
INICIATYVA „VIENAS IŠ MŪSŲ“

2012 m. gegužės 11 d. užregistruota iniciatyva 
„Vienas iš mūsų“ buvo viena iš pirmųjų Europos 
piliečių iniciatyvų, kurių organizatoriams pavyko 
surinkti bent 1 mln. parašų. Iniciatyva buvo 
susijusi su teisine žmogaus orumo, teisės į gyvybę 
ir neliečiamumo apsauga nuo pat apvaisinimo 
momento. Pagrindinis tikslas buvo nutraukti 
ES finansavimą veiklai, susijusiai su žmogaus 
embrionais, visų pirma mokslinių tyrimų, visuomenės 
sveikatos ir paramos vystymuisi srityse. 

Iniciatyva „Vienas iš mūsų“ – vienintelė iš keturių sėkmingų iniciatyvų, kurios organizatoriai pateikė teisės akto projektą 
prašydami trijų teisinių pakeitimų. Be to, remdamiesi kampanijai vykdyti sukurtu tinklu, organizatoriai 2013 m. rugsėjį 
įsteigė atskiro juridinio asmens statusą turinčią organizaciją „One of Us Federation“ (federaciją „Vienas iš mūsų“).

Europos Komisija nusprendė nesiimti prašomos teisinės peržiūros, nes ji mano, kad dabartinė teisinė sistema tinkama.

Iniciatyva „Vienas iš mūsų“

Pasirengimas

Šalių, kuriose įsitvirtinę stiprūs gyvybės išsaugojimo judėjimai (Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos, Ispanijos, Italijos), 
nevyriausybinės organizacijos (NVO) pradėjo megzti ryšius su kitų šalių gyvybės išsaugojimo NVO, kurios galėtų 
valdyti kampaniją pasitelkusios nacionalinius komitetus. 

Prisidėjus organizacijoms partnerėms, jos surinko lėšų, kad iniciatyvą būtų galima koordinuoti centralizuotai 
Briuselyje (susitikimams organizuoti, kelionių išlaidoms padengti ir kt.). Be to, kiekvienas nacionalinis komitetas 
rinko lėšų savo nacionalinei kampanijai.
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Sėkmės veiksniai

 ą Vieša Vatikano parama

 ą Stiprūs nacionaliniai komitetai

 ą Didžiausias kampanijos dėmesys šalims, 
kurioje tema gerai žinoma
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000005?lg=lt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/1379


Parašų rinkimas

Buvo susitarta dėl bendros kampanijos strategijos, kuria remdamasis kiekvienas nacionalinis komitetas įgyvendino 
kampaniją savaip – ieškodamas nacionalinio kampanijos ambasadoriaus, kuris reklamuotų iniciatyvą ir skatintų 
žmones pasirašyti pritarimo pareiškimus. 

Pagrindiniai strategijos tikslai:

1. Įgyvendinti minimalaus parašų skaičiaus septyniose šalyse reikalavimą;

2. Surinkti 1 mln. parašų;

3. Surinkti 1,2 mln. parašų tam atvejui, jei kurie nors būtų nepatvirtinti;

4. Surinkti 1,5 mln. parašų, kad iniciatyvos skleidžiama žinia būtų tvirtesnė; 

5. Surinkti kuo daugiau parašų kuo daugiau šalių.

Viena iš pagrindinių organizatoriams kilusių problemų buvo techniniai sunkumai parengti internetinę pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemą. Reaguodama į tas organizatoriams pradiniame Europos piliečių iniciatyvos etape 
kilusias problemas, Komisija, nors pagal reglamentą neprivalėjo, suteikė organizatorių pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistemoms prieglobą ir techninės pagalbos bei mokymų. Be to, ji išimties tvarka priėmė visų iniciatyvų, užregistruotų 
iki 2012 m. spalio 31 d., pritarimo pareiškimus, surinktus iki 2013 m. lapkričio 1 d. (vėliau negu oficialūs 12 
mėnesių).

2013 m. lapkričio 1 d. pasibaigus pritarimo pareiškimų rinkimo etapui, savanoriai buvo surinkę apie 65 % popierinių 
pritarimo pareiškimų, o likę 35 % buvo surinkti internetu.
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■ Austria ■ Belgium ■ Bulgaria ■ Croatia ■ Cyprus ■ Czech Republic ■ Denmark

■ Estonia ■ Finland ■ France ■ Germany ■ Greece ■ Hungary ■ Ireland 

■ Italy ■ Latvia ■ Lithuania ■ Luxembourg ■ Malta ■ Netherlands ■ Poland 

■ Portugal ■ Romania ■ Slovakia ■  Slovenia ■ Spain ■ Sweden ■ United Kingdom

Pritarimo pareiškimų skaičius 
(šalis, kuriose riba buvo pasiekta, pažymėti paryškintu šriftu)
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Tikrinimas ir pateikimas

Iniciatyva buvo pateikta 2014 m. vasario 28 d. kartu su sertifikatais, kuriais patvirtintas 1 721 626 pritarimo 
pareiškimų galiojimas.

Nagrinėjimas ir Komisijos sprendimas

2014 m. balandžio 9 d. organizatoriai susitiko su už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos 
Komisijos nare ir Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato generalinio direktoriaus 
pavaduotoju (žr. pranešimą spaudai). Kitą dieną organizatoriai pristatė savo iniciatyvą per viešąjį klausymą 
Europos Parlamente.

2014 m. gegužės 28 d. komunikate (žr. pranešimą spaudai) Komisija nurodė, kad ji neketina pateikti teisės akto 
pasiūlymo, nes dėl finansavimo sistemos neseniai diskutavo ir susitarė ES valstybės narės ir Europos Parlamentas.

Daugiau informacijos apie tolesnius veiksmus pateikiama Europos piliečių iniciatyvos svetainėje.

Įgyta patirtis

ąą Organizatoriai žinojo, kad net jei Komisija nėra įpareigota siūlyti teisės akto, 
„sėkminga iniciatyva būtų daromas didelis politinis spaudimas ir ji įžiebtų 
diskusijas visoje Europoje“. 

ąą Nepaisant to, kad iniciatyvą viešai parėmė Popiežiai Benediktas XVI ir Pranciškus, 
„kampanijai sutrukdė tai, kad ji nebuvo pakankamai nušviesta žiniasklaidoje“.

ąą Kampanijos dėmesys buvo sutelktas į šalis, kuriose stiprūs gyvybės išsaugojimo 
judėjimai (tokias kaip Prancūzija, Vokietija, Lenkija, Ispanija, Italija). Nedaug 
pritarimo pareiškimų buvo surinkta šalyse, kuriose nebuvo tvirto nacionalinio 
komiteto ir kuriose turėta labai ribotų finansinių išteklių.

Patarimai būsimų iniciatyvų organizatoriams

ąą Siųskite savo teisinius klausimus Europos piliečių iniciatyvų forumo pagalbos tarnybai. 

ąą Labai svarbi komunikacija! Kampanijos struktūroje užtikrinkite horizontalius ir 
vertikalius informacijos srautus.

ąą Itin svarbi motyvacija, todėl nacionaliniams koordinatoriams kas savaitę suteikite 
naujausios informacijos apie parašų rinkimą, kad juos paskatintumėte.

ąą Jei iš pradžių atrodo, kad 1 mln. parašų tikslas nepasiekiamas, išsikelkite aiškius atskirų 
šalių ir visos ES tikslus bei nustatykite terminus ir atidžiai stebėkite pažangą. 

ąą Kampaniją aktyviai vykdykite tose šalyse, kuriose iniciatyvos tema jau gerai žinoma.

Ši „sėkmės istorija“ pagrįsta 2018 m. vasario 26 d. pokalbiu su iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ koordinatore Europoje Ana del Pino.
Pateikta informacija yra nepriklausoma nuomonė ir negali būti laikoma Europos Komisijos arba kurios nors kitos ES ar nacionalinės institucijos nuomone. 

Už pateiktos informacijos naudojimą Komisija neatsako.
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-115_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20140407IPR42621/european-parliament-hearing-on-one-of-us-european-citizens-initiative
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-355-EN-F1-1.Pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-608_lt.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000005/lt?lg=lt

