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APŽVALGA

Komisijai oficialiai užregistravus 
jūsų iniciatyvą, ateina laikas 
pradėti rinkti ES piliečių pritarimo 
pareiškimus (parašus). 

Per 12 mėnesių nuo registracijos 
dienos reikia surinkti bent 
milijoną parašų, iš kurių tam 
tikras nustatytas minimalus 
skaičius turi būti surinktas 
bent septyniose valstybėse 
narėse. Pritarimo pareiškimų 
formos gali būti popierinės ir 
(arba) elektroninės. 

Pasirašyti gali ES piliečiai 
(valstybių narių piliečiai), 
sulaukę amžiaus, nuo kurio 
galima balsuoti Europos 
Parlamento rinkimuose (18 
metų visose šalyse, išskyrus 
Austriją, kur balsuoti galima nuo 
16 metų).

Pritarimo 
pareiškimų formos

Pritarimo pareiškimams rinkti 
iniciatyvos organizatoriai turi 
naudoti specialias formas, 
parengtas pagal pritarimo 
pareiškimų formų pavyzdžius, 
pateiktus Europos piliečių 
iniciatyvos reglamento III 
priede. Šiose formose turi 
būti visa būtina informacija 
apie pasiūlytą iniciatyvą. Ši 
informacija turi būti lygiai tokia 
pati, kaip ir ta, kuri apie pasiūlytą 
iniciatyvą paskelbta oficialaus 
Europos piliečių iniciatyvų 
registro svetainėje.

Su kalbomis 
susijusios sąlygos

Organizatoriai gali rinkti 
pareiškimus bet kurioje 
valstybėje narėje bet kuria 
oficialiąja ES kalba.

Tačiau formoje pateikiama 
informacija apie pasiūlytą 
iniciatyvą (reglamento III 
priedo 5–7 punktai) turi būti 
viena iš kalbų, kuriomis 
pasiūlyta iniciatyva skelbiama 
oficialaus registro svetainėje. 
Pavyzdžiui, jei šioje svetainėje 
pasiūlyta iniciatyva skelbiama 
tik anglų kalba, tada ir pritarimo 
pareiškimo formoje informacija 
apie šią iniciatyvą gali būti 
pateikiama tik anglų kalba.

Formos laukelių pavadinimai gali 
būti bet kuria oficialiąja ES kalba.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_178_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_178_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_178_R_0001&from=EN
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_178_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_178_R_0001&from=EN
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Duomenų reikalavimai  

Pritarimo iniciatyvai pareiškimą 
norinčių pasirašyti piliečių 
bus prašoma pateikti formoje 
tam tikrų asmens duomenų. 
Įvairiose valstybėse narėse 
šiose formose prašoma nurodyti 
skirtingus duomenis.

Kokius duomenis turi pateikti 
iniciatyvą pasirašantis pilietis, 
priklauso nuo jo valstybės 
narės (kurios pilietis ir (arba) 
gyventojas jis yra). Kai kurios 
valstybės narės tikrina tik piliečių 
arba tik gyventojų pritarimo 
pareiškimus, o kitos – ir piliečių, ir 
gyventojų. Nacionalinės institucijos 
atsako už pasirašytų pritarimo 
pareiškimų galiojimo tikrinimą ir už 
kiekvienoje šalyje gautų galiojančių 
pritarimo pareiškimų skaičiaus 
patvirtinimą (reikalaujama, kad 
organizatoriai surinktų tam tikrą 
skaičių parašų bent septyniose 
ES valstybėse narėse). Todėl 
prašoma nurodyti tuos duomenis, 
kurie, valstybės narės manymu, 
yra būtini siekiant patikrinti 
pritarimo pareiškimą. 

Dėl skirtingų ES narių reikalavimų 
rinkti pritarimo pareiškimus gali 
būti sudėtinga. Organizatoriams 
svarbu nepamiršti toliau 
nurodytų dalykų:

1.  Pasirūpinkite, kad pritarimo 
pareiškimus jums 
padedantys rinkti partneriai 
žinotų visas su įvairiais 
reikalavimais susijusias 
taisykles ir kada parašas yra 
laikomas galiojančiu.

2.  Visada surinkite daugiau negu 
vieną milijoną parašų – kai 
kurie iš jų gali būti pripažinti 
negaliojančiais. Surinkite jų, 
pavyzdžiui, 10 % daugiau.

Nors organizatoriai ir 
kompetentingos nacionalinės 
institucijos pagal Europos piliečių 
iniciatyvos reglamentą privalo 
užtikrinti visapusišką duomenų 
apsaugą, turėtumėte atsižvelgti į 
tai, kad internetinės ir popierinės 
formos piliečius gali bauginti dėl 
asmens duomenų, kuriuos privalu 
pateikti pasirašant iniciatyvą. 
Kai kuriose šalyse pasirašantys 

asmenys gali dvejoti, ar pateikti 
visus reikalaujamus asmens 
duomenis, nerimaudami, kad jie 
gali būti netinkamai naudojami 
arba net parduoti.

Renkant pritarimo pareiškimus 
reikėtų pasirūpinti toliau 
nurodytais dalykais:

1.  Užtikrinti, kad piliečiai 
žinotų, kad jų duomenų 
privatumu rūpinamasi labai 
rimtai, pavyzdžiui, paaiškinti 
duomenų apsaugos taisykles 
ir tai, kad internetinė sistema 
yra saugi ir sertifikuota.

2.  Paaiškinti piliečiams, kaip 
svarbu užpildyti formą iki 
galo, nes jei jie pateiks ne 
visą informaciją, jų pritarimo 
pareiškimai nebus priimti.

Daugiau informacijos apie 
asmens duomenų apsaugą.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_178_R_0001&from=LT
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=lt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=lt


PARAŠŲ RINKIMAS NAUDOJANT POPIERIUJE 
SPAUSDINTAS FORMAS

Iniciatyvos organizatoriai 
neturėtų sutelkti viso dėmesio 
tik į parašų rinkimą internetu. Kai 
kurių iniciatyvų organizatoriams 
pavyko surinkti daug parašų 
surengus kampanijas, per 
kurias su žmonėmis buvo 
bendraujama tiesiogiai.

Nors rinkti parašus 
veiksmingiausia naudojantis 
internetu, kai kuriuos asmenis 
įtikinti pasirašyti gali būti 
įmanoma tik ne internete, 
pavyzdžiui, per renginius, 
konferencijas arba organizacijų 
rėmėjų patalpose. Pradėti rinkti 
parašus popieriuje galite ir 
tuo atveju, jei jūsų internetinė 
pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistema dar neparengta arba jei 
kyla techninių problemų.

Toliau pateikiamos 
rekomendacijos, kaip rinkti 
parašus naudojantis popieriuje 
spausdintomis formomis:

Naudokite 
tinkamą formą

Kai renkate popierinius pritarimo 
pareiškimus, patikrinkite, 
ar naudojate formą, kurios 
reikalaujama pasirašančiojo 
valstybėje narėje (šalyje, kurios 
pilietybę turi pasirašantysis arba 
kurioje yra jo gyvenamoji vieta, 
priklausomai nuo valstybės narės). 
Tam pasirengti galima dviem 
būdais: 1) paimti formas tiesiai 
iš reglamento III priedo A arba B 
dalies ir prieš duodant piliečiams 
iš anksto jas iš dalies užpildyti; 
2) naudoti kiekvienai šaliai 
pritaikytas formas, pateikiamas 
jūsų organizatorių paskyroje 
Europos piliečių iniciatyvos interneto 
svetainėje. Parsisiųsdinkite šias 
formas pasirinkę šalį, kad būtų 
įtraukti tik reikiami laukeliai, 
formos laukelių kalbą ir iniciatyvos 
turinio kalbą.

Patartina rinktis antrą būdą, 
nes iš anksto iš dalies užpildyta 
forma padės jums suprasti, kokio 
pobūdžio duomenis turi pateikti jūsų 
iniciatyvą pasirašantys piliečiai iš 
skirtingų valstybių narių. 

Kiekvienoje formoje nurodoma 
valstybė narė, į kurią ji bus 
siunčiama tikrinti. Nepamirškite, 
kad pasirašyti iniciatyvą 
naudodamiesi šia konkrečia 
forma gali tik piliečiai iš tos 
valstybės narės!
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_178_R_0001&from=EN
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Parenkite savo formas 
su gairėmis

Kadangi naudotis popierinėmis 
formomis gali būti sudėtinga, 
turėtumėte pamąstyti, kaip 
išsamiai ir suprantamai paaiškinti 
piliečiams, kaip užpildyti formą 
nepraleidžiant jokios informacijos, 
be kurios parašas galėtų būti 
laikomas negaliojančiu. 

Pavyzdžiui, galite kitoje formos 
pusėje pridėti vieno puslapio 
santrauką, kurioje būtų 
pateikta iniciatyvos santrauka, 
paaiškinimai, kaip pasirašyti, 
ir adresas, kuriuo turi būti 
siunčiamos pasirašytos formos. 
Išspausdinus abiejose lapo 
pusėse, vienoje pusėje bus 
aprašas, o kitoje – forma.

Trys patarimai, kaip 
išvengti negaliojančių 
parašų

Yra trys pagrindiniai dalykai, 
kuriuos reikia turėti omenyje 
organizatoriams, norintiems 
užtikrinti, kad formos būtų 
galiojančios: 

űű rašyti reikia DIDŽIOSIOMIS 
raidėmis,

űű jei renkatės pritaikytas formas, 
turi būti užpildytos visos 
skiltys, kitu atveju turi būti 
užpildytos privalomos skiltys, 

űű nurodykite, kiek žmonių gali 
užpildyti formą.

Patarimai 

Puiki proga rinkti pritarimo jūsų iniciatyvai pareiškimus yra 
renginiai. Toliau pateikiami keli patarimai, kaip surinkti kuo 
daugiau parašų popieriuje per jūsų renginius:

űű  Numatykite konkrečią vietą, kurioje vykstant renginiui jūsų 
organizacinio komiteto nariai galėtų pasirūpinti, kad piliečiai 
popierines formas užpildytų tinkamai.

űű Išspausdinkite dėmesį patraukiantį A3 formato plakatą, 
kad sudomintumėte piliečius savo siekiu, ir A3 formato 
popierinės formos pavyzdį, iš kurio piliečiams būtų aišku, kaip 
paremti iniciatyvą.

űű Numatykite saugią vietą, kurioje laikysite užpildytas formas 
(pavyzdžiui, rakinamą patalpą).

űű Atspausdinkite atvirukų arba vizitinių kortelių tiems, kas domisi 
jūsų siekiais, tačiau norėtų pasirašyti iniciatyvą vėliau.



PARAŠŲ RINKIMAS INTERNETU

Daugiausia pritarimo pareiškimų 
surenkama internetu. Parengti 
gerą internetinę pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemą 
yra esminė iniciatyvos 
sėkmės prielaida.

Pritarimo pareiškimus rinkti 
internetu ketinantys organizatoriai 
turi sukurti internetinę pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemą, 
prieiga prie kurios būtų suteikiama 
jų interneto svetainėje. Ši sistema 
turi atitikti išsamius saugumo 
ir techninius reikalavimus, 
nustatytus Reglamento dėl 
piliečių iniciatyvos 6 straipsnio 
4 dalyje, ir išsamias technines 
specifikacijas, nustatytas 
specialiajame reglamente 
(Komisijos įgyvendinimo 
reglamente (ES) Nr. 1179/2011). 

Šių reikalavimų būtina laikytis 
siekiant užtikrinti, kad piliečių 
duomenys būtų saugiai renkami ir 
laikomi sistemoje.

Organizatoriai privalo turėti 
internetinę pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistemą, kuria būtų 
užtikrinami toliau nurodyti dalykai:

1.  Užtikrinama, kad pritarimo 
pareiškimus galėtų teikti tik 
žmonės, o ne kompiuterinės 
programos. 

2.  Užtikrinama, kad internetu 
teikiami duomenys būtų 
renkami ir laikomi saugiai. 

3.  Užtikrinama, kad pritarimo 
pareiškimus būtų galima 
rengti taip, kad jų forma 

atitiktų pritarimo pareiškimų 
formų pavyzdžius, pateiktus 
reglamento III priede. 

Sistemą galima parengti 
naudojantis nemokama Komisijos 
programine įranga arba kita jūsų 
pasirinkta programine įranga. 

Kokie naudojimosi Komisijos 
pritarimo pareiškimų rinkimo 
internetu programine įranga 
ir priglobos paslaugomis 
privalumai?

1.  Nemokama atviroji 
programinė įranga jau 
atitinka visus jai keliamus 
reikalavimus. 

2.  Nemokamai teikiamos 
prieglobos Komisijos 
serveriuose Liuksemburge 
paslaugos.

3.  Komisija teikia techninę 
pagalbą ir mokymą.

4. Sertifikavimo procedūra 
bus paprastesnė ir lengviau 
atliekama.

Tačiau atsižvelkite į toliau 
nurodytus dalykus:

1.  Jei norite naudotis Komisijos 
prieglobos paslaugomis, 
negalite pradėti rengti 
internetinės pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemos 
prieš prašydami jūsų iniciatyvą 
užregistruoti ir negavę 
patvirtinimo, kad ji bus 
užregistruota.

2.  Programinėje įrangoje yra 
funkcijų, suteikiančių galimybę 
sistemą individualizuoti 
(pavyzdžiui, keisti logotipą, 
fono spalvą, socialinių 
tinklų nuorodas), tačiau 
negalima pridėti kitų funkcijų 
(pavyzdžiui, nėra galimybės 
rinkti pasirašančių asmenų 
kontaktinės informacijos, tačiau 
galite nukreipti pasirašančius 

3

Trys dalykai, kuriuos turi padaryti iniciatyvos organizatoriai, 
kad galėtų rinkti pritarimo pareiškimus internetu:

1.  Pasirinkite programinę įrangą (turite galimybę naudotis 
nemokama Komisijos programine įranga).

2.  Raskite paslaugų teikėją, kuris suteiktų sistemai prieglobą (šią 
paslaugą irgi nemokamai siūlo Komisija, jei naudojatės jos 
programine įranga). Duomenys turi būti saugomi ES valstybės 
narės teritorijoje.

3.  Pasirūpinkite, kad valstybės narės, kurioje duomenys bus 
saugomi, kompetentinga institucija išduotų internetinės 
pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitikties sertifikatą.
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/prepare-system?lg=lt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/prepare-system?lg=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20150728&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20150728&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:LT:PDF
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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.

asmenis į savo interneto 
svetainę, kurioje galite rinkti 
tokią informaciją, jei laikotės 
taikomų duomenų apsaugos 
teisės aktų).

Žr. Komisijos programinės 
įrangos demonstracinę versiją.

Naudojimasis privačia 
programine įranga ir (arba) 
privačiomis prieglobos 
paslaugomis gali suteikti 
daugiau lankstumo (daugiau 
laiko pasirengti ir papildomų 
funkcijų), tačiau reikės daugiau 
žmogiškųjų ir finansinių išteklių. 

Reikės įdėti daugiau pastangų, 
kad būtų užtikrintas saugumas 
ir reglamento atitiktis, o gauti 
institucijų sertifikatą gali būti 
sunkiau ir užtrukti ilgiaus.

Internetinės pritarimo 
pareiškimų rinkimo 
sistemos atitikties 
sertifikato gavimas

Kai internetinė pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistema 
bus parengta, reikės gauti ES 
šalies, kurioje duomenys bus 
saugomi, kompetentingos 
institucijos sertifikatą. 

Atitikties sertifikatą galima gauti 
prieš pasiūlytos iniciatyvos 
registraciją arba po jos, 
tačiau pradėti rinkti pritarimo 
pareiškimus internetu galėsite 
tik tuomet, kai būsite gavę tokį 
sertifikatą iš kompetentingos 
nacionalinės institucijos 
ir iniciatyvos registracijos 
patvirtinimą iš Komisijos.

Gauti sertifikatą būtina net jei 
naudojatės Komisijos programine 
įranga ir serveriais! Tačiau tokiu 
atveju sertifikavimo procedūra 
paprastesnė, o Komisija 
jums padės.

Sertifikavimo procedūra 
įvairiose valstybėse narėse 
gali skirtis. Ji priklauso ir nuo 
to, kokia programinė įranga 
naudojama ir kas teikia prieglobos 
paslaugas. Tikrinant sistemą gali 
būti atliekami pažeidžiamumo ir 
(arba) skverbties bandymai arba, 
jei manoma, kad to reikia, netgi 
auditas vietoje. 

Kadangi sistemos sertifikavimas 
nacionalinėse institucijose gali 
užtrukti iki mėnesio, rengtis 
kurti savo internetinę pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemą 
reikėtų pradėti iki oficialios 
jūsų iniciatyvos registracijos 

likus gana daug laiko. Komisijos 
pritarimo pareiškimų rinkimo 
internetu programinę įrangą 
galima išbandyti atsijungus prieš 
oficialią iniciatyvos registraciją.

Kad gautumėte sertifikatą, 
turite pateikti kompetentingai 
institucijai reikiamus dokumentus. 
Nors visoje Europos Sąjungoje 
sistemoms keliami tie patys 
reikalavimai, kaip tikrinti sistemų 
atitiktį reikalavimams, sprendžia 
pačios valstybės narės. 

Gavę sertifikatą nepamirškite 
paskelbti jo kopijos savo 
interneto svetainėje.

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/ECI-OCT-2/public/#/
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/ECI-OCT-2/public/#/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/useful-documents?lg=lt

