
Risiniet sev svarīgus 
jautājumus un 

dodiet impulsu ES 
darbakārtībai!

Atbalstiet iniciatīvu,  
to parakstot vai piedaloties 

kampaņā!

Veidojiet sadarbības tīklu 
un saņemiet atbalstu Eiropas 

pilsoņu iniciatīvas forumā!

Eiropas pilsoņu  
iniciatīva – Izplatiet savas idejas 

visā Eiropā!

Kāpēc uzņemties iniciatīvu?

E I R O P A S 
S A V I E N Ī B A



Uzdrīkstieties!  

Izšķiršanās par Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) iesniegšanu var daudzējādi sniegt gandarī-
jumu. Iniciatīvas kampaņu caurvij dažādi notikumi un sasniegumi: no parakstu vākšanas 
līdz apziņai, ka jūsu ideja izplatās līdzpilsoņu vidū. Tas viss, pateicoties jūsu lēmumam 
rīkoties. Lūk, ko par savu pieredzi ar EPI saka iniciatīvu organizatori:

  Kad uzsākām savu iniciatīvu, mums radās iespēja diskutēt ar dažādu ES dalībvalstu 
iedzīvotājiem un uzklausīt viņu domas. Mūsu ierastā darba ietvaros mēs šos cilvēkus nekad nesatiktu. 
Vispozitīvākā pieredze bija saņemtie pateicības vārdi un uzmundrinājums no atbalstītājiem visā 
Eiropā. Tas mūs motivēja un atgādināja, kāpēc — pat tad, kad ir grūti,— ir tik svarīgi paust 
savu viedokli.” 

Iniciatīvas “Reclaim your Face” (pilsoniskās sabiedrības iniciatīva nolūkā 
aizliegt biometriskās masveida novērošanas praksi) organizatori

  EPI uzsākšana paver durvis uz iespējām! Tas ir veids, kā izvirzīt savas 
prasības un panākt pozitīvas pārmaiņas. Mūsu idejas ir ņemtas vērā nesen 
pieņemtajā Eiropas Parlamenta rezolūcijā par mājokļu pieejamību visiem. Savākt 
miljonu parakstu ir svarīgi, tomēr galvenais uzsvars jāliek uz tematu un saturu. 
Formulējiet savas prasības un rīkojieties, pat ja neizdodas savākt to miljonu! Brīnumi 
notiek — apliecinājums tam ir mūsu turpinājuma projekts “housing4europe.org”. 
Esam satikuši daudz cilvēku, kuri mums tagad pievienojas.” 

Iniciatīvas “HOUSINGFORALL” organizatori

  Mūsu EPI ļoti lielā mērā atbilda Eiropas zaļā kursa mērķiem un pasākumiem, kā arī ANO 2030. 
gada programmai. Kopš Komisijas vadību pārņēma Urzula fon der Leiena, augsnes aizsardzības jautājumi 
tiek izskatīti un apspriesti ES līmenī. Tiku uzaicināts prezentēt mūs idejas Eiropas Parlamenta sanāksmēs. 
Kad Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par augsnes aizsardzību, Komisija nāca klajā ar jauno Augsnes 
stratēģiju. Tieši to vēlējāmies panākt ar savu EPI, tikai tas notika trīs gadus vēlāk.” 

Iniciatīvas “People4Soil” organizators



Iniciatīva tika ieviesta ar 
Lisabonas līgumu, kas stājās 
spēkā 2009. gada 1. decembrī.

Tā sāka darboties 2012. 
gada 1. aprīlī, kad sāka 

piemērot pirmo EPI regulu.

Vairākas Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
ir sekmīgi savākušas pietiekami 
daudz paziņojumu par atbalstu, kas 
ir nepieciešami, lai Eiropas Komisija 
pieņemtu attiecīgus pasākumus. Dažas 
no tām noveda pie jauniem tiesību 
aktiem, savukārt pārējās sasniegušas 
citus nozīmīgus rezultātus.  

Lai priekšlikumu 
varētu iesniegt 
Komisijai, ir jāsavāc 
miljons parakstu, 
turklāt vismaz septiņās ES 
dalībvalstīs obligāti jāsasniedz 
noteiktais parakstu minimums.

Svarīgākie   fakti par Eiropas pilsoņu iniciatīvu

Organizatori var bez maksas 
izmantot Komisijas pārvaldīto 

centralizēto vākšanas 
tiešsaistes sistēmu, kas 
nodrošina parakstu vākšanu 

tiešsaistē atbilstoši datu 
aizsardzības tiesību aktiem.
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Eiropas pilsoņu iniciatīva
Jūsu iespēja veidot Eiropas politiku

IZRĀDIET
INICIATĪVU!

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

E I R O P A S 
S A V I E N Ī B A

Līdzdalības  demokrātija ES līmenī – īss ceļvedis  

Jums kā ES pilsonim ir tiesības piedalīties ES lēmumu pieņemšanas procesā. Jūsu rīcībā ir plašs 
instrumentu klāsts, ko varat izmantot, lai paustu savu viedokli un iesaistītos politiskajos pro-
cesos ES līmenī.

1. Balsojiet vai kandidējiet Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Balsojiet par kandidātiem, kuru politiskā 
darba kārtība vislabāk atspoguļo jūsu vēlmes attiecībā uz ES. Uzturiet kontaktus ar ievēlētajiem Parlamenta 
deputātiem, lai viņi varētu pārstāvēt jūsu intereses. ES pilsoņi var īstenot savas vēlēšanu tiesības arī tad, ja 
dzīvo citā ES dalībvalstī. Jums ir arī tiesības kandidēt vēlēšanās. Uzziniet, kā to darīt.

2. Eiropas pilsoņu iniciatīva. Kā minēts iepriekš, ar EPI palīdzību varat ierosināt pasākumus 
saistībā ar jums svarīgu jautājumu un iegūt atbalstu visā ES teritorijā. Kolīdz savāksiet vienu miljonu 
parakstu, varēsiet tikties ar Komisiju un piedalīties atklātā uzklausīšanā Eiropas Parlamentā. Pēc tam 
Komisija izskatīs jūsu iniciatīvas būtību un sniegs oficiālu atbildi, kurā būs minētas darbības, ko tā 
plāno īstenot, vai paziņots, ka pasākumi netiks ierosināti, un paskaidrots, kāpēc tā. Ja Komisija 
apsvērs iespēju iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tiks piemēroti subsidiaritātes, proporcionali-
tātes un labāka likumdošanas procesa principi. Vairumā gadījumu priekšlikums būs jāpieņem 
Eiropas Parlamentam un Padomei, un tikai tad tas varēs kļūt par ES tiesību aktu. 

3. Konference par Eiropas nākotni (2021/2022) dod iedzīvotājiem iespēju piedalīties 
Eiropas mēroga debatēs, organizēt augšupējus pasākumus un nākt klajā ar priekšlikumiem, 
kas, viņuprāt, ir nozīmīgi ES nākotnei. Lai diskusijās varētu piedalīties visi eiropieši, ir izvei-
dota konferences daudzvalodu platforma, kurā būs iespēja apkopot visus ar konferenci 
saistītos priekšlikumus. ES iestādes ir apņēmušās iespēju robežās ņemt vērā konferences 
rezultātus.

4. Portālā “Izsakiet viedokli” iedzīvotāji un ieinteresētās personas (publiskā sektora ies-
tādes, NVO, pētnieki, akadēmiķi, uzņēmēji) var iesniegt savas atsauksmes un iesaistīties ES iniciatīvu 
izstrādē. Izsakiet savas domas par gaidāmajiem ES tiesību aktiem un iniciatīvām, aizpildot sabiedriskās 
apspriešanas anketu vai komentējot tiesību aktu projektus. Komisija saņemtās atsauksmes un viedokļus apkopo 
un izanalizē. Par dažām iniciatīvām tiek sagatavoti ziņojumi, kuros atspoguļots tas, kā saņemtā informācija palīdz 
uzlabot ES iniciatīvas. Uzzināt vairāk.

5. Portāls “Izsakiet viedokli: vienkāršojiet!” ir vieta, kur dalīties ar idejām par to, kā vienkāršot esošos 
ES tiesību aktus. Jūsu ierosinājumus apspriedīs platformas “Gatavi nākotnei” ekspertu grupa. Iepazīstieties ar 
platformas darba programmā iekļautajiem tematiem un izsakiet savas domas par to, kā uzlabot to digitalizācijas 
potenciālu, vienkāršot procedūras un pienākumus, kas saistīti ar marķēšanu, atļaujām un ziņošanu, un kā izvairīties 
no pārklāšanās un nenoteiktības. Varat arī ierosināt jaunus tematus.

6. Iesniedziet lūgumrakstu Eiropas Parlamentā, ja jums ir kas sakāms par Eiropas tiesību aktu īstenošanu 
un to, kā tas ietekmē jūsu dzīvi. Lūgumraksti var attiekties tikai uz esošajiem ES pasākumiem, tajos nevar prasīt 
sagatavot jaunu ES tiesību aktu priekšlikumus; tos var iesniegt viens lūgumraksta iesniedzējs. Eiropas Parlamenta 
Lūgumrakstu komiteja cenšas reaģēt uz visiem lūgumrakstiem un, ja iespējams, nodrošināt to leģitīmo jautājumu 
izskatīšanu ārpustiesas kārtībā, kuri attiecas uz ES darbības jomu un kuri ir saņemti no lūgumrakstu iesniedzējiem. 

Uzziniet, kā tas notiek.

https://europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_lv.htm
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