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Godātie lasītāji!

No 2012. gada aprīļa, kad stāsies spēkā Eiropas pilsoņu iniciatīva, Eiropas pilsoņiem būs jaunas tiesības, kas 
tiem pavērs plašākas iespējas līdzdalībai ES lietās. No tā brīža pilsoņi varēs paust savas prasības jaunā, līdz 
šim nepieredzētā veidā. Savācot Eiropā vienu miljonu parakstu, var pieprasīt Eiropas Komisijai ierosināt 
jaunu ES tiesību akta priekšlikumu vai veikt izmaiņas tiesību aktā. Tādējādi pilsoņi var izvirzīt jautājumu ES 
darba kārtībā un kļūt par aktīviem dalībniekiem Eiropas arēnā.

Daļai pilsoņu jau ir līdzīgas tiesības savas pilsētas, reģiona vai pat valsts līmenī, taču šī būs pirmā reize, 
kad šādu mehānismu pielietos starptautiskā mērogā. Tomēr viena miljona parakstu savākšana no 27 
dalībvalstīs dzīvojošiem un dažādās valodās runājošiem 500 miljoniem eiropiešu nebūs viegls uzdevums. 
Tas prasīs daudz pūliņu, ciešu apņēmību un sadarbību ar līdzīgi domājošiem pilsoņiem visā Eiropā. 

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir sniegt jums ieskatu, kā iesaistīties. Tajā deviņos soļos izskaidrots, kas un kurā 
posmā jādara Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizētājiem, kādi ir šķēršļi un procedūras, sākot no sākotnējās 
idejas un reģistrācijas līdz parakstu vākšanai un, cerams, jūsu viena miljona parakstu iesniegšanai Eiropas 
Komisijai.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja jau kopš Eiropas projekta pirmsākuma ir aizstāvējusi 
pilsoniskās sabiedrības viedokli un pilsoņu tiesības piedalīties. Mēs vienmēr esam atbalstījuši pilsoņu 
iniciatīvas ideju un iestājušies par vienkāršiem, saprotamiem noteikumiem. Mēs ticam, ka ieinteresēti un 
darboties griboši pilsoņi var izmainīt pasauli.

Mēs vēlamies, lai pilsoņi plaši izmantotu savas jaunās tiesības iesaistīties Eiropas lietās, kas ietekmē viņu 
ikdienas dzīvi, un ieviestu izmaiņas ES darba kārtībā. Mēs ceram, ka šī rokasgrāmata jums palīdzēs to veikt. 
Vēlam veiksmi!

Staffan Nilsson Anne-Marie Sigmund
 EESK priekšsēdētājs Ziņotāja par pilsoņu iniciatīvu
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Līdzdalība un pārstāvība: modernas demokrātijas divas šķautnes

Demokrātija — tautas vara — var izpausties dažādos veidos. Mūsdienīgā pārstāvības demokrātijā, 
kāda ir Eiropas Savienība, piedalīties darba kārtības veidošanā un lēmumu pieņemšanā iespējams 

gan tieši, gan netieši. Pārstāvības demokrātija izpaužas kā ievēlētas iestādes, piemēram, Eiropas 
Parlaments, savukārt līdzdalības demokrātija tagad ir nostiprināta ES līgumos, kuros ietverti tādi jauni 
instrumenti kā Eiropas pilsoņu iniciatīva. Svarīgi ir uzsvērt, ka mūsdienīgā demokrātijā līdzdalības 
demokrātija neaizstāj un nevar aizstāt pārstāvības demokrātiju: gan tiešie, gan netieši demokrātijas 
darbības kanāli papildina viens otru vietējā, reģionālajā, valstu un starptautiskajā līmenī.

EESK — svarīgs centrs līdzdalības demokrātijai starptautiskā līmenī

Kopš Eiropas integrācijas procesa sākuma 50. gados Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 
(EESK) ir bijusi tilts, kas vieno pilsoniskās sabiedrības organizācijas un ES iestādes. Jau ilgi pirms 

līdzdalības demokrātijas oficiālas iekļaušanas Līgumā par Eiropas Savienību Komiteja ir darbojusies 
kā Eiropas līdzdalības demokrātijas forums — aicinājusi pilsoņus un viņu pārstāvības organizācijas 
visā kontinentā paust viedokli par lēmumiem, kas ietekmē viņu dzīvi. 

Būdama partijām nepiesaistīta ES iestāžu konsultatīva struktūra, Komitejai ir bijusi nozīmīga loma 
pilsoniskās sabiedrības viedokļu paušanā un tā ir ietekmējusi ES tiesību aktus. EESK veido 344 locekļi 
no 27 ES dalībvalstīm, kuri pārstāv plašu sociālo un ekonomikas, profesionālo, pilsonisko un kultūras 
organizāciju loku.

Lisabonas līgums: jauna iespēja

Bija jāpaiet pusgadsimtam kopš Eiropas integrācijas sākuma, lai Eiropas iedzīvotāji iegūtu tiešu 
piekļuvi demokrātijai starptautiskā līmenī. Līguma par Eiropas Savienību 11. pants ietver 

radikālu jauninājumu — ieviesti četri svarīgi instrumenti dalībai starptautiskā līmenī: informēšana, 
apspriešanās, dialogs un jautājumu izvirzīšana darba kārtībā ir svarīgas koncepcijas, kas paver 
daudzas jaunas iespējas. 

Pilsoņiem un pārstāvju apvienībām jādod iespēja paust viedokļus un apmainīties ar tiem par ikvienu 
ES lēmumu un pasākumu. Turklāt “pilsoniskā dialoga” jēdziens ir nostiprināts līgumā, nosakot, ka 
visām iestādēm jāuztur atklāts, pārredzams un regulārs dialogs ar pilsonisko sabiedrību. Konkrēti, 
Komisijai arī jāveic plašas konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu Savienības darbību 
saskaņotību un pārredzamību. Visbeidzot, ar Līguma 11. pantu ieviestas pilsoņu iniciatīvas tiesības.

EESK ieņem svarīgu vietu visos šajos procesos, jo tā ir tilts, kas vieno pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas un ES iestādes — kā tas noteikts līgumos, Komiteja darbojas kā apspriešanās un 
informēšanas forums un kā vieta, kurā tās var paust savu viedokli.

Veidojot  
Eiropas mēroga 

līdzdalības 
demokrātiju
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Jaunais starptautiskais darba kārtības veidošanas instruments

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir svarīgs punkts Lisabonas līguma nodaļā par līdzdalības demokrātiju. 
Jaunais instruments dod tiesības vienam miljonam ES pilsoņu no vismaz septiņām valstīm 

pieprasīt Komisijai iesniegt priekšlikumu par jaunu ES tiesību aktu. Eiropas pilsoņu iniciatīvai ir darba 
kārtību veidojoša funkcija; pilsoņi var konstatēt problēmu un aicināt rīkoties. Tāpēc Eiropas pilsoņu 
iniciatīva nav petīcija (kas Eiropas Savienībā jau pastāv gan personām, gan grupām), un tā nav 
arī instruments, ar kuru pilsoņi var tieši pieņemt lēmumus ES līmenī, kā tas iespējams, piemēram, 
referendumā. 

Eiropas pilsoņu iniciatīvu bieži uzskata par līdzvērtīgu Parlamenta un Padomes tiesībām pieprasīt 
Komisijai iesniegt priekšlikumu par jaunu ES tiesību aktu. Komisijai tad ir nopietni jāapsver, vai ir 
jāveic kādi pasākumi un, ja jāveic, tad kādi, un tas jāpamato. Īsumā, Eiropas pilsoņu iniciatīva — 
tās starptautisko un darba kārtību veidojošo iezīmju dēļ — ir unikāls instruments pilsoņu iesaistei 
modernā demokrātijā. Tā paver iespējas gan veidot pilsoņu savstarpējo dialogu Eiropas mērogā, 
gan pilsoņiem paust savu viedokli iestādēm. Pirmo Eiropas pilsoņu iniciatīvu Eiropas Komisijā var 
reģistrēt 2012. gada 1. aprīlī. 

Pilsoņi jau var iesniegt petīciju Eiropas Parlamentam (www.europarl.europa.eu/parliament/public/
staticDisplay.do?language=LV&id=49), kā arī par pieļautām kļūdām pārvaldē iesniegt sūdzību 
Eiropas ombudam (www.ombudsman.europa.eu/lv/home.faces).

Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punkts

Savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks par vienu miljonu un kas pārstāv ievērojamu dalībvalstu 
skaitu, var izrādīt iniciatīvu un aicināt Eiropas Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu 
priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības 
tiesību akts.

Rokasgrāmata  
par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu
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Sākotnējie posmi

Pirms sākt pilsoņu iniciatīvu, jākonstatē, ka Eiropā ir problēma, kuru vajadzētu risināt Eiropas 
Savienības līmenī. 

Jau šajā sākotnējā posmā svarīgi ir apsvērt procedūras un visu procesa gaitu, lai izlemtu, vai Eiropas 
pilsoņu iniciatīva ir vispiemērotākais instruments. Iespējams, ka šajā gadījumā ir cits, vienkāršāks 
veids, kā pilsoņiem sazināties ar ES iestādēm, piemēram, personīgi kontakti ar Eiropas Parlamenta 
deputātiem vai iestādēm, lobēšana vai parasta petīcija.

Eiropas pilsoņu iniciatīva gan ir visspēcīgākais, bet arī vissarežģītākais un laikietilpīgākais veids, kā 
paust savu viedokli Eiropas Savienībai. 

Izšķirīgā sagatavošanas fāze

Pirms sagatavot un reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, organizētājiem vajadzētu savākt ievērojamu 
informācijas daudzumu. Līdzko iniciatīva ir oficiāli reģistrēta un publicēta, sāks skaitīt tai atvēlēto 

laiku.

Tāpēc vajadzīgs laiks, lai iegūtu un apkopotu visu iespējamo informāciju par pašu procedūru un 
izvēlēto jautājumu: 

• vai par šo jautājumu ir pieņemti ES tiesību akti? 
• pamatojoties uz kādu Līguma pantu priekšlikumu iesniegt?
• vai šis jautājums ietilpst ES kompetencē? 

Tāpēc vispirms jāapsver, vai priekšlikums atbilst pieņemšanas nosacījumiem, t.i., tam jābūt par 
tematu, kas ietilpst Komisijas kompetencē un tas nedrīkst būt pretrunā Regulas par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu prasībām, piemēram, tam jābūt saskaņā ar Pamattiesību hartu.

Tā kā iniciatīva būs sekmīga vienīgi tad, ja spēs pārliecināt vismaz vienu miljonu ES pilsoņu no vismaz 
septiņām dalībvalstīm, pirms reģistrācijas jāsagatavo arī darbotiesspējīga komunikācijas stratēģija. 
Jau šajā agrīnajā posmā būs ļoti svarīgi sazināties ar potenciālajiem partneriem citās dalībvalstīs un 
sākt veidot sadarbības tīklu ar cilvēkiem, kas vēlas iesaistīties un līdzdarboties. Īsāk sakot, viss, kas 
būs padarīts līdz reģistrācijai, ietaupīs laiku īstajam iniciatīvas organizēšanas darbam tās oficiālajā 
norises laikā.

Padomājiet arī par to, ka pilsoņu iniciatīvas organizēšanai būs vajadzīgi resursi un finanses. Lai arī 
daļu darba var veikt brīvprātīgie, organizētājiem droši vien būs vajadzīgi sponsori un atbalstītāji. Ir 
ļoti svarīgi sekot līdzi finanšu atbalstam, jo informācija par to būs jāiesniedz reģistrējoties.

Soli pa solim: 
rokasgrāmata sekmīgai  
Eiropas pilsoņu iniciatīvai
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Septiņi cilvēki, septiņas valstis, simts rakstzīmju

Pēc sākotnējo sagatavošanas darbu pabeigšanas ir pienācis laiks izveidot Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
pamatus. Tas ietver “iniciatīvas komitejas” izveidi (tā saucamie “organizatori”), kuras sastāvā jābūt 

vismaz septiņām personām no vismaz septiņām dažādām ES dalībvalstīm. No organizētāju vidus 
jāizvēlas galvenā kontaktpersona un tās vietnieks. 

Šis ir īstais brīdis uzrakstīt un noprecizēt iniciatīvas tekstu, kam jāatbilst oficiālajās veidlapās 
minētajiem formālajiem kritērijiem. Iniciatīvas nosaukums nedrīkst būt garāks par simts zīmēm, 
priekšlikuma apraksts — par divsimt zīmēm un paskaidrojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
mērķiem — par piecsimt zīmēm.

Visbeidzot, organizētājiem jāsniedz informācija par finansējumu un atbalstītājiem. Šī informācija 
būs jāatjaunina procesa gaitā Komisijas izveidotajā Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē (skatīt 
zemāk).

Pirmais kontrolpostenis: reģistrācija

Oficiālā Eiropas pilsoņu iniciatīvas reģistrācija Eiropas Komisijā ir ļoti skaidra un vienkārša. 
Komisija ir izveidojusi tīmekļa vietni (kas saucas “reģistrs”), kurā, aizpildot prasīto informāciju, 

varēs tiešsaistē iesniegt Eiropas pilsoņu iniciatīvas. Tad tiks sniegta pirmā oficiālā atbilde — Komisijas 
apstiprinājums par reģistrāciju.

Izmantojot savu reģistrā izveidoto kontu, rīkotāji var gan sazināties ar Komisiju par jebkuriem 
jautājumiem, gan izveidot attiecīgās parakstu vākšanas veidlapas, augšupielādēt tulkojumus, 
aktualizēt informāciju par finansējumu un iesniegt parakstus. Organizētājiem tas arī kalpo par 
kontaktpunktu ar Komisiju jautājumu un problēmu gadījumā.

Tad būs pienākusi Komisijas kārta pārbaudīt ierosinātās Eiropas pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību. 
Tādējādi tiks izveidots sākotnējais dialogs un kanāls saziņai starp abām pusēm. 

Divu mēnešu laikā pēc iesniegšanas organizētāji saņems oficiālu Komisijas atbildi. Vai nu iniciatīvu 
oficiāli reģistrēs un publicēs tīmekļa vietnē, kas nozīmēs parakstu vākšanas perioda sākumu, vai 
iniciatīvu noraidīs juridisku apsvērumu dēļ. Tas varētu gadīties, piemēram, ja Komisija uzskatītu, ka 
attiecīgais jautājums neietilpst tās kompetencē, jo tā ir joma, kas attiecas vienīgi uz dalībvalstīm, vai 
arī, ja Komisija uzskatītu, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva ir pretrunā Pamattiesību hartai.

Noraidījuma gadījumā organizētāji, protams, būs tiesīgi pārsūdzēt šādu lēmumu, piemēram, 
sazinoties ar Eiropas ombudu vai lūdzot lēmumu pārskatīt Eiropas Savienības Tiesā.

Svarīgi ir zināt, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvu drīkst reģistrēt jebkurā no 23 ES oficiālajām valodām, bet 
organizētājiem būs jānodrošina teksts citās izvēlētajās valodās, un ka parakstus drīkst vākt vienīgi 
uz reģistrētajām veidlapām. Pēc sākotnējās reģistrācijas organizētāji varēs augšupielādēt ierosinātās 
iniciatīvas papildu valodu versijas. Viņi paši ir atbildīgi par tulkojumiem, bet Komisija pārbaudīs, vai 
tie atbilst Eiropas pilsoņu iniciatīvas oriģinālversijai. 

Sagatavošanās parakstu vākšanai

Ieteicams gatavoties parakstu vākšanai vēl pirms Eiropas pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas. Parakstus un 
paziņojumus par atbalstu var vākt divējādi: vai nu tradicionālajā veidā uz papīra (tad nepieciešams 

ar roku rakstīts paraksts), vai arī elektroniski (tad pietiek ar personīgās identifikācijas informācijas 
norādīšanu). 

Lai atbalstu vāktu elektroniski, ir izveidots pavisam jauns tiesiskais regulējums un elektroniskā 
sistēma. Parakstu vākšanai tiešsaistē Komisija nodrošina atklātā pirmkoda programmatūru, kas 
organizētājiem ir pieejama bez maksas. Protams, viņi, ja vēlas, drīkst izstrādāt arī paši savu sistēmu. 

Abos gadījumos organizētājiem tiešsaistes sistēma jāapstiprina tās dalībvalsts kompetentajā 
iestādē, kurā datus uzglabās. Kompetentā iestāde pārbaudīs, vai tā atbilst visiem tehniskajiem 
rādītājiem un datu aizsardzības prasībām. Visas dalībvalstis ir paziņojušas iestādi, kura būs atbildīga 
par tiešsaistes sistēmas sertifikāciju. Pārbaude jāveic mēneša laikā. Sertifikāciju var veikt gan pirms, 
gan pēc iniciatīvas reģistrācijas Komisijā.
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Sagatavošanas laiks: 
- problēmas noteikšana, 
- ideja par risinājumu, 
- ES mēroga jautājums, 
- faktu apkopošana par tematu, 
- iniciatīvas komitejas izveide, 
- Eiropas pilsoņu iniciatīvas procedūras izvērtēšana

Reģistrācija tiešsaistē

Komisija uzsāk sākotnējo pārbaudi  
(maksimālais termiņš 2 mēneši)

1. diena
Manuālo parakstu vākšanas

sākums: maksimālais
termiņš 12 mēneši

Pēc tiešsaistes sistēmas
sertifikācijas var sākties

parakstu vākšana tiešsaistē

12. mēnesis
Savākto parakstu
iesniegšana dalībvalstīm
apstiprināšanai

15. mēnesis
Organizētāji iesniedz
Komisijai pārbaudītus
paziņojumus par atbalstu

15. mēnesis
Izvērtēšana Komisijā un
lēmuma sagatavošana: 
maksimālais termiņš
3 mēneši

Uzklausīšanas rīkošana
Eiropas Parlamentā

12. mēnesis
Dalībvalstis pārbauda
parakstus: maksimālais 
termiņš 3 mēneši

18. mēnesis
Oficiāls Komisijas lēmums
par turpmāko darbību: 
tiesību akta priekšlikuma izstrādi
(vai neizstrādāšanu)

Ja Komisija iesniedz tiesību
akta priekšlikumu:

sākas parastā
likumdošanas procedūra

ar Parlamenta un Padomes iesaisti

1. diena
Komisijas lēmums par
reģistrāciju un publicēšana
tīmekļa vietnē

Sagatavošanās Parakstu vākšana Pārbaude Izvērtēšana Turpmākais darbs

Tiešsaistes sistēmas
sertifikācija dalībvalstī:
maksimālais termiņš
1 mēnesis

Pārskats par Eiropas pilsoņu iniciatīvu
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Parakstu vākšana

Parakstu vākšana ietvers daudz vairāk par atbilstību normatīvajām un tehniskajām prasībām. 
Citstarp organizētāji būs atbildīgi par papīra un tiešsaistes veidlapu izplatīšanu un savākšanu, un 

to rūpīgu uzskaiti.

Pievērsiet uzmanību tam, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvu drīkst parakstīt vienīgi ES dalībvalstu pilsoņi, 
kuri ir tiesīgi balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Likumīgi pastāvīgie iedzīvotāji, kas nav ES 
dalībvalstu pilsoņi, nav tiesīgi to parakstīt.

Organizatoriem un parakstītājiem būs jānodrošina, ka katrā dalībvalstī tiek izmantota pareizā 
veidlapa, jo dažas dalībvalstis prasa daudz plašāku informāciju par katru paziņojumu par atbalstu. 
Tas vajadzīgs, lai tās vēlāk varētu pārbaudīt parakstus. Dažas dalībvalstis neprasa nekādus personas 
identifikācijas numurus, savukārt citas prasa norādīt personas kodu vai ID kartes numuru vai citus 
personas identifikācijas datus, piemēram, pases, uzturēšanās atļaujas vai autovadītāja apliecības 
numuru, vai pat vecāku vārdu un dzimšanas vietu. Tas, kāda informācija jānorāda kurā dalībvalstī, 
atrodams regulā. 

Regulā noteikts, cik daudz parakstu jāsavāc katrā dalībvalstī, lai izpildītu prasību par vismaz septiņām 
valstīm. Parakstu skaits aprēķināts attiecīgi Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, tādējādi nedaudz 
atvieglojot parakstu vākšanu "lielajās dalībvalstīs" un prasot proporcionāli vairāk parakstu "mazajās" 
dalībvalstīs. Attiecīgos gadījumos šos skaitļus pielāgos, lai atspoguļotu izmaiņas Eiropas Parlamenta 
sastāvā. 

Pieredze ar iniciatīvu organizēšanu valstu un reģionālajā līmenī ir parādījusi, ka pārvaldes iestāžu 
veiktajā pārbaudē ne visi paraksti tiek atzīti par derīgiem. Tāpēc organizatoriem ieteicams savākt 
vismaz par 10–20% vairāk parakstu nekā prasīts, lai būtu “drošības buferis” un nebūtu tā, ka līdz 
vienam miljonam pietrūkst tikai daži paraksti.

Minimālais parakstītāju skaits katrā dalībvalstī
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Darbs turpinās

Ja Komisija, pamatojoties uz iniciatīvu, pieņem lēmumu sagatavot oficiālu tiesību akta priekšlikumu, 
organizētāji varētu būt ieinteresēti turpināt savu darbu, tikai šoreiz — sekot līdzi likumdošanas 

procesam. Pat ja Komisija pamato, ka ierosinātais tiesību akts nav nepieciešams vai vēlams, Eiropas 
pilsoņu iniciatīvas organizētāji, iespējams, vēlēsies paust savu viedokli par to vai pat nākt klajā ar 
jaunām darbībām vai iniciatīvām.

Neatkarīgi no rezultāta ieteicams visām iesaistītajām personām apkopot secinājumus par padarīto 
darbu, gan pienācīgi dokumentējot, gan izvērtējot paveikto. Tādējādi ikviens varēs gūt vērtīgas un 
nākotnē noderīgas atziņas no šā daudzgadu procesa. 

Otrais kontrolpostenis: parakstu pārbaude

365 dienas pēc iniciatīvas publicēšanas Komisijas reģistrā būs pienācis laiks savāktos parakstus un 
paziņojumus par atbalstu iesniegt attiecīgo dalībvalstu iestādēm. Dānijas pilsoņu paraksti būs 

jānosūta uz Kopenhāgenu, bet Kipras — uz Nikosiju. Paraksti uz papīra un elektroniski apkopotie 
paziņojumi par atbalstu būs jāiesniedz atsevišķi.

Dalībvalstu kompetentajām iestādēm būs trīs mēneši laika pārbaudīt iesniegto paziņojumu 
derīgumu. Tām ir tiesības izvēlēties, kā veikt pārbaudi — izlases veidā vai pilnā apjomā. Visbeidzot 
būs svarīgi izpildīt divas prasības, pirms Eiropas pilsoņu iniciatīvu var iesniegt Komisijai. Pirmkārt, 
vismaz septiņām dalībvalstīm jāapstiprina, ka ir savākts minimālais parakstu skaits, un, otrkārt, 
kopējam apstiprināto paziņojumu skaitam jābūt vismaz vienam miljonam.

Kad tas ir panākts, iesniegt Komisijai, izmantojot attiecīgās veidlapas, būs viegli — pa e pastu 
(pievienojot pielikumā) vai pa pastu. Protams, organizatori iesniegšanas dienā vēlēsies savu 
priekšlikumu darīt zināmu plašākai Eiropas sabiedrībai, izmantojot plašsaziņas līdzekļus.

Miljons parakstu savākti — kas tālāk?

Savākuši vienu miljonu paziņojumu par atbalstu no vismaz septiņām dalībvalstīm, organizētāji 
kļūst par Eiropas mēroga darba kārtības veidotājiem. Pēc sekmīgas Eiropas pilsoņu iniciatīvas 

iesniegšanas Eiropas Komisijai ir trīs mēneši laika, lai izklāstītu savus juridiskos un politiskos 
secinājumus par iniciatīvu un nolemtu par rīcību, ko tā plāno veikt, ja tāda tiek plānota, un šādas 
rīcības veikšanas vai neveikšanas iemeslus. 

Izvērtēšanas procesā organizētājus uzaicinās uz atklātu apspriedi, kurā viņiem būs iespēja 
priekšlikumu sīkāk izklāstīt ES iestādēm. 

Ap to laiku būs pienācis brīdis nedaudz piekārtot lietas — apstiprinātie dokumenti ar paziņojumiem 
par atbalstu jāiznīcina mēnesi pēc iesniegšanas Komisijai vai 18 mēnešus pēc iniciatīvas reģistrācijas. 
Valstu iestādēm, kas paziņojumus apstiprināja, dokumentācija jāiznīcina vienu mēnesi pēc 
apstiprināšanas.
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Ieviešot modernas līdzdalības demokrātijas principus, Eiropas Savienība aicina visus pilsoņus un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas kļūt par aktīvām līdzdalībniecēm kopējā starpvalstu darba 

kārtības veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā. Ar Līguma par Eiropas Savienību 11. pantu ir 
ielikts pamats pilsoņu un ES iestāžu jaunām attiecībām.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja tika izveidota, lai sekmētu un atbalstītu šā mērķa 
sasniegšanu. Tagad tā ir gatava atbalstīt pilsoņu tiesību uz iniciatīvu ieviešanu dzīvē, pildot savu 
misiju — būt par tiltu, kas vieno pilsonisko sabiedrību un ES iestādes.

Komiteja aktīvi piedalās un sekmē gan apspriešanās procesu, gan daudzus citus dialoga veidus 
ar ES iestādēm. Šajā nolūkā Komiteja ir izveidojusi Sadarbības ar Eiropas pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un tīkliem koordinācijas grupu. Attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu un papildus 
ieinteresētu pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju informēšanai Komiteja arī 

–  atbalstīs pilsoņu iniciatīvu sagatavošanu, sniedzot iespēju iesaistītajām personām veidot 
kontaktus un, iespējams, tikties,

–  konsultēs, rīkojot uzklausīšanas sanāksmes un izstrādājot atzinumus, lai palīdzētu Komisijai 
izvērtēt sekmīgi iesniegtas iniciatīvas, kā arī visos turpmākajos posmos. 

Kā EESK  
var palīdzēt

©
 A

rc
hi

te
ct

ur
e:

 A
rt

 &
 B

ui
ld

 +
 A

te
lie

r  
d’

ar
ch

ite
ct

ur
e 

Pa
ul

 N
oë

l



21

Eiropas pilsoņu iniciatīva
Tiesības vienam miljonam pilsoņu no visas Eiropas pieprasīt Komisijai ierosināt jaunu ES tiesību aktu. 

Organizētājs
Eiropas pilsoņu iniciatīvas komiteja, ko veido vismaz septiņas personas no septiņām dalībvalstīm.

Paziņojums par atbalstu
Ar roku rakstīti paraksti vai elektroniski apkopoti paziņojumi par atbalstu Eiropas pilsoņu iniciatīvai.

Reģistrācija
Iniciatīvas reģistrācijas process, tās pārbaude un publicēšana, pēc kuras drīkst sākt parakstu vākšanu.

Vākšana tiešsaistē
Sistēma paziņojumu par atbalstu vākšanai internetā, pielietojot Komisijas piedāvātu un dalībvalsts 
iestāžu apstiprinātu atklātā pirmkoda programmatūru.

Iesniegšana
Sertifikātu par parakstiem nodošana Komisijai, apliecinot, ka iniciatīvu atbalsta noteikts skaits 
pilsoņu no noteikta skaita dalībvalstu.

Svarīgāko jēdzienu  
skaidrojums
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Noderīgas saites  
un dokumentācija

Tā kā regula stājas spēkā 2012. gada 1. aprīlī, šīs rokasgrāmatas publicēšanas brīdī vēl nav izstrādāti 
vairāki tehniski jautājumi, piemēram, dalībvalstu iestādes, kas atbildīgas par tās tiešsaistes 

programmatūras sertifikāciju, ko izmanto paziņojumu par atbalstu vākšanai, vai arī par parakstu 
verifikāciju atbildīgās iestādes. 

Lai uzzinātu jaunāko informāciju, varat sazināties ar EESK sekretariātu:

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Unit for Relations with Civil Society and Constitutional Affairs
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E pasts: citizensinitiative@eesc.europa.eu

EESK informācija par pilsoņu iniciatīvu
www.eesc.europa.eu/eci

EESK atzinums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu
Atsauce: CESE 993/2010, publicēts Oficiālajā Vēstnesī C 44, 11.02.2011.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.10571

EESK atzinums par līdzdalības demokrātiju un pilsoņu iniciatīvu (11. pants)
Atsauce: CESE 465/2010, publicēts Oficiālajā Vēstnesī C 354, 28.12.2010.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.9608

EESK tīmekļa vietne par Lisabonas līgumu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform

EESK informācija par līdzdalības demokrātiju un pilsonisko sabiedrību
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

EESK Sadarbības ar Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām un tīkliem 
koordinācijas grupa
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group

mailto:citizensinitiative@eesc.europa.eu
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Eiropas Komisija 

Pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne un reģistrs
Komisija ir izstrādājusi plašu tīmekļa vietni, kas ietver visu vajadzīgo informāciju par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu, par procedūru un attiecīgajiem tiesību aktiem, kā arī pārskatu par visām Eiropas pilsoņu 
iniciatīvām — gan iepriekš, gan patlaban reģistrētām —, programmatūru parakstu vākšanai 
tiešsaistē un saites uz dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Turklāt rīkotāji tajā var reģistrēt savu 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu un pieslēgties lietotāja kontam.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lv

Citi noderīgi kontakti

Europe direct
Tālruņa numurs 00 800 67 89 10 11 (bezmaksas zvani no jebkuras vietas Eiropas Savienībā)
http://europa.eu/europedirect/

Eiropas Komisijas pārstāvniecības jūsu dalībvalstī
http://ec.europa.eu/represent_lv.htm

Eiropas Parlaments — petīcijas
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=LV&id=49

Eiropas Ombuds 
www.ombudsman.europa.eu

http://www.ombudsman.europa.eu
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