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European citizens’ initiative 
supporting tools

Eiropas pilsoņu iniciatīva sniedz ES iedzīvotājiem unikālu iespēju piedalīties 
Eiropas politikas veidošanā, aicinot Eiropas Komisiju (“Komisija”) nākt klajā 
ar tiesību akta priekšlikumu tās kompetencē ietilpstošā jomā. Tālab pilsoņu 
iniciatīvu organizatoriem ir jāsavāc paziņojumi par atbalstu no vismaz 1 
miljona pilsoņu vismaz septiņās ES dalībvalstīs 12 mēnešu laikā,  minimālo 
slieksni sasniedzot vismaz septiņās ES dalībvalstīs.  

Savākt vairāk nekā vienu miljonu paziņojumu par atbalstu no ES pilsoņiem 
12 mēnešu laikā sākumā varētu šķist sarežģīti.  Lai atvieglotu organizatoru 
darbu un palīdzētu viņiem gūt sekmes, Komisija ir ieviesusi īpašus atbalsta 
rīkus: Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietni, Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
organizētāja kontu, centrālu tiešsaistes vākšanas sistēmu un Eiropas pilsoņu 
iniciatīvas forumu.

https://europa.eu/citizens-initiative/_lv
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Eiropas pilsoņu iniciatīvai 
veltīta tīmekļvietne

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē ir sniegta īsa un praktiska 
informācija par to, kas ir Eiropas pilsoņu iniciatīva. Tur ir arī pilsoņiem 
domātas norādes par to, kā reģistrēt iniciatīvu. Tīmekļa vietne ir arī vieta, kur 
pilsoņi var izveidot organizatoru kontu, kas ir nepieciešams, lai viņi varētu 
nosūtīt oficiālu prasību Komisijai reģistrēt viņu iniciatīvu.

Publiskajā mājaslapā varat atrast pašreizējās un iepriekšējās iniciatīvas. 
Katra iniciatīva ir uzskaitīta un to var meklēt (pēc atslēgvārdiem, politikas 
jomas/kategorijas vai iniciatīvas statusa). Te jums ir pieejama informācija 
par konkrētām iniciatīvām savākto atbalsta paziņojumu faktisko skaitu, 
organizatoru kontaktinformācija un saites uz attiecīgo iniciatīvu tīmekļa 
vietnēm.

Varat izsekot Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizēšanas procesam, apmeklējot 
sadaļu “Soli pa solim”. Procesā ir 6 posmi: 1) sākums, 2) jūsu iniciatīvas 
reģistrācija, 3) paziņojumu par atbalstu vākšana, 4) paziņojumu par atbalstu 
pārbaudīšana, 5) iniciatīvas iesniegšana un 6) atbildes saņemšana.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne satur arī informāciju par vispārējo 
tiesisko regulējumu. Tur ir arī pārskats par noteikumiem, kā arī informācija 
par to piemērojumu nacionālā līmenī un par ES dalībvalstu uzdevumiem un 
pienākumiem. 

Jaunumu lapā tiek publicēta aktuālā informācija attiecībā uz Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu. Kalendārs jums dod iespēju piekļūt ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu 
saistītajiem gaidāmajiem un agrākajiem pasākumiem.

Bieži uzdotie 
jautājumi
Sadaļā “Bieži uzdotie jautājumi” 
atradīsiet atbildes uz aptuveni 80 
iepriekš uzdotiem jautājumiem. 
Tie aptver gandrīz visus Eiropas 
pilsoņu iniciatīvas aspektus 
(no iniciatīvas sākšanas līdz 
parakstu vākšanai un iniciatīvas 
iesniegšanai). 

Sadaļa 
“Popularizējiet 
EPI” 
Skatiet komunikācijas materiālus, 
kas ir pieejami visās ES valodās. Tie 
var jums palīdzēt izskaidrot, kas 
ir Eiropas pilsoņu iniciatīva, kā arī 
popularizēt savu iniciatīvu. Skatiet 
arī lapu par EPI vēstniekiem, 
kuri palīdz tuvināt informāciju 
par Eiropas pilsoņu iniciatīvu 
pilsoņiem.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_lv
https://europa.eu/citizens-initiative/home_lv
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_lv
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_lv
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_lv
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/implementation-national-level_lv
https://europa.eu/citizens-initiative/news_lv
https://ec.europa.eu/info/events/european-citizens-initiative_lv
https://europa.eu/citizens-initiative/faq_lv
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_lv
https://europa.eu/citizens-initiative/eci-ambassadors_lv
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Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
organizatoru konts 

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne ir arī vieta, no kurienes pilsoņi var 
sākt iniciatīvu. Lai to izdarītu, jums jādodas uz sadaļu Kā sākt iniciatīvu, tad 
uz apakšsadaļu Iniciatīvas uzsākšana un tad jānoklikšķina uz Organizatoru 
konts.

 Ja līdz šim to neesat darījis, ir jāizveido jauns konts sistēmā “EU Login” ar 
savu e-pasta adresi (kas būs redzama šajā tīmekļa vietnē pēc iniciatīvas 
reģistrēšanas) un jāaizpilda obligātie lauki.

Kad būsiet pieteicies sistēmā, varēsiet piekļūt jūsu iniciatīvas reģistrācijas 
veidlapai. Lai iesniegtu iniciatīvas reģistrācijas prasību, organizatoriem jāveic 
šādi pieci soļi: 

1. jāievada nepieciešamā informāciju par organizatoru grupas sastāvu;

2. jāievada vajadzīgā informācija par iniciatīvu, kuru viņi vēlas reģistrēt 
(valoda, nosaukums, mērķi, attiecīgie ES līgumu noteikumi, papildu 
informācija);

3. jānorāda visi atbalsta un finansējuma avoti, kuri ir zināmi 
reģistrācijas prasības iesniegšanas brīdī;

4. jāpieņem procedūras un noteikumi; 

5. jāpārskata un jāiesniedz reģistrācijas prasība. 

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet norādes par iniciatīvas teksta 
sagatavošanu un iniciatīvas iesniegšanu reģistrācijai.

SVARĪGI
Ja jūsu iniciatīva atbilst visām 
prasībām, bet neattiecas uz 
jomu, kurā Komisijai ir pilnvaras, 
atbildi saņemsiet viena mēneša 
laikā. Jums tad būs ne ilgāk 
kā 2 mēneši laika, lai nosūtītu 
atjauninātu versiju Komisijai (bet 
varat arī nolemt šo iniciatīvu vairs 
neturpināt).

https://europa.eu/citizens-initiative/how-to-start_lv
https://europa.eu/citizens-initiative/how-to-start_lv#Launch-your-initiative
https://register.eci.ec.europa.eu/organisers
https://register.eci.ec.europa.eu/organisers
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-draft-and-submit-initiative_lv
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-draft-and-submit-initiative_lv
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Kad Eiropas Komisija reģistrēs jūsu iniciatīvu, iniciatīvas statuss organizatora 
kontā mainīsies uz “reģistrēta”, un jums parādīsies vairākas opcijas, kuras 
varēsiet izmantot. Vissvarīgākais ir tas, ka kontā jūs varēsiet sekot līdzi 
tam, kādā posmā atrodas iniciatīva (parakstu vākšana, verifikācija u. c.), un 
praktiski to pārvaldīt. 

Organizatora konts ļauj veikt šādas darbības: 

• ziņot par visiem papildu līdzekļiem un atbalstu, ko saņemat;

• aizstāt vienu vai vairākus organizatoru grupas locekļus;

• piekļūt visai informācijai par jūsu iniciatīvu, kā arī ar to saistītajiem 
laukiem, ko Komisija pārtulkojusi visās ES 24 valodās;

• tieši sazināties ar Eiropas Komisiju;

• mainīt organizatoru kontaktinformāciju;

• iegūt statistiku;

• pielāgot savas iniciatīvas vākšanas lapu centrālajā tiešsaistes 
vākšanas sistēmā;

• nosūtīt e-pastu visiem saviem atbalstītājiem.

SVARĪGI
Šajā kontā varat arī izveidot 
veidlapas paziņojumu par atbalstu 
vākšanai uz papīra visās ES valodās 
un visās dalībvalstīs. 
Ja jau norādījāt kontā parakstu 
vākšanas sākuma datumu, tas 
automātiski tiks norādīts veidlapās. 
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Komisijas centralizētā sistēma 
paziņojumu par atbalstu 
vākšanai tiešsaistē

Eiropas Komisijas centrālā vākšanas tiešsaistes sistēma (COCS) jums 
nodrošina vairākas funkcijas, kas vienkāršo parakstu vākšanu un ļauj sekot 
līdzi kampaņas norisei. COCS ļauj iedzīvotājiem viegli atbalstīt iniciatīvu un 
sniedz organizatoriem dažas iespējas pārvaldīt savu kampaņu. Šis rīks arī 
racionalizē gan datu vākšanu, gan to verifikāciju, ko veic ES dalībvalstu valsts 
iestādes. 

Jūs varat izvēlēties paziņojuma par atbalstu veidlapas atbilstoši ES 
dalībvalstu parakstītāju valodai un valstspiederībai. COCS arī automātiski 
grupē paziņojumus par atbalstu saskaņā ar dalībvalsts verifikācijas prasībām. 
Sistēma arī dod jums iespēju eksportēt paziņojumus par atbalstu kā datu 
failus, kuri jānosūta tieši attiecīgajām iestādēm pārbaudei. COCS piedāvā 
arī iespēju pilsoņiem atbalstīt iniciatīvas, izmantojot viņu elektroniskās 
identifikācijas līdzekļus (to dalībvalstu valstspiederīgajiem, kuras piedāvā 
tādu iespēju saskaņā ar regulu par elektronisko identifikāciju un uzticamības 
pakalpojumiem).

No organizatoru konta jūs varat pielāgot savas iniciatīvas lapu par centrālo 
vākšanas tiešsaistes sistēmu un piekļūt statistikas datiem par katrā valstī 
savāktajiem paziņojumiem par atbalstu. No sava organizatora konta varat arī 
sazināties ar saviem atbalstītājiem, kuri šajā nolūkā ir snieguši savas e-pasta 
adreses.  

Obligāta 
izmantošana
No 2023. gada 01. janvāra 
organizatori varēs izmantot tikai 
centrālo vākšanas tiešsaistes 
sistēmu.

https://europa.eu/citizens-initiative/online-collection-system_lv#Commission-collection-system
https://europa.eu/citizens-initiative/_lv
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Iemesli centrālās vākšanas tiešsaistes sistēmas izmantošanai 
• Minimāla sagatavošanās (gatava lietošanai).

• Par velti.

• Sertificēšana nav vajadzīga (sistēma jau atbilst tehniskajiem un drošības standartiem; lai izmantotu šo 
sistēmu, jūs vienkārši parakstāt vienošanos ar Komisiju).

• Ātra konfigurēšana (lai izmantotu sistēmu, vienkārši informējiet Komisiju 10 darbdienas pirms paziņojumu 
par atbalstu vākšanas sākšanas, izmantojot jūsu organizatora kontu).

• Dažās valstīs jūsu iniciatīvas atbalstītāji var izmantot elektronisko identifikāciju, lai sniegtu atbalstu.

• Sistēma ir pilnībā pieejama personām ar invaliditāti.

• Jūs šo sistēmu varat izmantot, arī lai vāktu atbalstītāju e-pasta adreses (lai ar viņiem turpinātu saziņu par 
iniciatīvu).

• Centrālā vākšanas tiešsaistes sistēma arī turpmāk tiks attīstīta un tiks piedāvātas jaunas iespējas.

• Centrālā vākšanas tiešsaistes sistēma atrodas Eiropas Komisijas telpās drošā mitināšanas vidē, kas paredzēta 
sensitīvu datu apstrādei. Lietotnes visu komponentu visas jaunākās drošības korekcijas piemēro pēc iespējas 
īsākā laikā.

• Centrālā sistēma paziņojumu par atbalstu vākšanai tiešsaistē nodrošina pilnīgu šifrēšanu no brīža, kad dati 
tiek ievadīti lietotnē, līdz brīdim, kad dalībvalsts kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par paziņojumu par 
atbalstu verifikāciju, tos atšifrē.

• Tehnoloģija, ko izmanto datu šifrēšanai centrālajā sistēmā paziņojumu par atbalstu vākšanai tiešsaistē, 
balstās uz HSM/KMS risinājumu, kas nav atvērtais kods un ko nevar piedāvāt atvērtā pirmkoda lietotnes 
kontekstā.

Lai iegūtu vairāk informācijas par vākšanas etapu, skatiet norādījumus par parakstu vākšanu.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-collect-signatures_lv
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Failu apmaiņas pakalpojums

Datņu apmaiņas pakalpojums dod sekmīgu iniciatīvu organizatoriem 
iespēju tieši pārsūtīt pašu savāktos paziņojumus par atbalstu nacionālajām 
iestādēm pārbaudei pēc vākšanas beigām. To var izdarīt ar vienu vienīgu 
pieteikumu visām dalībvalstu iestādēm. 

Pakalpojums ļauj apmainīties ar elektroniskiem paziņojumiem par atbalstu, 
kā arī ar skenētiem paziņojumiem par atbalstu papīra formātā. Šis 
pakalpojums vienkāršo sadarbību starp organizatoriem un 27 dalībvalstīm. 
Divu mēnešu laikā pēc vākšanas perioda beigām jums ir jāinformē Komisija 
par to, vai vēlaties, izmantojot šo sistēmu, augšupielādēt paziņojumus par 
atbalstu, kas savākti papīra formātā. 

Eiropas Komisija nodrošina organizatoriem šifrēšanas rīku. Šis rīks nodrošina 
parakstītāju privātuma pilnīgu aizsardzību, kad tiek iesniegti paziņojumi par 
atbalstu. Organizatori var šifrēt attiecīgos failus pirms augšupielādes tā, lai 
tikai dalībvalstu iestādes varētu piekļūt datiem.
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Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
forums

Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums ir sadarbīga tiešsaistes platforma, 
kas sniedz praktisku atbalstu organizatoriem visā viņu Eiropas pilsoņu 
iniciatīvas procesa laikā. Forums piedāvā informāciju, palīdzību un 
sadarbības instrumentus četrās dažādās sadaļās: “Iemācieties”, “Apspriediet”, 
“Sazinieties ar” un “Lūdziet padomu”. Forums ir pieejams visās oficiālajās ES 
valodās. 

Iemācieties

Sadaļa “Iemācieties” satur dažāda veida informāciju potenciālajiem un 
pašreizējiem organizatoriem, lai atvieglotu Eiropas pilsoņu iniciatīvu 
reģistrāciju un īstenošanu attiecībā uz:

• parakstu vākšanu

• iniciatīvas teksta sagatavošanu un tās reģistrāciju

• partneru meklēšanu

• kampaņas organizēšanu

• līdzekļu piesaistīšanu

Mācību materiāli tiek nodrošināti norādījumu, veiksmes stāstu, 
tīmekļsemināru un video veidā.

Norādījumos kodolīgi un vispusīgi ir apkopoti svarīgākie 
attiecīgā temata aspekti. Tie ir pieejami kā pdf dokumenti, kas 
atvieglo to apriti jūsu tīklā un ir pieejami visās ES oficiālajās 
valodās. 

Veiksmes stāsti ir sagatavoti ciešā sadarbībā ar sekmīgo 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu organizatoriem. Pilsoņi var uzzināt 
par organizatoru stratēģijām, problēmām, gūtajām atziņām un 
pieredzi, īstenojot savas iniciatīvas. Veiksmes stāsti pieejami 
visās ES oficiālajās valodās.

Tīmekļsemināri ir pieejami sabiedrībai, un tajos ir viesreferenti, 
kas specializējušies konkrētos ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu 
saistītos jautājumos. Foruma tīmekļsemināri ir interaktīvi 
un dod dalībniekiem iespēju uzdot jautājumus. Ieraksti un 
prezentācijas ir pieejami attiecīgajās tīmekļsemināru vietnēs. 

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_lv
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-collect-signatures_lv
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-draft-and-submit-initiative_lv
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-look-partners_lv
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-organise-campaign_lv
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-raise-funds_lv
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Lapā “Iemācieties” varat uzzināt par turpmākajiem tīmekļsemināriem. 
Tīmekļsemināru darba valoda ir angļu valoda, un visi tīmekļsemināri ir bez 
maksas. 

Augšupielādētie videomateriāli ir vai nu bijušo organizatoru video liecības, 
vai skaidrojoši video, kas sniedz papildu informāciju par konkrētu tematu vai 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu kopumā.

Pārrunājiet

Sadaļa ”Pārrunājiet” atvieglo informācijas apmaiņu ar citiem pilsoņiem 
par tematiem, kas saistīti ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tā dod iespēju 
pārbaudīt idejas par konkrētām iniciatīvām. Sadaļa “Apspriediet” ir ļoti 
noderīgs instruments, lai uzzinātu vairāk par to, ko jūsu līdzpilsoņi domā par 
jūsu ideju. Dažas diskusijas attiecas arī uz procesuāliem jautājumiem, kas 
saistīti ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Diskusijas regulāri pārbauda foruma 
moderatori, kuri vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes. 

Sazinieties

Sadaļa “Sazinieties” dod iespēju tieši sazināties ar citiem ES pilsoņiem, 
pamatojoties uz jūsu interesēm un dzīvesvietas valstīm. 

Atcerieties, ka, lai sāktu Eiropas pilsoņu iniciatīvu, jums ir vajadzīgi 
vismaz septiņi ES pilsoņi, kuri dzīvo septiņās dažādās dalībvalstīs. Sadaļa 
“Sazinieties ar” ir vieta, kura varat atrast partnerus!

Lūdziet padomu

Sadaļa “Lūdziet padomu” dod iespēju saņemt personisku atbildi attiecībā 
uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu un dažādiem ar to saistītiem aspektiem –  
juridiskiem jautājumiem, kampaņu aizvadīšanu un līdzekļu piesaistīšanu. 

Jūs varat iesniegt pieprasījumu jebkurā no ES oficiālajām valodām un saņemt 
eksperta padomu savā valodā ne vēlāk kā astoņu darba dienu laikā pēc 
pieprasījuma iesniegšanas.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/discuss_lv
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/connect_lv
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_lv
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