
 

Paziņojums par pārejas pasākumiem attiecībā uz jauno regulu par Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu, ko piemēros no 2020. gada 1. janvāra 

 

No 2020. gada 1. janvāra tiks piemēroti jauni noteikumi par Eiropas pilsoņu iniciatīvu.  

Saskaņā ar šiem noteikumiem “Regulu (ES) Nr. 211/2011 (“iepriekšējie noteikumi”) 

atceļ ar 2020. gada 1. janvāri” (sk. 26. pantu).  

Regula (ES) 2019/788 (“jaunie noteikumi”) arī paredz pārejas noteikumus, proti, 

“Regulas (ES) Nr. 211/2011 5. līdz 9. pantu turpina piemērot pēc 2020. gada 1. janvāra 

tām Eiropas pilsoņu iniciatīvām, kuras reģistrētas pirms 2020. gada 1. janvāra” (sk. 

27. pantu). 

 

Kas notiks ar iniciatīvām, kuras reģistrētas līdz 2019. gada beigām un kurām 

drīzumā vāks vai jau vāc paziņojumus par atbalstu? Vai organizatoriem būs 

jāmaina paziņojumu par atbalstu vākšanai paredzētās veidlapas un to vākšanas 

tiešsaistes sistēmas?  

Uz visām pilsoņu iniciatīvām, kas reģistrētas līdz 2019. gada beigām, attieksies 

iepriekšējie noteikumi par paziņojumu par atbalstu vākšanu un jo īpaši iepriekšējie 

nosacījumi un prasības par to, kādiem datiem jābūt sniegtiem par parakstītājiem. 

Organizatoriem būs arī jāievēro iepriekšējie noteikumi par (individuālo) vākšanas 

tiešsaistes sistēmu izmantošanu. 

Tas nozīmē, ka organizatoriem, kuri vēl nav sākuši paziņojumu par atbalstu vākšanu 

tiešsaistē, ir jāizveido sava individuālā vākšanas tiešsaistes sistēma, un jālūdz, lai to 

sertificē kompetentā iestāde tajā dalībvalstī, kurā sistēma tiek mitināta. 

Attiecībā uz iniciatīvām, kurām jau vāc paziņojumus par atbalstu, nebūs jāveic nekādas 

izmaiņas attiecībā uz veidlapām (un datu prasībām) paziņojumu par atbalstu vākšanai. 

Nebūs jāmaina arī to vākšanas tiešsaistes sistēmas.  

 

 

Kādi noteikumi jāievēro attiecībā uz iniciatīvām, kas reģistrētas pirms 2020. gada 

1. janvāra, kad tām ir savākts vajadzīgais skaits paziņojumu par atbalstu? 

Attiecībā uz iniciatīvām, kas reģistrētas pirms 2020. gada 1. janvāra, noteikumi par 

paziņojumu par atbalstu apstiprināšanu nemainīsies.  

Arī noteikumi par iniciatīvas iesniegšanu Komisijai paliks tādi paši kā iepriekš. 

Iesniegšanai nav noteikta termiņa, tomēr organizatoriem jāzina, ka ir noteikts konkrēts 

glabāšanas laikposms savākto paziņojumu par atbalstu glabāšanai (jaunie noteikumi 

paredz 3 mēnešu termiņu, bet tas attieksies tikai uz iniciatīvām, kas reģistrētas pēc 

2020. gada 1. janvāra). 

Taču, tiklīdz iniciatīva būs iesniegta, uz to attieksies jaunie noteikumi par novērtēšanas 

posmu; tas nozīmē, ka Komisijas atbildes sniegšanas termiņš būs 6 mēneši (nevis 

3 mēneši, kā tas bija paredzēts iepriekšējos noteikumos).  

  

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


Kāds būs termiņš, līdz kuram Komisijai jāsniedz atbilde uz sekmīgu iniciatīvu, kas 

iesniegta 2019. gada beigās? 3 mēneši vai 6 mēneši? 

Attiecībā uz to sekmīgo iniciatīvu izskatīšanu, kas Komisijai iesniegtas līdz 2019. gada 

beigām, Komisijas paziņojuma pieņemšanai būs 6 mēneši laika iepriekšējo 3 mēnešu 

vietā.  

 

Vai pilsoņu komitejām, kas atbild par iniciatīvām, kuras reģistrētas līdz 2020. gada 

1. janvārim, būs jāmaina sava pašreizējā struktūra?  

No 2020. gada 1. janvāra pilsoņu komitejas tiks sauktas par organizatoru grupām. Tām 

nebūs jāmaina sava pašreizējā struktūra, bet tās varēs sekot jaunajiem noteikumiem un 

pievienot vairāk dalībnieku pēc savām vēlmēm.  

Tomēr tās nevarēs izveidot juridisku personu. Šī iespēja būs tikai iniciatīvām, kas 

reģistrētas no 2020. gada 1. janvāra.  


