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Gerbiamieji skaitytojai,

2012 m. balandžio mėnesį, kai bus pradėtas taikyti Europos piliečių iniciatyvos reglamentas, Europos 
piliečiams bus suteikta nauja teisė, kuria pasinaudoję jie galės daryti didesnę įtaką ES reikalams. Nuo 
tos akimirkos piliečiai galės savo reikalavimus pareikšti nauju iki tol neišbandytu būdu. Europoje surinkę 
milijoną parašų jie galės kreiptis į Europos Komisiją, kad ši pasiūlytų naują arba pakeistų jau galiojantį 
Europos teisės aktą. Taip piliečiai galės pareikalauti, kad jiems rūpimas klausimas būtų įrašytas į ES 
darbotvarkę, ir tapti aktyviais Europos projekto dalyviais.

Nors kai kurie piliečiai jau turi panašių teisių savo mieste, regione ar net valstybėje, tai pirmas kartas, kai 
toks mechanizmas bus naudojamas tarpvalstybiniu lygiu. Vis dėlto surinkti milijoną parašų iš skirtingomis 
kalbomis kalbančių 500 milijonų europiečių 27 valstybėse narėse nebus lengva. Tam reikės daug ir sunkaus 
darbo, pasišventimo ir bendraminčių visoje Europoje. 

Šiame vadove bus paaiškinta, kaip šia iniciatyvos teise pasinaudoti. Vadove pasakojama, kokie devyni 
žingsniai lauks Europos piliečių iniciatyvos organizatorių, ką ir kada jie turės daryti, kokias kliūtis ir 
procedūras jiems reikės įveikti: pradedant idėja, jos registravimu, parašų rinkimu ir, jeigu viskas klostysis 
sėkmingai – baigiant milijono parašų pateikimu Europos Komisijai.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas visą laiką siekė piliečiams teisės dalyvauti priimant 
sprendimus ir nuo pat Europos projekto pradžios atstovavo pilietinei visuomenei. Mes nuo pat pradžių 
rėmėme piliečių iniciatyvos idėją ir reikalavome paprastų ir suprantamų taisyklių. Esame tvirtai įsitikinę, 
kad mąstantys ir tikslo siekiantys piliečiai gali pakeisti pasaulį.

Norime, kad piliečiai iš tikrųjų pasinaudotų nauja galimybe dalyvauti Europai sprendžiant jų kasdienybei 
aktualius klausimus ir keisti Europos darbotvarkę. Tikimės, kad šis vadovas jiems padės. Sėkmės!

Staffan Nilsson Anne-Marie Sigmund
 EESRK pirmininkas Nuomonės dėl piliečių iniciatyvos pranešėja



Kelias į dalyvaujamąją demokratiją visoje Europoje 4
Dalyvavimas ir atstovavimas – du šiuolaikinės demokratijos palydovai 5

EESRK – tarpvalstybinės dalyvaujamosios demokratijos centras 5

Lisabonos sutartis. Naujos galimybės 5

Europos piliečių iniciatyvos vadovas 6
Naujas būdas keleto šalių piliečiams daryti įtaką priimamiems sprendimams 7

Žingsnis po žingsnio. Ką daryti, kad Europos piliečių iniciatyvą 
apvainikuotų sėkmė 8
Pradžia 9

Svarbusis pasiruošimo etapas 9

Septynios tautos, septynios valstybės ir šimtas ženklų 10

Pirmasis kontrolės etapas. Registracija 10

Pasiruošimas rinkti parašus 11

Apie Europos piliečių iniciatyvą trumpai 12 -13

Parašų rinkimas 14

Antrasis kontrolės etapas. Parašų tikrinimas 16

Milijonas parašų – kas toliau? 16

Darbas tuo nesibaigia 17

Kuo gali padėti EESRK? 18

Pagrindinės sąvokos 20

Naudingos nuorodos ir dokumentai 22
Europos Komisija 24

Kita naudinga informacija 24 



5

Dalyvavimas ir atstovavimas – du šiuolaikinės demokratijos palydovai

Demokratija, liaudies valdžia gali turėti įvairių pavidalų. Šiuolaikinės atstovaujamosios demokratijos, 
kokia yra Europos Sąjungoje, sąlygomis darbotvarkė sudaroma ir sprendimai priimami ir tiesiogiai, 

ir netiesiogiai. Atstovaujamosios demokratijos išraiška – renkamos institucijos, pavyzdžiui, Europos 
Parlamentas, o dalyvaujamoji demokratija jau įtvirtinta Europos sutartyse naujomis priemonėmis. 
Viena jų – Europos piliečių iniciatyva. Svarbu pabrėžti, kad šiuolaikinėje demokratijoje dalyvavimas 
nepakeičia atstovavimo ir negali to padaryti: vietos, regionų, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygiu 
tiesioginis ir netiesioginis demokratijos keliai vienas kitą papildo.

EESRK – tarpvalstybinės dalyvaujamosios demokratijos centras

Nuo praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio, kai prasidėjo Europos integracijos procesai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas stengėsi būti tiltu tarp pilietinės visuomenės 

organizacijų ir Europos institucijų. Dar oficialiai neįtvirtinus dalyvaujamosios demokratijos Europos 
Sąjungos sutartyje, Komitetas jau buvo Europos dalyvaujamosios demokratijos forumas ir ragino 
visos Europos piliečius ir jiems atstovaujančias organizacijas išsakyti savo nuomonę apie jiems 
svarbius sprendimus. 

Būdamas nešališkas ES institucijų konsultantas, Komitetas atliko labai svarbų vaidmenį, nes 
perduodavo pilietinės visuomenės nuomonę ir poziciją ir darė įtaką Europos teisėkūrai. 344 
Komiteto nariai iš 27 ES valstybių narių atstovauja plačiam socialinės ir ekonominės, profesinės, 
pilietinės ir kultūros sričių spektrui.

Lisabonos sutartis. Naujos galimybės

Prireikė pusės Europos integracijos šimtmečio, kol Europos piliečiams buvo suteikta galimybė 
tiesiogiai dalyvauti tarpvalstybinės demokratijos procese. Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnis 

yra revoliucinis, nes jame siūlomos keturios svarbios tarpvalstybinio dalyvavimo priemonės: 
informavimas, konsultavimas, dialogas ir galimybė daryti įtaką ES darbotvarkei – tai raktai, atveriantys 
daug durų. 

Piliečiams ir jiems atstovaujančioms asociacijoms turėtų būti suteikta galimybė skelbti savo 
nuomones dėl visų ES sprendimų ir veiksmų ir tomis nuomonėmis keistis. Be to, Sutartyje įtvirtinama 
pilietinio dialogo koncepcija ir reikalaujama, kad visos institucijos palaikytų atvirą, skaidrų ir nuolatinį 
dialogą su pilietine visuomene. Sutartyje taip pat pasakyta, kad Komisija, užtikrindama Sąjungos 
veiksmų nuoseklumą ir skaidrumą, taip pat turi plačiai konsultuotis su suinteresuotaisiais subjektais. 
Galiausiai, Sutarties 11 straipsniu piliečiams suteikiama iniciatyvos teisė.

Sutartimis EESRK patikėtas svarbus vaidmuo visuose šiuose procesuose – Komitetas yra tiltas tarp 
pilietinės visuomenės organizacijų ir ES institucijų, forumas, kuriame galima konsultuotis ir keistis 
informacija, ir tribūna, kurioje piliečiai gali išsakyti savo nuomonę.

Kelias į 
dalyvaujamąją 

demokratiją visoje 
Europoje
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Naujas būdas keleto šalių piliečiams daryti įtaką priimamiems sprendimams

Europos piliečių iniciatyva yra svarbus Lisabonos sutarties skyriaus, skirto dalyvaujamajai 
demokratijai, elementas. Ši naujovė suteikia milijonui ES piliečių mažiausiai iš septynių valstybių 

narių teisę prašyti Komisijos pateikti pasiūlymą dėl naujo ES teisės akto. Naudodamiesi Europos 
piliečių iniciatyvos teise, piliečiai gali įvardyti problemą ir paprašyti ją išspręsti. Todėl Europos piliečių 
iniciatyva nėra tas pats, kas peticija, kuria Europos Sąjungoje gali pasinaudoti asmenys ir visuomenės 
grupės, ar referendumas – tiesioginio sprendimų priėmimo priemonė, prieinama piliečiams ES 
lygmeniu. 

Europos piliečių iniciatyva dažnai laikoma lygiaverte Europos Parlamento ir Tarybos teisėms prašyti 
Komisijos pasiūlyti naują teisės aktą. Gavusi tokį prašymą, Komisija turi rimtai apsvarstyti, ką daryti, ir 
pagrįsti savo sprendimą. Trumpai tariant, Europos piliečių iniciatyva tiek dėl savo tarpvalstybiškumo, 
tiek dėl suteikiamos galimybės formuoti ES darbotvarkę yra unikalus piliečių dalyvavimo šiuolaikinėje 
demokratijoje būdas. Ši iniciatyva atveria kelią piliečių tarpusavio dialogui visoje Europoje ir suteikia 
piliečiams galimybę kreiptis į ES institucijas. Pirmoji Europos piliečių iniciatyva Europos Komisijoje 
gali būti užregistruota jau 2012 m. balandžio 1 d. 

Jau dabar piliečiai gali pateikti peticiją Europos Parlamentui (www.europarl.europa.eu/parliament/
public/staticDisplay.do?language=LT&id=49) arba, netinkamo administravimo atvejais, pasiskųsti 
Europos ombudsmenui (www.ombudsman.europa.eu).

Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalis

Ne mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių, manydami, kad Sutartims 
įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, gali imtis iniciatyvos raginti Europos Komisiją, kad ji, 
neviršydama savo įgaliojimų, pateiktų tuo klausimu atitinkamą pasiūlymą.

Europos piliečių  
iniciatyvos vadovas
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Pradžia

Pirmiausia reikia idėjos. Reikia suprasti, kokia yra ta Europos problema, kuriai reikėtų europinio 
sprendimo. 

Jau šiame pradiniame etape labai svarbu apgalvoti procedūras ir visą laukiantį procesą ir įsitikinti, 
kad būtent Europos piliečių iniciatyva yra geriausia priemonė idėjai įgyvendinti. Juk gali būti ir kitų, 
lengvesnių būdų piliečiui kreiptis į ES institucijas – pavyzdžiui, asmeniškai susisiekti su Europos 
Parlamento nariais arba institucijomis, imtis lobistinių priemonių arba tiesiog pateikti peticiją.

Europos piliečių iniciatyva – pats tiesiausias, tačiau ir pats sudėtingiausias ir ilgiausias kelias 
norintiems prisibelsti į Europos Sąjungos duris. 

Svarbusis pasiruošimo etapas

Prieš bandydami parengti ir įregistruoti Europos piliečių iniciatyvą, organizatoriai turėtų surinkti 
daug informacijos. Kai tik iniciatyva oficialiai įregistruojama ir paskelbiama, pradedamas skaičiuoti 

laikas.

O laiko tikrai reikės surinkti visą įmanomą informaciją apie pačią procedūrą ir apie pasirinktą problemą:

• Ar šiuo klausimu yra priimtų ES teisės aktų 
• Kokiu Sutarties teisiniu pagrindu remsis pasiūlymas
• Ar klausimas priklauso ES kompetencijai 

Todėl pirmiausia reikės įvertinti, ar pasiūlymas yra tinkamas šiai iniciatyvai. Tai reiškia, kad keliamas 
klausimas turi priklausyti Komisijos kompetencijai ir atitikti visus Europos piliečių iniciatyvos 
reglamento reikalavimus. Pasiūlymas taip pat turi atitikti Pagrindinių teisių chartijos nuostatas.

Kadangi iniciatyva bus sėkminga tik tada, jeigu ja patikės mažiausiai milijonas ES piliečių bent iš 
septynių valstybių narių, prieš iniciatyvą registruojant reikės pasirūpinti ilgalaike komunikacijos 
strategija. Jau šiame pradiniame etape labai svarbu susirasti partnerius kitose valstybėse narėse 
ir pradėti burti iniciatyvos bendraminčių tinklą, kurio dalyviai noriai prisidėtų prie bendro tikslo 
įgyvendinimo. Trumpai tariant, visi prieš iniciatyvos registraciją atlikti darbai padės sutaupyti laiko 
tikrajam iniciatyvos įgyvendinimui oficialiuoju jos gyvavimo laikotarpiu.

Reikėtų žinoti, kad piliečių iniciatyvos organizavimui reikės išteklių ir pinigų. Nors dalį darbo gali atlikti 
savanoriai, organizatoriams tikriausiai reikės rėmėjų ir pagalbininkų. Labai svarbu bus kontroliuoti 
finansinę paramą, nes informaciją apie ją reikės paskelbti iniciatyvą registruojant.

Žingsnis po žingsnio  
Ką daryti, kad Europos 
piliečių iniciatyvą 
apvainikuotų sėkmė
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Septynios tautos, septynios valstybės ir šimtas ženklų

Atlikus parengiamąjį darbą, reikės padėti pagrindus Europos piliečių iniciatyvai. Tam reikės 
sudaryti iniciatyvinį komitetą iš mažiausiai septynių asmenų bent iš septynių skirtingų ES 

valstybių narių. Iniciatyviniam komitetui (vadinamiesiems organizatoriams) reikės paskirti kontaktinį 
asmenį ir jo pavaduotoją. 

Tada bus pats laikas parengti ir patvirtinti iniciatyvos tekstą, kuris turės atitikti tam tikrus oficialius 
reikalavimus, nustatytus oficialiose formose. Iniciatyvos pavadinimas negali viršyti šimto ženklų, 
pasiūlymo aprašymą turi sudaryti ne daugiau kaip du šimtai ženklų, o iniciatyvos tikslų paaiškinimus 
– ne daugiau kaip penki šimtai ženklų.

Organizatoriai taip pat privalės pateikti informaciją apie finansavimą ir rėmėjus. Šią informaciją reikės 
atnaujinti iniciatyvos proceso metu ir tai padaryti Komisijos sukurtoje Europos piliečių iniciatyvos 
interneto svetainėje (žr. toliau).

Pirmasis kontrolės etapas. Registracija

Oficialus Europos piliečių iniciatyvos registravimas Europos Komisijoje yra labai paprastas. 
Komisija sukūrė interneto svetainę (oficialiai vadinamą registru), kurioje internetu nurodžius 

reikiamą informaciją bus galima pateikti Europos piliečių iniciatyvą. Tada bus gautas pirmasis 
oficialus atsakymas – Komisijos siunčiamas registracijos patvirtinimas.

Per savo paskyrą registre organizatoriai gali tvarkyti visą komunikaciją su Komisija, taip pat sukurti 
atitinkamas formas parašams surinkti, talpinti vertimus, atnaujinti informaciją apie finansavimą ir 
galiausiai pateikti parašus. Per šią paskyrą iškilus problemoms organizatoriai taip pat gali pateikti 
Komisijai savo klausimus. 

Po to ateis Komisijos eilė patikrinti siūlomos iniciatyvos tinkamumą. Taip tarp iniciatorių ir Komisijos 
užsimegs dialogas ir prasidės bendravimas. 

Per du mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo organizatoriai gaus oficialų Komisijos atsakymą. Tada 
iniciatyva bus teisiškai įregistruota ir paskelbta interneto svetainėje, tuoj pat pereinant į parašų 
rinkimo etapą, arba dėl teisinių priežasčių atmesta. Taip gali atsitikti, jeigu, pavyzdžiui, Komisija 
nuspręstų neturinti įgaliojimų tam tikroje srityje, nes ta sritis priklauso išimtinei valstybių narių 
kompetencijai. Komisija taip pat gali nutarti, kad jai pateikta Europos piliečių iniciatyva pažeidžia 
Pagrindinių teisių chartiją.

Jeigu iniciatyva bus atmesta, organizatoriai, žinoma, turės teisę apskųsti tokį sprendimą. Jie galės 
kreiptis į Europos ombudsmeną arba pateikti skundą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

Svarbu žinoti, kad Europos piliečių iniciatyvą įregistruoti galima bet kuria iš 23 oficialiųjų ES kalbų, 
bet organizatoriams vis tiek reikės tekstus pateikti ir kitomis pasirinktomis kalbomis. Be to, parašus 
bus galima rinkti tik registruotose formose. Po pirminės iniciatyvos registracijos organizatoriai galės 
į interneto svetainę įdėti siūlomos iniciatyvos versijas ir kitomis kalbomis. Vertimu organizatoriai 
turės pasirūpinti patys, tačiau Komisija patikrins, ar tie vertimai atitinka originalią teikiamos Europos 
piliečių iniciatyvos versiją. 

Pasiruošimas rinkti parašus

Patartina parašus pradėti rinkti dar prieš Europos piliečių iniciatyvos registraciją. Parašus ir 
pritarimo pareiškimus rinkti galima dviem būdais. Pritarimo pareiškimai gali būti renkami įprastai 

– popierinėse formose (tuomet reikės parašų) arba elektroniniu būdu (tada pakaks nurodyti tik 
asmens tapatybės duomenis). 

Elektroniniam rėmėjų parašų rinkimui parengtas visiškai naujas teisinis pagrindas ir elektroninė 
sistema. Elektroninių parašų rinkimui Komisija sukūrė atvirojo kodo programą, kuria organizatoriai 
gali naudotis nemokamai. Aišku, organizatoriai gali kurti ir savo sistemą.

Abiem atvejais organizatoriai turi pasirūpinti, kad jų internetinę sistemą sertifikuotų valstybės narės 
kompetentinga įstaiga, kurioje saugomi duomenys ir kuri patikrins, ar sistema atitinka visus techninius 
ir duomenų apsaugos reikalavimus. Kiekviena valstybė narė paskyrė už internetinės sistemos 
sertifikavimą atsakingą instituciją. Sertifikavimas turėtų būti atliktas per mėnesį. Sertifikavimas gali 
būti patvirtintas prieš įregistuojant iniciatyvą Komisijoje arba po įregistravimo.
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Pasiruošimo laikas: 
- Problemos nustatymas 
- Sprendimo idėja 
- Aktualumas ES lygmeniu 
- Informacijos rinkimas pasirinkta tema 
- Iniciatyvinio komiteto steigimas 
- Procedūros įvertinimas

Iniciatyvos registracija internetu

Komisija pradeda pirminį patikrinimą, kuris truks ne ilgiau  
kaip 2 mėnesius

1 diena
Parašų rinkimo pradžia:

ne ilgiau kaip 12 mėnesių

Internetinė sistema 
sertifikuojama: galima pradėti

parašų rinkimą internetu

12 mėnuo
Surinktų parašų 
pateikimas valstybėms 
narėms tvirtinti

15 mėnuo
Organizatoriai pateikia 
patikrintus pritarimo 
pareiškimus Komisijai

15 mėnuo
Komisijos įvertinimo 
laikotarpis, trunkantis 
ne ilgiau kaip tris mėnesius: 
rengiamas Komisijos 
sprendimas

Organizuojamas svarstymas 
Europos Parlamente

12 mėnuo
Valstybės narės ne ilgiau 
kaip tris mėnesius 
tikrina parašus

18 mėnuo
Oficialus Komisijos sprendimas: 
ar bus rengiamas pasiūlymas 
dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto

Jeigu Komisija pateikia
pasiūlymą dėl teisėkūros

procedūra priimamo akto:
prasideda įprasta teisėkūros
procedūra, kurioje dalyvauja

Parlamentas ir Taryba

1 diena
Komisijos sprendimas:
registracija ir paskelbimas
interneto svetainėje

Apie Europos piliečių iniciatyvą trumpai

Pasirengimas Parašų rinkimas Tikrinimas Vertinimas Kontrolė 

Valstybės narės ne ilgiau
kaip mėnesį sertifikuoja
internetinę sistemą
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Parašų rinkimas

Parašų rinkimas – ne vien teisinių ir techninių reikalavimų vykdymas. Organizatoriams taip pat 
reikės platinti ir surinkti popierines ir elektronines formas ir nuolat šį procesą kontroliuoti.

Atkreipkite dėmesį, kad tik ES valstybės narės piliečiai, turintys teisę balsuoti rinkimuose į Europos 
Parlamentą, galės pasirašyti Europos piliečių iniciatyvą. Teisėtai ES gyvenantys ne ES valstybių 
piliečiai tokios iniciatyvos parašais paremti negalės.

Organizatoriai ir pasirašantieji turės naudoti teisingą kiekvienai valstybei narei tinkančią formą, nes 
vienos valstybės narės pritarimo pareiškime nori gauti daug išsamesnę informaciją už kitas valstybes 
nares. Taip yra todėl, kad valstybėms narėms vėliau reikės parašus tikrinti. Kai kurios valstybės narės 
nereikalauja asmens kodo, tuo tarpu kitos – nori gauti asmens tapatybės dokumento numerį arba 
kitus duomenis, pavyzdžiui, paso, leidimo gyventi ar vairuotojo pažymėjimo numerius, o kartais 
net tėvų vardus ir gimimo vietas. Kokios informacijos reikalauja skirtingos valstybės narės, sužinoti 
galima reglamente. 

Reglamente tiksliai nurodoma, kiek parašų reikia surinkti kiekvienoje valstybėje narėje, kad 
iniciatyva atitiktų septynių valstybių minimumo reikalavimą. Parašų minimumas nustatytas pagal 
Europos Parlamento narių skaičių, todėl parašus rinkti „didžiosiose“ valstybėse narėse bus lengviau, 
o „mažosiose“ proporcingai reikės surinkti daugiau parašų. Šie skaičiai bus koreguojami atsižvelgiant 
į galimus Europos Parlamento sudėties pasikeitimus.

Tiek nacionalinio, tiek regioninio lygmens iniciatyvų patirtis parodė, kad valstybių narių institucijoms 
patikrinus paaiškėja, kad galioja ne visi parašai. Todėl organizatoriams patariama surinkti mažiausiai 
10–20 proc. papildomų parašų „atsargai“, kad jiems iki milijono nepritrūktų vos keleto.

Minimalus parašų skaičius, kurį reikia surinkti valstybėje narėje
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Darbas tuo nesibaigia

Jeigu Komisija nuspręs perimti iniciatyvą ir parengti oficialų pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, organizatoriams nebūtina likti nuošaly – jie gali tapti būsimo teisėkūros proceso 

stebėtojais. Tačiau net jeigu Komisija pareikštų, kad norimo pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto nereikia, jis nepageidautinas ar nebūtinas, iniciatyvos organizatoriai galės reaguoti, 
komentuoti ar netgi imtis naujų žingsnių ar iniciatyvų.

Kad ir koks būtų rezultatas, patartina, kad visi prisidėtų prie atlikto darbo apibendrinimo – tiek 
išsamiais dokumentais, tiek paskesniu įvertinimu. Taip ateityje būtų galima visiems pasimokyti iš šio 
daugelį metų trunkančio proceso. 

Antrasis kontrolės etapas. Parašų tikrinimas

Praėjus 365 dienoms nuo iniciatyvos paskelbimo Komisijos registre įvairioms valstybių narių 
institucijoms reikės pateikti surinktus parašus ir pritarimo pareiškimus. Danijos piliečiai parašus 

siųs į Kopenhagą, Kipro – į Nikosiją. Popierinėse formose surinktus parašus ir elektroninius pritarimo 
pareiškimus reikės pristatyti atskirai.

Valstybių narių institucijos turės per tris mėnesius patikrinti pateiktus pritarimo pareiškimus. Iš esmės 
jos pačios spręs, kaip atlikti šį patikrinimą: peržiūrėti atsitiktinę imtį ar tikrinti visus parašus. Galiausiai, 
labai svarbu prieš pateikiant Europos piliečių iniciatyvą Komisijai įvykdyti dar du reikalavimus. Pirma, 
mažiausiai septynios valstybės narės privalės patvirtinti, kad surinktas reikiamas parašų skaičius. 
Antra, sertifikuotų pritarimo pareiškimų skaičius turi būti ne mažesnis kaip vienas milijonas.

Įvykdžius šiuos reikalavimus ir naudojant reglamente nurodytas formas iniciatyvą Komisijai 
pateikti bus labai lengva – elektroniniu būdu (kartu su priedais) arba paprastu paštu. Aišku, kad 
organizatoriai turėtų pasinaudoti šia parašų pateikimo diena ir apie savo pasiūlymą žiniasklaidoje 
paskelbti platesnei Europos visuomenei.

Milijonas parašų – kas toliau?

Surinkę milijoną pritarimo pareiškimų bent septyniose valstybėse narėse organizatoriai taps „visos 
Europos darbotvarkės sudarytojais“. Sėkmingai pateikus Europos piliečių iniciatyvą, Komisija 

per tris mėnesius turės paskelbti savo teisines ir politines išvadas dėl iniciatyvos ir nuspręsti, kokių 
veiksmų ji ketina imtis, taip pat pateikti priežastis, dėl kurių veiksmų imamasi arba nuspręsta 
iniciatyvą atmesti. 

Pateiktos iniciatyvos nagrinėjimo metu organizatoriai bus pakviesti į viešąjį svarstymą išsamiau 
pristatyti savo pasiūlymą ES institucijoms. 

Tada reikės apsišvarinti, nes sertifikuotos bylos su pritarimo pareiškimais turės būti sunaikintos 
praėjus vienam mėnesiui nuo pateikimo Komisijai arba 18 mėnesių po iniciatyvos registracijos. 
Nacionalinės valdžios institucijos, kurios sertifikavo pritarimo pareiškimus, surinktas bylas turės 
sunaikinti praėjus mėnesiui nuo sertifikavimo datos.
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Įtvirtinusi šiuolaikinės dalyvaujamosios demokratijos principus Europos Sąjunga ragina visus 
piliečius ir pilietinės visuomenės organizacijas aktyviai įsitraukti į bendrą tarpvalstybinį ES 

darbotvarkės sudarymo ir sprendimų priėmimo procesą. Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnis 
nustato šių naujų piliečių ir ES institucijų santykių pagrindą.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas buvo sukurtas tam, kad skatintų ir remtų šį 
procesą. Dabar Komitetas yra pasiruošęs prisidėti prie piliečių iniciatyvos teisės įgyvendinimo 
atlikdamas savo, kaip tilto tarp pilietinės visuomenės ir ES institucijų, vaidmenį.

Komitetas aktyviai dalyvauja konsultacijose ir jas skatina, taip pat veda įvairių formų dialogą 
su ES institucijomis. Tuo tikslu Komitetas taip pat įsteigė ryšių su Europos pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir tinklais grupę. Koks bus Komiteto vaidmuo Europos piliečių iniciatyvos 
procesuose? Komitetas informuos besidominčius piliečius ir pilietinės visuomenės organizacijas 
apie jų teisę ir:

–  prisidės prie organizuojamų piliečių iniciatyvų padėdamas bendraminčiams bendrauti, o 
gal net susitikti tinkle,

–  kuruos procesą rengdamas svarstymus ir skelbdamas nuomones, kuriomis padės Komisijai 
įvertinti sėkmingas iniciatyvas ir tolesnę iniciatyvos pradėto proceso raidą. 

Kuo gali 
padėti EESRK?
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Europos piliečių iniciatyva
Teisė vienam milijonui Europos piliečių prašyti Komisijos pasiūlyti naują ES teisės aktą. 

Organizatorius
Europos piliečių iniciatyvinis komitetas, kurį sudaro mažiausiai septyni asmenys iš septynių valstybių 
narių.

Pritarimo pareiškimas
Parašai arba elektroniniai pareiškimai, kuriais pritariama Europos piliečių iniciatyvai.

Registracija
Iniciatyvos registravimo procesas, kai iniciatyva tikrinama ir paskelbiama ir pradedamas parašų 
rinkimo procesas.

Elektroninis parašų rinkimas
Pritarimo pareiškimų rinkimo internetinė sistema, kuri veikia naudojant Komisijos sukurtą atvirojo 
kodo programą ir yra sertifikuota valstybių narių valdžios institucijų.

Teikimas
Parašų sertifikatų pateikimas Komisijai patvirtinant faktą, kad iniciatyvą remia tam tikras piliečių 
skaičius iš tam tikro valstybių narių skaičiaus.

Pagrindinės sąvokos
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Naudingos  
nuorodos  

ir dokumentai

Kadangi reglamentas įsigalioja 2012 m. balandžio 1 d., šio vadovo publikavimo metu dar nebuvo 
išspręsti kai kurie techniniai klausimai: pavyzdžiui, kurios valstybių narių institucijos bus atsakingos 

už internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo programos sertifikavimą ir kurios institucijos tikrins 
parašus. 

Naujausią informaciją gausite susisiekę su EESRK sekretoriatu:

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Unit for Relations with Civil Society and Constitutional Affairs
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
El. paštas citizensinitiative@eesc.europa.eu

EESRK informacija apie Europos piliečių iniciatyvą
www.eesc.europa.eu/eci

EESRK nuomonė dėl Europos piliečių iniciatyvos
CESE 993/2010, paskelbta 2011 m. vasario 11 d., Oficialusis leidinys C 44.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.10571

EESRK nuomonė dėl dalyvaujamosios demokratijos ir piliečių iniciatyvos 
(11 straipsnis)
CESE 465/2010, paskelbta 2010 m. gruodžio 28 d., Oficialusis leidinys C 354.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.9608

EESRK svetainė, skirta Lisabonos sutarčiai
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform

EESRK informacija apie dalyvaujamąją demokratiją ir pilietinę visuomenę
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

EESRK ryšių su Europos pilietinės visuomenės organizacijomis ir tinklais grupė 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group

mailto:citizensinitiative@eesc.europa.eu
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Europos Komisija

Piliečių iniciatyvos interneto svetainė ir registravimas
Komisija sukūrė išsamią interneto svetainę, kurioje patalpinta visa reikalinga informacija apie 
Europos piliečių iniciatyvą, procedūras ir atitinkamus teisės aktus, visų ankstesnių ir dabartinių 
Europos piliečių iniciatyvų apžvalga, informacija apie intenertinę parašų rinkimo programinę 
įrangą, pateikiamos nuorodos į kompetentingas nacionalines institucijas. Taip pat tai yra portalas, 
skirtas organizatoriams registruoti savo Europos piliečių iniciatyvas ir tvarkyti savo paskyrą.

Europos piliečių iniciatyvos svetainė
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lt

Kita naudinga informacija

Europe direct
skambinkite nemokamai telefonu 00 800 67 89 10 11 iš bet kurios ES vietos
http://europa.eu/europedirect/

Europos Komisijos atstovybė jūsų valstybėje narėje
http://ec.europa.eu/represent_lt.htm

Europos Parlamentas. Peticijos
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=LT&id=49

Europos ombudsmenas 
www.ombudsman.europa.eu

http://www.ombudsman.europa.eu
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Šioje brošiūroje, kurią parengė Bruno Kaufmann (žurnalistas, Europos 
iniciatyvos ir referendumo instituto vadovas), supažindinama su 
Europos piliečių iniciatyva ir pateikiama išsami informacija, kaip imtis 
šios iniciatyvos. Brošiūroje taip pat yra nemažai nuorodų, kur susirasti 
papildomos informacijos.
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