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III Atsevišķi jautājumi

§ 5. Attiecībā uz jautājumu par „ievērojamu dalībvalstu skaitu”

Saskaņā ar Līguma par ES (jaunās redakcijas) 11. panta 4. punktu Eiropas Savienības 
pilsoņiem, kas ierosina pilsonisko iniciatīvu, jāpārstāv ievērojams dalībvalstu skaits. Tomēr
nav paskaidrots, ko nozīmē „ievērojams skaits”, tā vietā saskaņā ar Līguma par ES darbību 
24. panta 1. punktu skaits jānosaka likumdevējam, kam šajā situācijā ir patiesi plaša rīcības 
brīvība — no 2 līdz 26 dalībvalstīm. Tomēr abiem ekstrēmajiem variantiem, saskaņā ar 
kuriem ar „ievērojamu skaitu” būtu jāsaprot viena vienīga dalībvalsts vai visas 27 dalībvalstis, 
juridiski jābūt izslēgtiem.

Lai izvairītos no vērtējuma pretrunām, termins „ievērojams dalībvalstu skaits” tomēr 
jāizskaidro, pamatojoties uz citiem līguma noteikumiem. Turklāt ir jāievēro, ka viens no 
Eiropas Savienības tiesību sistēmas pamatprincipiem ir diskriminācijas aizliegums attiecībā 
uz valsts piederību. Tādējādi, piemērojot Eiropas Savienības tiesību normas, tās pilsoņu 
valstspiederībai nevajadzētu būt svarīgai. Katrai atkāpei no iepriekš minētā jābūt pamatotai ar 
pierādāmu apstiprinājumu, un tā jāpiemēro tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams leģitīma mērķa 
sasniegšanai. Pilnīgi patvaļīga „ievērojama” dalībvalstu skaita noteikšana būtu pretrunā ar 
iepriekš minēto.

Arī prasības leģitīmais mērķis, ka pilsoniskās iniciatīvas atbalstītājiem ir jāpārstāv vairākas
dalībvalstis, ir nodrošināt, lai Eiropas tiesību normu izstrādes procesa pamatā nebūtu vienas 
dalībvalsts atsevišķās intereses, bet gan Eiropas kopējā labklājība. Tādēļ Komisijai ir 
monopoltiesības šādu ierosinājumu izteikšanai.

Tomēr brīvības, tiesību akti drošības un tiesību jomā saskaņā ar Līguma par ES darbību 
76. pantu var tikt pieņemti arī, pamatojoties uz iniciatīvu, ko ir izteikusi viena ceturtā daļa 
dalībvalstu. Tādējādi pašā līgumā ir norāde uz dalībvalstu skaitu, kuram vajadzētu būt
pietiekamam, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas Eiropas vispārējās labklājības intereses. 
Likumdevējam noformējot Eiropas pilsoņu iniciatīvu, nevajadzētu nonākt pretrunā šim
vērtējumam.

Turklāt ir jāņem vērā, ka Līguma par ES darbību 76. pants nosaka nepieciešamo iesaistīto 
dalībvalstu skaitu tiešai likumdošanas iniciatīvas iesniegšanai, savukārt attiecībā uz Eiropas 
pilsonisko iniciatīvā ir iekļauts „tikai” lūgums Komisijai šāda priekšlikuma iesniegšanai.
Tādējādi tā skar likumdošanas procesa pakāpi, kas ir pakārtots tam, uz ko attiecas Līguma par 
ES darbību 76. pants. Var uzskatīt, ka jebkurš „ievērojams dalībvalstu skaits”, kuru nosaka 
saskaņā ar Līguma par ES (jaunās redakcijas) 11. panta 4. punktu un kurš nav mazāks par 
vienu ceturto daļu dalībvalstu, nav pretrunā Līguma par ES darbību 76. punktam.

Līdz ar to likumdevējam attiecībā uz „ievērojama” dalībvalstu skaita noteikšanu Līguma par 
ES (jaunās redakcijas) 11. panta 4. panta izpratnē atliek tiesiski un politiski nepretrunīgs 
diapazons no 2 līdz 6 dalībvalstīm. Ja Eiropas Parlaments, nosakot noteikumus un metodes
attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu, vēlētos sniegt nepārprotamu politisku signālu, 
pateicoties kam ir iespēja izvairīties no visa, kas nevajadzīgi apgrūtinātu tiesības piedalīties 



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

                             Ārējais tulkojums LV

Eiropas pilsoņu iniciatīvas īstenošanā, tad 4 dalībvalstu kā ievērojama dalībvalstu skaita 
noteikšana Līguma par ES (jaunās redakcijas) 11. panta 4. punkta izpratnē ir uzskatāma par 
saprātīgu un piemērotu. 

Protams, jāņem vērā prasības mērķis par to, ka pilsoniskās iniciatīvas dalībnieki var pārstāvēt 
ievērojamu dalībvalstu skaitu tikai tad, ja tas vienlaicīgi atbilst prasībai par minimālo 
atbalstītāju skaitu no katras šīs dalībvalsts. Par to ir informācija Līguma par ES 11.panta 
4. punktā, kurā noteiktā prasība par 1 miljona Savienības pilsoņu piedalīšanos vienlaikus ir 
apstiprinājums tam, ka 1/500 no iedzīvotājiem ir uzskatāma par pietiekami reprezentatīvu. 
Tādēļ šī prasība būtu jāattiecina arī attiecībā uz atsevišķu dalībvalstu reprezentativitāti.

§ 6. Par citiem noteikumiem, kas attiecas uz pilsonisko iniciatīvu

Papildus definīcijai par „ievērojamu dalībvalstu skaitu” direktīvā jābūt arī skaidrojumiem par
citiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Uzreiz rodas jautājums, vai 
indivīdam, kurš vēlas iesaistīties pilsoniskajā iniciatīvā, ir jābūt ne vien Eiropas Savienības 
pilsonim, bet jāievēro arī citi subjektīvi priekšnoteikumi. Jo īpaši tas varētu attiekties uz 
kritēriju par personas vecumu. Eiropas pilsoņu iniciatīvai tomēr nevajadzētu būt tikai 
pieaugušo priekštiesībai. Pēc referentes domām, direktīvā varētu  iekļaut noteikumu, ka visi 
Savienības pilsoņi, kas sasnieguši 14 gadu vecumu, var piedalīties Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
īstenošanā.

Nākamais jautājums, uz kuru ir jāatbild direktīvā,— vai pilsonisko iniciatīvu var organizēt 
tikai viena persona, vai arī tām ir jābūt vairākām personām, un, ja nepieciešams iesaistīties 
vairākām personām, vai tām ir jāveido noteikta organizācijas forma un vai tām jāpārstāv
dažādas dalībvalstis.

§ 7. Attiecībā uz konstitucionālo pilsoniskās iniciatīvas problēmu

Nevalstiskās organizācijas diskutē par to, vai Līguma par ES (jaunās versijas) 11. panta 
4. punkts pamatā ietver arī konstitucionālās pilsoniskās iniciatīvas, piemēram, tādas 
iniciatīvas, kas ir vērstas uz līgumu izmaiņām. Tas uzreiz seko tiesiskas pārdomas.

Noteikumi, kas attiecas uz pilsonisko iniciatīvu un līguma izmaiņām atšķiras, proti, „nesader”
kopā. Pilsoniskā iniciatīva saskaņā ar Līguma par ES (jaunās redakcijas) 11. panta 4. punktu
satur lūgumu komisijai iesniegt priekšlikumu Eiropas Savienībai tiesību akta izdošanai. Tātad 
tās rezultātā tiek izdots Eiropas Savienības tiesību akts, attiecībā uz kuru Komisijai ir 
priekšlikuma tiesības. Pretēji tam šāds tiesību akts nekur nav paredzēts vispārējā 
vairākpakāpju  līguma izmaiņu procesā.

Tādējādi līgumu izmaiņas pamatā notiek, noslēdzot līgumu starp dalībvalstīm (dalībvalstu 
valdību pārstāvjiem noslēdzot vienošanos, ko ratificē dalībvalstis). Komisijai gan ir tiesības 
iesniegt Padomei „Līgumu izmaiņu uzmetumus”. Eiropas Savienības tiesībās tomēr ļoti 
stingri terminoloģiski tiek nošķirts „Priekšlikumus” no vienas puses un „Uzmetumus” vai 
„Iniciatīvas” no otras puses, tāpēc nav skaidrs, vai šāds „Uzmetums” varētu tikt uzskatīts par 
„Priekšlikumu” Līguma par ES (jaunās redakcijas) 11. panta 4. punkta izpratnē. Vēl 
sarežģītāk ir uztvert dalībvalstu starpā noslēdzamos izmaiņu līgumus par Eiropas Savienības 
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tiesību aktiem.

Tikpat problemātiska ir atgriešanās uz starpposmu līguma izmaiņu procesā. Tādā veidā 
saskaņā ar vispārējo līguma izmaiņu procesu komisijas iesniegtie „Uzmetumi līgumu 
izmaiņām” Padomei tiek iesniegti tālāk Eiropas Padomei. Pamatojoties uz to, Eiropas Padome 
var nolemt likt uzmetumus pārbaudīt Satversmes sapulcē vai nepieciešamības gadījumā 
organizēt valdības konferenci, un šāds lēmums tad patiesi neapstrīdami veidotu Eiropas 
Savienības tiesību aktu Līguma par ES (jaunās redakcijas) 11. panta 4. punkta izpratnē. 
Precīzāk, Komisijai attiecībā uz to nav ierosinājuma tiesību, jo tās „Uzmetums” (ja tas vispār 
tiek uztverts kā „Priekšlikums”) attiecas uz „Līgumu izmaiņu” un nevis uz lēmumu par 
uzmetumu pārbaudi.

Kaut arī šis jautājums ir juridiski sarežģīts, referente nešaubās par Eiropas konstitucionālās 
pilsoniskās iniciatīvas politisko nepieciešamību. Tieši atskatoties uz pēdējo gadu attīstību, 
būtu apsveicamas pilsoņu idejas un priekšlikumi Eiropas Institūcijām arī attiecībā uz līgumu 
revīziju.

Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, arī Eiropas Parlaments iegūst tiesības iesniegt 
„Uzmetumus izmaiņu veikšanai līgumos”. Pēc referentes domām, tādēļ būtu jāpārbauda 
iespēja analogi pilsoņu iniciatīvai saskaņā ar Līguma par ES (jaunās redakcijas) 11. panta 
4. punktu pieļaut konstitucionālas pilsoniskās iniciatīvas īstenošanu, kuru adresē tieši Eiropas 
Parlamentam. Tai varētu piemērot tos pašus noteikumus un analogas procedūras, tikai 
adresāts Eiropas Komisijas vietā būtu Eiropas Parlaments.
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