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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 

aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Smlouva o Evropské unii (dále jen 

„Smlouva o EU“) posiluje občanství Unie 

a dále zvyšuje demokratické fungování 

Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý 

občan Unie má právo podílet se na 

demokratickém životě Unie. Evropská 

občanská iniciativa představuje nástroj 

participativní demokracie v Unii, který 

dává občanům možnost obrátit se přímo na 

Komisi a vyzvat ji, aby předložila návrh 

právního aktu Unie pro účely provedení 

Smluv, podobnou právu svěřenému 

Evropskému parlamentu článkem 225 

Smlouvy o fungování EU a Radě článkem 

241 Smlouvy o fungování EU. 

(1) Smlouva o Evropské unii (dále jen 

„Smlouva o EU“) posiluje občanství Unie 

a dále zvyšuje demokratické fungování 

Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý 

občan Unie má právo podílet se na 

demokratickém životě Unie. Evropská 

občanská iniciativa představuje nástroj 

přímé participativní demokracie v Unii, 

který dává občanům možnost obrátit se 

přímo na Komisi a vyzvat ji, aby předložila 

návrh právního aktu Unie pro účely 

provedení Smluv, podobnou právu 

svěřenému Evropskému parlamentu 

článkem 225 Smlouvy o fungování EU 

a Radě článkem 241 Smlouvy o fungování 

EU. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Aby mohlo být těchto cílů 

dosaženo, měly by být postupy a podmínky 

vyžadované pro občanskou iniciativu jasné, 

jednoduché, uživatelsky vstřícné 

a přiměřené povaze občanské iniciativy. 

Měly by zajistit přiměřenou rovnováhu 

mezi právy a povinnostmi. 

(6) Aby mohlo být těchto cílů 

dosaženo, měly by být postupy a podmínky 

vyžadované pro občanskou iniciativu 

účinné, jasné, jednoduché, uživatelsky 

vstřícné a přiměřené povaze občanské 

iniciativy. Měly by zajistit přiměřenou 

rovnováhu mezi právy a povinnostmi. 

 

Pozměňovací návrh  3 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu lepší přístupnosti evropské 

občanské iniciativy a podpory občanům 

a organizátorům by Komise měla 

poskytovat organizátorům informace 

a pomoc a zřídit online platformu pro 

spolupráci, která poskytne diskusní fórum, 

informace a poradenství o evropské 

občanské iniciativě. Aby byla občanům 

blízko, měly by členské státy zřídit na 

svém území kontaktní místa, která budou 

skupinám organizátorů ohledně evropské 

občanské iniciativy poskytovat informace 

a pomoc. 

(13) V zájmu lepší přístupnosti evropské 

občanské iniciativy a podpory občanům 

a organizátorům by Komise měla 

poskytovat organizátorům jasné, přesné 

a úplné informace a právní a praktickou 

pomoc a zřídit veřejně přístupnou online 

platformu pro spolupráci, která poskytne 

diskusní fórum, informace a poradenství 

o evropské občanské iniciativě. Aby byla 

občanům blízko, měly by členské státy 

zřídit na svém území kontaktní místa 

přístupná osobám se zdravotním 

postižením, která budou občanům ohledně 

evropské občanské iniciativy poskytovat 

informace a právní a praktickou pomoc. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) V zájmu lepší přístupnosti evropské 

občanské iniciativy a s ohledem na to, že 

postupy a podmínky vyžadované pro 

občanskou iniciativu by měly být jasné, 

jednoduché, uživatelsky vstřícné 

a přiměřené, je vhodné v případech, kdy 

podmínky registrace podle tohoto nařízení 

splňuje pouze část iniciativy, umožnit její 

částečnou registraci. Iniciativa by se měla 

registrovat částečně, pokud její podstatná 

část včetně jejích hlavních cílů nespadá 

zjevně mimo rámec pravomocí Komise na 

předložení návrhu právního aktu Unie pro 

účely provedení Smluv a všechny ostatní 

podmínky registrace jsou splněny. Rozsah 

registrace iniciativy by měl být jasný 

a transparentní a potenciální signatáři by 

o něm měli být informováni, jakož i 

o skutečnosti, že prohlášení o podpoře se 

sbírají pouze ve vztahu k zaregistrované 

(16) V zájmu efektivnosti a lepší 

přístupnosti evropské občanské iniciativy a 

s ohledem na to, že postupy a podmínky 

vyžadované pro občanskou iniciativu by 

měly být jasné, jednoduché, uživatelsky 

vstřícné a přiměřené, je vhodné 

v případech, kdy podmínky registrace 

podle tohoto nařízení splňuje pouze část 

iniciativy, umožnit její částečnou 

registraci. Iniciativa by se měla registrovat 

částečně, pokud její podstatná část včetně 

jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo 

rámec pravomocí Komise na předložení 

návrhu právního aktu Unie pro účely 

provedení Smluv a všechny ostatní 

podmínky registrace jsou splněny. Rozsah 

registrace iniciativy by měl být jasný 

a transparentní a potenciální signatáři by 

o něm měli být informováni, jakož i 

o skutečnosti, že prohlášení o podpoře se 
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části iniciativy. sbírají pouze ve vztahu k zaregistrované 

části iniciativy. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ji podpořil nejméně jeden milion 

podepsaných osob pocházejících alespoň 

z jedné čtvrtiny členských států; 

a) ji podpořil nejméně jeden milion 

podepsaných osob pocházejících alespoň 

z pěti členských států; 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nejméně v jedné čtvrtině členských 

států dosáhl počet podepsaných osob 

alespoň minimálního počtu stanoveného 

v příloze I, jenž odpovídá počtu členů 

Evropského parlamentu zvolených 

v každém členském státě vynásobenému 

750, a to v době registrace iniciativy. 

b) nejméně v pěti členských státech 

dosáhl počet podepsaných osob alespoň 

minimálního počtu stanoveného v příloze I, 

jenž odpovídá počtu členů Evropského 

parlamentu zvolených v každém členském 

státě vynásobenému 750, a to v době 

registrace iniciativy. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise na požádání poskytuje 

občanům a skupinám organizátorů 

v souvislosti s evropskou občanskou 

iniciativou informace a pomoc. 

1. Komise poskytuje občanům 

a skupinám organizátorů v souvislosti 

s evropskou občanskou iniciativou jasné, 

přesné a úplné informace a pomoc. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Online platforma pro spolupráci je 

uživatelsky vstřícná a přístupná osobám se 

zdravotním postižením. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise zpřístupní online registr 

(„registr“), který skupinám organizátorů 

umožní spravovat jejich iniciativy 

v průběhu celého řízení. Registr zahrnuje 

veřejnou internetovou stránku obsahující 

informace o evropské občanské iniciativě 

obecně, jakož i o konkrétních iniciativách 

a jejich situaci. 

3. Komise veřejně zpřístupní online 

registr („registr“), který skupinám 

organizátorů umožní spravovat jejich 

iniciativy v průběhu celého řízení. Registr 

zahrnuje snadno a účinně přístupnou 

veřejnou internetovou stránku obsahující 

jasné, přesné a úplné informace 

o evropské občanské iniciativě obecně, 

obsahující konkrétní podrobnosti týkající 

se všech částí projektu s konkrétními 

kroky, jež je nutno učinit, a aktuálním 

stavem každé iniciativy s upozorněními na 

termíny, jakož i o konkrétních iniciativách 

a jejich situaci. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Jakmile je dostupná přeložená 

verze jejich iniciativy, musí o tom být 

skupina organizátorů informována, 

a pokud se v překladu vyskytne chyba, 

včas ji společně s útvary Komise opraví. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Poté, co Komise zaregistruje 

iniciativu v souladu s článkem 6, poskytne 

překlad obsahu uvedené iniciativy do všech 

úředních jazyků Unie pro účely jeho 

zveřejnění v registru a jeho použití pro sběr 

prohlášení o podpoře v souladu s tímto 

nařízením. Skupina organizátorů navíc 

může poskytnout překlady přílohy do 

všech úředních jazyků Unie pro účely 

jejich zveřejnění v registru a případně 

rovněž překlady předlohy právního aktu 

uvedeného v příloze II a předloženého 

v souladu s čl. 6 odst. 2. 

4. Poté, co Komise zaregistruje 

iniciativu v souladu s článkem 6, poskytne 

překlad obsahu uvedené iniciativy do všech 

úředních jazyků Unie pro účely jeho 

zveřejnění v registru a jeho použití pro sběr 

prohlášení o podpoře v souladu s tímto 

nařízením. Skupina organizátorů navíc 

může poskytnout překlady přílohy do 

všech úředních jazyků Unie pro účely 

jejich zveřejnění v registru a rovněž 

překlady předlohy právního aktu 

uvedeného v příloze II a předloženého 

v souladu s čl. 6 odst. 2. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Každý členský stát zřídí jedno nebo 

více kontaktních míst, která skupinám 

organizátorů při zakládání evropské 

občanské iniciativy poskytují informace 

a pomoc. 

6. Každý členský stát zřídí jedno nebo 

více kontaktních míst přístupných osobám 

se zdravotním postižením, o nichž budou 

tyto osoby informovány, která skupinám 

organizátorů při zakládání evropské 

občanské iniciativy poskytují informace 

a právní a praktickou pomoc. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Členské státy vnitrostátní, 

regionální a místní orgány pobízejí 

k tomu, aby svým občanům poskytovaly 

informace o občanských iniciativách. 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Iniciativu vytváří a spravuje 

skupina nejméně sedmi fyzických osob 

(„skupina organizátorů“). Do uvedeného 

minimálního počtu se nezapočítávají 

členové Evropského parlamentu. 

1. Iniciativu vytváří a spravuje 

skupina nejméně pěti fyzických osob 

(„skupina organizátorů“). Do uvedeného 

minimálního počtu se nezapočítávají 

členové Evropského parlamentu. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členové skupiny organizátorů musí 

být občany Unie, musí být ve věku, kdy 

mají právo volit ve volbách do Evropského 

parlamentu, a musí mít bydliště nejméně 

v sedmi různých členských státech. 

2. Členové skupiny organizátorů musí 

být občany Unie, musí být ve věku, kdy 

mají právo volit ve volbách do Evropského 

parlamentu, a musí mít bydliště nejméně 

v pěti různých členských státech. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Před předložením iniciativy mohou 

organizátoři požadovat předložení 

rychlého předběžného posouzení 

vhodnosti iniciativy. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Skupina organizátorů podá Komisi žádost Skupina organizátorů podá Komisi žádost 
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o registraci prostřednictvím registru. o registraci prostřednictvím platformy pro 

registraci. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Není-li jeden nebo více požadavků 

uvedených v písmenech a) až e) splněn, 

Komise iniciativu odmítne zaregistrovat, 

aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5. 

Není-li jeden nebo více požadavků 

uvedených v písmenech a) až d) splněn, 

Komise iniciativu odmítne zaregistrovat, 

aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud má Komise za to, že iniciativa nebo 

její část nespadá do její pravomoci, 

vyrozumí o svém závěru a o příslušných 

důvodech skupinu organizátorů. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V takovém případě může skupina 

organizátorů iniciativu buď upravit, aby 

zohlednila posouzení Komise a zajistila, 

aby byla iniciativa v souladu 

s požadavkem stanoveným v odst. 3 písm. 

c), nebo může původní iniciativu zachovat 

či stáhnout. Skupina organizátorů 

informuje Komisi o svém rozhodnutí do 

jednoho měsíce od obdržení posudku 

Komise, jenž obsahuje jeho odůvodnění, 

a případně předá změny informací 

uvedených v příloze II, jimiž bude původní 

V takovém případě může skupina 

organizátorů iniciativu buď upravit, aby 

zohlednila informace od Komise, nebo 

může původní iniciativu i zachovat či 

stáhnout. Skupina organizátorů informuje 

Komisi o svém rozhodnutí do jednoho 

měsíce od obdržení informací od Komise, 

jenž obsahuje jeho odůvodnění, a případně 

předá změny informací uvedených 

v příloze II, jimiž bude původní iniciativa 

nahrazena. 
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iniciativa nahrazena. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) iniciativu částečně zaregistruje, 

pokud podstatná část iniciativy včetně 

jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo 

rámec pravomocí Komise na předložení 

návrhu právního aktu Unie pro účely 

provedení Smluv; 

b) iniciativu částečně zaregistruje, 

pokud podstatná část iniciativy včetně 

jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo 

rámec pravomocí Komise na předložení 

návrhu právního aktu Unie pro účely 

provedení Smluv, a pokud to bude 

proveditelné, umožní úpravu zbývající 

části návrhu v přiměřené době, aby mohla 

být zahrnuta do rámce pravomocí Komise; 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Komise o registraci iniciativy 

informuje Evropský parlament, Radu, 

Evropský hospodářský a sociální výbor 

a Výbor regionů. 

8. Komise o registraci iniciativy 

jasně, zevrubně a podrobně informuje 

Evropský parlament, Radu, Evropský 

hospodářský a sociální výbor, Výbor 

regionů a vnitrostátní parlamenty. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž je dotčen čl. 11 odst. 6, musí být 

veškerá prohlášení o podpoře shromážděna 

v období nejvýše 12 měsíců od data 

zvoleného skupinou organizátorů („období 

sběru“). Uvedené datum nesmí být 

pozdější než tři měsíce od registrace 

Aniž je dotčen čl. 11 odst. 6, musí být 

veškerá prohlášení o podpoře shromážděna 

v období nejvýše 12 měsíců od data 

zvoleného skupinou organizátorů („období 

sběru“). Uvedené datum nesmí být 

pozdější než šest měsíců od registrace 
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iniciativy v souladu s článkem 6. iniciativy v souladu s článkem 6. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise uvede začátek a konec 

období sběru v registru. 

2. Komise uvede začátek a konec 

období sběru v registru. Jeden měsíc před 

uplynutím lhůty pro sběr prohlášení 

o podpoře o tom Komise informuje 

skupinu organizátorů. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a) Jakýkoliv sběr osobních údajů pro 

účely iniciativy spadající do oblasti 

působnosti této směrnice musí být plně 

v souladu s nařízením (EU) 2016/679. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely sběru prohlášení o podpoře 

online zřídí Komise do 1. ledna 2020 

a provozuje centrální online systém sběru 

v souladu s rozhodnutím Komise (EU, 

Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017. 

Pro účely online sběru prohlášení 

o podpoře zřídí Komise do 1. ledna 2020 

a bude provozovat centrální online systém 

sběru v souladu s rozhodnutím Komise 

(EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 

2017 a nařízením (EU) 2016/679. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Centrální online systém sběru musí být 

přístupný pro osoby se zdravotním 

postižením. 

Centrální online systém sběru musí být 

uživatelsky vstřícný a přístupný pro osoby 

se zdravotním postižením. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Data získaná prostřednictvím 

individuálního online systému sběru se 

uchovávají na území členského státu. 

Data získaná prostřednictvím 

individuálního online systému sběru se 

uchovávají na území členského státu 

v souladu s nařízením (EU) 2016/679. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poté, co Komise obdrží platnou 

iniciativu, pro niž byla v souladu s články 8 

až 12 sebrána a potvrzena prohlášení 

o podpoře, zveřejní o tom bezodkladně 

oznámení v registru a iniciativu předá 

Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů. 

1. Poté, co Komise obdrží platnou 

iniciativu, pro niž byla v souladu s články 8 

až 12 sebrána a potvrzena prohlášení 

o podpoře, zveřejní o tom bezodkladně 

oznámení v registru a iniciativu předá 

Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru, Výboru regionů a vnitrostátním 

parlamentům. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do pěti měsíců po zveřejnění iniciativy 

v souladu s čl. 14 odst. 1 a po veřejném 

slyšení uvedeném v čl. 14 odst. 2 Komise 

Do pěti měsíců po zveřejnění iniciativy 

v souladu s čl. 14 odst. 1 a po veřejném 

slyšení uvedeném v čl. 14 odst. 2 Komise 
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vydá sdělení, v němž uvede své právní 

a politické závěry ohledně dotyčné 

iniciativy, případná opatření, jež má 

v úmyslu podniknout, a důvody pro přijetí 

či nepřijetí opatření. 

vydá sdělení, v němž uvede své právní 

závěry ohledně dotyčné iniciativy, 

případná opatření, jež má v úmyslu 

podniknout, a důvody pro přijetí či 

nepřijetí opatření. Tyto důvody musí být 

jasným, srozumitelným a podrobný 

způsobem opodstatněny a vysvětleny. 

Komise může požádat Soudní dvůr 

Evropské unie o stanovisko k právním 

aspektům dané iniciativy, jež musí být 

bezodkladně poskytnuto. Pokud Komise 

nezamýšlí podniknout žádné kroky, 

informuje skupinu organizátorů 

o možnostech předložit iniciativu 

Petičnímu výboru s cílem zajistit 

kontinuitu vykonané práce. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Článek 15 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 15 a 

 Návazná opatření 

 1.  Pokud je iniciativa řádně 

a úspěšně zaregistrována, přistoupí 

Komise ke vhodným legislativním 

opatřením v případě, že:   

 a) veškeré procedurální požadavky 

pro zaregistrování dané iniciativy 

v souladu s tímto nařízením byly řádně 

splněny; 

 b)  do tří měsíců od zveřejnění 

zaregistrované iniciativy nevznese 

Parlament nebo Rada žádnou námitku; 

 c)  posouzení provedené Komisí jasně 

odhalilo potřebu zabývat se konkrétními 

oblastmi práva Unie v souladu s obsahem 

registrované iniciativy. 

 2.  Komise přijme opatření nejpozději 

do jednoho roku od zveřejnění 

registrované iniciativy a veškerá 

legislativní opatření předloží Radě 
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a Parlamentu. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Skupina organizátorů pro účely zveřejnění 

v registru a případně na internetových 

stránkách své kampaně poskytne informace 

o zdrojích podpory a financování pro 

iniciativu, které převyšují 500 EUR na 

sponzora. 

Skupina organizátorů pro účely zveřejnění 

v registru a případně na internetových 

stránkách své kampaně poskytne jasné, 

přesné a úplné informace o zdrojích 

podpory a financování pro iniciativu, které 

převyšují 500 EUR na sponzora. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise prostřednictvím 

komunikačních činností a informačních 

kampaní zvyšuje informovanost veřejnosti 

o existenci evropské občanské iniciativy, 

a přispívá tak k propagaci aktivní účasti 

občanů na politickém životě Unie. 

1. Komise prostřednictvím 

komunikačních činností a informačních 

kampaní zvyšuje informovanost veřejnosti 

o existenci evropské občanské iniciativy, 

přičemž rovněž využívá digitální platformy 

a technologie pro pro informování 

a zapojení jednotlivých komunit a přispívá 

tak k propagaci aktivní účasti občanů na 

politickém životě Unie, protože cílené 

informační strategie, a to 

i prostřednictvím sociálních médií, jsou 

kriticky důležité pro zvýšení efektivnosti 

evropské občanské iniciativy a zajištění 

transparentnosti. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Komise rovněž zintenzívní 
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informační kampaně na místní, 

vnitrostátní a evropské úrovni, zejména 

mezi mladými lidmi. 
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