
 

Pranešimas dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su naujuoju nuo 2020 

m. sausio 1 d. taikytinu Reglamentu dėl Europos piliečių iniciatyvos 

 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. bus taikomos naujos Europos piliečių iniciatyvos taisyklės.  

Pagal šias taisykles „Reglamentas (ES) Nr. 211/2011 (toliau – senosios taisyklės) 

panaikinamas nuo 2020 m. sausio 1 d.“ (žr. 26 straipsnį).  

Reglamente (ES) 2019/788 (toliau – naujosios taisyklės) taip pat numatytos pereinamojo 

laikotarpio priemonės: „[p]o 2020 m. sausio 1 d. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 5–9 

straipsniai toliau taikomi Europos piliečių iniciatyvoms, kurios buvo užregistruotos 

anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d.“ (žr. 27 straipsnį). 

 

Kas nutiks iki 2019 m. pabaigos užregistruotoms iniciatyvoms ir toms iniciatyvoms, 

dėl kurių netrukus bus pradėti arba jau pradėti rinkti pritarimo pareiškimai? Ar 

organizatoriai turės pakeisti pritarimo pareiškimų rinkimo formas ir savo 

internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas?  

Visos iki 2019 m. pabaigos užregistruotos piliečių iniciatyvos turės atitikti senąsias 

pritarimo pareiškimų rinkimo taisykles, visų pirma su pasirašiusiaisiais susijusias sąlygas 

ir duomenų reikalavimus. Organizatoriai taip pat turės laikytis senųjų (atskirų) 

internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų naudojimo taisyklių. 

Tai reiškia, kad organizatoriai, kurie dar nepradėjo rinkti pritarimo pareiškimų internetu, 

turi sukurti savo atskirą internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą ir užtikrinti, 

kad ją sertifikuotų atitinkama valstybės narės, kurioje jai suteikta priegloba, institucija. 

Iniciatyvų, dėl kurių pritarimo pareiškimai jau renkami, atveju pritarimo pareiškimų 

rinkimo formų (ir duomenų reikalavimų) keisti nereikės. Nereikės keisti ir internetinių 

pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų.  

 

 

Kokių taisyklių turėtų būti laikomasi, kai dėl iniciatyvos, užregistruotos iki 2020 m. 

sausio 1 d., surenkamas reikiamas pritarimo pareiškimų skaičius? 

Pritarimo pareiškimų, surinktų dėl bet kurios iki 2020 m. sausio 1 d. užregistruotos 

iniciatyvos, tvirtinimo taisyklės nesikeis.  

Nesikeis ir iniciatyvos pateikimo Komisijai taisyklės. Atitinkamas terminas nenustatytas, 

tačiau organizatoriai turi žinoti konkrečius surinktų pritarimo pareiškimų saugojimo 

laikotarpius: naujosiose taisyklėse numatytas 3 mėnesių terminas, tačiau jis bus taikomas 

tik po 2020 m. sausio 1 d. užregistruotoms iniciatyvoms. 

Pateiktos iniciatyvos nagrinėjimo etapui bus taikomos naujosios taisyklės; tai visų pirma 

reiškia, kad Komisija turės pateikti atsakymą per 6 mėnesius (o ne per 3 mėnesius, kaip 

buvo nustatyta pagal senąsias taisykles).  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX:32019R0788


Per kiek laiko Komisija turės pateikti atsakymą dėl sėkmingos iniciatyvos, pateiktos 

2019 m. pabaigoje? Per 3 mėn. ar per 6 mėn.? 

Kalbant apie sėkmingų iniciatyvų nagrinėjimą, dėl iki 2019 m. pabaigos Komisijai 

pateiktų iniciatyvų Komisija komunikatą turės priimti per 6, o ne per 3 mėnesius.  

 

Ar piliečių komitetai, atsakingi už iki 2020 m. sausio 1 d. užregistruotas iniciatyvas, 

turės kaip nors pakeisti savo esamą struktūrą?  

Nuo 2020 m. sausio 1 d. piliečių komitetai bus vadinami organizatorių grupėmis. Jie 

neprivalės pakeisti savo esamos struktūros, tačiau jiems bus leista laikytis naujų taisyklių 

ir, jei jie norės, įtraukti daugiau narių.  

Vis dėlto jiems neleidžiama steigti juridinio asmens. Ši galimybė bus taikoma tik nuo 

2020 m. sausio 1 d. užregistruotoms iniciatyvoms.  


