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EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas pilsoņu 
iniciatīva 
Jūsu iespēja veidot 
Eiropas politiku

Pilsoņu iniciatīva 
soli pa solim 

 Sagatavo iniciatīvu un izveido organizatoru 
grupu.

 Reģistrē iniciatīvu Komisijā, kur tiks nodrošināts 
bezmaksas tulkojums visās oficiālajās ES 
valodās. Ja priekšlikumi (daļēji) ir ārpus 
Komisijas pilnvaru tvēruma, organizatori var to 
pārskatīt vai izmantot iespēju reģistrēt iniciatīvu 
daļēji. 

 Publicē Eiropas pilsoņu iniciatīvas vietnē.

 Vāc paziņojumus par atbalstu (uz papīra un/vai 
elektroniski).

  Valstu iestādes verificē paziņojumus par 
atbalstu.

 Iniciatīvu iesniedz Eiropas Komisijai.

  Organizatori tiekas ar Komisijas pārstāvjiem.

 Publiska uzklausīšana un Eiropas Parlamenta 
politiskā atbalsta novērtējums.

 Eiropas Komisija sniedz oficiālu atbildi.

 Komisija veic turpmākus pasākumus saistībā ar 
ierosināto iniciatīvu.

Eiropas pilsoņu 
iniciatīva īsumā 
Ierosinot vai atbalstot Eiropas pilsoņu iniciatīvu, 
jums ir iespēja tieši piedalīties Eiropas demo-
krātijas procesā un panākt lielāku teikšanu par 
ES politiku, kas ietekmē jūsu dzīvi. 

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir unikāla. Tā ir nebijusi 
iespēja vairāku ES valstu iedzīvotājiem apvieno-
ties kopējas lietas labā un ierosināt konkrētas 
izmaiņas tiesību aktos. Ja esat ES iedzīvotājs, 
varat pievienoties organizatoru grupai un iero-
sināt savu iniciatīvu vai atbalstīt citu iedzīvotāju 
iniciatīvu. 

Iniciatīvu var organizēt septiņi ES iedzīvotāji, 
kuri dzīvo vismaz septiņās dažādās dalībval-
stīs un ir sasnieguši vecumu, no kāda ir tiesības 
balsot. Kad iniciatīvai savākts miljons atbalstī-
tāju parakstu, Komisija izlemj, kā rīkoties. 

Pilsoņu iniciatīva var attiekties uz jebkuru jomu, 
kurā Eiropas Komisija ir pilnvarota ierosināt 
tiesību aktu, piemēram, vidi, patērētāju tiesību 
aizsardzību, lauksaimniecību, zivsaimniecību, 
enerģētiku, transportu vai tirdzniecību.

Lasiet vēl par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un noskaidrojiet, 
kādas iniciatīvas patlaban var atbalstīt:  

europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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Izdevība kaut ko panākt 
jums svarīgas lietas labā
Varbūt jums ir ideja, kā Eiropā var atrisināt kādu 
sociālu vai ekoloģisku problēmu, bet jums šķiet, 
ka vienam pašam jums nav pa spēkam kaut 
ko mainīt? Ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu tas ir 
iespējams. Eiropas pilsoņu iniciatīva dod jums 
iespēju iestāties par savu lietu un ierosināt kon-
krētus priekšlikumus. 

Pateicoties šai iespējai, varat ietekmēt darba 
kārtību Eiropā un panākt pozitīvas izmaiņas jau-
tājumos, kas jums ir sirdij tuvi. Eiropas pilsoņu 
iniciatīva ir kā rupors, caur kuru varat iesākt ES 
politikas veidošanas procesu. 

Veidot tīklus un 
veicināt diskusiju
Mums, Eiropas iedzīvotājiem, ir kopējas vērtības 
un, pat ja dzīvojam dažādās valstīs, varam iedeg-
ties par vieniem un tiem pašiem jautājumiem. 
Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iedzīvotājiem 
iespēju apmainīties idejām un apvienoties ar 
cilvēkiem no citām ES valstīm, lai virzītu kādu 
sev būtisku jautājumu, veicinātu diskusiju par 
to un ierosinātu reformas. 

Tāpēc Eiropas pilsoņu iniciatīva ir viens no ES 
svarīgākajiem rīkiem, ar kuru tiek veicināta lie-
lāka līdzdalība demokrātijā.

Runāt tieši ar lēmumu 
pieņēmējiem
Ar Eiropas Pilsoņu iniciatīvu cilvēki visā ES var 
kopā pievērst lēmumu pieņēmēju uzmanību sev 
svarīgiem jautājumiem. 

Vienmēr ir labi apmainīties ar idejām, bet ar 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu var tieši ietekmēt poli-
tiku un veicināt pārmaiņas. Kad savākts miljons 
parakstu, organizatori var tieši paziņot savas 
prasības vispirms Eiropas Komisijai, pēc tam 
publiski Eiropas Parlamentā. Tā viņu vēstījums 
nonāk līdz plašākai publikai un tiek apspriests 
ar viņu pārstāvjiem un citām ieinteresētajām 
personām.

Virzot iniciatīvu, cilvēki, kuriem rūp viens un tas 
pats jautājums, var apvienoties reģiona, valsts 
un ES mēroga tīklā. Tā savukārt tiek palielināta 
informētība un veicināta diskusija, arī plašsa-
ziņas līdzekļos, izvirzot jautājumu politiskajā 
dienaskārtībā, pat ja iniciatīvas rezultātā netiek 
pieņemts ES tiesību akts.
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