti tokį 
pasiūlymą. Todėl ji yra sietina su tokiu teisėkūros proceso etapu, kuris vyksta anksčiau už 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 76 straipsnyje nurodomus etapus. Taigi nustatoma 
„reikšminga valstybių narių dalis“ pagal ES sutarties 11 straipsnio 4 dalį (nauja redakcija) gali 
būti laikoma derama tik tokiu atveju, jei ji pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 76 
straipsnį yra mažesnė už ketvirtadalį visų valstybių narių.

Todėl, kalbant apie nustatymą, koks valstybių narių skaičius yra „reikšmingas“, kaip apibrėžta 
ES sutarties 11 straipsnio 4 dalyje (nauja redakcija), įstatymų leidėjui paliekama teisiškai ir 
politiškai pagrįsta laisvė rinktis nuo 2 iki 6 valstybių narių. Jei Europos Parlamentas norėtų, 
nustatydamas sąlygas ir procedūras, kurios taikomos Europos piliečių iniciatyvai, duoti aiškų 
politinį signalą, kad jis siekia pašalinti visas kliūtis, kurios nepagrįstai trukdytų pasinaudoti 



DT\747885LT.doc 3/4 PE414.327v01-00

LT

teise dalyvauti Europos piliečių iniciatyvoje, tai būtų prasminga ir proporcinga patvirtinti 
reikšminga valstybių narių dalimi keturias valstybes nares, kaip apibrėžta ES sutarties 11 
straipsnio 4 dalyje (nauja redakcija).

Žinoma, į reikalavimo tikslą, kad piliečių iniciatyvos rėmėjai turi būti reikšmingos valstybių 
narių dalies piliečiais, bus tinkamai atsižvelgta tik tuomet, jei jis bus susietas su reikalavimu 
nustatyti minimalų rėmėjų skaičių iš kiekvienos tų valstybių narių. Prasmingai susiorientuoti 
padeda ta pati ES sutarties 11 straipsnio 4 dalis, kurioje nustatomas reikalavimas, kad 
iniciatyvą turi remti 1 milijonas Europos Sąjungos piliečių ir sykiu daroma prielaida, kad 
1/500 gyventojų dalis traktuotina kaip pakankamai reprezentatyvi. Todėl ši prielaida turėtų 
būti taikoma ir nustatant atskirų valstybių narių piliečių reprezentatyvų skaičių.

6 str. Kitos sąlygos, taikomos piliečių iniciatyvai

Be „reikšmingos valstybių narių dalies“ apibrėžties išaiškinimo, reglamente taip pat turi būti 
pateiktos nuostatos dėl kitų sąlygų, taikomų Europos piliečių iniciatyvai. Viena vertus, kyla 
klausimas, ar asmens dalyvavimas piliečių iniciatyvoje turėtų būti siejamas su kitomis 
subjektyviomis sąlygomis, o ne tik su Europos Sąjungos pilietybe. Tokiu kriterijumi puikiai 
galėtų būti amžius. Tačiau Europos piliečių iniciatyva neturėtų apsiriboti tik suaugusiaisiais. 
Pranešėjos nuomone, į reglamentą galėtų būti įtraukta nuostata, pagal kurią visi Europos 
Sąjungos piliečiai nuo 14 metų galėtų dalyvauti Europos piliečių iniciatyvoje.

Kitas klausimas, į kurį turi būti atsakyta reglamente, yra tas, ar individualūs asmenys taip pat 
gali organizuoti piliečių iniciatyvą, o gal visada turi būti keli asmenys, ir jei taip, ar jie turi 
sudaryti tam tikrą organizaciją ir ar jie turi būti iš skirtingų valstybių narių.

7 str. Konstitucinės piliečių iniciatyvos problema

Nevyriausybinės organizacijos diskutuoja, ar ES sutarties 11 straipsnio 4 dalis (nauja 
redakcija) apima iš esmės ir konstitucines piliečių iniciatyvas, t. y. tokias iniciatyvas, kurios 
reikalauja keisti pačias Sutartis. Tačiau čia kyla abejonių teisės srityje. 

Piliečių iniciatyvą ir Sutarčių keitimą reglamentuojančios nuostatos „nedera“ tarpusavyje. 
Piliečių iniciatyvą pagal ES sutarties 11 straipsnio 4 dalį (nauja redakcija) sudaro 
reikalavimas, kad Komisija pateiktų pasiūlymą priimti Europos Sąjungos teisės aktą. 
Vadinasi, jos tikslas yra reikalauti priimti Europos Sąjungos teisės aktą, ir šiuo atveju 
Komisija turi teisę teikti pasiūlymus. Tačiau toks teisės aktas nėra numatytas jokiame 
daugiapakopės Sutarties keitimo procedūros pagal nustatytą tvarką etape. 

Todėl Sutartys keičiamos tik sudarius sutartį tarp valstybių narių (valstybių narių vyriausybės 
sudaro susitarimą, kurį ratifikuoja valstybės narės). Nors Komisija turi teisę teikti Tarybai 
„projektus dėl Sutarčių keitimo,“ tačiau Europos Sąjungos teisė labai griežtai skiria apibrėžtis 
„pasiūlymai“ ir „projektai“ arba „iniciatyvos“, todėl labai abejotina, ar toks „projektas“ gali 
būti laikomas „pasiūlymu“, kaip apibrėžta ES sutarties 11 straipsnio 4 dalyje (nauja 
redakcija). Dar problematiškiau atrodo traktuoti (valstybių narių sudaromas) sutartis dėl 
pakeitimų kaip Europos Sąjungos teisės aktus. 
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Taip pat problematiška remtis atskiru tarpiniu etapu Sutarties keitimo procedūros eigoje. 
Žinoma, Sutarties keitimo procedūroje pagal nustatytą tvarką Komisijos Tarybai pateiktus 
„projektus dėl Sutarčių keitimo“ Taryba persiunčia Europos Vadovų Tarybai. Europos 
Vadovų Taryba gali tuomet nuspręsti leisti (konstituciniam konventui arba, esant reikalui, tik 
tarpvyriausybinei konferencijai) patikrinti projektus ir šis sprendimas iš tiesų neginčijamai 
būtų Europos Sąjungos teisės aktas, kaip apibrėžta ES sutarties 11 straipsnio 4 dalyje (nauja 
redakcija). Tačiau atidžiau panagrinėjus Komisija šiuo atveju neturi teisės teikti pasiūlymų, 
nes jos „projektas“ (jei jis apskritai laikytinas „pasiūlymu“) sietinas su „Sutarčių keitimu“, o 
ne su sprendimu patikrinti projektus.

Tačiau nepaisant šio sudėtingo teisinio klausimo pranešėja neabejoja, kad konstitucinė 
Europos piliečių iniciatyva politiškai yra būtina. Būtent atsižvelgdamos į pastarųjų metų 
įvykius Europos institucijos turėtų priimti ir su Sutarčių pakeitimu susijusias piliečių idėjas 
bei pasiūlymus. 

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir Europos Parlamentas turės teisę teikti „projektus dėl Sutarčių 
keitimo“. Todėl, pranešėjos nuomone, turėtų būti ištirta galimybė, kaip ir piliečių iniciatyvos 
pagal ES sutarties 11 straipsnio 4 dalį (nauja redakcija) atveju, sykiu leisti organizuoti 
konstitucinę piliečių iniciatyvą, tačiau ji turėtų būti adresuota tiesiogiai Europos Parlamentui. 
Jai turėtų būti taikomos tos pačios sąlygos ir analogiškos procedūros, tik adresatas būtų ne 
Europos Komisija, o Europos Parlamentas.
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