Europos piliečių iniciatyvą
pasirašantiems asmenims keliami reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Pasirašyti Europos piliečių iniciatyvą gali ES piliečiai (ES valstybių narių
piliečiai), sulaukę amžiaus, nuo kurio galima balsuoti Europos Parlamento
rinkimuose (18 metų visose šalyse, išskyrus Austriją, kur balsuoti galima nuo
16 metų).

REIKALAVIMAI PATEIKTI DUOMENIS
Kokius duomenis savo pritarimo pareiškimų formose turi pateikti pasirašantys
asmenys, priklauso nuo jų valstybių narių. Taip yra dėl to, kad valstybės narės
atsako už pasirašytų pritarimo pareiškimų galiojimo tikrinimą ir už kiekvienoje
šalyje gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičiaus patvirtinimą
(reikalaujama, kad iniciatyvų organizatoriai surinktų tam tikrą skaičių parašų
bent 7 ES valstybėse narėse).
Jei pasirašantysis gyvena vienoje valstybėje narėje, tačiau yra kitos valstybės
narės pilietis arba jei pasirašantysis turi kelių valstybių narių pilietybę, reikės
pasirinkti, kurioje šalyje jo pritarimo pareiškimą įskaičiuoti. Reikėtų pasirinkti
šalį, kuri turės galimybes patikrinti pritarimo pareiškime pateiktus duomenis.
Vienais atvejais tai gali būti šalis, kuri išdavė asmens tapatybės dokumentą,
kurio numeris nurodomas pareiškime, kitais atvejais – gyvenamoji šalis arba
šalis (ar viena iš šalių), kurios pilietybę turi pasirašantis asmuo. Bet kuriuo
atveju iniciatyvą leidžiama pasirašyti tik vieną kartą.
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Airija
Pasirašyti gali Airijos gyventojai.

Ne Airijoje gyvenantys Airijos piliečiai turi pasirinkti tą valstybę narę, kurioje
gyvena.
Austrija
Pasirašantieji turi nurodyti vieno iš šių Austrijos išduotų asmens
tapatybės dokumentų numerį:
o

Reisepass (pasas),

o

Personalausweis (asmens tapatybės kortelė).

Belgija
Pasirašyti gali Belgijos gyventojai arba Belgijos piliečiai, gyvenantys už
Belgijos ribų, jei yra pranešę Belgijos valdžios institucijoms apie savo
gyvenamąją vietą.
Bulgarija
Pasirašantieji turi nurodyti šį Bulgarijos suteiktą asmens kodą:
o

Единен граждански номер (asmens kodas).

Čekija
Pasirašantieji turi nurodyti vieno iš šių Čekijos išduotų asmens tapatybės
dokumentų numerį:
o

Občanský průkaz (nacionalinė asmens tapatybės kortelė),

o

Cestovní pas (pasas).

Danija
Pasirašyti gali Danijos gyventojai arba Danijos piliečiai, gyvenantys už
Danijos ribų, jei yra pranešę Danijos valdžios institucijoms apie savo
gyvenamąją vietą.
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Estija
Pasirašyti gali Estijos gyventojai arba Estijos piliečiai, net jei jie gyvena
už Estijos ribų.
Graikija
Pasirašantieji turi nurodyti vieno iš šių Graikijos išduotų asmens
tapatybės dokumentų numerį:
o

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (asmens tapatybės kortelė),

o

Διαβατήριο (pasas),

o

Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης
διαμονής πολίτη Ε.Ε. (leidimas gyventi/leidimas nuolat gyventi).

Ispanija
Pasirašantieji turi nurodyti vieno iš šių Ispanijos išduotų asmens
tapatybės dokumentų numerį arba asmens kodą:
o

Documento Nacional de Identidad (asmens tapatybės kortelė),

o

Pasaporte (pasas),

Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado,
correspondiente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros
(kortelėje ar leidime nurodytas užsieniečio kodas, atitinkantis įrašą
Užsieniečių centriniame registre).
o

Italija
Pasirašantieji turi nurodyti vieno iš šių Italijos išduotų asmens tapatybės
dokumentų numerį:
o

Passaporto (pasas), inclusa l'indicazione dell'autoritá di rilascio
(įskaitant pasą išdavusią instituciją),

o

Carta de identitá (asmens tapatybės kortelė), inclusa l'indicazione
dell'autoritá di rilascio (įskaitant asmens tapatybės kortelę
išdavusią instituciją).

Jungtinė Karalystė
Pasirašyti gali Jungtinės Karalystės gyventojai.
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Ne Jungtinėje Karalystėje gyvenantys Jungtinės Karalystės piliečiai turi
pasirinkti tą valstybę narę, kurioje gyvena.
Kipras
Pasirašantieji turi nurodyti vieno iš šių Kipro išduotų asmens tapatybės
dokumentų numerį:
o

Δελτίο Ταυτότητας (piliečio arba gyventojo asmens tapatybės
kortelė),

o

Διαβατήριο (pasas).

Kroatija
Pasirašantieji turi nurodyti šį Kroatijos suteiktą asmens kodą:
o

Osobni identifikacijski broj (asmens kodas).

Latvija
Pasirašantieji turi nurodyti šį Latvijos suteiktą asmens kodą:
o

Personas kods (asmens kodas).

Lenkija
Pasirašantieji turi nurodyti šį Lenkijos suteiktą asmens kodą:
o

Numer ewidencyjny PESEL (PESEL identifikacinis numeris).

Lietuva
Pasirašantieji turi nurodyti Lietuvos suteiktą
o

asmens kodą.

Liuksemburgas
Pasirašyti gali Liuksemburgo gyventojai arba Liuksemburgo piliečiai,
gyvenantys už Liuksemburgo ribų, jei yra pranešę Liuksemburgo valdžios
institucijoms apie savo gyvenamąją vietą.
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Malta
Pasirašantieji turi nurodyti vieno iš šių Maltos išduotų asmens tapatybės
dokumentų numerį:
o

Karta tal-Identità (asmens tapatybės kortelė),

o

Dokument ta 'residenza (teisę gyventi šalyje patvirtinantis
dokumentas).

Nyderlandai
Pasirašyti gali Nyderlandų gyventojai arba Nyderlandų piliečiai, net jei
jie gyvena už Nyderlandų ribų.
Portugalija
Pasirašantieji turi nurodyti vieno iš šių Portugalijos išduotų asmens
tapatybės dokumentų numerį:
o

Bilhete de identidade (asmens tapatybės kortelė),

o

Passaporte (pasas),

o

Cartão de Cidadão (piliečio kortelė).

Prancūzija
Pasirašantieji turi nurodyti vieno iš šių Prancūzijos išduotų asmens
tapatybės dokumentų numerį:
o

Passeport (pasas),

o

Carte nationale d'identité (nacionalinė asmens tapatybės kortelė).

Rumunija
Pasirašantieji turi nurodyti vieno iš šių Rumunijos išduotų asmens
tapatybės dokumentų numerį arba asmens kodą:
o

carte de identitate (asmens tapatybės kortelė),

o

pașaport (pasas),

o

certificat de înregistrare (registracijos liudijimas),
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o

carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (ES piliečio
nuolatinio gyventojo kortelė),

o

Cod Numeric Personal (asmens kodas).

Slovakija
Pasirašyti gali Slovakijos gyventojai arba Slovakijos piliečiai, net jei jie
gyvena už Slovakijos ribų.
Slovėnija
Pasirašantieji turi nurodyti šį Slovėnijos suteiktą asmens kodą:
o

Enotna matična številka občana (asmens kodas).

Suomija
Pasirašyti gali Suomijos gyventojai arba Suomijos piliečiai, net jei jie
gyvena už Suomijos ribų.
Švedija
Pasirašantieji turi nurodyti šį Švedijos suteiktą asmens kodą:
o

Personnummer (asmens kodas).

Vengrija
Pasirašantieji turi nurodyti vieno iš šių Vengrijos išduotų asmens
tapatybės dokumentų numerį arba asmens kodą:
o

személyazonosító igazolvány (asmens tapatybės kortelė),

o

útlevél (pasas),

o

személyi azonosító szám (személyi szám) – (asmens kodas).

Vokietija
Pasirašyti gali Vokietijos gyventojai arba Vokietijos piliečiai,
gyvenantys už Vokietijos ribų, jei yra pranešę Vokietijos valdžios
institucijoms apie savo gyvenamąją vietą.
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