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

1 MITAS

Jei teisės aktas neparengiamas, 
iniciatyva yra beprasmė

 TIKROVĖ

1. Net jeigu dėl Europos piliečių iniciatyvos joks 
teisės aktas neparengiamas, ji vis tiek gali 
padidinti informuotumą ir paskatinti diskusiją 
iškeltu klausimu.

2. Ji padeda kurti tinklus regioniniu, nacionaliniu 
ir ES lygmenimis.

3. Klausimas patenka į politikos formuotojų 
akiratį ir gali būti imtasi ir kitų prasmingų su 
juo susijusių veiksmų.

INFORMACIJOS SUVESTINĖ   
MITAI IR TIKROVĖ

3 MITAS

Europos piliečių iniciatyva tėra 
gražūs Komisijos žodžiai

 TIKROVĖ

1. Europos piliečių iniciatyva yra viena iš pagrindinių piliečių dalyvavimo formuojant ES 
politiką priemonių. Europos Komisija rimtai vertina visas sėkmingas iniciatyvas ir aiškiai 
nurodo savo sprendimų dėl tolesnių priemonių motyvus. 

2. Kai iniciatyva yra sėkminga, Komisija:
	 surengia	organizatorių	ir	atsakingų	Komisijos	narių	susitikimą,
	drauge	surengia	viešas	diskusijas	su	pagrindiniais	suinteresuotaisiais	subjektais	Europos	
Parlamente,
	sutaria	dėl	oficialaus	atsakymo	ir	jį	paskelbia.

3. Nuo 2020 m. taikant naujas taisykles, priemone naudotis lengviau. Taip pat suteikta 
daugiau laiko su tolesniais veiksmais susijusiam procesui, prasmingesniam informuotumo 
didinimui ir viešoms diskusijoms prieš Komisijai priimant savo atsakymą.

Jūsų priemonė Europos 
politikai formuoti

2 MITAS

Registracijos etapu atmestų 
iniciatyvų dalis yra labai didelė

 TIKROVĖ

1. Nuo 2015 m. užregistruota 90 % pasiūlytų 
iniciatyvų! O nuo 2020 m. sausio mėn., kai 
pradėtos taikyti naujosios taisyklės, nebuvo 
atmesta nė viena iniciatyva1.

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

3. Siekdama, kad iniciatyvų būtų atmetama 
mažiau, Komisija labiau padeda 
organizatoriams – teikiama nepriklausoma 
pagalbos paslauga (ECI Forum) ir iniciatyvas 
leista užregistruoti iš dalies.
1	Padėtis	2021 m.	spalio	mėn.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_lt


4 MITAS

Tolesni veiksmai, kurių imtasi 
dėl reikiamą paramą gavusių  
iniciatyvų, buvo nuviliantys

 TIKROVĖ

Pateikus iniciatyvą „End the Cage Age“ 
(dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo), 
Komisija įsipareigojo iki 2023 m. pabaigos 
pateikti teisės akto pasiūlymą palaipsniui 
atsisakyti narvų sistemų naudojimo 
visiems iniciatyvoje nurodytiems 
gyvūnams ir galiausiai jas uždrausti.

Pateikus iniciatyvą „Minority SafePack“, 
Komisija: 

įvertino, kad nuo 2013 m., kai iniciatyva 
buvo pateikta pirmą kartą, imtasi įvairių 
priemonių keliems iniciatyvos pasiūlymų 
aspektams spręsti. Nors jokių kitų teisės aktų 
nebuvo pasiūlyta, visapusiškas jau priimtų 
teisės aktų ir politikos įgyvendinimas labai 
padeda siekti iniciatyvos tikslų.

Iniciatyvos „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti 
žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“ 
rezultatai:

1. Komisijos reglamento dėl ES rizikos 
vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir 
tvarumo pasiūlymas. Reglamentą Europos 
Parlamentas ir Taryba priėmė 2019 m. birželio 
mėn. Šis naujas teisės aktas įsigaliojo 2021 m. 
kovo mėn.;

2. Nuo 2017 m. daugiau audito priemonių 
ir aktyvesnis bendradarbiavimas su 
valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi Tausiojo pesticidų naudojimo 
direktyvos;

2019 m. rugsėjo mėn. įsigalioję Komisijos 
direktyva 2019/782 nustatyti suderinti rizikos 
rodikliai. 

 
Pateikus iniciatyvą „Stabdykite vivisekciją“, 
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.

Ėmusis iniciatyvos „Teisė į vandenį“:
1. Komisija pateikė Direktyvos dėl geriamojo 

vandens persvarstymo pasiūlymą, kad 
būtų pagerintos galimybės gauti vandens 
ir kad jos būtų užtikrintos pažeidžiamoms 
ir marginalizuotoms grupėms. Persvarstyta 
direktyva įsigaliojo 2021 m. sausio 12 d.;

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 aiškią teisės į vandenį 
nuorodą į Europos socialinių teisių ramsčio 
principus.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj


INFORMACIJOS SUVESTINĖ
MITAI IR TIKROVĖ 

E U R O P O S 
S Ą J U N G A

Daugiau	informacijos	apie	Europos	piliečių	iniciatyvą,	taip	pat	iniciatyvų,	
kurioms	galima	pritarti	šiuo	metu,	sąrašą	rasite	interneto	svetainėje
ec.europa.eu/citizens-initiative 
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5 MITAS

Priemonė pernelyg sudėtinga  
ir ja sunku naudotis

 TIKROVĖ

1. Pagal naudotojų atsiliepimus, priėmus 
naująsias, nuo 2020 m. taikomas, taisykles, 
iniciatyvas lengviau pradėti, registruoti, 
rengti ir paremti.

2. Naujosiomis taisyklėmis patobulintas 
registracijos procesas ir organizatoriams 
teikiama daugiau paramos forume ECI Forum. 

3. Norint paremti iniciatyvą reikia pateikti 
mažiau asmens duomenų ir paskelbtos 
išsamios gairės organizatoriams.

4. Organizatoriams nereikia sukurti savo 
internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo 
priemonės – jie gali naudotis Komisijos 
administruojama ir labai gerai apsaugota 
priemone. Komisija ją nuolat tobulina, 
kad ja būtų patogiau naudotis, be kita ko, 
ir mobiliaisiais įrenginiais. Naujosiomis 
taisyklėmis suteikiama galimybė iniciatyvas 
paremti naudojantis elektroninės atpažinties 
(eID) priemonėmis.

#EUTakeTheInitiative
ISBN	978-92-76-42752-0	–	DOI	10.2792/45836

6 MITAS

Niekas apie Europos piliečių  
iniciatyvą nežino

 TIKROVĖ

1. Iš apklausos Flash Eurobarometer 485 matyti, 
kad apie savo teisę dalyvauti Europos piliečių 
iniciatyvoje žino 3 iš 4 piliečių (75 %).

2. ES ir valstybių narių lygmenimis 
vykdoma informavimo apie EPI 
kampanija (#EUTakeTheInitiative), kad 
piliečiai daugiau sužinotų apie savo 
teisę pradėti arba paremti EPI.

3. Prisidėti prie Europos piliečių 
iniciatyvos sėkmės gali kiekvienas, 
tad skleiskite informaciją!
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_lt
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_lt
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

