
Imkitės iniciatyvos jums 
rūpimais klausimais, 

kad jie atsirastų ES 
darbotvarkėje.

Prisidėkite prie iniciatyvos 
pagal savo išgales – 
pasirašykite pritarimo 

pareiškimą arba dalyvaukite 
iniciatyvos kampanijoje.

Kurkite tinklą ir gaukite 
Europos piliečių iniciatyvos 

forumo paramą.

Europos piliečių  
iniciatyva – priemonė jūsų idėjoms 

skleisti visoje ES

Kodėl jums verta imtis veiksmų?

E U R O P O S 
S Ą J U N G A



Imkitės  iniciatyvos!

Ryžtis pateikti Europos piliečių iniciatyvą gali būti verta dėl įvairių priežasčių. Europos 
piliečių iniciatyvos kampanija bus kupina ypatingų laimėjimų ir svarbių įvykių – nuo parašų 
rinkimo iki stebėjimo, kaip jūsų idėja sklinda tarp kitų piliečių. Visa tai bus įmanoma dėl 
jūsų ryžto. Štai ką apie tai, ką patyrė organizuodami Europos piliečių iniciatyvas, sako 
iniciatyvų organizatoriai:

Europos piliečių iniciatyva suteikė mums galimybę išgirsti įvairiose ES vietose gyvenančių 
žmonių nuomonę ir surengti su jais fantastiškas diskusijas. Savo darbe su tais 

žmonėmis niekada nebūtume turėję progos pabendrauti. Maloniausia buvo girdėti mums 
pritariančių žmonių iš visos Europos padėkas ir padrąsinimo žodžius. Tai priminė mums, 
kodėl taip svarbu išsakyti savo nuomonę – net tuomet, kai tai nelengva.“ 

 Pilietinės visuomenės iniciatyvos dėl masinio biometrinio sekimo praktikos 
uždraudimo („Reclaim Your Face“) organizatoriai

Europos piliečių iniciatyva atveria duris! Tai būdas išsakyti savo 
reikalavimus ir yra didelė tikimybė, kad pavyks pakeisti padėtį. Mūsų 

idėjos neseniai įtrauktos į Europos Parlamento rezoliuciją „Būstas visiems“. Stengtis 
surinkti milijoną parašų yra svarbu, bet daugiausia dėmesio skirkite temai ir turiniui. 
Išsakykite savo reikalavimus ir eikite pirmyn, net jei negalite surinkti milijono parašų. 
Po to įvyksta nuostabių dalykų, pavyzdžiui, mes dabar vykdome susijusį projektą 
„housing4europe.org“. Susipažinome su daugybe žmonių, kurie dabar jungiasi prie mūsų.“

Iniciatyvos „HOUSINGFORALL“ organizatoriai

Mūsų iniciatyva puikiai atitiko Europos žaliojo kurso tikslus ir priemones ir JT darbotvarkę iki 
2030 m. Todėl nuo U. von der Leyen vadovaujamos Komisijos veiklos pradžios dirvožemio 

apsaugos klausimai nagrinėjami ES lygmeniu. Mane pakvietė pristatyti mūsų idėjas Europos Parlamento 
posėdžiuose. Europos Parlamentui priėmus rezoliuciją dėl dirvožemio apsaugos, Komisija pateikė naują 
dirvožemio strategiją. Būtent to ir prašėme imdamiesi EPI, ir tai įvyko – po trejų metų.“

Iniciatyvos „People4Soil“ organizatorius  



Ši priemonė numatyta 
Lisabonos sutartyje, 
įsigaliojusioje 2009 m. 
gruodžio 1 d.

Ja galima naudotis nuo 
2012 m. balandžio 1 d., kai 

pradėtas taikyti pirmasis EPI 
reglamentas.

Ne vienos Europos piliečių iniciatyvos 
organizatoriams pavyko surinkti tiek 
pritarimo pareiškimų, kiek reikia, kad 
Europos Komisija imtųsi veiksmų. Dėl 
vienų priimti nauji teisės aktai, dėl kitų 
pasiekta kitokių reikšmingų rezultatų.

Kad galėtumėte 
pateikti savo 
pasiūlymą Komisijai, 
turite surinkti 
milijoną parašų iš 
bent 7 ES šalių (iš kiekvienos 
iš jų turi būti gautas nustatytas 
minimalus parašų skaičius).

Pagrindiniai  faktai apie Europos piliečių iniciatyvą

Organizatoriai gali nemokamai 
naudotis Komisijos tvarkoma 

centrine internetine pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistema, kuri 
suteikia galimybę internetu rinkti 

parašus visapusiškai laikantis 
duomenų apsaugos teisės aktų.
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Europos piliečių iniciatyva
Jūsų priemonė Europos politikai formuoti

IMKITĖS 
INICIATYVOS

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

E U R O P O S 
S Ą J U N G A

Trumpas    dalyvaujamosios demokratijos 
ES lygmeniu vadovas  

ES piliečiai turi teisę dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese. Čia apžvelgiame įvairias prie-
mones, kurios suteikia jums galimybę išsakyti savo nuomonę, dalyvauti ir formuoti ES lygmens 
politiką.

1. Balsuokite arba iškelkite savo kandidatūrą Europos Parlamento rinkimuose. Balsuokite 
už kandidatus, kurių politinė darbotvarkė geriausiai atspindi, kokios ES pageidaujate. Palaikykite ryšius su 
savo Europos Parlamento nariais per visą jų kadenciją, kad jie galėtų ginti jūsų interesus. Kitose ES šalyse 
gyvenantys ES šalių piliečiai taip pat turi teisę dalyvauti rinkimuose. Turite teisę ir iškelti savo kandidatūrą. 
Sužinokite, kaip tai daroma.

2. Europos piliečių iniciatyva. Kaip paaiškinta pirmiau, EPI suteikia jums galimybę siūlyti spręsti 
jums rūpimą klausimą ir sulaukti paramos iš visos ES. Kai bus surinktas milijonas parašų, susitiksite 
su Komisija ir dalyvausite viešajame svarstyme Europos Parlamente. Tuomet Komisija išnagrinės 
jūsų iniciatyvos turinį ir priims oficialų atsakymą, kuriame nurodys, kokių veiksmų imsis, arba, jei 
nesiūlys tolesnių veiksmų, paaiškins, kodėl jų nesiims. Jei Komisija numatys pateikti pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, bus taikomi subsidiarumo, proporcingumo ir geres-
nės teisėkūros principai. Dauguma atvejų tam, kad pasiūlymas taptų ES teisės aktu, jį turės 
priimti Europos Parlamentas ir Taryba. 

3. Konferencija dėl Europos ateities (2021–2022 m.) suteikia piliečiams gali-
mybę dalyvauti visos Europos masto diskusijose, patiems organizuoti renginius ir teikti 
pasiūlymus, kurie, jų manymu, svarbūs ES ateičiai. Daugiakalbė konferencijos platforma 
sumanyta tam, kad įsižiebtų išties visos Europos masto diskusijos ir būtų galima surinkti 
visus su Konferencija susijusius pasiūlymus. ES institucijos įsipareigojo, kai įmanoma, imtis 
tolesnių veiksmų atsižvelgdamos į konferencijos rezultatus.

4. Portale „Išsakykite savo nuomonę“ visi piliečiai ir suinteresuotieji subjektai (valdžios ins-
titucijos, NVO, tyrėjai, akademinė bendruomenė, įmonės) gali pateikti pastabų ir prisidėti prie ES iniciatyvų 
formavimo. Pasidalykite savo mintimis ir nuomone apie būsimus ES teisės aktus ir iniciatyvas – atsakykite į 
viešų konsultacijų klausimus arba pateikite pastabų apie teisės aktų projektus. Gautus atsiliepimus ir nuomones 
Komisija analizuoja ir apibendrina. Kai kurių iniciatyvų atveju skelbiamos ataskaitos. Tai suteikia galimybę matyti, 
kaip atsiliepimai padeda tobulinti iniciatyvas. Plačiau apie tai.

5. Portale „Išsakykite savo nuomonę: padėkite supaprastinti!“ galima dalytis mintimis, kaip supapras-
tinti galiojančius ES teisės aktus. Jūsų pasiūlymus aptars Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos ekspertų 
grupė. Susipažinkite su platformos darbo programos temų sąrašu ir pasidalykite savo mintimis, kaip padidinti jų 
potencialą skaitmeninimo aspektu, supaprastinti procedūras ir prievoles, susijusias su ženklinimu, autorizacija ir 
ataskaitų teikimu, arba išvengti dubliavimo ar netikrumo. Galite pasiūlyti ir naujų temų.

6. Pateikite peticiją Europos Parlamentui dėl to, kaip įgyvendinami ES teisės aktai ir kokį poveikį tai daro 
jūsų gyvenimui. Peticijos yra susijusios su vykdoma ES veikla; jose negalima reikalauti naujų ES teisės aktų pasiūlymų; 
peticiją gali pateikti vienas peticijos teikėjas. Europos Parlamento Peticijų komiteto tikslas – atsakyti į visas peticijas 
ir, jei įmanoma, pasiūlyti, kaip neteisminiu būdu išspręsti peticijos teikėjui susirūpinimą keliančius pagrįstus klau-

simus, susijusius su ES veiklos sritimis. Sužinokite, kaip tai daroma.
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