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EESK UN EPI — dabiski sabiedrotie

EESK uzdevums ir sekmēt un atbalstīt
jebkuru kanālu, kas nodrošina dialogu un
saziņu starp sabiedrību un ES iestādēm. Šajā
nolūkā Komiteja ir izveidojusi Sadarbības
grupu ar Eiropas pilsoniskās sabiedrības
organizācijām un tīkliem² un EPI ad hoc
grupu, kas pievēršas tieši EPI. Līdzās
ieinteresēto sabiedrības pārstāvju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju
informēšanai Komitejai attiecībā uz EPI ir vēl šādas funkcijas:

EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVA — pirmais līdzdalības demokrātijas
pārrobežu instruments

– atbalstīt pilsoņu iniciatīvu sagatavošanu, dodot iespēju iesaistītajām
personām veidot kontaktus un, iespējams, tikties,
– konsultēt, izstrādājot ieteikumus un atzinumus, lai palīdzētu Komisijai
izvērtēt sekmīgi iesniegtas iniciatīvas, kā arī visos turpmākajos posmos.

Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI), kas ieviesta 2012. gada 1. aprīlī ar Lisabonas
līgumu, ir visvajadzīgākais līdzdalības demokrātijas instruments Eiropas
Savienībā. Ja pilsoņi savāc ne mazāk kā 1 miljonu parakstu no vismaz vienas
ceturtdaļas ES dalībvalstu (šobrīd — septiņām valstīm), viņiem ir tiesības tieši
vērsties Eiropas Komisijā, lai tā ierosina tiesību aktu. Tādējādi EPI ir spēcīgs
instruments, kas dod iespēju aktīvi piedalīties ES līmeņa politikas veidošanā.
EPI var ietekmēt ES darba kārtību.

Komiteja turklāt vēlas visiem spēkiem stimulēt sabiedrības līdzdalību un
atbalsta jebkuru instrumentu, kas veicina aktīvu pilsoniskumu.
EESK atzinumi par EPI
• EESK atzinums par līdzdalības demokrātiju un pilsoņu iniciatīvu ³/
2010. gada marts
• EESK atzinums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu ⁴/ 2010. gada jūlijs
• EESK pašiniciatīvas atzinums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (pārskatīšana)⁵ /
2016. gada jūlijs

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 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.”
Precīzi īstenošanas noteikumi ir izklāstīti Regulā 211/2011¹.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 65, 2011. gada 11. marts.
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Sīkāka informācija par sadarbības grupu: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group.
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 354, 2010. gada 28. decembris.
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 44, 2011. gada 11. februāris.
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 389, 2016. gada 21. oktobris.
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Pilsoniskā dialoga jēdziens ir nostiprināts Līgumā, kurā noteikts, ka
visām iestādēm atklāti, pārredzami un regulāri jāsadarbojas ar pilsonisko
sabiedrību. Šajos procesos EESK ieņem ļoti svarīgu vietu, jo darbojas kā tilts,
kas vieno pilsoniskās sabiedrības organizācijas un ES iestādes, un nodrošina
apspriešanās un informācijas forumu, kurā tās var dalīties domās un paust
savu viedokli.

EPI PALĪDZĪBAS DIENESTS — kā EESK atbalsta EPI organizatorus

EPI aprakstu tulkošana
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Eiropas pilsoņu iniciatīvu var reģistrēt
jebkurā no 24 ES oficiālajām valodām,
taču organizatoriem jānodrošina teksts
arī pārējās 23 valodās. Pēc sākotnējās
reģistrācijas
organizatori
varēs
augšupielādēt
ierosinātās
iniciatīvas
papildu valodu versijas. Kopš 2014. gada
oktobra EESK piedāvā veikt 800 rakstzīmju garu EPI aprakstu tulkojumus.
Praksē tas nozīmē, ka pēc tam, kad Eiropas pilsoņu iniciatīvu ir
apstiprinājusi Eiropas Komisija, tekstu avotvalodā var sūtīt uz e-pasta adresi
citizensinitiative@eesc.europa.eu, pievienojot sarakstu ar valodām, kurās
nepieciešams tulkojums. Organizatori var izvēlēties jebkuru ES valodu,
izņemot gēlu valodu.
EPI diena
Kopš 2012. gada katru gadu aprīlī EESK organizē konferenci “EPI diena”, kurā
apspriež jaunākās norises EPI politikā. Pasākums domāts arī tam, lai palīdzētu
dibināt kontaktus un uzklausītu pilsoniskās sabiedrības priekšlikumus par
to, kā uzlabot un vienkāršot EPI iesniegšanas kārtību. EPI diena tagad ir
nozīmīga tikšanās vieta un forums, kur gan reģistrēto, gan vēl tikai topošo
Eiropas pilsoņu iniciatīvu organizatoriem un ieinteresētajām personām
dalīties informācijā, paraugpraksē un pieredzē, kā arī iepazīstināt sabiedrību
ar savām EPI un savu darbību.
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EPI datubāze
EESK ir izveidojusi EPI tiešsaistes datubāzi, lai
nodrošinātu bezmaksas digitālu bibliotēku
ar plašu dokumentu klāstu, koncentrējoties
galvenokārt uz akadēmiskiem pētījumiem
par EPI. Datubāze ir pieejama visiem
reģistrētajiem
lietotājiem;
tā
ļauj
pētniekiem iepazīstināt Eiropas sabiedrību
ar savu darbu. Kad ir paveikta vienkārša reģistrācijas procedūra, ar EPI saistīto
dokumentu autori var augšupielādēt savu darbu un darīt to pieejamu tiem
sabiedrības locekļiem, kas vēlas uzlabot savas zināšanas par EPI instrumentu.
EPI dokumentu datubāze: www.eesc.europa.eu/ecidocs
Kontaktu dibināšanas iespējas
EESK var uzaicināt EPI organizatorus uz
savām plenārsesijām un/vai specializēto
nodaļu sanāksmēm (saskaņā ar iekšējiem
noteikumiem, kuros izklāstīti vispārīgie
kritēriji), lai dotu viņiem iespēju tikties ar
EESK locekļiem un nodibināt kontaktus
ar viņu pārstāvētajām organizācijām.
Uzstāšanās EESK locekļu priekšā ir arī lieliska iespēja apzināt viedokļus par
ierosināto iniciatīvu un sagatavoties jautājumiem, kādus kampaņas laikā
varētu uzdot sabiedrības pārstāvji.
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EPI ad hoc grupa
EPI grupa tika izveidota, lai sniegtu politiskas norādes par EPI un uzraudzītu
norises šajā jomā. Grupa ir nākusi klajā ar vairākiem ieteikumiem par to,
kā ar EESK palīdzību pastiprināt un pilnveidot EPI, un ierosinājusi vairākus
pakalpojumus, ko EESK tagad sniedz visām ar EPI saistītajām ieinteresētajām
personām.

Turklāt savas iniciatīvas atbalsta pasākumu sarīkošanai EPI organizatori
var lūgt izveidot partnerību ar EESK. Ja partnerība tiek apstiprināta,
organizatori var bez maksas izmantot kādu no EESK konferenču telpām.
EESK arī garantē, ka kāds no tās locekļiem — attiecīgās jomas speciālists —
atklās pasākumu ar īsiem ievadvārdiem un/vai uzstāsies tajā ar runu.
Sīkāka informācija par partnerību ar EESK: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-eu-institutions-partnerships

Sīkāka informācija — EPI mājaslapas sadaļā “Events” (“Notikumi”):
www.eesc.europa.eu/eci.
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EESK locekļi piedalās arī dažādos “Going
local” pasākumos, kuros viņi stāsta par EPI un skaidro, kā šī iniciatīva palīdz
plašai sabiedrībai iesaistīties politikas veidošanā. Iespēju robežās EESK var
piedāvāt kādam referentam kādā ārējā pasākumā aplūkot EPI tematu un ar
pilsoņiem saistītus jautājumus.
Konsultācijas EPI organizatoriem
Visi esošo un plānoto iniciatīvu organizatori var rakstīt uz EESK funkcionālo
pastkasti citizensinitiative@eesc.europa.eu, lai konsultētos par dažādiem
organizatoriskiem EPI aspektiem un par to, kur vērsties pēc palīdzības.
EESK sadarbojas ar EPI atbalsta centru un Apvienību EPI (“The Association
for the ECI”), lai visu EPI organizatoru un ieinteresēto personu ērtības labad
koordinētu EPI pakalpojumus un optimizētu informācijas apmaiņu.
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Komunikācijas un informācijas pasākumi
EESK ir sagatavojusi divas publikācijas, kurās
sīkāk aprakstīti dažādie instrumenti, ko ES
pilsoņi var izmantot oficiālai savu ideju un
bažu paušanai: “Jūsu rokasgrāmata par
Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un “Eiropas pase
aktīvam pilsoniskumam”. Abas publikācijas,
ko regulāri atjaunina, ir pieejamas
tīmekļa vietnes www.eesc.europa.eu/eci
sadaļā “Related documents” (“Saistītie
dokumenti”).

PRAKTISKA INFORMĀCIJA
Oficiāla informācija par EPI
Eiropas Komisijas EPI reģistrs: http://ec.europa.eu/citizens-initiative
EPI veltīta EESK lapa, t. sk. publikācijas: www.eesc.europa.eu/eci
Ar EPI saistītas EESK partnerorganizācijas
Apvienība EPI: http://www.citizens-initiative.eu/
EPI atbalsta centrs: http://ecas.org/services/eci-support-centre/
Kontaktinformācija:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Nodaļa “Attiecības ar pilsonisko sabiedrību un priekšizpēte”
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel – Belgique/België
E-pasts: citizensinitiative@eesc.europa.eu
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