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Europos piliečių 
iniciatyva 
Jūsų priemonė Europos 
politikai formuoti

Pagrindiniai piliečių 
iniciatyvos etapai 

 Iniciatyvos parengimas ir organizatorių grupės 
įsteigimas.

 Iniciatyvos užregistravimas Komisijoje ir 
nemokamas vertimas į visas oficialiąsias 
ES kalbas. Komisijos įgaliojimus (iš dalies) 
viršijančių pasiūlymų atveju, galima ir 
organizatorių peržiūra bei iniciatyvos 
užregistravimas iš dalies. 

 Paskelbimas Europos piliečių iniciatyvos 
interneto svetainėje.

 Popierinių ir (arba) internetinių pritarimo 
pareiškimų rinkimas.

  Nacionalinių institucijų atliekamas pritarimo 
pareiškimų tikrinimas.

 Iniciatyvos teikimas Europos Komisijai.

  Susitikimas su Komisijos atstovais.

 Viešasis svarstymas ir Europos Parlamento 
politinės paramos įvertinimas.

 Oficialus Europos Komisijos atsakymas.

 Tolesni Komisijos veiksmai dėl pasiūlytų 
priemonių.

Apie Europos piliečių 
iniciatyvą glaustai 
Europos piliečių iniciatyva – tai galimybė tie-
siogiai dalyvauti Europos demokratiniame 
procese. Ji suteikia jums daugiau galių paveikti 
ES politiką, kuri svarbi jūsų gyvenimui. 

Europos piliečių iniciatyva unikali. Tai pirma 
priemonė, suteikianti galimybę kelių ES šalių 
piliečiams suvienyti jėgas siekiant bendro tikslo 
ir pasiūlyti konkrečių teisinių pakeitimų. Kaip 
ES pilietis galite prisijungti prie iniciatyvą ren-
giančių organizatorių grupės arba paremti jau 
paskelbtą iniciatyvą. 

Kad iniciatyvą būtų galima pradėti, reikia 7 ES 
piliečių, gyvenančių bent 7 skirtingose vals-
tybėse narėse ir sulaukusių amžiaus, nuo 
kurio galima balsuoti. Kai iniciatyva paremiama  
1 milijonu parašų, Komisija sprendžia, kokių 
tolesnių veiksmų imtis. 

Piliečių iniciatyva gali būti bet kurios srities, 
kurioje Europos Komisija turi įgaliojimus siū-
lyti teisės aktus, pavyzdžiui, aplinkos, vartotojų 
apsaugos, žemės ūkio, žuvininkystės, energeti-
kos, transporto arba prekybos.

Daugiau informacijos apie Europos piliečių iniciatyvą, 
taip pat iniciatyvų, kurioms dar galima pritarti, 

sąrašą rasite interneto svetainėje  
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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Galia imtis veiksmų 
jums rūpimais klausimais
Galbūt turite minčių, kaip spręsti Europai kylan-
čią socialinę ar aplinkos problemą, bet jaučiate, 
kad pavienis jūsų balsas nėra pakankamai sti-
prus, kad būtų išgirstas? Būtent tokiu atveju 
padėti gali Europos piliečių iniciatyva. Naudo-
damiesi Europos piliečių iniciatyvos teise galite 
paremti idėjas, kurios jums atrodo prasmingos, 
ir teikti labai konkrečius pasiūlymus. 

Taip galite paveikti Europos darbotvarkę ir 
pasiekti teigiamų pokyčių jums rūpimais klausi-
mais. Europos piliečių iniciatyva sustiprina jūsų 
balsą ir suteikia jums galių pradėti ES politikos 
formavimo projektą. 

Tinklų kūrimas ir  
diskusijų skatinimas
Mus, Europos piliečius, sieja bendros vertybės 
ir, net jei gyvename skirtingose šalyse, mus 
gali jaudinti tie patys klausimai. Naudodamiesi 
Europos piliečių iniciatyvos teise, galite prisi-
jungti prie kitų žmonių iš visos ES, kad drauge 
spręstumėte širdžiai artimą klausimą, skatintu-
mėte su juo susijusias diskusijas ir pradėtumėte 
reformas. 

Sąlygas skirtingų šalių piliečiams susiburti ir 
keistis idėjomis sudaranti Europos piliečių inici-
atyva yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos 
siūlomų priemonių, kuriomis siekiama stiprinti 
dalyvaujamąją demokratiją.

Kalbėjimasis tiesiogiai 
su sprendimų priėmėjais
Naudodamiesi Europos piliečių iniciatyvos 
teise, žmonės iš visos ES gali drauge atkreipti 
sprendimų priėmėjų dėmesį į jiems susirūpi-
nimą keliančius dalykus. 

Nors keistis idėjomis visuomet verta, Europos 
piliečių iniciatyvos tikslas konkretesnis. Ja 
siekiama paveikti politiką ir skatinti pokyčius. 
Surinkę 1 mln. parašų, organizatoriai savo reika-
lavimus pristato tiesiogiai – pirmiausia Europos 
Komisijai, o tuomet viešai Europos Parlamente. 
Taip užtikrinama, kad jų žinia būtų plačiai 
išgirsta ir kad ji būtų aptarta su jų atstovais ir 
kitais suinteresuotaisiais subjektais.

Rengiant iniciatyvą sukuriami žmonių, vedamų 
tos pačios idėjos, tinklai vietos, nacionaliniu ir 
ES lygmenimis. Tai padeda plačiau informuoti 
ir skatinti diskusijas – taip pat ir žiniasklaidoje. 
Tema tvirtai įtraukiama į politinę darbotvarkę 
net ir tais atvejais, kai pasiūlius iniciatyvą ES 
teisės akto rengti nesiimama. 
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