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MITAI IR TIKROVĖ
Europos piliečių iniciatyva – tai galimybė 
tiesiogiai dalyvauti Europos demokratiniame 
procese. Ji suteikia jums daugiau galių paveikti 
ES politiką, kuri svarbi jūsų gyvenimui. 

MITAS 01

Jei teisės aktas 
neparengiamas, 
iniciatyva yra 
beprasmė

 TIKROVĖ

1. Net jeigu ėmusis Europos 
piliečių iniciatyvos teisės 
akto nesiimama rengti, 
ji vis tiek gali padidinti 
informuotumą ir paskatinti 
diskusiją iškeltu klausimu.

2. Dėl jos kuriami tinklai 
regioniniu, nacionaliniu 
ir ES lygmenimis.

3. Klausimas patenka į politikos 
formuotojų akiratį.

MITAS 02

Atmestų iniciatyvų dalis 
yra labai didelė

 TIKROVĖ

1. Registruoti atsisakoma tik tuo atveju, 
jei pasiūlyta iniciatyva akivaizdžiai viršija 
Komisijos įgaliojimus arba ja akivaizdžiai 
siekiama piktnaudžiauti, ji yra akivaizdžiai 
lengvabūdiška arba akivaizdžiai prieštarauja 
ES vertybėms.

2. Siekdama, kad iniciatyvų būtų 
atmetama mažiau, Komisija labiau 
padeda organizatoriams – pradėta teikti 
nepriklausoma pagalbos paslauga ir iniciatyvas 
leista užregistruoti iš dalies.

3. Nuo 2015 m. užregistruota daugiau kaip 85 % 
pasiūlytų iniciatyvų!MITAS 03

Europos piliečių iniciatyva tėra 
gražūs Komisijos žodžiai

 TIKROVĖ

1. Komisija Europos piliečių iniciatyvą laiko viena iš pagrindinių 
piliečių dalyvavimo formuojant ES politiką priemonių.

2. Kai iniciatyva yra sėkminga, Komisija:
 susitinka su organizatoriais,
 surengia viešas diskusijas su pagrindiniais suinteresuotaisiais 

subjektais Europos Parlamente,
	 priima	oficialų	atsakymą.

3. Priėmus naują reglamentą, priemone naudotis bus lengviau, 
patobulės su tolesniais veiksmais susijęs procesas, liks daugiau laiko 
prasmingesniam informuotumo didinimui ir diskusijoms.
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MITAS 04

Tolesni veiksmai, kurių 
imtasi dėl baigtų iniciatyvų, 
buvo nuviliantys

 TIKROVĖ

Ėmusis iniciatyvos „Teisė į vandenį“  
(angl. „Right2Water“):
1. Europos Komisija pateikė Direktyvos dėl 

geriamojo vandens persvarstymo pasiūlymą, 
kad būtų pagerintos galimybės gauti vandens 
ir kad jos būtų užtikrintos pažeidžiamoms ir 
marginalizuotoms grupėms;

2. Europos Komisija skatina, kad visuotinė prieiga 
prie vandens ir sanitarijos paslaugų liktų vienu 
iš Jungtinių Tautų darbotvarkės iki 2030 m. 
darnaus vystymosi tikslų;

3. padėta įtraukti naują aiškią teisės į vandenį 
nuorodą į Europos socialinių teisių ramsčio 
principus.

 
Pateikus iniciatyvą „Sustabdykime vivisekciją“ 
(angl. „Stop Vivisection“), Komisija:
1. pripažino, kad reikia sparčiau daryti pažangą 

bandymų su gyvūnais pakeitimo, mažinimo ir 
vykdymo sąlygų gerinimo srityje;

2. įsipareigojo daugiau remti alternatyvių 
metodų kūrimą ir tvirtinimą;

3. surengė konferenciją, kurioje nagrinėta, 
kaip pasinaudoti pažangiausiais moksliniais 
tyrimais kuriant moksliškai pagrįstus metodus, 
kuriuos taikant nebūtų naudojami gyvūnai.

Iniciatyvos „Uždrausti glifosatą“ rezultatai:
1. Komisijos reglamento dėl ES rizikos vertinimo 

maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo 
pasiūlymas. Reglamentą

2. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė 2019 m. 
birželio mėn. Šis naujas teisės aktas įsigalios 
2021 m. pavasarį;

3. naujos priemonės, kuriomis didinamas 
leidimų suteikimo pesticidų naudojimui, 
pesticidų naudojimo ribojimo arba draudimo 
skaidrumas, sutelkiant dėmesį į Tausaus 
naudojimo direktyvos įgyvendinimą.

MITAS 05

Priemonė pernelyg sudėtinga 
ir ja sunku naudotis

 TIKROVĖ

1. Remdamasi iš suinteresuotųjų subjektų gautais 
atsiliepimais, Komisija ėmėsi praktinių veiksmų, 
kad priemone būtų lengviau naudotis.

2. Ji taip pat pasiūlė naujas taisykles. Jas neseniai 
priėmė Europos Parlamentas ir Taryba ir jos 
bus taikomos nuo 2020 m. Priėmus naująsias 
taisykles, iniciatyvas bus lengviau pradėti, 
registruoti, rengti ir paremti.

3. Peržiūrėjus priemonę, bus patobulintas 
registracijos procesas ir teikiama daugiau 
paramos organizatoriams.

4. Paremiant iniciatyvą reikės pateikti mažiau 
asmens duomenų.

5. Komisija patobulino savo pritarimo pareiškimų 
rinkimo internetu programinę įrangą, be kita 
ko, pagerino prieigą naudojantis mobiliaisiais 
įrenginiais, todėl žmonėms iniciatyvas rengti ir 
paremti bus lengviau. Naujosiomis taisyklėmis 
bus suteikiama galimybė iniciatyvas paremti 
naudojantis elektroninės atpažinties (eID) 
priemonėmis.

MITAS 06

Niekas apie Europos piliečių 
iniciatyvą nežino

 TIKROVĖ

1. Daugiau kaip 9 mln. per pastaruosius penkerius 
metus surinktų parašų – jau didelis pasiekimas.

2. Informuotumas didinamas per vykdomą 
komunikacijos kampaniją – imantis veiksmų 
ES lygmeniu ir valstybėse narėse. Daugiau 
informacijos pateikiama adresu europa.eu/
citizens-initiative.

3. Prisidėti prie Europos piliečių iniciatyvos sėkmės 
gali kiekvienas, tad skleiskite informaciją!
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