Eiropas pase aktīvam
pilsoniskumam

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Esiet sveicināti Eiropas Savienībā (ES)
— pasaules pirmajā transnacionālajā
un līdzdalības demokrātijā!
Tā kā jūs esat ES pilsonis, jums ir tiesības
ietekmēt noteikumus, kas attiecas uz vairāk
nekā 500 miljoniem iedzīvotāju 28 ES dalībvalstīs. Tagad jūs teiksiet: tas ir lieliski, bet kā
man praktiski likt sevi uzklausīt? Tiešu atbildi
uz jautājumu sniedz šī Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komitejas (EESK) publikācija
— tā ir instrukcija aktīvam pilsoniskumam
un līdzdalības demokrātijai Eiropā.
EESK “Eiropas pase aktīvam pilsoniskumam” savieno atsevišķus
iedzīvotājus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un to idejas ar
ES iestādēm un Eiropas mēroga
lēmumu pieņemšanas procesu.
Tā piedāvā ātras norādes,
faktu lapas, informāciju,
virzienus, ceļvežus un
citus rīkus, kas ļauj
orientēties dažādajos līdzdalības
instrumentos, tostarp
īsu ievadu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu
(EPI) — pirms dažiem gadiem izveidotu
jaunu un potenciāli ļoti iedarbīgu transnacionālas, tiešas un digitālas iedzīvotāju varas
mehānismu.

Šīs publikācijas galvenais mērķis ir jums
palīdzēt un virzīt viedokļa paušanas procesā,
vispirms uzdodot dažus vienkāršus jautājumus: vai problēma, kuru vēlaties risināt, tiešām ir ES mēroga jautājums, vai labāk būtu
ieteicams sākt ar vietējo līmeni? Un, ja esat
izlēmis par labu Eiropas līmenim, — kāds
ir pats efektīvākais un veiksmīgākais veids,
kā to izdarīt? Dažkārt pietiek
ar vienkāršu vēstuli Eiropas
Parlamenta deputātam no
jūsu valsts, — bet varbūt
jums Eiropas Parlamentā
jāiesniedz lūgumraksts?
Vai varbūt pievienoties
kādai pilsoniskās sabiedrības
organizācijai vai pat politiskajai
partijai un kandidēt pašam?
Šī nelielā brošūra (pieejama
23 valodās) izstrādāta, lai
palīdzētu jums izlemt, kurā
brīdī sākt darboties, kurus
partnerus izvēlēties un
kurus no pieejamajiem līdzdalības
instrumentiem izmantot,
īstenojot aktīvu pilsoniskumu un līdzdalības
demokrātiju Eiropas Savienībā.
Tā ir jūsu balss! Tā ir jūsu Eiropa! Tā ir jūsu
pase aktīvam pilsoniskumam!
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Šī Eiropas pase aktīvam pilsoniskumam
pieder
.....................................................
(Uzvārds, vārds)
.....................................................
(Kontaktinformācija)

kurš ir pilntiesīgs pilsonis (atzīmēt atbilstošo)
❍
❍
❍
❍
❍
❍

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pašvaldībā
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rajonā/reģionā/provincē
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (valsts nosaukums)
Eiropas Savienībā
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cita politiska vienība)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cita politiska vienība)

Neesat pārliecināts par savu pilsoņa statusu? Pārbaudiet savu (ceļojumu) pasi vai valsts izsniegto
identitātes karti, vai konsultējieties ar informācijas dienestu savā dzimtajā pilsētā. Lai saņemtu
palīdzību šīs publikācijas izmantošanā, rakstiet uz e-pastu citizensinitiative@eesc.europa.eu.
Un neaizmirstiet, ka pilntiesīga pilsoņa statuss jums ļauj izmantot noteiktas līdzdalības (un citas)
tiesības, lai darītu zināmu savu viedokli. Šajā publikācijā sniegtas ievada norādes par minētajiem instrumentiem. Galvenā uzmanība tajā pievērsta Eiropas Savienības līmenim, taču ir vairākas atsauces un
norādes, kas attiecas uz aktīva pilsoniskuma izpausmes iespējām vietējā, reģionālajā un valsts līmenī.
Turpmākajās lappusēs uzzināsiet vairāk par savām tiesībām, iespējām un ietekmes līmeni.
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ĪSS CEĻVEDIS

aktīvā Eiropas pilsonībā
1. J ūsu galvenās
tiesības
ES pilsoņa statuss nodrošina
četru veidu politiskās tiesības
un brīvības:

2. Neliels
ieskats
vēsturē

Vai atceraties 1993. gada
1. novembri? Tajā dienā visu
dalībvalstu pilsoņi ieguva
jaunu juridisko statusu, proti,
––brīvi pārvietoties, dzīvot un “Eiropas Savienības pilsoņi”.
strādāt visā ES teritorijā;
Tajā dienā “Eiropas (ekonomikas) Kopiena” tika aizstāta
––uzturoties ārpus ES, saar (politisko) “Eiropas Savieņemt aizsardzību jebkuras nību”. Tas bija un joprojām ir
dalībvalsts diplomātiskajās pasaules mēroga vēsturisks
iestādēs;
notikums — nevienas citas
valsts pilsoņiem visā pasaulē
––balsot un kandidēt
nav transnacionālu tiesību
pašvaldību un Eiropas aktīvi piedalīties tiesību aktu
Parlamenta vēlēšanās izstrādē pāri valstu robežām.
jebkurā dalībvalstī;
Pirms ES pilsonības oficiālās
ieviešanas tika pakāpeniski
––piedalīties ES
aktivizētas dalībvalstu pillikumdošanas procesā, soņu tiesības un pienākumi,
piemēram, iesniedzot tostarp pārvietošanās brīvība
lūgumrakstu Eiropas
(kopš 1957. gada) un tiesības
Parlamentā un organi- balsot Eiropas Parlamenta
zējot/atbalstot Eiropas tiešās vēlēšanās (kopš 1979.
pilsoņu iniciatīvu (EPI). gada).

3.	Jūs vēl neesat
ES pilsonis?
Ir tikai viens veids, kā jūs varat
kļūt par Eiropas Savienības
pilsoni. Jums jābūt pilntiesīgam pilsonim kādā no (pašreizējām) 28 dalībvalstīm
vai par tādu jākļūst. Citiem
vārdiem, šo statusu var iegūt
tikai tad, ja esat kādas dalībvalsts pilsonis. Tas nozīmē, ka
ES pilsonība papildina vietējo, reģionālo un valsts pilsonību — bet nekādā gadījumā to neaizstāj. Tomēr valstu
tiesību akti par pilsonību visā
ES ir ļoti dažādi, tajā skaitā
balsošanas vecums (Austrijā
tas ir 16, nevis 18 gadi), ierobežojumi dubultpilsonības
jomā (dažās dalībvalstīs tā
ir saistīta ar izcelsmi), un ir
pat izvēles iespējas (Dānijas
pilsoņi, kuri dzīvo Farēru salas
var izvēlēties, vai pieņemt ES
pilsonību).
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Kļūstiet par aktīvu ES pilsoni!
Esiet informēts
Varbūt jūs to jau zināt. Eiropas Savienība ir diezgan sarežģīta tiesiskā un politiskā sistēma. Taču
svarīgi ir tas, ka jums ir tiesības precīzi zināt, kas notiek. Jūs varat prasīt un saņemt informāciju
praktiski par visu, kas notiek Eiropas Savienībā. Jums ir arī likumīgas tiesības piekļūt visu ES
iestāžu dokumentiem. Minētās tiesības ir nostiprinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā
(42. pants) un Līgumā par Eiropas Savienības darbību (15. pants).
Uz jautājumiem par Eiropas Savienību jūsu valodā atbildēs dienests
“Europe Direct” [internets: http://europa.eu/europedirect/, tālr.:
Vairāk par
00 800 6 7 8 9 10 11 (pakalpojums pieejams dienā)]. Sākotnējā atbil- citiem pieejamajiem
de jums būtu jāsaņem trīs darba dienu laikā, bet jūs varat izmantot instrumentiem lasiet
arī tūlītējo tērzēšanas pakalpojumu. Pakalpojumā ir iekļauta (dažu) šīs publikācijas nodaļā
ES publikāciju bezmaksas piegāde pa pastu.
“Mana balss Eiropā”.

Apspriedieties!
Tā kā Eiropas Savienības noteikumiem un tiesību aktiem ir liela ietekme mūsu ikdienas dzīvē,
ir svarīgi apzināties, ka ar likumu ir noteikts: publiskajam lēmumu pieņemšanas procesam Eiropas Savienībā jābūt atklātam un reaģējošam. Šā iemesla dēļ ES iestādēm ir pienākums uzturēt
“atklātu, pārredzamu un pastāvīgu dialogu” (Lisabonas līguma 11. panta 2. punkts) un veikt
“plašas konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu Savienības darbību saskaņotību
un pārredzamību” (Lisabonas līguma 11. panta 3. punkts).
Dienests “Jūsu balss Eiropā” ir oficiāls vienots kontaktpunkts, kurā iespējams piekļūt
notiekošajām apspriedēm un sabiedrības diskusijām saistībā ar Eiropas politikas veidošanas
procesiem: http://ec.europa.eu/yourvoice. Pēc reģistrācijas jūs varat arī pieteikties uz e-pasta
paziņojumiem un tikt uzaicināts piedalīties oficiālās konsultāciju procedūrās.
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Piedalieties!
Eiropas Savienība ir mūsdienīga pārstāvības demokrātija, kurā sabiedrībai ir gan netieša (ar
parlamenta starpniecību), gan tieša ietekme (piedaloties). ES pamata hartas, līgumi un tiesību
akti atbilst Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 21. pantam, kurā noteikts, ka “katram cilvēkam
ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldē”, un pirmo reizi pasaules vēsturē šis princips
ir ieviests transnacionālā līmenī.
Citiem vārdiem, jums ir visas tiesības aktīvi piedalīties ES politikas veidošanā, un jūs esat laipni
aicināti to darīt, piemēram iestājoties/darbojoties politiskajā partijā, kas ir pārstāvēta Eiropas
Parlamentā [www.europarl.europa.eu], vai iesniedzot lūgumrakstu EP [petiport.europarl.
europa.eu]. (Šobrīd) visietekmīgākais līdzdalības demokrātijas instruments Eiropas Savienībā
ir Eiropas pilsoņu iniciatīva [ec.europa.eu/citizens-initiative], kas ļauj jums noteikt Eiropas
Savienības darba kārtību!
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NAVIGATORS

uz vietējo, reģionālo, valsts
un transnacionālo tautas varu
Sveicināti, superpilsoņa kundze/kungs!
Dzīve nav iecirsta akmenī! Tikai jūsu, jūsu draugu un mūsu visu spēkos ir likt sadzirdēt mūsu
viedokli — un padarīt savu pilsētu, provinci, valsti, Eiropu un pasauli (vismaz nedaudz)
labāku. Aiziet!

Vieta, kur dzīvoju: pilsētas līmenis
Jūsu dzimtā pilsēta, iespējams, ir pati nozīmīgākā vieta aktīva pilsoniskuma un līdzdalības
demokrātijas īstenošanai. Lai arī pilsētas pašvaldība ir valsts pārvaldes iestāžu zemākais
līmenis, tā ir vieta, kur tiek izlemti tādi svarīgi jautājumi
kā, piemēram, atkritumu apsaimniekošana, vietējā infraSavas vietējās administrācijas
informācijas dienestā uzziniet,
struktūra vai dažkārt pat sākumskolas izglītība un sociālās
palīdzības dienesti. Turklāt vietējo pašvaldību līmenis ir cieši ko, kā un kad jūs varat darīt, lai
saistīts ar valstu un Eiropas likumdošanas līmeņiem — tam jūsu darbībai būtu vislielākā
ietekme.
ir nozīmīga funkcija dažādu noteikumu un likumu izpildē.
Visā Eiropas Savienībā ir gandrīz 90 000 vietējo pašvaldību, no kurām daudzas ir atbildīgas
par lielas kopējo nodokļu daļas iekasēšanu un saviem iedzīvotājiem ir piešķīrušas dažādu
veidu netiešas (ar politisko partiju un vietējo parlamentu starpniecību) un tiešas (iniciatīvas un
referendumi) līdzdalības tiesības.

Mans reģions: rajona līmenis

Vairāk informācijas skatīt
Reģionu komitejas tīmekļa
vietnē [cor.europa.eu]; minētā
Komiteja ir Eiropas Savienības
vietējo un reģionālo pašvaldību
pārstāvju asambleja.

Starp jūsu vietējo pašvaldību un valsts līmeni (vismaz 25
dalībvalstīs no 28) ir viens vai vairāki reģionālās pārvaldības
līmeņi. Pašlaik visā ES ir 1636 šādas reģionālās pašvaldības.
Dažās federālās dalībvalstīs provinces bauda ievērojamu
suverenitāti, tām ir sava konstitūcija, tālejošas likumdošanas
pilnvaras un visaptveroši nodokļu ienākumi, savukārt citās ES dalībvalstīs provinces/reģioni, kuros
nav vēlētu pārstāvju, galvenokārt pilda administratīvu funkciju.
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Atkarībā no savas provinces/reģiona statusa jūs varat baudīt plašākas vai šaurākas tiesības
uz netiešu (ar politisko partiju un vietējo parlamentu starpniecību) un tiešu (iniciatīvas un
referendumi) politisko līdzdalību.

Mana valsts: valsts līmenis
Dalībvalstis ir vissvarīgākais pārvaldības līmenis Eiropas Savienībā attiecībā uz politiskajām un juridiskajām pilnvarām
un publisko līdzekļu kontroli. Tāpēc jūsu pilsonība vienā (vai
dažreiz vairākās) dalībvalstī (-s) ir izšķiroša, lai jums būtu
iespēja paust savu viedokli un ietekmēt publisko lēmumu
pieņemšanas procesu.

Pārskatu un sīkāku informāciju
par līdzdalības iespējām valsts
līmenī iegūsiet, apmeklējot
"Direct Democracy Navigator"
tīmekļa vietni [directdemocracy-navigator.org]
vai sazinoties ar savas valsts
parlamenta informācijas
dienestiem.

Valsts līmeņa politiskās līdzdalības tiesības katrā no
28 dalībvalstīm ievērojami atšķiras. Vēlēšanu tiesības, tostarp tiesības balsot vispārējās vēlēšanās
un tiesības kandidēt valsts vēlēšanās, ir visās valstīs, bet aptuveni divās trešdaļās valstu pilsoņiem
ir tiesības arī iesniegt savus priekšlikumus lūgumrakstu un iniciatīvu veidā — kā arī (nedaudzās
valstīs) par nozīmīgiem jautājumiem izteikties referendumā.

Mana Eiropa:
transnacionālais līmenis
Eiropas Savienība ir pasaulē pirmā transnacionālā demokrātija. Būdams ES pilsonis, jūs varat izmantot visaptverošas
iespējas paust viedokli, balsojot Eiropas Parlamenta vēlēšanās un/vai izvirzot tajās savu kandidatūru, vai izteikties
tiešāk lūgumrakstā (ko iesniedz Parlamentam) un iniciatīvā
(ko iesniedz Komisijai). Bet tas vēl nav viss!

Būdams ES pilsonis, jūs varat
kandidēt uz ES Parlamentu
(nākamās vēlēšanas notiks
2019. gada maijā), vairāk
lasiet nākamajā lappusē;
iesniegt sūdzību [ombudsman.
europa.eu], saņemt palīdzību
problēmas risināšanā [europa.
eu/solvit], publiski paust
viedokli [europa.eu/yourvoice],
iesniegt lūgumrakstu Eiropas
Parlamentam [petiport.
europarl.europa.eu] vai uzsākt
Eiropas pilsoņu iniciatīvu [ec.
europa.eu/citizens-initiative].
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MANS VIEDOKLIS EIROPĀ
Sveicināti uz lielās skatuves

Laipni lūdzam uz lielās Eiropas politikas skatuves
Eiropas pārvaldība ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. ES līmenī pieņemtajiem lēmumiem ir milzīga
ietekme uz mūsu ikdienas dzīvi vietējā, reģionālā un valsts līmenī. Eiropas Savienībā mēs kopā vienojamies par tādiem jautājumiem kā brīvās tirdzniecības nolīgumi ar citām valstīm, par to, kā
saglabāt mūsu jūras resursus vai kādus noteikumus piemērot,
lai nodrošinātu brīvu un godīgu ekonomikas konkurenci.
Tie ir jautājumi, kuros Eiropas Savienībai —
pamatojoties uz līgumiem — ir ekskluzīva
kompetence. Un ir daudzas citas politikas
jomas, kuras ES var reglamentēt — un
kurās tai ir dalīta kompetence ar dalībvalstīm. Šādas jomas ir sociālā
kohēzija, vide, patērētāju aizsardzība, enerģētika, transports un
sabiedrības veselība — tie ir
tikai daži piemēri.
Tā kā ES ir mūsdienīga pārstāvības
demokrātija, kurā ir kompleksa dalītu
pilnvaru un specializētu iestāžu sistēma, ES pilsoņiem ne vienmēr ir viegli atpazīt
un izvērtēt politikas veidošanas procesu un īstajā
brīdī to ietekmēt ar visefektīvāko instrumentu.
Vispirms mums jāiepazīstas ar dažādajiem veidiem, kā mēs, pilsoņi, ievēlam
dažādas institūcijas un ieinteresētās personas un uzticam tām pienākumus
attiecībā uz ES mēroga lēmumu pieņemšanu.
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1. Reizi piecos gados mēs ievēlam gan parlamentu savas valsts galvaspilsētā, gan Eiropas
Savienībā. Abos gadījumos jums ir iespēja
pašam kļūt par kandidātu un censties iegūt
deputāta mandātu.
––Valsts parlamenta vēlēšanām ES lēmumu
pieņemšanas procesā ir izšķiroša nozīme,
jo no parlamenta ir atkarīgs valsts valdības
sastāvs (un daudzos gadījumos arī valsts
vadītāja izvēle). Pati valsts valdība ir daļa no
Eiropadomes un Eiropas Savienības Padomes, kas ir divas no vissvarīgākajām ES institūcijām. Taču valsts parlamentam ir tiesības
izteikties arī ES likumdošanas procesā.
––Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas ir viens
no tiešākajiem un spēcīgākajiem sabiedrības ietekmes veidiem ES līmenī. Tas ir
tādēļ, ka laika gaitā EP pilnvaras ES likumdošanas procesā ir ievērojami paplašinājušās — tagad tās daudzējādā ziņā līdzinās
ES Padomes (kuras sastāvā ir dalībvalstu
valdību pārstāvji) pilnvarām.
2. Jāpiebilst, ka valstu parlamentu un Eiropas
Parlamenta tiešās vēlēšanas rada daudzkāršas netiešas sekas, piemēram, valstu valdības
un Eiropas Parlaments piedalās Eiropas Komisijas veidošanā. Tā ir ES izpildvaras iestāde,
kuras uzdevums ir ierosināt tiesību aktus,
īstenot lēmumus un vadīt ikdienas darbu. Pat
citu ES iestāžu, tostarp tiesu iestāžu, Eiropas
Ombuda un Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komitejas (EESK), kas ir padomdevēja
struktūra, sastāvs ir atkarīgs no vēlēšanās
izdarītās eiropiešu izvēles.

3. Eiropas Savienība nav tikai netieša demokrātija; tā ir mūsdienīga pārstāvības demokrātija,
kuras pamatā ir ES pilsoņu ikdienas līdzdalība.
Šim pamatprincipam, kas ir nostiprināts Līgumā par Eiropas Savienību (LES), ir liela ietekme
uz Eiropas Savienības darbību. Īsi sakot, ES
pilsoņi uz Eiropas politikas lielās skatuves ir ne
tikai vēlēšanu dienā, bet gan katru dienu! Tāpēc
ES ir izveidojusi (un joprojām veido) vispusīgu
līdzdalības instrumentu kopumu, kas vieno pilsoņus, iestādes, politikas veidošanas procesus
un lēmumus.
4. Kaut arī mums ir tiesības ikdienā piedalīties ES
lietās, lielākajai daļai no mums tam nav ne laika,
ne zināšanu, ne arī līdzekļu. Tādēļ ir ļoti svarīgi
izvēlēties visizdevīgāko brīdi, vispiemērotākos
partnerus un vislabāko instrumentu, lai savu
balsi liktu sadzirdēt efektīvā un ilgtspējīgā veidā.
Minētajā nolūkā jūs uz šīs skatuves varat izvēlēties starp pastāvīgāku lomu (piemēram, būt
vēlēta amatpersona, darbinieks vai pilsoniskās
sabiedrības pārstāvis) un ar konkrētu jautājumu
saistītu pieeju, kas 99 gadījumos no 100 var būt
vienīgais veids, kā saskaņot jūsu kā aktīva ES
pilsoņa lomu ar visām pārējām jūsu sabiedriskās,
privātās un profesionālās dzīves lomām.
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KĀ TO PANĀKT

Jūsu idejas, jautājums, īstais brīdis,
komanda un instruments
Tātad, jums ir spoža ideja. Tagad ir laiks
pirmajiem jautājumiem un atbildēm!
Eiropas pilsoņi, tagad jūsu kārta! Jums varbūt ir lieliska ideja par to, kā mainīt Eiropu, — vai arī radusies tikai neliela problēma ar uzņēmuma izveidošanu
aiz robežas. Vēlaties uzsākt plašāku kampaņu pret jau pieņemtu ES tiesību aktu — vai arī tikai pasūdzēties par kādu ES ierēdni? Ir 1001 iemesls
kļūt par aktīvu ES pilsoni un tikai daži svarīgākie jautājumi, uz kuriem
jums vajadzīgas izsmeļošas atbildes, pirms sākt darboties.

Vai jūsu izvirzītais temats jāizskata
Eiropas līmenī?
Eiropas Savienība risina daudz jautājumu. Daži uzskata, ka pārāk
daudz, citi, savukārt, — ka pārāk maz. Taču neatkarīgi no šīs
nozīmīgās diskusijas Eiropas Savienībai (pamatojoties uz tās līgumiem
un vienošanos ar dalībvalstīm) ir samērā precīzi noteikts to politisko jautājumu
saraksts, ar kuriem tā nodarbojas atbilstoši ekskluzīvajai kompetencei, dalītajai
kompetencei vai atbalsta kompetencei. Tāpēc, kad jums sākotnēji rodas jebkāda veida jautājums,
pārbaudiet, vai jūsu idejai/problēmai ir iespējama saistība ar Eiropas līmeni. Var izrādīties, ka
problēmu efektīvāk var risināt vietējā, reģionālajā vai valsts līmenī.

Kad ir īstais brīdis rīkoties?
Lai sekmīgi liktu sadzirdēt savu viedokli, izšķiroša nozīme ir laika izvēlei. Jūs varat nākt klajā
ar priekšlikumu pārāk agri, un to neviens neievēros, — vai arī pārāk vēlu, un lēmumi jau būs
pieņemti (vai beigu posmā). Taču pa vidu paveras milzīgs iespēju logs, lai darbotos. Piemēram,
ja vēlaties piedāvāt samērā novatorisku ideju, būs vajadzīga liela pacietība un daudz resursu,
lai piesaistītu uzmanību un izsauktu atbildes reakciju, toties jūs varat salīdzinoši brīvi izvēlēties
brīdi, kad rīkoties. Taču, ja vēlaties ietekmēt ES līmenī jau notiekošas sabiedriskās debates
par konkrētu jautājumu, jums jāpārbauda, kādā (likumdošanas) procesa posmā tas atrodas.
Šajā nolūkā ļoti noderīga ir publiskā tīmekļa vietne EUR-LEX [eur-lex.europa.eu]. No īstā brīža
izvēles ir atkarīgs arī jums vajadzīgo partneru veids un līdzdalības instruments.
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Jūsu partneri: kolektīva rīcība?
Eiropas mēroga jautājuma risināšanai Eiropas līmenī vairumā gadījumu būs nepieciešama
stabila partnerība ar citiem pilsoņiem un/vai pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Iemesls ir
ļoti vienkāršs: pirms panākt ietekmi, jums vispirms jāpārliecina daudzi citi (gan citu ES valstu
pilsoņi, gan arī vēlētu struktūru un ES iestāžu pārstāvji). Taču dažreiz arī stingra un apņēmīga
individuāla rīcība var panākt rezultātu, it īpaši gadījumos, kad jums ir nodarīts kaitējums sliktas
pārvaldības dēļ, ja ir pārkāptas jūsu tiesības vai jums vienkārši ir izdevies norādīt uz visai sabiedrībai svarīgu problēmu. No otras puses, censties iesaistīt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu
transnacionālā līmenī var būt ļoti noderīgi, jo ES iestādes jūsu ierosmi/priekšlikumu/ideju
uztvers ar lielāku interesi un cieņu, ja to atbalstīs aktīvu pilsoņu komanda Eiropas mērogā; —
piemēram, attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu pat ir prasība, ka organizatoriskajā komandā
jābūt ne mazāk kā septiņiem ES pilsoņiem no vismaz septiņām dažādām ES dalībvalstīm.

Jūsu instruments: kurš līdzdalības veids?
Jūsu jautājumam vislabākā pieejamā līdzdalības instrumenta izvēle būs izšķirīga panākumu
gūšanā. Lielākā daļa instrumentu izstrādāti tā, lai ar tiem kopīgi rīkotos vairāki pilsoņi (vai
pat pilsoniskās sabiedrības organizācijas), taču tos var izmantot arī individuāli, piemēram,
iesniegt sūdzību ombudam, risināt pārrobežu problēmu tiešsaistes problēmu risināšanas tīklā
SOLVIT vai iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam. Tomēr citus līdzdalības instrumentus
var izmantot tikai kolektīvi — piemēram, Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Situāciju atvieglo fakts,
ka vairumā gadījumu līdzdalības projektus ES līmenī var pārvaldīt tiešsaistē — tādējādi jūs
varat darīt zināmu savu viedokli, nepērkot pastmarkas, taču kādu dienu jums, iespējams, būs
jādodas, piemēram, uz Briseli, lai tiktos ar institucionālu pārstāvi, vai uz aizrobežu ciematu,
kurā atrodas jūs atbalstošie partneri.
Minēto jautājumu rūpīga izvērtēšana un atbilžu izvēle var prasīt dārgo laiku. Tomēr, tā kā jūs
gatavojaties ieviest pārmaiņas Eiropas Savienībā — transnacionālā politiskā kopienā ar vairāk
nekā 500 miljoniem iedzīvotāju —, panākumus izšķirs jūsu sagatavošanās darbu kvalitāte. Tāpēc
esiet uzmanīgs — un sāciet darīt!
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EIROPAS JAUTĀJUMI

no lauksaimniecības līdz pētniecībai
Eiropas jautājumi ir svarīgi — arī vietējā,
reģionālajā un valsts līmenī
Par ES tiesību aktu iespējamo ietekmi uz valsts, reģionālo un vietējo politiku notiek vētrainas debates. Pētniecība nodrošina visādu veidu rezultātus
atkarībā no izvēlētās metodes, taču uzsverot, ka dažās jomās, piemēram,
vides aizsardzības vai finanšu regulējuma jomās, ES līmenī pieņemtajiem
lēmumiem ir liela ietekme arī uz visiem pārējiem pārvaldības līmeņiem. Citiem
vārdiem, tas, kas notiek Eiropas Savienībā, ir svarīgs ikvienam Eiropas iedzīvotājam — visos līmeņos. Un, lai darītu zināmu savu viedokli, ir svarīgi saprast, kas
izlemj konkrētos Eiropas jautājumus.
Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD, 1. sadaļa), ir trīs
dažādi ES kompetenču veidi: ekskluzīvā (lemj tikai ES), dalītā (ES lemj kopā
ar dalībvalstīm) un atbalsta kompetence (ES palīdz dalībvalstīm). Pamatojoties uz šo pilnvaru sadalījumu, dažas rīcībpolitikas tiek veidotas ar īstenošanas
aktiem, regulām, direktīvām, tiesību aktiem vai vienkārši ar institucionāliem
lēmumiem bez formālas ietekmes uz likumdošanu. Vēl ir arī Parlamenta, Tiesas,
Revīzijas palātas, konsultatīvo iestāžu, piemēram, Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komitejas (EESK) un citu struktūru pieņemtie lēmumi, kuriem ir dažāds
spēks, ietekme un sekas — arī citos pārvaldības līmeņos.

Ekskluzīvi ES jautājumi/kompetences
–– muitas savienība;
–– iekšējā tirgus darbībai nepieciešamo konkurences noteikumu izveidošana;
–– monetārā politika attiecībā uz dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir eiro;
–– jūras bioloģisko resursu saglabāšana saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku;
–– kopējā tirdzniecības politika;
–– starptautiska nolīguma noslēgšana, ja tā paredzēta ar kādu tiesību aktu.
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Dalīti ES jautājumi/kompetences
–– iekšējais tirgus;
–– sociālā politika — minētajā Līgumā noteiktajos aspektos;
–– ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija;
–– lauksaimniecība un zivsaimniecība, izņemot jūras bioloģisko resursu saglabāšanu;
–– vide;
–– patērētāju aizsardzība;
–– transports;
–– Eiropas komunikāciju tīkli;
–– enerģētika;
–– brīvības, drošības un tiesiskuma telpa;
–– kopīgie drošības apsvērumi sabiedrības veselības aizsardzības jautājumos attiecībā
uz aspektiem, kas noteikti minētajā Līgumā;
–– pētniecība, tehnoloģiju attīstība un kosmoss.

Atbalsta un koordinējoši ES jautājumi/kompetences
–– ekonomikas politika;
–– nodarbinātības politika;
–– sociālā politika;
–– cilvēku veselības aizsardzība un uzlabošana;
–– rūpniecība;
–– kultūra;
–– tūrisms;
–– izglītība, arodmācības, jaunatne un sports;
–– civilā aizsardzība;
–– administratīvā sadarbība.
Balstoties uz šo sarakstu (un tā pamatojumu ES līgumos), jūs varat savu rīcību pielāgot attiecīgajai kompetencei (ekskluzīvajai, dalītajai vai atbalsta) un apsvērt papildinošu rīcību valsts
(vai citā) līmenī dalītas/ES atbalsta kompetences gadījumā. Priekšlikumus rīcībai, kas neietilpst
iepriekš minētajā izsmeļošajā Eiropas jautājumu sarakstā, vispirms jau ES iestāde, pie kuras jūs
vēlaties vērsties ar savu ideju, var uzskatīt par neatbilstīgiem.
Šeit atrodams pārskats par attiecīgajiem jautājumiem ar atsaucēm uz līgumiem:
[http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences].
15

DALĪBAS INSTRUMENTU KOPUMS

Sūdzība, padoms, konsultācija,
iniciatīva un citi veidi

Instrumentu kopums līdzdalībai transnacionālā
līmenī: grūti izvēlēties?
Kopš Eiropas Savienība kļuvusi par kaut ko vairāk nekā tikai par
vēl vienu starpvaldību struktūru, kurā pulcējas valstu valdību
pārstāvji, lai aiz slēgtām durvīm pieņemtu lēmumus, ir tikuši
izvirzīti priekšlikumi par līdzdalības instrumentiem, ir ieviesti
jauni praktiski mehānismi un pārskatīti jau esošie, lai aktīvs ES
pilsoniskums un līdzdalības demokrātija transnacionālā līmenī
būtu nevis tikai laba ideja, bet gan ikdienas prakse.
Tādēļ, kad sākat aktīvi darboties kā ES pilsonis un savu ideju/
bažas/priekšlikumu paceļat transnacionālā līmenī, lūdzu, vispirms rūpīgi izvērtējiet instrumentu komplektā pieejamos līdzdalības instrumentus. Šobrīd paši svarīgākie no tiem ir šādi.

Sūdzība
Ja neesat apmierināts ar kādu pasākumu,
kurš saistīts ar ES, jūs varat iesniegt oficiālu
sūdzību Eiropas Ombudam, kas piedāvā
tiešsaistes veidlapu 24 oficiālajās līgumā noteiktajās valodās. Svarīgi: šis kanāls ir atvērts
ne tikai ES pilsoņiem, bet gan visiem iedzīvotājiem visā Eiropas Savienības teritorijā,
tostarp uzņēmumiem, asociācijām un citām
ES reģistrētām organizācijām.
www.ombudsman.europa.eu

Konsultācija problēmas
risināšanā
Ja jūs kā ES pilsonis vai uzņēmējs saskaraties
ar šķēršļiem citā valstī, jo valsts iestāde nepilda to, kas noteikts ES tiesību aktos, varat
izmantot SOLVIT problēmu risināšanas mehānismu, kuru nodrošina Eiropas Komisija.
Šis tiešsaistes dienests 24 valodās izskata
problēmas ar pārrobežu elementu, kas radušās, ja ES dalībvalstu valsts iestādes nepareizi
piemēro ES tiesību aktus.
http://ec.europa.eu/solvit
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Patērētāju vara

Mijiedarbība

Ja jums ir ar patērētāju tiesībām saistīta
problēma vai vēlaties saņemt zaudējumu
kompensāciju, jums jāvēršas pie Eiropas Patērētāju centru tīkla, lai risinātu jautājumus
saistībā ar bojātām precēm vai nekvalitatīviem pakalpojumiem kādā no 30 valstīm (ES
28 dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā un Islandē).

Visas ES iestādes, struktūras un aģentūras
papildus oficiālajiem kanāliem tagad izmanto
sociālos plašsaziņas līdzekļus, lai informētu,
konsultētu, apspriestos un sadarbotos ar
ieinteresētajiem ES pilsoņiem un citām personām. Pārskats par pieejamajiem kanāliem
atrodams šeit:

http://ec.europa.eu/consumers

http://ec.europa.eu/yourvoice/discussions

Izglītība un darbs

Netieša rīcība

Ja meklējat darbu vai izglītības iespējas visā
Eiropā, jums noderēs visās oficiālajās valodās
strādājošs dienests, kas saucas EURES — Eiropas darbvietu mobilitātes portāls, kas piedāvā
instrumentus gan darba meklētājiem, gan darba
devējiem (2015. gada pavasarī tajā bija norādītas
vismaz 161 000 vakanču un 142 000 CV).

Ir vairākas ES iestādes, kuru uzdevums ir palīdzēt jums — pilsonim — likt savu viedokli
uzklausīt ES līmenī. Šīs iestādes ir Eiropas
Parlaments (un jūsu valsts deputāti Eiropas
Parlamentā), Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komiteja un Reģionu komiteja. Pārskats
atrodams šeit:

http://ec.europa.eu/eures

http://ec.europa.eu/yourvoice/
usefullinks

Konsultācijas

Turklāt netiešu sabiedrības rīcību var īstenot
arī pilsoniskās sabiedrības organizācijās un
vietējā, reģionālā un valsts līmeņa politiskajās
partijās, kuras nodarbojas ar ES jautājumiem.

Gatavojot jaunu politiku vai izmaiņas esošajā
politikā, Eiropas Komisija ļoti bieži rīko attiecīgā jautājuma sabiedrisku apspriešanu. Tā ir
lieliska iespēja iesaistīties oficiālajā procesā
jau agrīnā posmā. Jūs varat reģistrēties, lai
saņemtu informāciju, kad sāksies apspriešanās par jūs interesējošo jautājumu.
http://ec.europa.eu/yourvoice
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Lūgumraksts

Pilsoņu iniciatīva

Tās ir vienas no Eiropas Savienības pilsoņu
pamattiesībām: saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 227. pantu jebkuram
pilsonim ir tiesības individuāli vai arī kopā ar
citiem iesniegt lūgumrakstus Eiropas Parlamentā. Svarīgi: šīs tiesības attiecas uz visiem
ES iedzīvotājiem, kā arī apvienībām un uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir Savienībā.

Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju 1 miljonam pilsoņu no vismaz vienas ceturtās daļas
ES dalībvalstu lūgt Eiropas Komisijai ierosināt
tiesību akta priekšlikumu jomās, kas ietilpst
tās kompetencē. Pilsoņu iniciatīvas organizatoriem — pilsoņu komitejai, kuras sastāvā
jābūt vismaz septiņiem ES pilsoņiem, kas dzīvo vismaz septiņās dažādās dalībvalstīs, — ir
viens gads laika, lai iegūtu vajadzīgo atbalstu.

Lūgumraksts var būt personīgs lūgums, sūdzība vai novērojums par ES tiesību aktu piemērošanu, vai aicinājums Eiropas Parlamentam paust noteiktu nostāju kādā jautājumā.
www.petiport.europarl.europa.eu

Savāktie paraksti katrā dalībvalstī jāapstiprina kompetentajām iestādēm, un tos var vākt
tiešsaistē. Sekmīgu iniciatīvu organizatori
piedalīsies uzklausīšanā Eiropas Parlamentā.
Komisija trīs mēnešu laikā iniciatīvu izskata
un nolemj, kā rīkoties.
http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Izvēloties rīcības instrumentu, jums būtu jācenšas izvērtēt, ko jūs vēlaties panākt. Vai vēlaties,
lai ES darba kārtībā tiek iekļauts jauns temats? Vai, gluži pretēji, varbūt vēlaties kādu procesu
apturēt? Iespējams, jūsu nolūks ir pilnveidot esošo praksi? Un kāpēc gan vienu no instrumentiem neizmantot kā izdevīgu kārti, papildinot citu veidu pasākumus, kuros jūs esat iesaistīts? Jūs
redzat, ka ir daudz veidu, kā kļūt par aktīvu ES pilsoni, un nākamajā sadaļā varat uzzināt vairāk
par pašu jaunāko un novatoriskāko instrumentu: Eiropas pilsoņu iniciatīvu.
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EPI CEĻVEDIS

Kā izmantot Eiropas pilsoņu iniciatīvu
Eiropas pilsoņu iniciatīva: pirmais solis
transnacionālas tiešās demokrātijas virzienā
Eiropas pilsoņu iniciatīva tiek dēvēta par vislielāko transnacionālās demokrātijas jauninājumu
kopš tiešu Eiropas Parlamenta vēlēšanu ieviešanas pirms vairāk nekā 35 gadiem. Kopš 2012.
gada Eiropas Savienības pilsoņiem ir tādas pašas tiesības kā Eiropas Parlamenta vairākumam
un dalībvalstīm, proti: noteikt vesela kontinenta politisko darba kārtību.

Šeit ir svarīgākie fakti par Eiropas
pilsoņu iniciatīvu (EPI):
–– Lai Eiropas Komisija EPI izskatītu politiskā
līmenī, iniciatīvu viena gada laikā pēc reģistrācijas ir jāatbalsta vismaz vienam miljonam ES pilsoņu, kuri pārstāv vismaz septiņas
no 28 dalībvalstīm. Katrā no šīm septiņām
dalībvalstīm ir nepieciešams minimālais
parakstītāju skaits.
–– Eiropas pilsoņu iniciatīva ir iespējama jebkurā jomā, kurā Komisija ir tiesīga ierosināt
tiesību aktus, piemēram, vides aizsardzības,
lauksaimniecības, transporta, sabiedrības veselības vai starptautiskās tirdzniecības jomā.
–– Lai ierosinātu šādu iniciatīvu, pilsoņiem
jāizveido “pilsoņu komiteja”, kurā ir ne
mazāk kā septiņi ES pilsoņi, kas dzīvo vismaz septiņās dažādās dalībvalstīs. Pilsoņu
komitejas locekļiem jābūt ES pilsoņiem.

–– Iniciatīvu var atbalstīt visi ES pilsoņi, kas sasnieguši vecumu, no kāda var balsot Eiropas
Parlamenta vēlēšanās (18 gadi, izņemot
Austriju, kur tiesības balsot ir no 16 gadu
vecuma). Lai paustu atbalstu iniciatīvai,
pilsoņiem jāaizpilda īpaša paziņojuma par
atbalstu veidlapa, ko elektroniski vai drukātā
veidā sagatavojuši organizatori.
–– Trīs mēnešu laikā pēc sekmīgas EPI saņemšanas Komisija tiekas ar organizatoriem un
organizatori var iepazīstināt ar savu iniciatīvu
atklātā uzklausīšanā Eiropas Parlamentā, un
Komisija sniedz oficiālu atbildi. Ja Komisija
nolemj izvirzīt priekšlikumu tiesību aktam,
sākas parastā likumdošanas procedūra.
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Lai arī oficiālās tiesības ierosināt Eiropas mēroga tiesību aktu
joprojām ir tikai Eiropas Komisijai, Eiropas pilsoņu iniciatīva ir
pirmslikumdošanas instruments darba kārtības noteikšanai.
Interesanti, ka EPI paver ceļu arī līdzdalības politikas nākotnei:
tā ir tiešāka, transnacionālāka un digitālāka nekā visi iepriekšējie
instrumenti.
Tāpēc EPI nenozīmē tikai vēl vienas tiesības iesniegt lūgumrakstu, bet drīzāk gan pilsoņu tiesības uz ikdienas aktīvu rīcību
attiecībā uz nākamajiem jautājumiem, kas jāiekļauj ES iestāžu
darba kārtībā. Kopš 2012. gada Eiropas Komisijai ir iesniegtas
vairāk nekā 50 EPI, no kurām Komisija atteikusies reģistrēt 20,
jo tās, pēc Komisijas ieskatiem, neatbilda visām formālajām
prasībām. Piecu noraidīto EPI gadījumā tika iesniegta pārsūdzība Eiropas Savienības Tiesā.
Eiropas pilsoņu iniciatīvas pamatā ir tiesiskais regulējums, kas noteikts ES līgumos, sekundārajos Eiropas tiesību aktos un valsts tiesību aktos. Dažādie valstu noteikumi par vākšanas
tiešsaistes sistēmu sertificēšanu un paziņojumu par atbalstu verifikāciju atrodami oficiālajā
reģistrā, bet svarīgākie Eiropas tiesību dokumenti ir šādi:
––Pamats: “Lisabonas līgums”, II sadaļa, Noteikumi par demokrātijas principiem, 11. panta 4. punkts
Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētajās versijās:
Eiropas Savienības Pamattiesību harta, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C83
–– Regula: Regula (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu
–– Īstenošana:
“Atbalsta deklarācija”, starpiestāžu dosjē 2010/0074 (COD)
“Vākšanas tiešsaistes sistēmas”, Regula (ES) Nr. 1179/2011
“Vienkāršošana I”, deleģētā Regula (ES) Nr. 887/2013
Svarīga norāde: saskaņā ar ES tiesību aktiem pirmā oficiālā EPI prakses pārskatīšana tiks veikta
trīs gadus pēc sākotnējās procedūras ieviešanas, tas ir, 2015.–2016. gadā. Šis process, kas var
beigties ar pašreizējā procesa pārmaiņām un reformām, tiek dokumentēts oficiālajā reģistrā
[ec.europa.eu/citizens-initiative] un citos saistītos informācijas kanālos [sk. arī šīs publikācijas
pēdējo nodaļu].

20

Eiropas pilsoņu iniciatīva:
daudz iespēju rīkoties
Eiropas pilsoņu iniciatīvu reizēm salīdzina ar Šveices armijas nazi — pārdomāti
izstrādātu, pielāgojamu un daudzfunkcionālu instrumentu. Tā kā EPI ir pieejama
vairāk nekā 400 miljoniem ES pilsoņu 28 ES dalībvalstīs (un visā pasaulē, ja jūs,
būdams ES pilsonis, dzīvojat ārpus ES), ir grūti paredzēt tās ilgtermiņa ietekmi uz
pārvaldību un demokrātiju Eiropā.
Tomēr mēs jau zinām, kā pirmajās 50 Eiropas pilsoņu iniciatīvas ir izmantots, veidots un zināmā
mērā apšaubīts sākotnējo EPI noteikumu kopums [sk. arī nākamās nodaļas]. Mēs arī zinām, ka
EPI procesā ir atzīti vismaz trīs aktīva pilsoniskuma veidi: organizatori, atbalstītāji un novērotāji.
Būdams organizators, jūs procesā
pildāt galveno funkciju, jo jūs
esat atbildīgs par svarīgākajiem
posmiem, kas paredzēti EPI regulā.
Jūs esat arī atbildīgais pārstāvis
attiecībās ar iestādēm, saviem
atbalstītājiem un visā Eiropā. Tāpēc
jums ir rūpīgi jāpārdomā sava rīcība,
jāapbruņojas ar pacietību un apņēmību, jāiesaistās intensīvā saziņā un
sabiedrisko attiecību darbā.

Būdams EPI atbalstītājs, jūs tiekat aicināts
atbalstīt Eiropai svarīgu lietu kā viens no vismaz
miljona cilvēku no ne mazāk kā septiņām
dalībvalstīm. Jūsu galvenais uzdevums: kļūt par
EPI parakstītāju, kas nozīmē, ka jūs aizpildāt “paziņojumu par atbalstu” papīra vai elektroniskā
formā. Lūdzam pārliecināties, ka jūs parakstāt
apstiprinātu un oficiāli reģistrētu iniciatīvu.

Visbeidzot, novērotāja statusā jūs droši vien vēlēsieties zināt, par ko Eiropas pilsoņu iniciatīvā
ir runa, to izprast un organizatoriem, plašsaziņas līdzekļiem, pētniekiem un Eiropas Savienībai, iespējams, varēsiet piedāvāt interesantus ieskatus un piezīmes.
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Vai jūs būtu aktīvs organizators, atbalstītājs vai novērotājs, ir vēl citi
aspekti, par kuriem jādomā, pirms uzsākt, parakstīt vai komentēt
iniciatīvu. Galvenais jautājums ir: ko iecerēts panākt
ar noteiktu Eiropas pilsoņu iniciatīvu? Kāds ir jūsu
mērķis?
Vai vēlaties Eiropā ierosināt kaut ko jaunu? Vai varbūt jūsu nolūks
ir apturēt un atcelt noteiktu ES politiku? Taču daudzas lietas nav tikai
melnas vai baltas, labas vai sliktas: varbūt tās vienkārši jāuzlabo. Jūs
varētu būt arī ieinteresēts panākt izmaiņas kāda ES tiesību akta daļā.
Varbūt jūs gribat savu EPI izmantot kā izdevīgu kārti, lai atbalstītu jau
notiekošu likumdošanas procesu. Vai arī redzat savu
gaidāmo EPI kampaņu kā katalizatoru plaša transnacionāla tīkla vai alianses izveidei? Bet varbūt jums
vienkārši nepieciešama jūs interesējošā jautājuma
vai savas organizācijas popularizēšana sabiedrībā,
izmantojot EPI kā aģitācijas instrumentu? Viss
atkarīgs no jums!
Iespējas rīkoties ar EPI ir dažādas: to var izmantot kā
– paātrinātāju, lai liktu Eiropas Savienībai darīt kaut ko jaunu. Tam ir vajadzīga
liela pacietība, jo līdz šādas EPI beigām paies daudz laika; vispirms jāatrod
piemērots un praktiski izmantojams juridiskais pamatojums; un par jūsu
pūliņu galveno atalgojumu jums jāuzskata sabiedrības debates par jūsu
priekšlikumu;
– bremzi, lai Eiropas Savienību atturētu no kādas darbības. Šajā gadījumā svarīgākais ir laika plānošana, jo, lai panāktu maksimālu ietekmi un atbalstu, savu bažu
paušanai jums jānotrāpa īstais brīdis, kas nozīmē to, ka paraksti jāsavāc ātri;
– ventili, ar kura palīdzību uzlabot esošos ES tiesību aktus. Tā kā jūs vēlaties novērst noteiktu problēmu, mainot konkrētus tiesību aktus, jācenšas saglabāt vienkāršību. Eiropas
pilsoņu iniciatīvas, kas pilda ventiļa funkciju, mēdz būt pārāk sarežģītas un par tām ir
grūti informēt sabiedrību, tāpēc jādara viss iespējamais, lai koncentrētos uz būtisko;
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– izdevīgu kārti, izmantojot EPI procesu kā papildu elementu
centienos ietekmēt Eiropas politikas veidošanu. Taču pirms
šādas EPI uzsākšanas izvērtējiet savu ietekmi un politisko
varu neatkarīgi no iniciatīvas un pārbaudiet iespējamos
papildu ieguvumus. Dariet atbalstītājiem skaidri zināmus
savus nolūkus un apzinieties, ka jums ir iespēja atsaukt
EPI un izdarīt to īstajā brīdī;
– katalizatoru, lai veidotu plašas alianses un tīklus
visā Eiropā. Šī iespēja ir īpaši piemērota, ja jūs
savu iniciatīvu uzskatāt par daļu no ilgtermiņa
stratēģijas, ar kuru iecerēts vienot cilvēkus visā
Eiropā un/vai sagatavot Eiropas Parlamenta
vēlēšanu kampaņu;
– propagandas instrumentu, ar kuru jūs palielināt savu un/vai savas
grupas atpazīstamību sabiedrībā. Šajā gadījumā jums vispirms ir
jāatrod piemērots un viegli izskaidrojams jūsu EPI temats. Attiecībā uz
saviem mērķiem jums jābūt arī pēc iespējas atklātam, lai nemaldinātu
iespējamos atbalstītājus.
Kopsavilkums: EPI piedāvā daudz iespēju, taču beigās viss būs atkarīgs no
jūsu izpratnes un spējām, izvērtējot EPI iespējas un robežas. Apzinoties šā
jaunā transnacionālā un līdzdalības procesa daudzfunkcionālās iespējas,
jūs attiecībā uz gaidāmo rezultātu varēsiet būt reālistisks un līdz ar to
izstrādāt atbilstīgu pieeju savai stratēģijai un rīcībai.
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Eiropas pilsoņu iniciatīva:
rīcības programma desmit soļos
Vai apsverat domu sākt savu EPI? Šādas iniciatīvas īstenošanai būs vajadzīgi vismaz pāris gadi, iespējams, pat vairāk (un daudz resursu). Taču, ja jūs rīkosieties
pārdomāti un uzmanīgi, šajā procesā jūs iegūsiet daudz jaunas informācijas un
atziņu — un (cerams) tas jums ļaus izdarīt Eiropai kaut ko labu. Lūk EPI procesa
galvenie 10 soļi:

1. solis – Ideja
Jums ir ideja, projekts vai problēma, kas var kļūt par daļu no Eiropas politikas veidošanas.
Vispirms noskaidrojiet, vai ir citi, iespējams, vienkāršāki un pieejamāki instrumenti, lai paustu
savu viedokli šajā jautājumā. Ja izvēlaties EPI, pārejiet uz 2. soli.

2. solis – Zināšanas
Eiropas pilsoņu iniciatīva ir process, kas rada daudzas juridiskas un politiskas sekas. Pirms sākat
popularizēt savu nākotnes iniciatīvu, iepazīstieties ar visām procesa iespējām un ierobežojumiem.
Mēģiniet izvērtēt, vai tas ir pūļu vērts? Ja domājat, ka jā, tad turpiniet ar 3. soli.

3. solis – Mērķi
Vēl viens svarīgs punkts, kas jāpārbauda pirms pirmo oficiālo pasākumu veikšanas. Ko jūs
ar savu iniciatīvu vēlaties panākt un, reālistiski vērtējot, kādi rezultāti ir gaidāmi?
Definējiet savas iniciatīvas mērķi, darbības jomu un precīzu funkciju. Padariet to visām
iesaistītajām personām iespējami vienkāršu.

4. solis – Formulējums
Jūsu sākotnējā priekšlikuma formulējumam un skaidrojumam jābūt saprotamam daudzās
dažādās valodās un vēl daudzskaitlīgākās politiskajās kultūrās visā Eiropā. Tāpat kā lielākā daļa
organizatoru jūs varētu vēlēties izmantot tiešsaistes vākšanas sistēmu: tagad ir īstais laiks to
izveidot — un izmantot visu pieejamo atbalstu.
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5. solis – Reģistrēšanās
Daudziem organizatoriem šis ir liels šķērslis. Jums pēc iespējas ātrāk jāsazinās ar Komisijas dienestiem, lai nodrošinātu, ka jūsu priekšlikums ir formulēts pieejamā veidā. Ja jūs patiesi gribat,
jūs to varat! Tad ir laiks oficiāli aizpildīt jūsu EPI pieteikumu tiešsaistē un gaidīt, kamēr Komisija
divu mēnešu laikā veiks tās pieņemamības pārbaudi. Šajā laikā izveidojiet savu tiešsaistes
vākšanas sistēmu, lai laikus sagatavotos.

6. solis – Parakstu vākšana
Tagad pienācis jūsu labākais un arī visgrūtākais laiks, kad jums mazāk nekā gada laikā jāpārliecina
vairāk nekā miljons eiropiešu vismaz septiņās dažādās valstīs. Šiem centieniem jāgatavojas jau
labu laiku iepriekš, izveidojot atbalsta partneru Eiropas mēroga tīklu.

7. solis – Dialogs
Bez komunikācijas jums nebūs atbalstītāju; dialogs ar visiem iespējamajiem draugiem un pat
skeptiķiem būs izšķirošs, lai jūsu iniciatīvai būtu noturīgi panākumi. Tāpēc papildiniet parakstu
vākšanas darbību ar informatīvu kampaņu sociālajos plašsaziņas līdzekļos un publiskos
pasākumos.

8. solis – Sliekšņi
Pirms savu iniciatīvu ar visiem nepieciešamajiem apstiprinājumiem varēsiet iesniegt Eiropas
Komisijai, jums jāizpilda desmitiem prasību un jāpārvar daudzi šķēršļi. Tāpēc iniciatīvai ir
vajadzīga stabila un labi sagatavota vadības grupa. Muļķīgas kļūdas radīs augstas papildu
izmaksas, kavēšanos un neapmierinātību.

9. solis – Komunikācija
EPI iesniegšana ir tikai sākums nākamajai svarīgajai nodaļai — komunikācijai par oficiālu ES
tematu, ar ko jūs nonāksiet tieši uz politiskās skatuves. Kad jūsu iniciatīvu atzīs par sekmīgu, jums
atvērsies jaunas durvis: oficiālās sarunās ar Komisiju un publiskajā uzklausīšanā Eiropas Parlamentā. Tā būs jūsu lielā izdevība pārliecināt vēl vairāk cilvēku — un, iespējams, “pareizos” cilvēkus!

10. solis – Secinājumi
Nogurdinoša, bet, cerams, auglīga pasākuma noslēgums. Neaizmirstiet iekšējo biroja darbu,
dokumentāciju un novērtējumu, lai mācītos no izdarītajiem secinājumiem (un dalītos ar tiem).
Tā kā kopš 2012. gada ir iesniegtas vairāk nekā 50 EPI, no tām jau tagad var daudz ko mācīties.
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Eiropas pilsoņu iniciatīva,
jeb kā panākt vēlamo

Carpe Diem:
“Stop TTIP”

Aizsargāt dzīvniekus:
“Izbeigt vivisekciju”
(Stop Vivisection)

Sekojot līdzi notiekošajām ES, ASV un Kanādas sarunām par brīvās tirdzniecības nolīgumiem, 2014. gada vasarā sociālās kustības
no visas Eiropas iesniedza Komisijai divus
priekšlikumus: apturēt sarunas par TTIP un
neratificēt CETA. EPI organizatori paskaidroja,
ka iniciatīvas galvenais iemesls bija “ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršana”, kas “apdraud
demokrātiju un tiesiskumu”. Lai arī Eiropas
Komisija minēto iniciatīvu noraidīja un organizatori to pēc tam iesniedza Eiropas Savienības Tiesā, kampaņā tika izmantots augošais
sabiedrības debašu impulss un uzsākta tā
sauktā “pašorganizētā EPI”, atdarinot oficiālās
EPI prasības un gada laikā savācot vairāk nekā
1,5 miljonus paziņojumu par atbalstu, vislielāko atbalstu saņemot no ES dibinātājvalstīm
— Vācijas, Francijas un Beniluksa valstīm.

Dzīvnieku aizsardzības jautājumi tradicionāli gūst ievērojamu sabiedrības atbalstu.
ASV par vissekmīgāko iniciatīvu ierosinātāju
bieži dēvē dzīvnieku aizsardzības galveno
organizāciju “Humane Society”. Eiropas Savienībā līdzīga kustība ieguva popularitāti
2012.–2013. gadā, kad tā savāca vairāk nekā
1 173 130 paziņojumus par atbalstu, lai ierosinātu jaunus ES tiesību aktus, ar kuriem
dzīvnieku testēšana medicīnas pētījumos pamatā tiek atzīta par nelikumīgu. Šo iniciatīvu
Eiropas Komisijai iesniedza 2015. gada martā.

stop-ttip.org
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www.stopvivisection.eu

Kustība par dzīvību:
“Viens no mums”
(One of Us)

Pret privatizāciju:
“Tiesības uz ūdeni”
(Right2Water)

“Embrijs ir cilvēciska būtne, tas ir ieņemts
un vēl nedzimis bērns; viņa nogalināšana, lai
iegūtu cilmes šūnas, ir nepieņemama.” Ar šo
fundamentālo argumentu un priekšlikumu
jauniem ierobežojošiem ES tiesību aktiem par
cilmes šūnu pētniecību iniciatīvas “Viens no
mums” organizatoriem EPI procesu izdevās
izmantot kā spēcīgu kampaņas instrumentu.
Viņi vairāk nekā citu EPI organizatori savāca
paziņojumus par atbalstu papīra formātā,
un visbeidzot viņiem izdevās iegūt lielāku
atbalstu nekā jebkurai līdzšinējai iniciatīvai.
Tomēr šis priekšlikums neizpelnījās Eiropas
Komisijas atsaucību, tāpēc sašutušie organizatori griezās Eiropas Savienības Tiesā sakarā
ar Komisijas rīcības trūkumu.

Tā bija viena no pirmajām reģistrētajām Eiropas pilsoņu iniciatīvām, kas nokļuva (gandrīz)
līdz pašai augšai. Iniciatīvas “Tiesības uz
ūdeni”, kuru galvenokārt virzīja Eiropas arodbiedrības, pamatā bija starptautiskās tiesības
uz brīvu piekļuvi dzeramajam ūdenim un uz
kvalitatīviem sanitārajiem apstākļiem, un tā
bija saistīta ar ES diskusiju par to, vai atļaut
privātajiem ieguldītājiem pirkt un pārdot
ūdens resursus visā Savienībā. EPI attīstoties,
debates piesaistīja plašu sabiedrības uzmanību, un gandrīz miljons parakstu tika savākts
dažu dienu laikā, kas kļuva par īstu pārbaudījumu jaunajai tiešsaistes parakstu vākšanas
sistēmai. Kad iniciatīvu atbilstoši EPI regulai
beidzot iesniedza Eiropas Komisijai, šī ES
iestāde gan to novērtēja atzinīgi, taču jaunus
tiesību aktus neierosināja.

www.oneofus.eu

www.right2water.eu
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STARPTAUTISKAIS TILTS

Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komiteja

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir viena no vecākajām Eiropas Savienības
iestādēm, kas izveidota 1957. gadā ar Romas līgumu. Komitejas sastāvā ir 350 iecelti locekļi no
visām ES dalībvalstīm, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un trešo grupu, proti, dažādas
intereses, piemēram, lauksaimniekus, patērētāju grupas un profesionālās organizācijas.
EESK loma būt padomdevējai iestādei sociālajos un ar demokrātiju saistītos jautājumos nesen
ir nostiprināta, un EESK tādējādi ir kļuvusi par galveno tiltu “starp Eiropas pilsonisko sabiedrību
un ES iestādēm”. Citiem vārdiem, EESK tagad ir nozīmīga atbalsta infrastruktūra aktīvam
pilsoniskumam un līdzdalības demokrātijai.
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Šī loma galvenokārt izpaužas kā proaktīvs darbs, ko 350 locekļi visā Eiropā veic kopā ar sociālajiem
partneriem, pilsonisko sabiedrību un skolām. Sagatavojot atzinumus par jauniem ES tiesību aktiem
par līdzdalības demokrātiju (galvenokārt Lisabonas līguma 11. pants), EESK ir paudusi proaktīvu
nostāju, padarot Eiropas pilsoņu iniciatīvu, cik vien iespējams, pieejamu un lietotājam draudzīgu.
EESK jau agrāk ir publicējusi EPI rokasgrāmatu 23 valodās; tagad tai pievienojas šī publikācija,
kas visiem Eiropas pilsoņiem palīdzēs saprast, ar ko sākt un kā turpināt, lai efektīvi un noturīgi
darītu zināmu savu viedokli.

Ir vairāki veidi,
kā EESK var jums sniegt atbalstu.
EPI diena
Pavasara atmoda Eiropas tautas varai! Kopā ar nozīmīgākajām visas Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām EESK karu gadu aprīlī organizē aktīvu pilsoņu un ieinteresēto aprindu
pulcēšanos, kurā notiek ar EPI izveidotā līdzdalības procesa pārskatīšana un atjaunināšana.
www.eesc.europa.eu/eciday2015

Pazudis tulkojumā?
Ikvienam — gan iestādēm, gan aktīviem pilsoņiem —, kas iesaistās Eiropas politikas
veidošanas procesā, ir liels izaicinājums darīt savas idejas zināmas visiem ES iedzīvotājiem viņu
dzimtajā valodā. Attiecībā uz EPI EESK tagad piedāvā jaunu un unikālu pakalpojumu, proti, bez
maksas pārtulkot oficiāli reģistrēto pilsoņu iniciatīvu pieteikumus visās pārējās ES valodās.
citizensinitiative@eesc.europa.eu

Plašāka informācija
Kopā ar nevalstisko organizāciju “EPI atbalsta centrs” (sk. nākamo nodaļu) EESK ir izveidojusi
unikālu tiešsaistes informācijas resursu par EPI galvenajiem principiem un praktisko pieredzi.
Šim pakalpojumam veltītajā tīmekļa vietnē atrodams saraksts ar visiem pieejamajiem materiāliem (pētījumi, juridiskie novērtējumi, raksti un publikācijas) un paskaidrots, kā tiem piekļūt.
http://xteam.eesc.europa.eu/sites/eci-db
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ATBALSTA CENTRS

Pilsoniskās sabiedrības
un pilsoņu plašsaziņa
Atbalsts ir visur —
atliek tikai to izmantot

Būdams aktīvs ES pilsonis, jūs vārda tiešā nozīmē neesat viens. Jūsu ir vairāk nekā 400 miljoni. Jūs
neesat viens arī tad, kad ir vajadzīgs valdības un pilsoniskās sabiedrības atbalsts, lai liktu uzklausīt
savu viedokli. No daudzajiem pieejamajiem resursiem mēs iesakām šādu transnacionālu atbalstu,
palīdzību un plašsaziņas līdzekļus visā Eiropā.

Eiropas pilsoņu iniciatīva
––EPI atbalsta centrs (ECI Support Centre) ir kopīga iniciatīva, ko īsteno Eiropas Pilsoņu rīcības
dienests, Democracy International un Initiative and Referendum Institute Europe. Centrs
nodrošina informācijas aktualizēšanu ar biļeteniem, personalizētas konsultācijas, pētniecību
un analīzi un piekļuvi EPI zināšanu centram.
ecas.org/services/eci-support-centre/
elisa.bruno@ecas.org
– ECI Campaign ir organizācija, kas nodarbojas tikai ar Eiropas pilsoņu iniciatīvas sekmīgu
iesniegšanu un īstenošanu, un tā piedāvā informācijas resursus, kā arī atbalstu kampaņas
īstenošanā.
www.citizens-initiative.eu/about/the-eci-campaign
berg@citizens-initiative.eu
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Līdzdalības demokrātija
– Demokrātijas un līdzdalības pētniecības institūts — pilsoņu līdzdalības pētniecības birojs
Vupertāles Universitātē vāc un analizē datus par mūsdienu tiešās demokrātijas procedūrām
un praksi. Tas piedāvā konsultācijas, izglītības un mācību pasākumus, kā arī veido resursus
tiešsaistē, piemēram, Direct Democracy Navigator.
www.direct-democracy-navigator.org
editor@direct-democracy-navigator.org
– Arvien lielāks skaits valstisku struktūru visā Eiropā veic ieguldījumus, lai veidotu aktīva
pilsoniskuma un līdzdalības demokrātijas atbalsta infrastruktūru, kas palīdz ar informāciju
par to, kā iedzīvotāji var likt sevi uzklausīt. Šajā saistībā ir izveidots jauns vietējo un reģionālo
pārvaldes iestāžu tīkls.
www.beteiligungsportal-bw.de/network-participation
Fabian.Reidinger@stm.bwl.de

Pilsoņi un žurnālistika
– Euractiv darbojas kā saskarne starp aktīvu Eiropas pilsoniskumu un profesionālu žurnālistiku
tiešsaistē un trijās valodās (angļu, franču un vācu) piedāvā ziņas, viedokļus, analīzi un
vispārīgu informāciju par visu, kas notiek Eiropas politikā.
www.euractiv.com
fondateur@euractiv.com
– ”People. Participation. Power” (Cilvēki, līdzdalība, vara) — ar šādu moto darbojas Šveices
raidorganizācijas starptautiskā dienesta SWI (swissinfo.ch) informatīvā platforma “Direct Democracy” , kas desmit valodās (angļu, franču, vācu, spāņu, arābu, krievu, ķīniešu, portugāļu,
itāļu un japāņu) piedāvā jaunākās ziņas, viedokļus un informāciju par aktīvu pilsoniskumu
un līdzdalības demokrātiju visā pasaulē.
www.swissinfo.ch/directdemocracy
amr.huber@swissinfo.ch
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Pasi konceptuāli izstrādājis un sarakstījis Bruno Kaufmann — demokrātijas reportieris,
politologs un vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Falunā (Zviedrija), kas ir pirmā Eiropas
pašvaldība, kura 2013. gadā publicēja vietējās demokrātijas pasi.
http://www.falun.se/demokrati
http://people2power.info
http://iri-europe.org
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