
Eiropas pilsoņu  
iniciatīva
 

IZRĀDIET 
INICIATĪVU!

Ierosinot vai atbalstot Eiropas pilsoņu iniciatīvu, jums ir iespēja 
tieši piedalīties Eiropas demokrātijas procesā un vairāk ietekmēt 
tos ES politikas aspektus, no kuriem atkarīga jūsu ikdiena.

1. MĪTS

Ja netiek pieņemts tiesību  
akts, iniciatīvai nav jēgas

 PATIESĪBA

1. Pat ja pēc iniciatīvas netiek pieņemts 
tiesību akts, tā vienalga veicina 
izpratni par attiecīgajām problēmām 
un veicina diskusiju par tām.

2. Tā palīdz veidot tīklus reģionālā, 
valsts un ES līmenī.

3. Iniciatīva šos jautājumus arī padara 
pamanāmākus lēmumu pieņēmējiem 
un var kalpot par stimulu citiem 
nozīmīgiem turpmākiem pasākumiem.

FAKTU LAPA   
MĪTI UN PATIESĪBA 

3. MĪTS

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir tikai 
tukši vārdi no Komisijas puses

 PATIESĪBA

1. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir viens no galvenajiem instrumentiem iedzīvotāju iesaistei 
ES politikas veidošanā. Visas sekmīgās iniciatīvas Eiropas Komisija uztver nopietni un 
skaidri pamato savus lēmumus par turpmākiem pasākumiem. 

2. Ja iniciatīvai savākts pietiekams parakstu skaits, Komisija:
	 rīko	organizatoru	un	par	konkrētajām	jomām	atbildīgo	komisāru	tikšanos,
 kopā	ar	citām	pusēm	Eiropas	Parlamentā	sarīko	publiskas	debates	ar	svarīgākajām	
ieinteresētajām	personām;

 vienojas	un	publicē	oficiālu	atbildi.

3. Jaunie noteikumi, kas ir spēkā kopš 2020. gada, atvieglos Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
izmantošanu. Turklāt, kamēr Komisija vēl lemj par savu nostāju, vairāk laika atvēlēts 
turpmākiem pasākumiem, jēgpilnākai izpratnes veidošanai un publiskām debatēm.

Jūsu iespēja veidot 
Eiropas politiku

2. MĪTS

Reģistrācijas posmā noraidīto 
iniciatīvu īpatsvars ir ļoti augsts

 PATIESĪBA

1. Kopš 2015. gada 90 % ierosināto iniciatīvu ir 
reģistrētas. Un kopš 2020. gada janvāra, kad 
sāka piemērot jaunos noteikumus, neviena 
iniciatīva nav noraidīta1.

2. Iniciatīvu nereģistrē tikai tad, ja tā 
acīmredzami neatbilst Komisijas pilnvarām 
vai ir aizskaroša, nenozīmīga vai pretrunā ES 
vērtībām.

3. Lai samazinātu atteikumu skaitu, Komisija ir 
uzlabojusi organizatoriem sniegto atbalstu, 
izveidojot neatkarīgu konsultāciju dienestu 
(ECI Forum) un atļaujot iniciatīvu daļēju 
reģistrāciju.
1	Situācija	2021.	gada	oktobrī

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


4. MĪTS

Attiecībā uz iniciatīvām, kas 
saņēmušas vajadzīgo atbalstu, 
turpmākie pasākumi  
radījuši vilšanos 

 PATIESĪBA

Pēc iniciatīvas “End the Cage Age”, kas prasa 
pārtraukt sprostu izmantošanu, Komisija 
apņēmās līdz 2023. gada beigām nākt klajā 
ar tiesību akta priekšlikumu, kas paredz 
pakāpeniski izbeigt un beigu beigās aizliegt turēt 
sprostos visus iniciatīvā minētos dzīvniekus.

Pēc minoritāšu tiesību aizstāvībai veidotās 
iniciatīvas “Minority Safe Pack Initiative” 
 Komisija atzina, ka kopš iniciatīvas 

sākotnējās iesniegšanas 2013. gadā ir 
ieviesti daudzveidīgi pasākumi, kas 
pievēršas vairākiem iniciatīvas priekšlikumu 
aspektiem. Papildu tiesību akti ierosināti 
nav, taču spēcīgu stimulu iniciatīvas mērķu 
sasniegšanai jau nodrošina spēkā esošo 
tiesību aktu pilnīga īstenošana.

Pēc iniciatīvas “Ban Glyphosate and protect 
people and the environment from toxic 
pesticides”, kurā prasīts aizliegt glifosātu un 
kaitīgos pesticīdus

1. Tika iesniegts Komisijas priekšlikums regulai 
par ES riska novērtēšanas pārredzamību 
un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē. Eiropas 
Parlaments un Padome 2019. gada jūnijā 
pieņēma regulu. Jaunais tiesību akts stājās 
spēkā 2021. gada martā.

2. Kopš 2017. gada pastiprinātas revīzijas un 
sadarbība ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu 
atbilstību Direktīvai par pesticīdu ilgtspējīgu 
lietošanu.

3. Tika ieviesti saskaņotie riska indikatori, kas 
noteikti Komisijas Direktīvā 2019/782, kas ir 
spēkā kopš 2019. gada septembra.

  
Pēc iniciatīvas vivisekcijas izbeigšanai  
“Stop Vivisection”
1. Komisija atzina, ka jāpaātrina izmēģinājumu 

ar dzīvniekiem aizstāšana, samazināšana un 
pilnveidošana.

2. Komisija apņēmās palielināt atbalstu 
alternatīvu metožu izstrādei un 
apstiprināšanai.

Pēc iniciatīvas par tiesībām uz ūdeni  
“Right to Water”
1. Komisija ierosināja pārskatīt Dzeramā 

ūdens direktīvu nolūkā uzlabot ūdens 
pieejamību un nodrošināt, ka ūdens 
ir pieejams arī neaizsargātām un 
marginalizētām grupām. Pārskatītā direktīva 
stājās spēkā 2021. gada 12. janvārī.

2. Eiropas Komisija mudināja arī turpmāk 
nodrošināt ūdens un sanitārijas vispārēju 
pieejamību, kas ir viens no ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam.

3. Eiropas sociālo tiesību pīlārā ir iekļauta 
skaidra atsauce uz tiesībām uz ūdeni.

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


FAKTU LAPA
MĪTI UN PATIESĪBA 

E I R O P A S 
S A V I E N Ī B A 

Lasiet	vēl	par	Eiropas	pilsoņu	iniciatīvu	un	noskaidrojiet,	
kādas	iniciatīvas	patlaban	varat	atbalstīt:
ec.europa.eu/citizens-initiative 

©	Eiropas	Savienība	[2021].	Atļauts	pārpublicēt,	ja	ir	norādīts	avots.
Eiropas	Komisijas	dokumentu	atkalizmantošanas	politika	ir	noteikta	ar	Lēmumu	2011/833/ES	(OV	L	330,	14.12.2011.,	39.	lpp.).

5. MĪTS

Šis rīks ir pārāk sarežģīts  
un grūti izmantojams

 PATIESĪBA

1. Jauni noteikumi, kuru izstrādē ņemtas vērā 
lietotāju atsauksmes un kurus piemēro 
no 2020. gada, atvieglo iniciatīvu izveidi, 
reģistrēšanu, organizēšanu un atbalstīšanu.

2. Ar jaunajiem noteikumiem ir uzlabota 
reģistrēšanas procedūra, un ECI Forum 
organizatoriem piedāvā plašāku atbalstu. 

3. Ir samazināts iniciatīvas atbalstam 
nepieciešamo persondatu apjoms, un 
ir pieejami sīki izstrādāti norādījumi 
organizatoriem.

4. Organizatoriem nav jāveido pašiem savs 
parakstu vākšanas tiešsaistes rīks, jo tie var 
izmantot Komisijas pārvaldīto rīku ar ļoti 
augstu drošības līmeni. Komisija pastāvīgi 
uzlabo rīka lietošanas ērtumu, tostarp 
gādājot par labu piekļūstamību mobilajās 
ierīcēs. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem 
atbalstu iniciatīvām var paust arī ar eID 
starpniecību.

#EUTakeTheInitiative
ISBN	978-92-76-42751-3	–	DOI	10.2792/14458

6. MĪTS

Neviens neko nezina par  
Eiropas pilsoņu iniciatīvu

 PATIESĪBA

1. Flash Eurobarometer 485 liecina, ka trīs no 
četriem (75 %) iedzīvotājiem zina par savām 
tiesībām piedalīties Eiropas pilsoņu iniciatīvā.

2. Informatīvā kampaņa par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu (#EUTakeTheInitiative), kuru īsteno 
ES un dalībvalstu līmenī, ir vērsta uz to, lai 
vairāk iedzīvotāju apzinātos savas tiesības 
sākt vai atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

3. Lai iniciatīva gūtu panākumus, roku var 
pielikt ikviens – tāpēc pastāstiet par to citiem!
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_en
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_en
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_en
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

