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Priekšvārds

Viena no Ž. K. Junkera vadītās Eiropas Komisijas
prioritātēm ir panākt, lai Eiropas Savienība kļūtu
demokrātiskāka un pārskatāmāka. Šajā kontekstā
Eiropas pilsoņu iniciatīva ir jo īpaši svarīga, jo tā dod
ES pilsoņiem iespēju paust bažas ļoti konkrētā veidā un
ietekmēt ES politisko un likumdošanas darba kārtību.
2015. gada 31. martā Komisija publicēja savu pirmo
ziņojumu par šā instrumenta ieviešanu. Fakti liecina,
ka sabiedrība interesējas par pilsoņu iniciatīvu, lai arī iespējas izmantot šādu
instrumentu ieviestas tikai pirms trim gadiem. Vairāk nekā seši miljoni cilvēku
jau ir izmantojuši jaunās tiesības, un trīs iniciatīvas ir savākušas vairāk nekā
miljonu parakstu katra. Tomēr mēs apzināmies, ka daži aspekti joprojām ir
jāuzlabo, un esam sākuši apsvērt, kādas ir iespējas rīku uzlabot. Šajā procesā
esam nodomājuši iesaistīt visas ieinteresētās personas.
Es kā Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks, kura pārziņā ir pilsoņu
iniciatīvas ieviešana, un kā Konventa par Eiropas nākotni agrākais loceklis
(tieši šajā organizācijā radās ideja izveidot šādu rīku) domāju, ka pilsoņu
iniciatīva ir reāla iespēja tuvināt pilsoņus Eiropai. Esmu pārliecināts, ka pilsoņu
iniciatīvai var būt reāla ietekme uz politisko lēmumu pieņemšanas procesu un
ka iniciatīvu rosinātās sabiedrības diskusijas ir vērtība pašas par sevi.
Protams, vēl ir daudz darāmā. Pārāk daudzi pilsoņi joprojām neapzinās šā
rīka potenciālu vai zaudē motivāciju tā šķietamās sarežģītības dēļ. Ceram,
ka, pateicoties šim ceļvedim, vairāk cilvēku uzzinās par šo instrumentu un ka
ceļvedis rosinās pilsoņus piedalīties.
Franss TIMMERMANSS
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
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PAR KO IR RUNA?
SVARĪGĀKIE FAKTI PAR
PILSOŅU INICIATĪVU

Kas ir Eiropas pilsoņu iniciatīva?
Ar pilsoņu iniciatīvas palīdzību viens miljons ES pilsoņu no vismaz septiņām ES
valstīm var aicināt Komisiju ierosināt tiesību aktus par jautājumiem, kuri ir ES
kompetencē un attiecībā uz kuriem ES drīkst pieņemt regulējumu.
Tās ir tiesības, kas garantētas ES līgumos.
Noteikumi un procedūras, kas regulē pilsoņu iniciatīvu, izklāstītas ES regulā,
kuru Eiropas Parlaments un ES Padome pieņēma 2011. gada februārī (1).

Ko var ierosināt ar pilsoņu iniciatīvu?
Pilsoņu iniciatīva ir aicinājums Eiropas Komisijai ierosināt tiesību aktus jomās,
kas ietilpst tās kompetencē, piemēram, tiesību aktus par vidi, lauksaimniecību,
transportu, sabiedrības veselību utt.

Kas var organizēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu?
Visi ES pilsoņi (ES valstu pilsoņi), kas ir sasnieguši pietiekamu vecumu (2), lai
piedalītos Eiropas Parlamenta vēlēšanās (18 gadu vecumu, izņemot Austriju,
kur attiecīgais vecums ir 16 gadi), var būt iniciatīvu organizatori. Tomēr vispirms
viņiem ir jāizveido pilsoņu komiteja, kurā ir vismaz septiņi ES pilsoņi, kas dzīvo
vismaz septiņās dažādās dalībvalstīs.
Pilsoņu komitejas ziņā ir iniciatīvas vadība visas procedūras laikā.
Organizācijas nevar rīkot pilsoņu iniciatīvas. Tomēr organizācijas var sekmēt
vai atbalstīt iniciatīvas, ja tas tiek darīts, nodrošinot pilnīgu caurskatāmību.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:LV:PDF).
(2) Pilsoņiem nav jābūt iekļautiem vēlēšanu sarakstos, viņiem vienkārši ir jābūt sasniegušiem pietiekamu vecumu.
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Kas var parakstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu?
Jebkurš ES pilsonis (ES valsts pilsonis), kas sasniedzis pietiekamu vecumu (3),
lai piedalītos Eiropas Parlamenta vēlēšanās (18 gadu vecumu, izņemot Austriju,
kur attiecīgais vecums ir 16 gadi), var parakstīt pilsoņu iniciatīvu.

Kur es varu uzzināt par aktuālajām iniciatīvām?
Visas Eiropas Savienībā sāktās pilsoņu iniciatīvas reģistrē centrālā, Eiropas
Komisijas pārziņā esošā vietnē:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
welcome?lg=lv

(3) Pilsoņiem nav jābūt iekļautiem vēlēšanu sarakstos, viņiem vienkārši ir jābūt sasniegušiem pietiekamu vecumu.
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KĀ PARAKSTĪT
INICIATĪVU?

Pieņemsim, ka jūs esat ES pilsonis (kādas ES dalībvalsts pilsonis), esat sasniedzis
vecumu, kad var piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un vēlaties izteikt
savu atbalstu iniciatīvai.
Lai to izdarītu, jums jāaizpilda īpašs paziņojums par atbalstu. Tā ir iniciatīvas
organizētāju sagatavota veidlapa, izdrukāta vai elektroniska ( ja organizētāji
šim nolūkam izveidojuši īpašu tīmekļa vietni).
Veidlapai ir jāatbilst paraugam, kurš aprakstīts regulā par pilsoņu iniciatīvu, un
tajā ir jābūt visai informācijai, kas prasīta attiecībā uz iniciatīvu (nosaukumam,
priekšmetam, mērķiem utt.), kā arī reģistrācijas numuram, kuru Komisija
piešķīrusi šai iniciatīvai. Ja vēlaties, varat Komisijas tīmekļa vietnē pārbaudīt,
vai iniciatīva ir reģistrēta.
Tas, kādi personas dati jums būs jānorāda minētajā veidlapā, ir atkarīgs no
tā, no kuras ES dalībvalsts jūs esat (kuras dalībvalsts pilsonis esat vai kurā
dalībvalstī dzīvojat). Tas, tieši kādi dati jāsniedz veidlapā, atkarīgs no tā, ko
attiecīgā dalībvalsts uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams pārbaudīt
paziņojumu par atbalstu.
Ja dzīvojat kādā ES valstī, bet esat citas vai vairāku citu ES valstu pilsonis,
jūs, iespējams, varēsit izvēlēties vienu šīm valstīm un sniegt attiecīgās valsts
prasītos datus.
Jebkurā gadījumā jums ir tiesības iniciatīvu parakstīt tikai vienu reizi.
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Parakstīšana uz papīra
›› Izmantojiet tai ES dalībvalstij (vai vienai no ES valstīm), no kuras esat,
paredzēto veidlapu.
›› Ierakstiet prasītās ziņas (tas, kādas tieši ziņas prasītas, atkarīgs no
dalībvalsts).
›› Parakstiet veidlapu un atdodiet to organizatoriem.

Parakstīšana internetā
›› Dodieties uz organizatoru tīmekļa vietni (iespējams, ka saiti uz
iniciatīvas vietni atradīsiet Komisijas vietnē izveidotajā lapā par
attiecīgo iniciatīvu).
›› Pārliecinieties, ka valsts kompetentā iestāde ir sertificējusi
organizatoru elektronisko vākšanas sistēmu (organizatoriem ir
jāpublicē sertifikāts savā tīmekļa vietnē). Tas ir svarīgi, lai varētu
nodrošināt, ka jūsu dati ir aizsargāti un ka tos nelikumīgi neizmanto
nekādiem citiem mērķiem.
›› Ievadiet prasīto informāciju. Pievērsiet uzmanību tam, lai jūs būtu
ievadījis datus, ko prasa jūsu dalībvalsts.
›› Ja jūs savu paziņojumu par atbalstu iesniedzat internetā, jums nav
tas elektroniski jāparaksta.
Kad savākts nepieciešamais atbalsta paziņojumu skaits, organizatoriem tie ir
jāiesniedz kompetentajām valsts iestādēm, lai tās pārbaudītu paziņojumus.
Organizatoriem un valsts iestādēm ir pienākums aizsargāt jūsu datus, un tās
nedrīkst darīt parakstītāju sarakstu pieejamu plašai sabiedrībai. Plašāk par to,
kā tiks apstrādāti jūsu dati, lasiet nodaļā “Kā aizsargā parakstītāju datus?”
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Divi atbalsta paziņojumu veidlapu paraugi (parakstīšanai uz papīra)
SOMIJA

PAZIŅOJUMA PAR ATBALSTU VEIDLAPA ŠĀDAI EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVAI:
Ja nav noteikts citādi, visas ailes šajā veidlapā ir obligātas.

1. Visi šīs veidlapas parakstītāji ir šādas dalībvalsts iedzīvotāji vai pilsoņi: SOMIJA
2. Eiropas Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs:
4. Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa adrese Eiropas Komisijas reģistrā:
5. Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums:
6. Priekšmets:

3. Reģistrācijas datums:

Jāaizpilda m
jie
organizētā

7. Galvenie mērķi:
8. Reģistrēto kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses:
9. Pārējo reģistrēto organizatoru vārdi, uzvārdi:
10. Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne ( ja tāda ir):

DRUKĀTIEM BURTIEM AIZPILDA PARAKSTĪTĀJI
“Ar šo apliecinu, ka informācija, ko sniedzu šajā veidlapā, ir pareiza un ka neesmu jau atbalstījis šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu.”

VISI VĀRDI

UZVĀRDI

VALSTS, KUR DZĪVO PASTĀVĪGI

DZIMŠANAS DATUMS

VALSTSPIEDERĪBA

DATUMS UN PARAKSTS(1)

Jāaizpilda
jiem
parakstītā

(1) Paraksts nav obligāts, ja veidlapa tiek iesniegta elektroniski, izmantojot tiešsaistes vākšanas sistēmu, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 211/2011 6. pantā.
Paziņojums par personas datu aizsardzību. Saskaņā ar 10. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, personas dati, kas šajā veidlapā ir sniegti ierosinātās iniciatīvas organizatoriem, būs pieejami tikai kompetentajām iestādēm, lai veiktu to derīgo
paziņojumu par atbalstu skaita verifikāciju un sertificēšanu, kuri saņemti par šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu (skatīt 8. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā
(ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu), un vajadzības gadījumā tiks papildus apstrādāti ar šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu saistītā administratīvajā vai tiesas procesā (skatīt Regulas (ES)
Nr. 211/2011 12. pantu). Šos datus nedrīkst izmantot nekādiem citiem mērķiem. Datu subjekti ir tiesīgi saņemt piekļuvi saviem personas datiem. Visus paziņojumus par atbalstu iznīcinās
vēlākais 18 mēnešos pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas dienas vai — tiesas vai administratīvā procesa gadījumā — ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc minēto procesu beigām.

AUSTRIJA

PAZIŅOJUMA PAR ATBALSTU VEIDLAPA ŠĀDAI EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVAI:
Ja nav noteikts citādi, visas ailes šajā veidlapā ir obligātas.

1. Visiem šīs veidlapas parakstītājiem ir norādītās dalībvalsts personu apliecinoša dokumenta numurs: AUSTRIJA
Skatīt ES Regulas 211/2011 III pielikuma C daļu attiecībā uz personu apliecinošu dokumentu numuriem, no kuriem ir jānorāda viens.

2. Eiropas Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs:
4. Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa adrese Eiropas Komisijas reģistrā:
5. Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums:
6. Priekšmets:

3. Reģistrācijas datums:

7. Galvenie mērķi:

Jāaizpilda m
jie
organizētā

8. Reģistrēto kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses:
9. Pārējo reģistrēto organizatoru vārdi, uzvārdi:
10. Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne ( ja tāda ir):

DRUKĀTIEM BURTIEM AIZPILDA PARAKSTĪTĀJI
“Ar šo apliecinu, ka informācija, ko sniedzu šajā veidlapā, ir pareiza un ka neesmu jau atbalstījis šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu.”

VISI VĀRDI

UZVĀRDI

DZĪVESVIETA
(iela, numurs, pasta indekss,
pilsēta, valsts)

DZIMŠANAS
DATUMS UN
VIETA

VALSTSPIEDERĪBA

PERSONU APLIECINOŠA
DOKUMENTA VEIDS UN
NUMURS

DATUMS UN
PARAKSTS (1)

Jāaizpilda
jiem
parakstītā

(1) Paraksts nav obligāts, ja veidlapa tiek iesniegta elektroniski, izmantojot tiešsaistes vākšanas sistēmu, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 211/2011 6. pantā.
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Paziņojums par personas datu aizsardzību. Saskaņā ar 10. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, personas dati, kas šajā veidlapā ir sniegti ierosinātās iniciatīvas organizatoriem, būs pieejami tikai kompetentajām iestādēm, lai veiktu to derīgo
paziņojumu par atbalstu skaita verifikāciju un sertificēšanu, kuri saņemti par šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu (skatīt 8. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā
(ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu), un vajadzības gadījumā tiks papildus apstrādāti ar šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu saistītā administratīvajā vai tiesas procesā (skatīt Regulas (ES)
Nr. 211/2011 12. pantu). Šos datus nedrīkst izmantot nekādiem citiem mērķiem. Datu subjekti ir tiesīgi saņemt piekļuvi saviem personas datiem. Visus paziņojumus par atbalstu iznīcinās
vēlākais 18 mēnešos pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas dienas vai — tiesas vai administratīvā procesa gadījumā — ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc minēto procesu beigām.

KĀ AIZSARGĀ
PARAKSTĪTĀ JU
DATUS?

Visas procedūras laikā visām iesaistītajām personām ir pienākums ievērot spēkā
esošo likumdošanu par personas datu aizsardzību (4). Organizatoriem, piemēram,
vispirms ir jāinformē datu aizsardzības iestāde(-s) (5) tajā dalībvalstī(-s), kur
apstrādās datus, un tikai tad var sākt atbalsta paziņojumu vākšanu.
Regulā par pilsoņu iniciatīvu lasiet izvērstākus noteikumus par datu aizsardzību.

Organizatoru pienākumi
›› Īstenot atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai
aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu
vai nejaušu pazaudēšanu, pārveidošanu, nesankcionētu atklāšanu
vai piekļuvi, jo īpaši, ja apstrāde ietver datu pārraidi tīklā, un pret
visiem citiem nelikumīgiem apstrādes veidiem;
›› nodrošināt, ka savāktos personas datus izmanto vienīgi konkrētās
iniciatīvas atbalstam, nevis kādam citam mērķim;
›› iznīcināt visus paziņojumus par atbalstu un visas kopijas ne vēlāk
kā vienu mēnesi pēc savas iniciatīvas iesniegšanas Komisijā vai
18 mēnešus pēc reģistrācijas dienas, ja šis termiņš iestājas agrāk (6).
Pilsoņu iniciatīvas organizatori ir saucami pie atbildības, ja viņi neievēro
Regulas par pilsoņu iniciatīvu noteikumus, jo īpaši gadījumos, kad dati izmantoti
krāpnieciski.

Valsts iestāžu pienākumi
›› Izmantot personas datus vienīgi atbalsta paziņojumu pārbaudei;
›› iznīcināt visus atbalsta paziņojumus un visas kopijas ne vēlāk kā vienu
mēnesi pēc derīgo atbalsta paziņojumu skaita sertificēšanas (6).
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(4) No Direktīvas 95/46/EK izrietošā likumdošana.
(5) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
(6) Atbalsta paziņojumus var glabāt ilgāk par šiem termiņiem, ja tas ir vajadzīgs ar iniciatīvu saistītiem tiesas
vai administratīviem procesiem. Tādā gadījumā jums ir jāiznīcina visi atbalsta paziņojumi un kopijas ne vēlāk
kā vienu nedēļu pēc minēto procedūru noslēgšanas, kad par tām pieņemts galīgais lēmums.

KĀ ORGANIZĒT
INICIATĪVU?
PROCEDŪRA SOLI
PA SOLIM

Procedūra īsumā

SĀKUMS

2.

1.

Reģistrējiet savu
iniciatīvu.
Komisija atbild
2 mēnešu laikā

Sagatavojiet savu
iniciatīvu un izveidojiet
savu pilsoņu komiteju.

3.

Vēlaties parakstus vākt
internetā?
Panāciet, lai jūsu sistēmu
sertificē.
Valsts iestāde atbild
1 mēneša laikā

8.
Priekšlikums

Ja Komisija nolemj rīkoties
jūsu iniciatīvas sakarībā,
tad pēc tam, kad Komisija ir
pieņēmusi savu priekšlikumu,
sākas likumdošanas procedūra.
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VĀKŠANA

4.

5.
Atbalsta paziņojumus
vāciet vismaz septiņās
ES valstīs.
Ilgākais, 12 mēnešus

Parūpējieties par
atbalsta paziņojumu
apliecināšanu valsts
iestādēs.
Valsts iestādes atbild
3 mēnešu laikā

IESNIEGŠANA
7.

ECI

Komisija izvērtē
jūsu iniciatīvu un pēc
tikšanās ar jums un
Eiropas Parlamenta
atklātas sēdes sniedz
atbildi.

6.
1.000.000

Jums ir vismaz 1 000 000
parakstītāju?
Iesniedziet savu iniciatīvu
Komisijai!

Komisija atbild
3 mēnešu laikā
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Iniciatīvas sagatavošana
Vispirms jums ir jāizlemj, vai Eiropas pilsoņu iniciatīva ir labākais veids,
kā īstenot savu ideju. Atcerieties, ka pilsoņu iniciatīva ir aicinājums Eiropas
Komisijai ierosināt tiesību aktu. Tai jāattiecas uz jautājumu, kas ir Komisijas
kompetencē (7). Jums būtu jāiepazīstas ar spēkā esošo ES likumdošanu. Varat
arī apsvērt, vai nav citu, jūsu prasībai piemērotāku veidu, kā vērsties pie
ES iestādēm. Piemēram, varat iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam,
piedalīties sabiedriskā apspriešanā vai iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam (8).
Ar pilsoņu iniciatīvas sākšanas noteikumiem varat iepazīties nodaļā “Jūsu
iniciatīvas reģistrēšana Komisijas tīmekļa vietnē”.

Pilsoņu komitejas izveide
Pirms sākat iniciatīvu, jums ir jāizveido komiteja, kurā ir vismaz septiņi ES pilsoņi
(ES dalībvalstu pilsoņi), kuri ir pietiekami veci, lai balsotu Eiropas Parlamenta
vēlēšanās (9), un dzīvo vismaz septiņās dažādās ES valstīs. Komitejas locekļiem
nav jābūt septiņu dažādu ES valstu pilsoņiem. Reģistrējot ierosināto iniciatīvu,
Komisijai jānorāda tikai septiņi locekļi, kuri atbilst iepriekš norādītajiem
kritērijiem un nav Eiropas Parlamenta deputāti, un tikai viņu vārdu un uzvārdu
publicē Komisijas tīmekļa vietnē par pilsoņu iniciatīvām.
Šo komiteju uzskata par iniciatīvas oficiālo “organizatoru”, un tā atbild par
procedūras vadību visos tās posmos.
Komitejai no saviem locekļiem ir jāizraugās pārstāvis un vietnieks. Šīs divas
personas būs pilnvarotas locekļu vārdā sazināties ar Komisiju un rīkoties.

(7) Kādas ir Komisijas pilnvaras, varat uzzināt te:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences?lg=lv
(8) Par citiem veidiem, kā vērsties pie ES vai to ietekmēt, varat uzzināt te:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/alternative-ways-eu?lg=lv
(9) Pilsoņiem nav jābūt iekļautiem vēlēšanu sarakstos, viņiem vienkārši ir jābūt sasniegušiem pietiekamu
vecumu (18 gadus visās dalībvalstīs, izņemot Austriju, kur šis vecums, kad var balsot, ir 16 gadi).
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atbild
Komisija
laikā

2 mēnešu

Jūsu iniciatīvas reģistrācija Komisijas tīmekļa vietnē
Jums vispirms ir jāreģistrē sava iniciatīva Komisijas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa
vietnē, un tikai pēc tam varat sākt atbalsta paziņojumu vākšanu no pilsoņiem:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/registration?lg=lv

Lai to reģistrētu, jums vienā no 24 oficiālajām ES valodām jāsniedz šāda
informācija:
›› jūsu iniciatīvas nosaukums (ne vairāk kā 100 rakstzīmes);
›› tās būtība jeb priekšmets (ne vairāk kā 200 rakstzīmes);
›› tās mērķu apraksts (ne vairāk kā 500 rakstzīmes);
›› ES Līgumu noteikumi, kuri, jūsuprāt, attiecas uz ierosināto rīcību (10);
›› pilsoņu komitejas septiņu locekļu personas dati (pilns vārds, uzvārds,
pasta adrese, valstspiederība un dzimšanas datums), konkrēti
norādot pārstāvi un vietnieku, kā arī viņu e-pasta adreses un tālruņa
numurus;
›› dokumenti, kas apliecina pilsoņu komitejas septiņu locekļu pilnu
vārdu, uzvārdu, pasta adresi, valstspiederību un dzimšanas datumu;
›› visi jūsu iniciatīvas finansējuma un atbalsta avoti (kas zināmi
reģistrēšanas brīdī), ja to vērtība gada laikā uz vienu sponsoru
pārsniedz 500 eiro.
Varat (tas nav obligāti):
›› norādīt iniciatīvas tīmekļa vietnes adresi ( ja tāda ir);
›› pievienot pielikumā sīkāku informāciju par jūsu iniciatīvu;
›› pievienot tiesību akta projektu.

(10) Plašāk par ES līgumiem lasiet te: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences?lg=lv
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Nosacījumi
Reģistrācija nenotiek automātiski. Jūsu iniciatīvu reģistrēs un tā parādīsies
tīmekļa vietnē tikai tad, kad Komisija būs pārbaudījusi (divu mēnešu
laikā) šādas lietas:
›› vai pilsoņu komiteja ir izveidota un kontaktpersonas ir izraudzītas;
›› vai jūsu iniciatīva acīmredzami nepārsniedz Komisijas pilnvaras
iesniegt likumdošanas priekšlikumu, lai īstenotu ES līgumus;
›› vai ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai
maldinoša;
›› vai jūsu iniciatīva nav acīmredzami pretrunā ES vērtībām, kas
izklāstītas ES līgumos (11).
Kad iniciatīva ir reģistrēta, pilsoņu komitejas pārstāvis un vietnieks var piekļūt
drošam kontam Komisijas tīmekļa vietnē, kur viņi var iegūt informāciju par nākamajiem procedūras posmiem un atjaunināt visus datus par ierosināto iniciatīvu.
Piemēram, izmantojot šo kontu, varat sniegt jūsu iniciatīvas tulkojumus citās
oficiālajās ES valodās. Jums ir jārūpējas, lai tiktu nodrošināts, ka tulkojumi precīzi
atbilst oriģinālversijai. Komisija tos nepublicēs, ja atradīs kādas acīmredzamas
un būtiskas neatbilstības.
Turklāt jums regulāri jāsniedz atjaunota informācija par visiem avotiem, kas
jūsu iniciatīvai snieguši atbalstu un finansējumu, kura vērtība gadā uz vienu
sponsoru pārsniedz 500 eiro.
Ņemiet vērā: — 
kamēr atbalsta paziņojumi nav nosūtīti pārbaudei kompetentajā valsts
iestādē, organizatori jebkurā brīdī var atsaukt reģistrēto iniciatīvu. Atsaukums
ir neatgriezenisks. Attiecībā uz atsauktu iniciatīvas priekšlikumu procedūru
nevar atsākt, un visi savāktie atbalsta paziņojumi tiek anulēti un zaudē
spēku. Iniciatīvu priekšlikumi, kas iezīmēti kā atsaukti, joprojām ir redzami
Komisijas vietnes rubrikā par arhivētajām iniciatīvām;
— lai nodrošinātu pārredzamību, to ierosināto iniciatīvu teksts, kuras Komisija
atteicās reģistrēt, kā arī Komisijas lēmumi, kas satur šāda atteikuma pama
tojumu, ir atrodami Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/
citizens-initiative/public/initiatives/non-registered?lg=lv
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(11) Līguma par Eiropas Savienību 2. pants: “Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē
cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības. Šīs
vērtības dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur
nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība.”

āde atbild
Valsts iest
laikā

1 mēneša

Elektroniskās vākšanas sistēmas sertificēšana
Ja atbalsta paziņojumus vēlaties vākt internetā, jums ir jāizveido elektroniskās
vākšanas sistēma, kas atbilst noteiktām prasībām.
Jūsu sistēmai ir jābūt tādai, kas spēj nodrošināt šādas lietas:
›› vienīgi reālas personas (nevis datori) var tiešsaistē iesniegt
paziņojumus par atbalstu;
›› internetā sniegto datu vākšana un glabāšana ir droša;
›› atbalsta paziņojumus var sagatavot formātā, kuru var pārbaudīt
attiecīgās valstu kompetentās iestādes.
Jūsu sistēmai jāatbilst detalizētiem tehniskiem un drošuma parametriem, kas
izklāstīti īpašā regulā (skatiet zemāk redzamo saiti).
Lai palīdzētu organizatoriem izveidot šo sistēmu, Komisija ir izstrādājusi atklātā
pirmkoda programmatūru, kura jau atbilst izvirzītajām prasībām.
Tikai tad, kad jūsu elektronisko vākšanas sistēmu būs sertificējusi kompetentā
iestāde tajā ES valstī, kur glabās datus, varat sākt atbalsta paziņojumu vākšanu,
izmantojot šo sistēmu.
Sertificēšana ir obligāta arī tad, ja izmantojat Komisijas programmatūru, jo
programmatūra ir tikai viens jūsu elektroniskās vākšanas sistēmas elements.
Tomēr tad, ja izvēlēsieties izmantot Komisijas programmatūru, panākt
sertificēšanu būs vieglāk.
Valsts iestādei uz jūsu pieprasījumu jāatbild mēneša laikā. Kad sertifikāts
saņemts, jums savā tīmekļa vietnē ir jāpublicē tā kopija.
Ņemiet vērā: — sertificēšana ir iespējama vai nu pirms, vai pēc jūsu iniciatīvas reģistrēšanas
Komisijā;
—kopš 2012. gada jūlija, ņemot vērā grūtības, kas radās pirmajiem
organizatoriem, meklējot piemērotus izvietošanas pakalpojumu sniedzējus
savām vākšanas sistēmām, Komisija pagaidām piedāvā izvietot organizatoru
tiešsaistes vākšanas sistēmas. Sīkākas ziņas meklējiet te:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/hosting?lg=lv
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Noderīgi resursi
›› Regula, kurā izklāstītas detalizētas tehniskās un drošības prasības,
kas attiecas uz jūsu sistēmu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:LV:PDF
›› Komisijas izstrādātā atklātā pirmkoda programma:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/software?lg=lv
›› Valsts kompetentās iestādes, kas sertificē elektroniskās
vākšanas sistēmas: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
authorities-online-systems?lg=lv
Ilgākais,

Atbalsta paziņojumu vākšana

šus
12 mēne

Kolīdz ir apstiprināta jūsu iniciatīvas reģistrācija, varat sākt atbalsta paziņojumu
vākšanu no pilsoņiem. Šim nolūkam jums ir viens gads. Atbalsta paziņojumus
var vākt, izmantojot izdrukas un/vai internetu.
Lai savāktu atbalsta paziņojumus, jums jāizmanto īpašas veidlapas, kuras atbilst
atbalsta paziņojumu veidlapas paraugiem, kas noteikti Regulā par pilsoņu iniciatīvu
un kurās ir visa prasītā informācija par jūsu iniciatīvu. Minētajai informācijai jābūt
tieši tādai pašai, kā Komisijas tīmekļa vietnē publicētās ziņas par jūsu iniciatīvu.
Savā organizatoru kontā varat lejupielādēt individuāli pielāgotas un aizpildītas
veidlapas. Jūs varat izvēlēties:
›› ES valsti, kur vēlaties vākt atbalsta paziņojumus;
›› ailīšu nosaukumu valodu — vienu no ES oficiālajām valodām;
›› valodu, kurā sniegta informācija par jūsu iniciatīvu (no tām valodām,
kurās šajā vietnē publicēta jūsu ierosinātā iniciatīva).
Datu aizsardzība
Visas procedūras laikā jums ir jāievēro spēkā esošie tiesību akti par datu
aizsardzību. Tas nozīmē, ka jums, iespējams, vispirms ir jāinformē datu
aizsardzības iestāde(-s) tajā(-s) ES dalībvalstī(-s) (12), kur apstrādās datus, un
tikai tad var sākt atbalsta paziņojumu vākšanu. Plašāk par to, kā tiks apstrādāti
jūsu dati, stāstīts sadaļā “Kā aizsargā parakstītāju datus?”.
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(12) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Minimālais skaits parakstītāju no katras dalībvalsts
Jums nav jāvāc atbalsta paziņojumi visās 28 ES valstīs. Tomēr jums būs vajadzīgs
minimālais parakstītāju skaits vismaz septiņās ES valstīs (skatiet katrai valstij
prasīto skaitu attiecīgajā tabulā).
Ņemiet vērā: lai sasniegtu paredzēto slieksni — vienu miljonu iedzīvotāju —, pieskaitīs arī atbalsta
paziņojumus, kas savākti valstīs, kurās nav sasniegts minimālais parakstītāju skaits.

Minimālais parakstītāju skaits no katras dalībvalsts
(iniciatīvām, kas reģistrētas no 2014. gada 1. jūlija)(13)
Apvienotā Karaliste
Austrija
Beļģija
Bulgārija
Čehijas Republika
Dānija
Francija
Grieķija
Horvātija
Igaunija
Itālija
Īrija
Kipra
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta
Nīderlande
Polija
Portugāle
Rumānija
Slovākija
Slovēnija
Somija
Spānija
Ungārija
Vācija
Zviedrija

54 750
13 500
15 750
12 750
15 750
9750
55 500
15 750
8250
4500
54 750
8250
4500
6000
8250
4500
4500
19 500
38 250
15 750
24 000
9750
6000
9750
40 500
15 750
72 000
15 000

(13)	Iniciatīvām, kas reģistrētas pirms 2014. gada 1. jūlija, minimālo parakstītāju skaitu iespējams atrast te:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories?lg=lv
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d
ādes atbil
Valsts iest
laikā

Atbalsta paziņojumu apliecināšana

3 mēnešu

Kad savākti nepieciešamie paziņojumi par atbalstu jūsu iniciatīvai, jums ir
jāvēršas kompetentajā valsts iestādē katrā no dalībvalstīm, kurās esat savākuši
paziņojumus, un jālūdz, lai tā apliecina attiecīgajā valstī savākto derīgo atbalsta
paziņojumu skaitu.
Šāds apliecinājums jums ir jāprasa tikai vienu reizi un atsevišķi katrā no tām
dalībvalstīm, kurām esat savācis atbalsta paziņojumus.
Jūs varat nosūtīt paziņojumus izdrukātus vai elektroniski. Jums ir jānošķir
atbalsta paziņojumi, kas savākti, izmantojot veidlapu izdrukas, un tie, kas
savākti, izmantojot internetā pieejamu vākšanas sistēmu, kā arī tie, kas
parakstīti, izmantojot elektronisko parakstu.
Internetā savāktos atbalsta paziņojumus var izdrukāt un tad nosūtīt pa pastu
vai arī nosūtīt elektroniski, izmantojot tādus drošus līdzekļus kā šifrētas
datnes, kas saglabātas CD-ROM. Var izmantot arī XML datnes, ja tādas pieņem
attiecīgā valsts iestāde (to varat pārbaudīt Komisijas tīmekļa vietnē). Komisijas
izstrādātās lietojumprogrammas ļauj eksportēt paziņojumus XML formātā.
Valsts iestāžu rīcībā ir trīs mēneši, lai apliecinātu derīgo atbalsta paziņojumu
skaitu. Tās veic piemērotas pārbaudes, lai pārbaudītu paziņojumus, izmantojot,
piemēram, nejaušas izlases metodi.
Ieteicams savākt vairāk atbalsta paziņojumu nekā vajadzīgs, jo kompetento
valsts iestāžu pārbaudēs var atklāties, ka apliecināt var mazāku skaitu
paziņojumu, nekā jūs esat iesnieguši.
Noderīgi resursi
›› To kompetento valsts iestāžu saraksts, kuras apliecina derīgo
atbalsta paziņojumu skaitu:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
authorities-verification?lg=lv
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Iniciatīvas iesniegšana Komisijai
Kad esat saņēmuši vismaz septiņu attiecīgo dalībvalstu kompetento iestāžu
izsniegtus apliecinājumus, ka esat savākuši nepieciešamo atbalsta paziņojumu
skaitu (viens miljons atbalstītāju kopumā un minimālais atbalstītāju skaits vismaz
septiņās ES dalībvalstīs), varat iesniegt savu iniciatīvu izvērtēšanai Komisijā.
›› Ņemiet vērā, ka jums ir ar likumu noteikts pienākums iznīcināt visus
paziņojumus par atbalstu un visas kopijas ne vēlāk kā vienu mēnesi
pēc savas iniciatīvas iesniegšanas Komisijā vai 18 mēnešus pēc jūsu
iniciatīvas reģistrācijas ( ja nesavācat pietiekamu skaitu atbalsta
paziņojumu, lai iniciatīvu iesniegtu).
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VIENS MILJONS
PARAKSTĪTĀ JU?
KAS NOTIEK TĀLĀK?

atbild
Komisija
laikā

3 mēnešu

Šajos trijos mēnešos pēc tādas pilsoņu iniciatīvas iesniegšanas, kurai
savākts prasītais atbalsta paziņojumu skaits:
›› Komisija tiekas ar organizatoriem, lai viņi varētu detalizēti paskaidrot
iniciatīvā iekļautos priekšlikumus;
›› organizatoriem ir iespēja iepazīstināt ar savu iniciatīvu Eiropas
Parlamenta deputātus, kuri viņus uzklausīs atklātā sēdē;
›› Komisija, rūpīgi izvērtējusi jūsu iniciatīvu, sagatavo paziņojumu, kur
izklāsta, kā tā plāno rīkoties un kāpēc.
Šī atbilde, kas izpaužas kā Komisijas paziņojums, ir komisāru kolēģijas
pieņemts oficiāls dokuments, kuru publicē visās oficiālajās ES valodās.
Ja Komisija, reaģējot uz pilsoņu iniciatīvu, plāno ierosināt tiesību
aktu, sākas parastā Komisijas priekšlikuma izstrādes procedūra ( ja
nepieciešams, rīko arī sabiedriskās apspriešanas, veic ietekmes
novērtējumus u. tml.). Kolīdz Komisija savu priekšlikumu pieņēmusi,
to iesniedz likumdevējam (Eiropas Parlamentam un Padomei vai
atsevišķos gadījumos tikai Padomei), un tas stājas spēkā tikai tad, ja to
pieņem likumdevējs.
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PIRMĀS TRĪS INICIATĪVAS,
kurām savākts vairāk nekā miljons parakstu
RIGHT2WATER
Iniciatīvā Right2Water tikai aicināts “ierosināt tiesību aktus, kas īsteno
cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju,
un veicina ūdens un sanitārijas nodrošināšanu kā svarīgu sabiedrisko
pakalpojumu, kas pieejams visiem”.
Komisija atbildēja pozitīvi uz tiem ierosinājumiem, kuri ietilpst Komisijas
kompetencē saskaņā ar Līgumiem un kur subsidiaritātes un proporcionalitātes
principi ļauj to darīt. Komisija veica vairākas darbības, piemēram, sarīkoja
sabiedrisko apspriešanu (2014. gada jūnijā—septembrī) un 2015. gada jūlijā
sāka Ūdens direktīvas novērtēšanu, kā arī apņēmās noteikt vairāk kritēriju
ūdensapgādes pakalpojumiem un veicināt ūdens un sanitārijas pieejamību
visiem, to uzskatot par vienu no attīstības prioritātēm pēc 2015. gada. ES
centieni pēdējā no minētajām jomām ir būtiski palīdzējuši ilgtspējīgas attīstība
mērķu sarakstā paturēt vispārēju piekļuvi ūdenim un sanitārijai (2015. gada
septembris). Visbeidzot, jāatgādina, ka laikā, kad joprojām tika vākti paraksti
šai iniciatīvai, Komisija ir pārtraukusi uz ūdens nozari attiecināt Direktīvu
2014/23/ES par koncesijas līgumu piešķiršanu.
VIENS NO MUMS
Iniciatīvā Viens no mums tika izteikts šāds aicinājums: “ES būtu jāizveido
aizliegums un jāpārtrauc finansējums darbībām, kas paredz cilvēka embriju
iznīcināšanu, īpaši pētniecības, attīstības palīdzības un veselības aizsardzības
jomās”.
Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu, kurā tā skaidroja, ka negatavojas iesniegt
tiesību akta priekšlikumu, jo jau pastāv ES tiesiskais regulējums, kuru nesen
pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome un kas uzskatāms par adekvātu.
STOP VIVISECTION
Iniciatīvā Stop vivisection Komisija tika aicināta “atcelt Direktīvu 2010/63/ES
par zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzību un iesniegt jaunu
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priekšlikumu, ar ko tiek izbeigti izmēģinājumi ar dzīvniekiem un tiek noteikts,
ka biomedicīnas un toksikoloģijas pētījumos obligāti jāizmanto dati, kas tieši
atbilst cilvēku sugai”.
Komisija piekrīt iniciatīvā paustajam viedoklim, ka ir pakāpeniski jāatsakās no
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Tomēr pilnīgs aizliegums Eiropas Savienībā
pētījumos izmantot dzīvniekus būtu pāragrs, un tāda aizlieguma dēļ biomedicīnas
pētījumi tiktu pārcelti ārpus Eiropas. Šajā kontekstā Direktīva 2010/63/ES
par zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzību ir vajadzīga, lai
dzīvniekiem nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni. Atceļot direktīvu, tiktu
nevis panākta atteikšanās no dzīvnieku izmantošanas eksperimentos, bet gan
vairs nebūtu regulējuma, kādā veidā šādus eksperimentus drīkst veikt. Līdz ar
to dzīvnieki būtu neaizsargātāki un mazinātos izredzes izstrādāt alternatīvus
risinājumus.
Komisija apņēmās veikt vairākas darbības ceļā uz mērķi pakāpeniski atteikties
no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Tā līdz 2016. gadam sarīkos konferenci,
kurā tiks pulcēti zinātnieki un attiecīgās ieinteresētās personas, un tajā
iepazīstinās ar veiktajiem pasākumiem.
Iniciatīva

Iesniegta
Komisijai

Organizatoru Eiropas
un Komisijas Parlamenta
sanāksme
atklātā sēde

Komisijas
atbildes
datums

Right2Water
20.12.2013.
ECI(2012)000003

17.2.2014.

17.2.2014.

19.3.2014.

Viens no mums 28.2.2014.
ECI(2012)000005

9.4.2014.

10.4.2014.

28.4.2014.

Stop vivisection 3.3.2015.
ECI(2012)000007

11.5.2015.

11.5.2015.

3.6.2015.

Visa informācija par Komisijas veiktiem tālākiem pasākumiem pieejama
šeit:
›› http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/followup_actions/
citizens_initiative_lv.htm

27

KĀ IEGŪT PAPILDU
INFORMĀCIJU?
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par pilsoņu
iniciatīvām un to reģistrs
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lv
Šajā vietnē atradīsit:
›› informāciju par visām pilsoņu iniciatīvām, kas klasificētas pēc to
statusa (notiekošās, slēgtās, neaktuālās u. c.);
›› rīku, ar kura palīdzību varat atrast jūs interesējošās iniciatīvas;
›› detalizētu informāciju par noteikumiem, kas regulē pilsoņu
iniciatīvu, kā arī kompetento iestāžu sarakstu, norādījumus un bieži
uzdotos jautājumus;
›› reģistrācijas veidlapu;
›› iniciatīvu organizētājiem tajā pieejams organizatoru konts, kur varat
pārvaldīt jūsu iniciatīvu pēc tam, kad Komisija to ir reģistrējusi.

Ja jums ir vēl kādi jautājumi, sazinieties ar dienestu
“Europe Direct”!
Tālr. 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)14
http://europa.eu/contact/call-us/index_lv.htm
E-pasts: http://europa.eu/contact/write-to-us/index_lv.htm
Varat arī sazināties ar “Europe Direct” centru savā valstī. Lai atrastu kādu
konkrētu “Europe Direct” centru, apmeklējiet šo vietni:
http://europa.eu/contact/meet-us/index_lv.htm
(*) Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas (izņemot dažus operatorus,
viesnīcas vai taksofonus).
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Svarīgs paziņojums
Šajā publikācijā ir vispārīga informācija par noteikumiem un nosacījumiem,
kuri regulē Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tās saturs nav juridiski saistošs un
izsmeļošs.
Detalizēti noteikumi izklāstīti Regulā (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:000
1:0022:LV:PDF

NA-04-15-686-LV-N

JAUNAS TIESĪBAS ES PILSOŅIEM

JŪS VARAT
NOTEIKT ES
LĪMEŅA DARBA
KĀRTĪBU!

Iepazīstieties ar savām jaunajām tiesībām vietnē

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/
public/welcome?lg=lv

