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Pozměňovací návrh 61
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Smlouva o Evropské unii posiluje 
občanství Unie a dále zvyšuje 
demokratické fungování Unie tím, že 
mimo jiné stanoví, že každý občan má 
právo se podílet na demokratickém životě 
Unie a že nejméně jeden milion občanů 
Unie pocházejících z podstatného počtu 
členských států se může ujmout iniciativy 
a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci 
svých pravomocí předložila vhodný návrh 
k otázkám, k nimž je podle mínění těchto 
občanů nezbytné přijetí právního aktu 
Unie pro účely provedení Smluv.

(1) Smlouva o Evropské unii posiluje 
občanství Unie a dále zvyšuje 
demokratické fungování Unie tím, že 
mimo jiné stanoví, že každý občan má 
právo se podílet na demokratickém životě 
Unie prostřednictvím evropské občanské
iniciativy. Tento nástroj občanům 
umožňuje přímo oslovit Komisi a vyzvat ji,
aby v rámci svých pravomocí předložila 
jakýkoli legislativní návrh.

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Smlouva o Evropské unii posiluje 
občanství Unie a dále zvyšuje 
demokratické fungování Unie tím, že 
mimo jiné stanoví, že každý občan má
právo se podílet na demokratickém životě 
Unie a že nejméně jeden milion občanů 
Unie pocházejících z podstatného počtu 
členských států se může ujmout iniciativy a 
vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci 
svých pravomocí předložila vhodný návrh 
k otázkám, k nimž je podle mínění těchto 
občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie 
pro účely provedení Smluv.

(1) Smlouva o Evropské unii stanoví, že 
každý občan má právo se podílet na 
demokratickém životě Unie a že nejméně 
jeden milion občanů Unie pocházejících 
z podstatného počtu členských států se 
může ujmout iniciativy a vyzvat Evropskou 
komisi, aby v rámci svých pravomocí 
předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž 
je podle mínění těchto občanů nezbytné 
přijetí právního aktu Unie pro účely 
provedení Smluv.
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Or. de

Pozměňovací návrh 63
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Smlouva o Evropské unii posiluje 
občanství Unie a dále zvyšuje 
demokratické fungování Unie tím, že 
mimo jiné stanoví, že každý občan má 
právo se podílet na demokratickém životě 
Unie a že nejméně jeden milion občanů 
Unie pocházejících z podstatného počtu 
členských států se může ujmout iniciativy a 
vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci 
svých pravomocí předložila vhodný návrh 
k otázkám, k nimž je podle mínění těchto 
občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie 
pro účely provedení Smluv.

(1) Smlouva o Evropské unii stanoví, že 
nejméně jeden milion občanů Unie 
pocházejících z podstatného počtu 
členských států se může ujmout iniciativy a 
vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci 
svých pravomocí předložila vhodný návrh 
k otázkám, k nimž je podle mínění těchto 
občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie 
pro účely provedení Smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Smlouva o Evropské unii sice 
explicitně nestanoví účast na občanských 
iniciativách pro státní příslušníky třetích 
zemí s bydlištěm v EU, avšak  jejich účast 
nezakazuje ani jí nebrání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) Evropská rada by měla zvážit změnu 
Smluv, aby k účasti na občanských 
iniciativách státní příslušníky třetích zemí 
s bydlištěm v EU výslovně opravňovaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Tyto postupy a podmínky by měly být 
jasné, jednoduché, uživatelsky přívětivé 
a přiměřené povaze občanské iniciativy.

(3) Postupy a podmínky, jimiž se občanská 
iniciativa řídí, by měly být jasné, 
jednoduché, uživatelsky přívětivé 
a přiměřené její povaze a měly by rovněž 
zajišťovat náležitou vyváženost práv a 
povinností.

Or. es

Pozměňovací návrh 67
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Od zorganizování občanské iniciativy 
mohou občany odradit náklady, jež jsou s 
ní spojené. Komise by měla vypracovat 
návrh na zajištění finanční podpory 
občanských iniciativ.
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Pozměňovací návrh 68
Morten Messerschmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané 
pocházet. Aby se zajistilo, že občanská 
iniciativa bude odrážet zájem Unie, měl by 
být tento počet stanoven na třetinu 
členských států.

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané 
pocházet. Aby se zajistilo, že občanská 
iniciativa bude odrážet zájem Unie, měl 
by být tento počet stanoven na dva členské 
státy.

Or. en

Odůvodnění

Návaznost na pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1.

Pozměňovací návrh 69
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané 
pocházet. Aby se zajistilo, že občanská 
iniciativa bude odrážet zájem Unie, měl by 
být tento počet stanoven na třetinu 
členských států.

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané 
pocházet. Aby se zajistilo, že občanská 
iniciativa bude odrážet zájem Unie, měl 
by být tento počet stanoven na tři členské
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané 
pocházet. Aby se zajistilo, že občanská 
iniciativa bude odrážet zájem Unie, měl by 
být tento počet stanoven na třetinu
členských států.

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané 
pocházet. Tato hranice by měla zajistit, že 
občanská iniciativa bude odrážet zájem 
Unie, avšak požadavky by neměly být 
příliš vysoké. Proto by měla být stanovena 
na jednu šestinu členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané 
pocházet. Aby se zajistilo, že občanská 
iniciativa bude odrážet zájem Unie, měl by 
být tento počet stanoven na třetinu
členských států.

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané 
pocházet. Aby se zajistilo, že občanská 
iniciativa bude odrážet zájem Unie, měl by 
být tento počet stanoven na jednu pětinu
členských států.

Or. es

Pozměňovací návrh 72
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané
pocházet. Aby se zajistilo, že občanská 
iniciativa bude odrážet zájem Unie, měl by 
být tento počet stanoven na třetinu 
členských států.

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají podepsané 
osoby pocházet. Aby se zajistilo, že 
občanská iniciativa pochází od občanů z
významného počtu členských států, měl 
by být jejich počet stanoven na devět.

Or. en
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Odůvodnění

Čl. 20 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že pro zahájení posílené spolupráce je 
zapotřebí devíti členských států.

Pozměňovací návrh 73
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané 
pocházet. Aby se zajistilo, že občanská 
iniciativa bude odrážet zájem Unie, měl by 
být tento počet stanoven na třetinu
členských států.

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané 
pocházet. Aby se zajistilo, že občanská 
iniciativa bude odrážet zájem Unie, měl by 
být tento počet stanoven na jednu pětinu
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané 
pocházet. Aby se zajistilo, že občanská 
iniciativa bude odrážet zájem Unie, měl by 
být tento počet stanoven na třetinu
členských států.

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané 
pocházet. Aby se zajistilo, že občanská 
iniciativa bude odrážet zájem Unie, měl by 
být tento počet stanoven na jednu čtvrtinu
členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané 
pocházet. Aby se zajistilo, že občanská 
iniciativa bude odrážet zájem Unie, měl by 
být tento počet stanoven na třetinu
členských států.

(5) Je třeba stanovit minimální počet 
členských států, z nichž mají občané 
pocházet. Aby se zajistilo, že občanská 
iniciativa bude odrážet zájem Unie, měl by 
být tento počet stanoven na jednu čtvrtinu
členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Guy Verhofstadt, Alexandra Thein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Za tímto účelem je rovněž vhodné 
stanovit minimální počet občanů 
pocházejících z každého z těchto členských 
států. Aby se občanům pro podporu 
občanské iniciativy zajistily podobné
podmínky, měl by být tento minimální 
počet sestupným způsobem poměrný 
velikosti každého členského státu. Pro 
větší jasnost by tento počet měl být 
stanoven pro každý členský stát v příloze 
k tomuto nařízení.

(6) Za tímto účelem je rovněž vhodné 
stanovit minimální počet občanů 
pocházejících z každého z těchto členských 
států. Aby se občanům všech národností
zajistily spravedlivé podmínky, měl by být 
tento minimální počet sestupným 
způsobem poměrný, a to podle aktuálně 
dohodnutého vzorce pro rozdělení křesel v 
Evropském parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Rozdělení křesel v Evropském parlamentu bude pravidelně upravováno podle vzorce, který 
plně respektuje zásadu sestupné poměrnosti.

Pozměňovací návrh 77
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 



PE452.836v01-00 10/73 AM\839497CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Za tímto účelem je rovněž vhodné 
stanovit minimální počet občanů 
pocházejících z každého z těchto členských 
států. Aby se občanům pro podporu 
občanské iniciativy zajistily podobné
podmínky, měl by být tento minimální 
počet sestupným způsobem poměrný 
velikosti každého členského státu. Pro 
větší jasnost by tento počet měl být 
stanoven pro každý členský stát v příloze 
k tomuto nařízení.

(6) Za tímto účelem je rovněž vhodné 
stanovit minimální počet občanů 
pocházejících z každého z těchto členských 
států. Aby se občanům všech národností
zajistily spravedlivé podmínky, měl by být 
tento minimální počet sestupným 
způsobem poměrný, a to podle aktuálně 
dohodnutého vzorce pro rozdělení křesel v
Evropském parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Rozdělení křesel v Evropském parlamentu bude pravidelně upravováno podle vzorce, který 
plně respektuje zásadu sestupné poměrnosti.

Pozměňovací návrh 78
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je vhodné stanovit minimální věkovou 
hranici pro podporu občanské iniciativy. 
Tato hranice by měla být stanovena 
jako věk, kdy mají občané právo volit ve 
volbách do Evropského parlamentu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je vhodné stanovit minimální věkovou 
hranici pro podporu občanské iniciativy. 
Tato hranice by měla být stanovena 
jako věk, kdy mají občané právo volit ve 
volbách do Evropského parlamentu.

(7) Je vhodné stanovit minimální věkovou 
hranici pro podporu občanské iniciativy. 
Tato hranice by měla být stanovena 
jako věk, kdy mají občané v příslušném 
členském státě právo volit ve volbách do 
Evropského parlamentu.

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Enrique Guerrero Salom

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je vhodné stanovit minimální věkovou 
hranici pro podporu občanské iniciativy. 
Tato hranice by měla být stanovena 
jako věk, kdy mají občané právo volit ve 
volbách do Evropského parlamentu.

(7) Je vhodné stanovit minimální věkovou 
hranici pro podporu občanské iniciativy. 
Tato hranice by měla být stanovena jako 
věk stanovený v každém členském státě 
pro volby do Evropského parlamentu.

Or. es

Pozměňovací návrh 81
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) Je nezbytné zajistit, aby všechny osoby 
s legálním bydlištěm v členských státech –
bez ohledu na to, zda se jedná o muže či 
ženu, na jejich rasový nebo etnický původ, 
postižení, sexuální orientaci, náboženství 
nebo víru –  měly rovné příležitosti k 
účasti na občanské iniciativě coby její 
organizátoři nebo podepsané osoby a aby 
byl dodržen zákaz diskriminace. 
Informace o občanských iniciativách by 
měly být pro každého dostupné a dobře 
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srozumitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby se zajistila soudržnost a 
transparentnost v souvislosti 
s navrhovanými občanskými iniciativami, 
měla by být povinná registrace těchto 
iniciativ na internetové stránce, kterou 
Komise zpřístupní před shromážděním 
potřebného počtu prohlášení o podpoře od 
občanů; návrhy, které jsou urážlivé nebo 
neseriózní, by neměly být zaregistrovány 
a Komise by měla odmítnout zaregistrovat 
návrhy, které zjevně odporují hodnotám 
Unie. Komise by měla provádět registraci 
v souladu s obecnými zásadami řádné 
správy.

(8) Aby se zajistila soudržnost a 
transparentnost v souvislosti s 
navrhovanými občanskými iniciativami a 
aby se zamezilo situaci, kdy budou podpisy 
sbírány na podporu návrhu, který 
nespadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, měla by být povinná registrace 
těchto iniciativ na internetové stránce, 
kterou Komise zpřístupní před 
shromážděním potřebného počtu 
prohlášení o podpoře od občanů. Návrhy,
které nejsou občanskými iniciativami ve 
smyslu tohoto nařízení, by neměly být 
zaregistrovány. Registrace je správní 
postup, jehož záměrem je vybrat ty 
iniciativy, které spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení; registrace by 
měla proběhnout pouze na 
základě důvodů stanovených právními 
předpisy a v žádném případě ji nelze 
odmítnout na základě politických zájmů.
Komise by měla provádět registraci v 
souladu s jednoznačným seznamem 
kritérií přípustnosti, který vypracuje.

V případě odmítnutí registrace by měl mít 
každý občan možnost na příslušných 
internetových stránkách neprodleně a 
jednoduše zjistit, jaká iniciativa byla 
odmítnuta a z jakého důvodu. V takovém 
případě by měli být organizátoři této 
iniciativy informováni o tom, jaké 
případné soudní a mimosoudní opravné 
prostředky mají k dispozici.
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Or. de

Pozměňovací návrh 83
Marietta Giannakou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby se zajistila soudržnost a 
transparentnost v souvislosti 
s navrhovanými občanskými iniciativami, 
měla by být povinná registrace těchto 
iniciativ na internetové stránce, kterou 
Komise zpřístupní před shromážděním 
potřebného počtu prohlášení o podpoře od 
občanů; návrhy, které jsou urážlivé nebo 
neseriózní, by neměly být zaregistrovány 
a Komise by měla odmítnout zaregistrovat 
návrhy, které zjevně odporují hodnotám 
Unie.  Komise by měla provádět registraci 
v souladu s obecnými zásadami řádné 
správy.

(8) Aby se zajistila soudržnost a
transparentnost v souvislosti 
s navrhovanými občanskými iniciativami, 
měla by být povinná registrace těchto 
iniciativ na internetové stránce, kterou 
Komise zpřístupní před shromážděním 
potřebného počtu prohlášení o podpoře od 
občanů; návrhy, které jsou urážlivé nebo 
neseriózní, by neměly být zaregistrovány 
a Komise by měla odmítnout zaregistrovat 
návrhy, které zjevně odporují hodnotám 
Unie.  Komise by měla provádět registraci 
v souladu s obecnými zásadami řádné 
správy a ustanoveními tohoto nařízení.
Komise by měla odůvodnit, na jakém 
právním základě odmítla navrhovanou 
iniciativu registrovat.

Or. el

Pozměňovací návrh 84
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je vhodné stanovit, že se prohlášení o 
podpoře budou sbírat v listinné i 
v elektronické podobě. Elektronické 
systémy sběru by měly mít odpovídající 
bezpečnostní prvky, aby se mimo jiné
zajistilo, že danou osobu lze identifikovat
a že údaje jsou bezpečně uloženy. Za tímto 
účelem by se mělo vyžadovat, aby Komise

(10) Aby bylo možno účinně využít 
moderní technologie jako nástroj 
participativní demokracie, je vhodné 
stanovit, že se prohlášení o podpoře budou 
sbírat v elektronické i v listinné podobě. 
Oba způsoby sběru by měly mít 
srovnatelné odpovídající bezpečnostní 
prvky, aby se mimo jiné zajistilo, že se 
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pro elektronické systémy sběru stanovila 
podrobné technické specifikace.

každá osoba podepíše jen jednou a že 
údaje jsou bezpečně uloženy. Měly by být 
vypracovány podrobné technické 
specifikace elektronických systémů sběru 
na odborné úrovni, které budou 
pravidelně přizpůsobovány technickému 
pokroku; proto by měla být Komisi 
udělena pravomoc přijímat pro 
elektronické systémy sběru podrobné 
technické specifikace.

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je vhodné stanovit, že se prohlášení o 
podpoře budou sbírat v listinné i 
v elektronické podobě. Elektronické 
systémy sběru by měly mít odpovídající 
bezpečnostní prvky, aby se mimo jiné 
zajistilo, že danou osobu lze identifikovat a 
že údaje jsou bezpečně uloženy.  Za tímto 
účelem by se mělo vyžadovat, aby Komise 
pro elektronické systémy sběru stanovila 
podrobné technické specifikace.

(10) Je vhodné stanovit, že se prohlášení o 
podpoře budou sbírat v listinné i 
v elektronické podobě. Elektronické 
systémy sběru by měly mít odpovídající 
bezpečnostní prvky, aby se mimo jiné 
zajistilo, že danou osobu lze identifikovat a 
že údaje jsou bezpečně shromážděny a
uloženy. Za tímto účelem by se mělo 
vyžadovat, aby Komise pro elektronické 
systémy sběru stanovila podrobné 
technické specifikace.

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je vhodné stanovit, že se prohlášení o 
podpoře budou sbírat v listinné i 
v elektronické podobě. Elektronické 

(10) Je vhodné stanovit, že se prohlášení o 
podpoře budou sbírat v listinné i 
v elektronické podobě. Elektronické 
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systémy sběru by měly mít odpovídající 
bezpečnostní prvky, aby se mimo jiné 
zajistilo, že danou osobu lze identifikovat a 
že údaje jsou bezpečně uloženy. Za tímto 
účelem by se mělo vyžadovat, aby Komise 
pro elektronické systémy sběru stanovila 
podrobné technické specifikace.

systémy sběru by měly mít odpovídající 
bezpečnostní prvky, aby se mimo jiné 
zajistilo, že danou osobu lze identifikovat a 
že údaje jsou bezpečně uloženy. Za tímto 
účelem by se mělo vyžadovat, aby Komise 
pro elektronické systémy sběru stanovila 
podrobné technické specifikace.
Požadavky ohledně těchto technických 
specifikací by však neměly vytvářet 
neodůvodněné překážky pro organizátory, 
kteří chtějí elektronických systémů sběru 
využít.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je vhodné zajistit, aby prohlášení o 
podpoře občanské iniciativy byla 
shromažďována v konkrétní lhůtě. Aby se 
zajistilo, že navrhované občanské iniciativy 
zůstanou relevantní a současně se vzala 
v úvahu složitost sběru prohlášení o 
podpoře v rámci Evropské unie, neměla by 
tato lhůta být delší než 12 měsíců ode dne 
registrace navrhované iniciativy.

(12) Je vhodné zajistit, aby prohlášení o 
podpoře občanské iniciativy byla 
shromažďována v konkrétní lhůtě. Aby se 
zajistilo, že navrhované občanské iniciativy 
zůstanou relevantní a současně se vzala 
v úvahu složitost sběru prohlášení o 
podpoře v rámci Evropské unie, neměla by 
tato lhůta být delší než 24 měsíců ode dne 
registrace navrhované iniciativy.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je vhodné zajistit, aby prohlášení o 
podpoře občanské iniciativy byla 
shromažďována v konkrétní lhůtě. Aby se 

(12) Je vhodné zajistit, aby prohlášení o 
podpoře občanské iniciativy byla 
shromažďována v konkrétní lhůtě. Aby 
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zajistilo, že navrhované občanské iniciativy 
zůstanou relevantní a současně se vzala 
v úvahu složitost sběru prohlášení o 
podpoře v rámci Evropské unie, neměla by 
tato lhůta být delší než 12 měsíců ode dne 
registrace navrhované iniciativy.

mohli občané sbírat prohlášení o podpoře 
v co největším počtu členských států a 
současně se zajistilo, že navrhované 
občanské iniciativy zůstanou relevantní, 
neměla by být tato lhůta delší než 18 
měsíců ode dne registrace navrhované 
iniciativy.

Or. en

Odůvodnění

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 months time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.

Pozměňovací návrh 89
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je vhodné zajistit, aby prohlášení o 
podpoře občanské iniciativy byla 
shromažďována v konkrétní lhůtě. Aby se 
zajistilo, že navrhované občanské iniciativy 
zůstanou relevantní a současně se vzala 
v úvahu složitost sběru prohlášení o 
podpoře v rámci Evropské unie, neměla by 
tato lhůta být delší než 12 měsíců ode dne 
registrace navrhované iniciativy.

(12) Je vhodné zajistit, aby prohlášení o 
podpoře občanské iniciativy byla 
shromažďována v konkrétní lhůtě. Aby se 
zajistilo, že navrhované občanské iniciativy 
zůstanou relevantní a současně se vzala 
v úvahu složitost sběru prohlášení o 
podpoře v rámci Evropské unie, neměla by 
tato lhůta být delší než 18 měsíců ode dne 
registrace navrhované iniciativy.

Or. en

Odůvodnění

Považuje se za vhodnější, aby byla lhůta prodloužena na 18 měsíců a občané tak měli 
dostatek času na sběr podpisů a prohlášení o podpoře v elektronické i ručně psané podobě.
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Pozměňovací návrh 90
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) Je velmi důležité, aby byla v průběhu 
celého procesu zachována 
transparentnost. Proto by u každé 
občanské iniciativy měla být v prohlášení 
o podpoře uvedena jakákoli přijatá 
finanční nebo politická pomoc. 
Financování politickými stranami 
a evropskými politickými skupinami by 
nemělo být povoleno.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je vhodné stanovit, že v případě, že 
občanská iniciativa obdržela potřebný 
počet prohlášení o podpoře a že je uznána 
za přípustnou, měl by každý členský stát 
nést odpovědnost za ověřování a
potvrzování prohlášení o podpoře 
sebraných od občanů pocházejících 
z daného členského státu. Vzhledem 
k nutnosti omezit administrativní zátěž 
členských států by členské státy měly ve 
lhůtě tří měsíců provést tato ověření na 
základě příslušných kontrol a měly by 
vystavit dokument potvrzující počet 
platných prohlášení o podpoře, které 
obdržely.

(15) Je vhodné stanovit, že v případě, že 
občanská iniciativa obdržela potřebný 
počet prohlášení o podpoře, měl by každý 
členský stát nést odpovědnost za ověřování 
a potvrzování prohlášení o podpoře 
získaných od osob s legálním bydlištěm v 
daném členském státě. Vzhledem 
k nutnosti omezit administrativní zátěž 
členských států by členské státy měly 
ve lhůtě tří měsíců provést tato ověření 
na základě příslušných kontrol, které 
mohou být prováděny namátkově, a měly 
by vystavit dokument potvrzující počet 
platných prohlášení o podpoře, které 
obdržely.

Or. en
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Odůvodnění

Za ověřování a potvrzování prohlášení o podpoře získaných od osob s legálním bydlištěm 
v daném členském státě by měl zodpovídat tento členský stát. Namátkové kontroly jsou 
uznávanou a účinnou metodou ověřování pravosti velmi velkého počtu podpisů.

Pozměňovací návrh 92
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je vhodné stanovit, že v případě, že 
občanská iniciativa obdržela potřebný 
počet prohlášení o podpoře a že je uznána 
za přípustnou, měl by každý členský stát 
nést odpovědnost za ověřování a 
potvrzování prohlášení o podpoře 
sebraných od občanů pocházejících 
z daného členského státu. Vzhledem 
k nutnosti omezit administrativní zátěž 
členských států by členské státy měly ve 
lhůtě tří měsíců provést tato ověření na 
základě příslušných kontrol a měly by 
vystavit dokument potvrzující počet 
platných prohlášení o podpoře, které 
obdržely.

(15) Je vhodné stanovit, že v případě, že 
občanská iniciativa obdržela potřebný 
počet prohlášení o podpoře, měl by každý 
členský stát nést odpovědnost za ověřování 
a potvrzování prohlášení o podpoře 
sebraných v tomto státě. Vzhledem 
k nutnosti omezit administrativní zátěž 
členských států by členské státy měly 
ve lhůtě tří měsíců provést tato ověření 
na základě příslušných kontrol, které 
mohou být prováděny namátkově, a měly 
by vystavit dokument potvrzující počet 
platných prohlášení o podpoře, které 
obdržely.

Or. en

Odůvodnění

Za ověřování všech podpisů získaných v daném členském státě bez ohledu na státní 
příslušnost podepsané osoby by měl zodpovídat tento členský stát. Namátkové kontroly jsou 
uznávanou a účinnou metodou ověřování pravosti velmi velkého počtu podpisů.

Pozměňovací návrh 93
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je vhodné stanovit, že v případě, že 
občanská iniciativa obdržela potřebný 
počet prohlášení o podpoře a že je uznána 
za přípustnou, měl by každý členský stát 
nést odpovědnost za ověřování a 
potvrzování prohlášení o podpoře 
sebraných od občanů pocházejících 
z daného členského státu. Vzhledem 
k nutnosti omezit administrativní zátěž 
členských států by členské státy měly ve 
lhůtě tří měsíců provést tato ověření na 
základě příslušných kontrol a měly by 
vystavit dokument potvrzující počet 
platných prohlášení o podpoře, které 
obdržely.

(15) Je vhodné stanovit, že v případě, že 
občanská iniciativa obdržela potřebný 
počet prohlášení o podpoře a že je uznána 
za přípustnou, měl by každý členský stát 
nést odpovědnost za ověřování a 
potvrzování prohlášení o podpoře 
získaných od občanů pocházejících 
z daného členského státu. Vzhledem 
k nutnosti omezit administrativní zátěž 
členských států by členské státy měly ve 
lhůtě pěti měsíců provést tato ověření na 
základě příslušných kontrol a měly by 
vystavit dokument potvrzující počet 
platných prohlášení o podpoře, které 
obdržely.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Ve lhůtě čtyř měsíců by Komise měla 
občanskou iniciativu přezkoumat a 
předložit své závěry a opatření, která se 
chystá podniknout v reakci na tuto 
iniciativu.

(17) Ve lhůtě tří měsíců by Komise měla 
občanskou iniciativu přezkoumat a 
předložit své závěry a opatření, která se 
chystá podniknout v reakci na tuto 
iniciativu. Pokud občanskou iniciativu 
podporuje více než jeden milion občanů 
Unie, měla by Komise v záležitosti, které 
se iniciativa týká, jednat. V každém 
případě by se mělo na úrovni Unie konat 
oficiální slyšení pro každou úspěšnou 
iniciativu. Na organizaci této debaty by se 
měly společně podílet orgány a instituce 
Unie.

Or. de
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Pozměňovací návrh 95
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Ve lhůtě čtyř měsíců by Komise měla 
občanskou iniciativu přezkoumat a 
předložit své závěry a opatření, která se 
chystá podniknout v reakci na tuto 
iniciativu.

(17) Komise by měla občanskou iniciativu 
přezkoumat a předložit odděleně své 
právní a politické závěry; měla by rovněž 
stanovit opatření, která se chystá 
podniknout v reakci na tuto iniciativu. Aby 
Komise ukázala, že občanskou iniciativu 
podepsal nejméně jeden milion osob a že 
se pečlivě zvažují možné návazné kroky, 
měla by jednoznačně, srozumitelně 
a podrobně vysvětlit důvody opatření, 
která navrhuje, a vysvětlení podat i 
v případě, že nemá v úmyslu učinit žádné 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Komise musí zodpovídat za vstřícnost komunikace vůči občanům a za řádné odůvodnění svých
kroků.

Pozměňovací návrh 96
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Ve lhůtě čtyř měsíců by Komise měla 
občanskou iniciativu přezkoumat a 
předložit své závěry a opatření, která se 
chystá podniknout v reakci na tuto 
iniciativu.

(17) Komise by měla občanskou iniciativu 
přezkoumat a ve lhůtě, která odpovídá 
vyřízení legislativních podnětů 
Evropského parlamentu podle článku 225 
Smlouvy o fungování Evropské unie na ni 
jasně, srozumitelně a podrobně odpovědět.
Prvním krokem by tedy mělo být, že 
Komise po třech měsících informuje 
organizátory úspěšné iniciativy o tom, 
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jaká opatření hodlá na základě této 
iniciativy přijmout. Jako druhý krok by 
občanům mělo být zaručeno, že úspěšná 
občanská iniciativa bude předmětem 
oficiálního veřejného slyšení na úrovni 
Evropské unie. Komise by jako adresát 
iniciativy měla zajistit, že se toto slyšení 
uskuteční a že bude zastoupeno na 
odpovídající úrovni. Evropský parlament 
by měl být prostřednictvím svého 
příslušného výboru vždy vyzván k účasti 
na přípravě těchto slyšení.
Jako třetí krok by Komise měla předložit 
svou konečnou odpověď na iniciativu, a 
to buď navržením příslušných právních 
předpisů, nebo podrobným objasněním 
důvodů, které ji vedly k tomu, že na 
základě iniciativy nepřijala žádná 
opatření. Komise by měla poskytnout 
důkladné vysvětlení také v případě, že se 
legislativní návrh od občanské iniciativy 
výrazně liší.
V případě, že zjevně existují oprávněné 
důvody pro podání stížnosti na nesprávný 
administrativní postup, by mělo být možné 
toto rozhodnutí napadnout u Soudního 
dvora a/nebo evropského veřejného 
ochránce práv.

Or. en

Odůvodnění

Reakce Komise na podnět od evropských občanů by měla být právně i politicky odůvodněná. 
Její odůvodněnost být navíc měla být prokázána tak, aby bylo zřejmé, že je nasloucháno hlasu 
občanů a že případná plánovaná opatření jsou brána vážně a důkladně promýšlena.

Pozměňovací návrh 97
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Ve lhůtě čtyř měsíců by Komise měla 
občanskou iniciativu přezkoumat a 
předložit své závěry a opatření, která se 
chystá podniknout v reakci na tuto 
iniciativu.

(17) Ve lhůtě tří měsíců by Komise měla 
občanskou iniciativu přezkoumat 
a předložit odděleně své právní a politické
závěry; měla by rovněž stanovit všechna
opatření, která se chystá podniknout 
v reakci na tuto iniciativu. Aby Komise 
ukázala, že se občanská iniciativa 
podpořená nejméně jedním milionem 
občanů Unie a možná návazné kroky 
pečlivě zvažují, měla by jednoznačně,
srozumitelně a podrobně vysvětlit důvody 
pro opatření, která navrhuje, přičemž 
podat vysvětlení by měla i v případě, že 
nemá v úmyslu učinit žádné opatření.
Po úspěšné registraci občanské iniciativy 
a získání podpisu od jednoho milionu 
občanů by měly mít Komise a Evropský 
parlament povinnost zabývat se požadavky 
uvedenými v této iniciativě, a sice 
uspořádat v této věci veřejné slyšení.

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Ve lhůtě čtyř měsíců by Komise měla 
občanskou iniciativu přezkoumat a 
předložit své závěry a opatření, která se 
chystá podniknout v reakci na tuto 
iniciativu.

(17) Ve lhůtě čtyř měsíců by Komise měla 
občanskou iniciativu přezkoumat a 
předložit své závěry a opatření, která se 
chystá podniknout v reakci na tuto 
iniciativu.

V případě úspěšné občanské iniciativy by 
měla Komise uspořádat ve věci, která je 
předmětem dané iniciativy, oficiální 
veřejné slyšení na úrovni Evropské unie a 
zajistit na tomto slyšení zastoupení na 
odpovídající úrovni. Evropský parlament 
by měl být prostřednictvím svého 
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příslušného výboru nebo svých 
příslušných výborů vždy vyzván k účasti 
na přípravě těchto slyšení.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Komise by měla být zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie za účelem změny 
příloh tohoto nařízení.

(21) Komise by měla být zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie za účelem změny 
příloh tohoto nařízení vyjma případů, kdy 
by taková změna představovala doplnění 
dalších osobních údajů o podepsaných 
osobách.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Matthias Groote, Zita Gurmai, Alain Lamassoure

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Komise by měla předložit zprávu o 
provádění tohoto nařízení pět let po jeho 
vstupu v platnost.

(23) Komise by měla předložit zprávu o 
provádění tohoto nařízení tři roky po jeho 
vstupu v platnost. Přitom by Komise měla 
věnovat zvýšenou pozornost mimo jiné 
elektronickým systémům sběru. Vzhledem 
k tomu, že vytvoření a provozování 
individuálních internetových stránek, 
které by splňovaly bezpečnostní kritéria a 
nároky na ochranu osobních údajů pro 
všechny občanské iniciativy se s ohledem 
na nutnost individuální elektronické 
systémy sběru ověřovat může ukázat jako 
obtížně proveditelné a nákladné jak pro 
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organizátory, tak pro členské státy, může 
být v budoucnu nezbytné, aby Komise 
spustila centrální internetové stránky, na 
nichž by byly všechny iniciativy 
registrovány tak, aby je občané nalezli, 
měli k nim přístup a mohli je podepsat.  
V případě, že systém individuálních 
internetových stránek bude vykazovat 
závažné problémy v oblasti ochrany 
osobních údajů a bezpečnosti, měla by 
Komise pečlivě zvážit možnost, že tyto 
centrální internetové stránky vytvoří.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Komise by měla předložit zprávu o 
provádění tohoto nařízení pět let po jeho 
vstupu v platnost.

(23) Komise by měla předložit zprávu o 
provádění tohoto nařízení tři roky po jeho 
vstupu v platnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Komise by měla předložit zprávu o 
provádění tohoto nařízení pět let po jeho 
vstupu v platnost.

(23) Komise by měla předložit zprávu o 
provádění tohoto nařízení tři roky po jeho 
vstupu v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24a) Toto nařízení by mělo zajistit, aby 
byly finanční náklady členských států, 
které jim vzniknou v důsledku zavedení 
systému občanských iniciativ, co nejnižší 
a aby byla přijata opatření, která zabrání 
dalším přílišným nebo zbytečným 
nákladům členských států a jejich 
daňových poplatníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Morten Messerschmidt

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa 
předložená Komisi v souladu s tímto 
nařízením, která Komisi vyzývá, aby 
v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle 
mínění občanů nezbytné přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv, a 
kterou podpořil nejméně jeden milion 
oprávněných podepsaných osob 
pocházejících alespoň z jedné třetiny všech
členských států;

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa 
předložená Komisi v souladu s tímto 
nařízením, která Komisi vyzývá, aby 
v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle 
mínění občanů nezbytné přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv, a 
kterou podpořil nejméně jeden milion 
oprávněných podepsaných osob 
pocházejících alespoň ze dvou členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa 
předložená Komisi v souladu s tímto 
nařízením, která Komisi vyzývá, aby 
v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle 
mínění občanů nezbytné přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv, a 
kterou podpořil nejméně jeden milion 
oprávněných podepsaných osob 
pocházejících alespoň z jedné třetiny všech
členských států;

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa 
předložená Komisi v souladu s tímto 
nařízením, která Komisi vyzývá, aby 
v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle 
mínění občanů nezbytné přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv, a 
kterou podpořil nejméně jeden milion 
oprávněných podepsaných osob 
pocházejících alespoň ze tří členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa 
předložená Komisi v souladu s tímto 
nařízením, která Komisi vyzývá, aby 
v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle 
mínění občanů nezbytné přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv, a 
kterou podpořil nejméně jeden milion 
oprávněných podepsaných osob 
pocházejících alespoň z jedné třetiny všech 
členských států;

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa 
předložená Komisi v souladu s tímto 
nařízením, která Komisi vyzývá, aby 
v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle 
mínění občanů nezbytné přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv, a 
kterou podpořil nejméně jeden milion 
oprávněných podepsaných osob 
pocházejících alespoň z jedné šestiny
všech členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa 
předložená Komisi v souladu s tímto 
nařízením, která Komisi vyzývá, aby 
v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle 
mínění občanů nezbytné přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv, a 
kterou podpořil nejméně jeden milion 
oprávněných podepsaných osob 
pocházejících alespoň z jedné třetiny všech
členských států;

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa 
předložená Komisi v souladu s tímto 
nařízením, která Komisi vyzývá, aby 
v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle 
mínění občanů nezbytné přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv, a 
kterou podpořil nejméně jeden milion 
oprávněných podepsaných osob 
pocházejících alespoň z devíti členských 
států;

Or. en

Odůvodnění

Čl. 20 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že pro zahájení posílené spolupráce je 
zapotřebí devíti členských států.

Pozměňovací návrh 108
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa 
předložená Komisi v souladu s tímto 
nařízením, která Komisi vyzývá, aby 
v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle 
mínění občanů nezbytné přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv, a 
kterou podpořil nejméně jeden milion 
oprávněných podepsaných osob 
pocházejících alespoň z jedné třetiny všech 
členských států;

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa 
předložená Komisi v souladu s tímto 
nařízením, která Komisi vyzývá, aby 
v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle 
mínění občanů nezbytné přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv, a 
kterou podpořil nejméně jeden milion 
oprávněných podepsaných osob 
pocházejících alespoň z jedné pětiny všech 
členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa 
předložená Komisi v souladu s tímto 
nařízením, která Komisi vyzývá, aby 
v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle 
mínění občanů nezbytné přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv, a 
kterou podpořil nejméně jeden milion 
oprávněných podepsaných osob 
pocházejících alespoň z jedné třetiny všech 
členských států;

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa 
předložená Komisi v souladu s tímto 
nařízením, která Komisi vyzývá, aby 
v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle 
mínění občanů nezbytné přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv, a 
kterou podpořil nejméně jeden milion 
oprávněných podepsaných osob 
pocházejících alespoň z jedné čtvrtiny
všech členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa 
předložená Komisi v souladu s tímto 
nařízením, která Komisi vyzývá, aby 
v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle 
mínění občanů nezbytné přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv, a 
kterou podpořil nejméně jeden milion 
oprávněných podepsaných osob 
pocházejících alespoň z jedné třetiny všech 
členských států;

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa 
předložená Komisi v souladu s tímto 
nařízením, která Komisi vyzývá, aby 
v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle 
mínění občanů nezbytné přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv, a 
kterou podpořil nejméně jeden milion 
oprávněných podepsaných osob 
pocházejících alespoň z jedné čtvrtiny
všech členských států;

Or. de
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Pozměňovací návrh 111
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Diana Wallis, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „podepsanými osobami“ občané Unie, 
kteří podpořili danou občanskou iniciativu 
tím, že vyplnili prohlášení o podpoře této 
iniciativy;

2. „podepsanými osobami“ všechny osoby, 
které mají legální bydliště v členských 
státech a které podpořily danou občanskou 
iniciativu tím, že vyplnily prohlášení o 
podpoře této iniciativy;

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření oblasti působnosti z občanů EU i na občany třetích zemí, kteří mají legální bydliště 
na území Unie, zabrání nutnosti neodůvodněně diskriminovat určité osoby z důvodu jejich 
státní příslušnosti. Osoby, které podepisují občanskou iniciativu, nemusí být voliči: občanská 
iniciativa je širším nástrojem demokratické účasti než volby poslanců do Evropského 
parlamentu.

Pozměňovací návrh 112
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „podepsanými osobami“ občané Unie, 
kteří podpořili danou občanskou iniciativu 
tím, že vyplnili prohlášení o podpoře této 
iniciativy;

2. „podepsanými osobami“ všechny osoby, 
které mají legální bydliště v členských 
státech a které podpořily danou občanskou 
iniciativu tím, že vyplnily prohlášení o 
podpoře této iniciativy;

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření oblasti působnosti z občanů EU i na občany třetích zemí, kteří mají legální bydliště 
na území Unie, zabrání nutnosti neodůvodněně diskriminovat určité osoby z důvodu jejich 
státní příslušnosti. Osoby, které podepisují občanskou iniciativu, nemusí být voliči: občanská 
iniciativa je širším nástrojem demokratické účasti než volby poslanců do Evropského 
parlamentu.
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Pozměňovací návrh 113
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „podepsanými osobami“ občané Unie, 
kteří podpořili danou občanskou iniciativu 
tím, že vyplnili prohlášení o podpoře této 
iniciativy;

2. „podepsanými osobami“ občané nebo 
rezidenti Unie, kteří podpořili danou 
občanskou iniciativu tím, že vyplnili 
prohlášení o podpoře této iniciativy;

Or. en

Odůvodnění

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, 
including: - Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states 
(being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local 
councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative 
which is not binding in legislative terms - It sends a signal to non-EU citizens that the EU is 
not their concern and does not want their involvement or input - The process of verification of 
signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will 
encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for 
fear of skewing the sample. - It will exclude not only individuals but whole communities which 
will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-
EU citizens. - It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target 
people who look "more European" when collecting signatures. - The political concept of a 
"citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be 
exclusive, not to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

Pozměňovací návrh 114
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „organizátorem“ fyzická nebo 
právnická osoba nebo organizace 
odpovědná za přípravu a předložení 
občanské iniciativy Komisi.

3. „organizátory“ fyzické nebo právnické 
osoby, které tvoří organizační výbor 
odpovědný za přípravu a předložení 
občanské iniciativy Komisi.
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Or. de

Pozměňovací návrh 115
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je organizátorem fyzická osoba, 
musí být občanem Unie a musí být ve 
věku, kdy je oprávněna volit ve volbách do 
Evropského parlamentu.

1. Pokud je organizátorem fyzická osoba, 
musí být občanem Unie a musí jí být 
nejméně 16 let.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organizátoři ustaví výbor občanů složený 
alespoň z pěti osob, které mají bydliště 
v nejméně pěti členských státech. 
Organizátoři jmenují jednoho zástupce 
a jednoho náhradníka, kteří budou 
v průběhu celého postupu vykonávat 
funkci prostředníka mezi výborem občanů 
a orgány Evropské unie a kteří budou 
oprávněni jménem výboru občanů hovořit 
a jednat.

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavce 1 a, 1 b (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organizátoři vytvoří organizační výbor 
složený alespoň ze sedmi osob 
pocházejících alespoň ze sedmi členských 
států.
Organizátoři jmenují jednoho zástupce 
a jednoho náhradníka, kteří budou 
v průběhu celého postupu vykonávat 
funkci prostředníka mezi organizačním 
výborem a orgány Evropské unie a kteří 
budou oprávněni jménem organizačního 
výboru hovořit a jednat.

Or. de

Pozměňovací návrh 118
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavce 1 a, 1 b, 1 c (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organizátoři ustaví výbor občanů složený 
alespoň ze šesti osob, které mají bydliště 
v nejméně šesti členských státech.
Organizátoři jmenují jednoho zástupce a 
jednoho náhradníka, kteří budou 
v průběhu celého postupu vykonávat 
funkci prostředníka mezi výborem občanů 
a orgány Evropské unie a kteří budou 
oprávněni jménem výboru občanů hovořit 
a jednat.
Veškeré změny ve složení výboru občanů 
či osob pověřených zastupováním tohoto 
výboru organizátoři oznámí Komisi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Nedelcheva, Alain Lamassoure

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavce 1 a, 1 b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organizátoři ustaví „výbor občanů“ 
složený z osob, které pocházejí alespoň 
z jedné pětiny členských států.
Pokud jsou organizátory poslanci 
národních parlamentů nebo Evropského 
parlamentu, do minimálního 
požadovaného počtu členů výboru občanů 
se nezapočítávají.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyslat občanům jednoznačný vzkaz, že tento nástroj je určen pro ně, a vybídnout je 
tak k jeho využívání a k účasti. Poslanci mají pro navrhování právních předpisů a iniciování 
debat na evropské úrovni k dispozici jiné nástroje.

Pozměňovací návrh 120
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavce 1 a, 1 b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organizátoři ustaví výbor občanů složený 
alespoň ze sedmi osob, které mají bydliště 
v nejméně třech členských státech.
Organizátoři jmenují jednoho zástupce 
a jednoho náhradníka, kteří budou 
v průběhu celého postupu vykonávat 
funkci prostředníka mezi výborem občanů 
a orgány Evropské unie a kteří budou 
oprávněni jménem výboru občanů hovořit 
a jednat.

Or. pt
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Odůvodnění

Podle našeho názoru je nezbytně nutné zajistit, aby získané podpisy nakonec pocházely ze 
šesti členských států. Nicméně úvodní fáze by neměla být příliš komplikovaná. Proto by mělo 
v této fázi stačit zastoupení minimálně tří členských států.

Pozměňovací návrh 121
Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby byly podepsané osoby způsobilé 
k podpoře navrhované občanské iniciativy, 
musejí být občany Unie a musejí být ve 
věku, kdy mají právo volit ve volbách do 
Evropského parlamentu.

2. Aby byly podepsané osoby způsobilé 
k podpoře navrhované občanské iniciativy, 
musejí být občany Unie a musejí být ve 
věku, kdy mají v daném členském státě
právo volit ve volbách do Evropského 
parlamentu.

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby byly podepsané osoby způsobilé 
k podpoře navrhované občanské iniciativy, 
musejí být občany Unie a musejí být ve 
věku, kdy mají právo volit ve volbách do 
Evropského parlamentu.

2. Aby byly podepsané osoby způsobilé 
k podpoře navrhované občanské iniciativy, 
musejí mít legální bydliště v Unii a musí 
jim být nejméně 16 let.

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření oblasti působnosti z občanů EU i na občany třetích zemí, kteří mají legální bydliště 
na území Unie, zabrání nutnosti neodůvodněně diskriminovat určité osoby z důvodu jejich 
státní příslušnosti. Osoby, které podepisují občanskou iniciativu, nemusí být voliči: občanská 
iniciativa je širším nástrojem demokratické účasti než volby poslanců do Evropského 
parlamentu. Navíc jednotný minimální věk pro účast na evropské občanské iniciativě dává 
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všem občanům stejné právo: stanovení této hranice podle minimálního věku voličů by 
k takové rovnosti nevedlo.

Pozměňovací návrh 123
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby byly podepsané osoby způsobilé 
k podpoře navrhované občanské iniciativy, 
musejí být občany Unie a musejí být ve 
věku, kdy mají právo volit ve volbách do 
Evropského parlamentu.

2. Aby byly podepsané osoby způsobilé 
k podpoře navrhované občanské iniciativy, 
musejí mít legální bydliště v Unii a musí 
jim být nejméně 16 let.

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření oblasti působnosti z občanů EU i na občany třetích zemí, kteří mají legální bydliště 
na území Unie, zabrání nutnosti neodůvodněně diskriminovat určité osoby z důvodu jejich 
státní příslušnosti. Osoby, které podepisují občanskou iniciativu, nemusí být voliči: občanská 
iniciativa je širším nástrojem demokratické účasti než volby poslanců do Evropského 
parlamentu. Navíc jednotný minimální věk pro účast na evropské občanské iniciativě dává 
všem občanům stejné právo: stanovení této hranice podle minimálního věku voličů by 
k takové rovnosti nevedlo.

Pozměňovací návrh 124
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby byly podepsané osoby způsobilé 
k podpoře navrhované občanské iniciativy, 
musejí být občany Unie a musejí být ve 
věku, kdy mají právo volit ve volbách do 
Evropského parlamentu.

2. Aby byly podepsané osoby způsobilé 
k podpoře navrhované občanské iniciativy, 
musejí být občany nebo rezidenty Unie. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Požadavky týkající se Komise

Komise vypracuje jednoznačný seznam 
kritérií přípustnosti, v němž budou 
uvedena pravidla pro sběr podpisů 
(v listinné i elektronické podobě) a 
veškerá formální kritéria pro vyplnění 
formuláře prohlášení o podpoře.
V tomto seznamu kritérií způsobilosti by 
mělo být evropským občanům 
jednoznačně sděleno, v jakých 
záležitostech nelze občanskou iniciativu 
uplatnit a z jakých konkrétních důvodu 
lze registraci občanské iniciativy 
odmítnout. 

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před zahájením sběru prohlášení o 
podpoře navrhované občanské iniciativy od 
podepsaných osob musí organizátor
zaregistrovat iniciativu u Komise a 
poskytnout informace uvedené v příloze II, 
zejména o předmětu, cílích a finančních 
zdrojích navrhované občanské iniciativy a 
podpoře, která jí byla poskytnuta.

1. Před zahájením sběru prohlášení o 
podpoře navrhované občanské iniciativy od 
podepsaných osob musí organizátoři
zaregistrovat iniciativu u Komise a 
poskytnout informace uvedené v příloze II, 
zejména o předmětu a cílích navrhované 
občanské iniciativy. Organizátoři na svých 
internetových stránkách zveřejňují pro 
účely registru uvedeného v druhém 
pododstavci pravidelně aktualizované 
informace o zdrojích podpory 
a financování iniciativy. V rámci těchto 
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informací musí rovněž uvádět podrobnosti 
o darech, jejichž hodnota přesahuje 1 000 
eur. Informace o podpoře a financování 
ověřuje nezávislý auditor. Související 
náklady jsou autorům iniciativy 
proplaceny v souladu s čl. 10 odst. 2a.

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před zahájením sběru prohlášení o 
podpoře navrhované občanské iniciativy od 
podepsaných osob musí organizátor
zaregistrovat iniciativu u Komise a 
poskytnout informace uvedené v příloze II, 
zejména o předmětu, cílích a finančních 
zdrojích navrhované občanské iniciativy a 
podpoře, která jí byla poskytnuta.

1. Před zahájením sběru prohlášení o 
podpoře navrhované občanské iniciativy od 
podepsaných osob musí organizátoři
zaregistrovat iniciativu u Komise a 
poskytnout informace uvedené v příloze II, 
zejména o předmětu a cílích navrhované 
občanské iniciativy.

Organizátoři zasílají do registru 
uvedeného v třetím pododstavci 
a případně zveřejňují na svých 
internetových stránkách pravidelně 
aktualizované informace o všech zdrojích 
podpory a financování iniciativy. 
Financování politickými stranami 
a evropskými politickými skupinami není 
povoleno.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění plné transparentnosti by měly být všechny zdroje podpory a financování 
iniciativy zveřejňovány. Politické strany a evropské politické skupiny by evropské občanské 
iniciativy finančně podporovat neměly.
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Pozměňovací návrh 128
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování nesmí pocházet, přímo ani 
nepřímo, od soukromých firem.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto informace se uvádějí v jednom 
z úředních jazyků Unie v elektronickém 
registru, který Komise pro tento účel 
zpřístupní na internetu (dále jen „registr“).

Tyto informace se uvádějí v jednom nebo 
více úředních jazycích Unie 
v elektronickém registru, který Komise pro 
tento účel zpřístupní na internetu (dále jen 
„registr“). Informace v jiném úředním 
jazyce než je jazyk (či jazyky), v němž byly 
původně podány, mohou být poskytnuty 
dodatečně pro účely zadání do registru. 
Za překlad iniciativy do dalších úředních 
jazyků Unie odpovídá Komise.

Or. de

Pozměňovací návrh 130
Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto informace se uvádějí v jednom 
z úředních jazyků Unie v elektronickém 
registru, který Komise pro tento účel 
zpřístupní na internetu (dále jen „registr“).

Tyto informace se uvádějí nejméně
v jednom z úředních jazyků Unie 
v elektronickém registru, který Komise pro 
tento účel zpřístupní na internetu (dále jen 
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„registr“).

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zaregistrovány nebudou navrhované 
občanské iniciativy, které lze důvodně 
považovat za nevhodné, jelikož jsou 
urážlivé nebo neseriózní.

3. Zaregistrovány nebudou navrhované 
občanské iniciativy, které lze důvodně 
považovat za nevhodné, jelikož jsou 
urážlivé nebo neopodstatněné.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zaregistrovány nebudou navrhované 
občanské iniciativy, které lze důvodně 
považovat za nevhodné, jelikož jsou 
urážlivé nebo neseriózní.

3. Komise zaregistruje navrhovanou 
iniciativu do dvou měsíců od jejího 
obdržení za předpokladu, že splňuje tyto 
podmínky:
a) neexistují žádné zjevné, podstatné 
nesrovnalosti mezi jazykovými verzemi 
názvu, předmětu a cílů navrhované 
iniciativy;
b) iniciativa nespadá zjevně mimo 
působnost pravomoci Komise, definované 
Smlouvami, předložit návrh 
požadovaného právního aktu;
c) navrhovaná občanská iniciativa není 
urážlivá ani neseriózní.

Or. de
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Pozměňovací návrh 133
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zaregistrovány nebudou navrhované 
občanské iniciativy, které lze důvodně 
považovat za nevhodné, jelikož jsou 
urážlivé nebo neseriózní.

3. Komise zaregistruje navrhovanou 
iniciativu do dvou měsíců od jejího 
obdržení, pokud splňuje tyto podmínky:

a) byl vytvořen výbor občanů a byly 
jmenovány kontaktní osoby;
b) neexistují žádné zjevné, podstatné 
nesrovnalosti mezi různými jazykovými 
verzemi názvu, předmětu a cílů 
navrhované iniciativy;
c) iniciativa zjevně spadá do rámce 
pravomocí přenesených členskými státy 
na Unii a dále spadá do rámce pravomocí 
Komise v oblasti předkládání všech 
vhodných návrhů k otázkám, k nimž je 
podle mínění občanů nezbytné přijetí 
právního aktu Unie pro účely provedení 
Smluv;
d) navrhovaná iniciativa není očividně 
urážlivá, neopodstatněná nebo 
popouzející;
e) navrhovaná iniciativa není očividně 
v rozporu s hodnotami Unie uvedenými 
v článku 2 Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o odst. 3 c, je důležité se přesně řídit ustanoveními čl. 11 odst. 4 Smlouvy o 
Evropské unii, ale také se odvolávat na pravomoci Unie uvedené v článcích 3, 4, 5 a 6 
Smlouvy o fungování Evropské unie, což může sloužit jako užitečné vodítko.
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Pozměňovací návrh 134
Morten Messerschmidt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zaregistrovány nebudou navrhované 
občanské iniciativy, které lze důvodně 
považovat za nevhodné, jelikož jsou 
urážlivé nebo neseriózní.

3. Komise zaregistruje navrhovanou 
iniciativu do dvou měsíců od jejího 
obdržení, pokud splňuje tyto podmínky:

a) byl vytvořen výbor občanů a byly 
jmenovány kontaktní osoby;
b) neexistují žádné zjevné, podstatné 
nesrovnalosti mezi různými jazykovými 
verzemi názvu, předmětu a cílů 
navrhované iniciativy;
c) iniciativa nespadá zjevně mimo 
působnost pravomoci Komise, definované 
Smlouvami, předložit návrh 
požadovaného právního aktu;
d) navrhovaná iniciativa není očividně 
urážlivá, neopodstatněná nebo 
popouzející;
e) navrhovaná iniciativa je v souladu 
s článkem 2 Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise zamítne zaregistrovat 
navrhovanou iniciativu, pokud nejsou 
splněny podmínky stanovené v článku 3.
Komise přijme všechna opatření, jež uzná 
za nezbytná, aby ujistila organizátory 
o tom, že její rozhodnutí o registraci plně 
odpovídá liteře a duchu Smluv, aniž je 
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dotčeno její následné rozhodnutí ve věci 
samé. Pokud Komise zamítne 
zaregistrovat iniciativu, informuje 
organizátory o důvodech tohoto zamítnutí 
a zajistí, aby občané EU měli rychlý 
a snadný přístup (prostřednictvím 
internetu) k prohlášení o těchto důvodech 
a k podrobnostem o všech právních 
a jiných formách nápravy, které jsou jim 
k dispozici.

Or. de

Pozměňovací návrh 136
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Byl vytvořen výbor občanů a byly 
jmenovány kontaktní osoby.

Or. de

Pozměňovací návrh 137
Marietta Giannakou

Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V zájmu největší možné míry 
transparentnosti musí být zveřejňovány 
prostředky a zdroje financování 
občanských iniciativ. Finanční zdroje 
nesmí pocházet od politických stran 
členských států a evropských politických 
stran a jejich politických nadací.

Or. el
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Pozměňovací návrh 138
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 4 b – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. iniciativa nespadá zjevně mimo 
působnost pravomoci Komise, definované 
Smlouvami, předložit návrh 
požadovaného právního aktu;

Or. de

Pozměňovací návrh 139
Morten Messerschmidt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise odmítne zaregistrovat 
navrhované občanské iniciativy, které 
zjevně odporují hodnotám Unie.

vypouští se

Or. da

Odůvodnění

Celý odstavec 4 by  měl být vypuštěn, neboť použití výrazu „hodnoty Unie“ Komisi umožňuje 
cenzuru u občanských iniciativ, které nejsou v souladu s těmito hodnotami.

Pozměňovací návrh 140
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise odmítne zaregistrovat 
navrhované občanské iniciativy, které 
zjevně odporují hodnotám Unie.

4. Komise odmítne zaregistrovat 
navrhované občanské iniciativy, které 
zjevně odporují hodnotám, jako je respekt 
k lidské důstojnosti, svoboda, svoboda 
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slova, demokracie, rovnost, právní stát 
a dodržování lidských práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Marietta Giannakou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise odmítne zaregistrovat 
navrhované občanské iniciativy, které 
zjevně odporují hodnotám Unie.

4. Komise odmítne zaregistrovat 
navrhované občanské iniciativy, které 
zjevně odporují hodnotám Unie, zejména 
těm, které jsou vyjádřeny v Listině 
základních práv a v Evropské úmluvě 
o lidských právech a základních 
svobodách.

Or. el

Pozměňovací návrh 142
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavce 1 a, 1 b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud iniciativa usiluje o změnu Smluv, 
oznámí Komise organizátorům, že nebude 
možné předložit legislativní návrh 
(vzhledem k tomu, že pro to ve Smlouvách 
neexistuje žádný základ). Mimo to Komise 
o této skutečnosti uvědomí Evropský 
parlament a Radu a zveřejní toto 
oznámení.
Organizátoři mohou v tomto případě 
pokračovat ve shromažďování podpisů. 
V souvislosti s iniciativou se dodrží stejná 
pravidla a postupy jako u běžné občanské 
iniciativy.
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Or. en

Odůvodnění

V souladu s článkem 48 Smlouvy o Evropské unii může Evropský parlament předložit návrhy 
na revizi Smluv. Z tohoto důvodu je nutné, aby byl Parlament o těchto iniciativách 
informován.

Pozměňovací návrh 143
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud je v souladu s odstavcem 3 
občanská iniciativa odmítnuta, bude na 
základě žádosti organizátorů možné se 
proti rozhodnutí Komise o jejím odmítnutí 
odvolat. Toto odvolání se předloží 
Evropskému parlamentu, který může 
nařídit Komisi, aby v této věci vydala nové 
stanovisko. Pokud Evropský parlament 
v této věci během tří měsíců nepřijme 
postoj, odvolání se považuje za zamítnuté 
a v platnosti zůstává původní stanovisko 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Morten Messerschmidt

Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud Komise odmítne návrh 
občanské iniciativy, mají organizátoři 
možnost předložit iniciativu výboru AFCO 
Evropského parlamentu, který následně 
projedná její obsah a její odmítnutí 
Komisí.
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Or. da

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že úředníci Komise mohou posuzovat, zda bude postup v souvislosti s 
občanskou iniciativou pokračovat, měli by mít i její organizátoři možnost předložit iniciativu, 
kterou Komise odmítla, zvoleným poslancům ve výboru AFCO, jenž je pro projednávání 
otázek této povahy nejkompetentnějším výborem Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 145
Marietta Giannakou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Navrhovaná občanská iniciativa, která 
byla zaregistrována, bude zveřejněna 
v registru.

5. Navrhovaná občanská iniciativa, která 
byla zaregistrována, bude ihned zveřejněna 
v registru a bude všem snadno dostupná 
a zaregistrovaná nejen v registru, ale i 
uvedena na seznamu, a to podle předmětu 
iniciativy na předložení právního aktu.

Or. el

Pozměňovací návrh 146
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechna prohlášení o podpoře se sbírají 
po dni registrace navrhované iniciativy po 
dobu, která nepřesáhne 12 měsíců.

4. Všechna prohlášení o podpoře se sbírají 
po dni registrace navrhované iniciativy po 
dobu, která nepřesáhne 24 měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechna prohlášení o podpoře se sbírají 
po dni registrace navrhované iniciativy po 
dobu, která nepřesáhne 12 měsíců.

4. Všechna prohlášení o podpoře se sbírají 
po dni registrace navrhované iniciativy po 
dobu, která nepřesáhne 24 měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechna prohlášení o podpoře se sbírají 
po dni registrace navrhované iniciativy po 
dobu, která nepřesáhne 12 měsíců.

4. Všechna prohlášení o podpoře se sbírají 
po dni registrace navrhované iniciativy po 
dobu, která nepřesáhne 18 měsíců.

Na konci této lhůty se v registru uvede, že 
lhůta vypršela a případně že Komise 
shledala, že nebyla předložena potřebná 
prohlášení o podpoře.

Or. en

Odůvodnění

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative.
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 month time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.

Pozměňovací návrh 149
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechna prohlášení o podpoře se sbírají 
po dni registrace navrhované iniciativy po 
dobu, která nepřesáhne 12 měsíců.

4. Všechna prohlášení o podpoře se sbírají 
po dni registrace navrhované iniciativy po 
dobu, která nepřesáhne 18 měsíců.

Pokud tato doba vyprší, aniž by byla 
předložena nezbytná prohlášení 
o podpoře, zanese se o této skutečnosti 
záznam do registru.

Or. en

Odůvodnění

Považuje se za vhodnější, aby byla lhůta prodloužena na 18 měsíců, a občané tak měli 
dostatek času pro sběr podpisů a prohlášení o podpoře v elektronické i ručně psané podobě. 
Dodržuje se časová lhůta pro sběr podpisů. Pokud se v dané lhůtě nepodaří získat nezbytný 
počet podpisů, iniciativa končí nezdarem. Z tohoto důvodu by měla být odstraněna z registru, 
který obsahuje pouze aktuální iniciativy.

Pozměňovací návrh 150
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje získané od podepsaných osob 
prostřednictvím elektronických systémů 
sběru musí být zkontrolovány, uloženy 
a zničeny v souladu s pravidly Unie 
týkajícími se ochrany údajů a práva na 
soukromí a musí je spravovat nezávislé 
orgány zavázané k zachování důvěrnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před zahájením sběru prohlášení o 
podpoře od podepsaných osob musí 
organizátor zajistit, aby elektronický 
systém sběru používaný za tímto účelem 
byl v souladu s ustanoveními odstavce 4. 
Organizátor může kdykoli požádat 
příslušný oprávněný orgán členského státu, 
který uchovává nebo bude uchovávat 
sebrané údaje, aby potvrdil, že elektronický 
systém sběru je v souladu s těmito 
ustanoveními. Organizátor v každém 
případě požádá o vydání tohoto potvrzení 
předtím, než prohlášení o podpoře předloží
k ověření v souladu s článkem 9.

2. Před zahájením sběru prohlášení o 
podpoře od podepsaných osob musí 
organizátoři zajistit, aby elektronický 
systém sběru používaný za tímto účelem 
byl v souladu s ustanoveními odstavce 4. 
Organizátoři mohou kdykoli požádat 
příslušný oprávněný orgán členského státu, 
který uchovává nebo bude uchovávat 
sebrané údaje, aby potvrdil, že elektronický 
systém sběru je v souladu s těmito 
ustanoveními. Organizátoři v každém 
případě požádají o vydání tohoto potvrzení 
předtím, než zahájí sběr prohlášení 
o podpoře. Kopii potvrzení vydaného za 
tímto účelem zveřejní organizátoři na 
internetových stránkách používaných pro 
elektronický systém sběru. Do šesti měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost 
Komise poskytne balík softwaru 
s otevřeným zdrojovým kódem 
s příslušnými podpůrnými službami 
(technickou podporou, provozem IT 
centra, průběžnou údržbou a dalším 
rozvojem softwaru), který bude obsahovat 
všechny technické a bezpečnostní prvky 
nezbytné pro splnění ustanovení tohoto 
nařízení, pokud jde o elektronické systémy 
sběru. Software a podpůrné služby budou 
bezplatně poskytnuty organizátorům.

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b. lze ověřit identitu dané osoby; b. lze spolehlivě ověřit identitu dané osoby
a zajistit tak, že každá osoba podepíše 
pouze jedno prohlášení o podpoře;
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Or. es

Pozměňovací návrh 153
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c. údaje poskytnuté elektronicky jsou 
bezpečně uloženy, aby se mimo jiné 
zajistilo, že je nelze měnit nebo používat za 
jiným účelem, než je vyjádření podpory 
dané občanské iniciativě, a aby byly osobní 
údaje chráněny proti náhodnému nebo 
nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, 
úpravám, neoprávněnému sdělování nebo 
přístupu;

c. údaje poskytnuté elektronicky jsou 
bezpečně shromážděny a uloženy, aby se 
mimo jiné zajistilo, že je nelze měnit nebo 
používat za jiným účelem, než je vyjádření 
podpory dané občanské iniciativě, a aby 
byly osobní údaje chráněny proti 
náhodnému nebo nedovolenému zničení, 
náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému 
sdělování nebo přístupu;

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zpráva, kterou Komise předloží 
v souladu s článkem 21, obsahuje její 
závěry týkající se možnosti vytvoření 
jediné internetové stránky, která by 
nahradila internetové stránky 
organizačního výboru, jež se nacházejí 
v jednotlivých členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Morten Messerschmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osoby, které podepsaly občanskou 
iniciativu, pocházejí nejméně z jedné 
třetiny členských států.

1. Osoby, které podepsaly občanskou 
iniciativu, pocházejí nejméně ze dvou
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Návaznost na pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1.

Pozměňovací návrh 156
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osoby, které podepsaly občanskou 
iniciativu, pocházejí nejméně z jedné 
třetiny členských států.

1. Osoby, které podepsaly občanskou 
iniciativu, pocházejí nejméně ze tří
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osoby, které podepsaly občanskou 
iniciativu, pocházejí nejméně z jedné 
třetiny členských států.

1. Osoby, které podepsaly občanskou 
iniciativu, pocházejí nejméně z jedné 
šestiny členských států.

Or. de
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Pozměňovací návrh 158
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osoby, které podepsaly občanskou 
iniciativu, pocházejí nejméně z jedné 
třetiny členských států.

1. Osoby, které podepsaly občanskou 
iniciativu, pocházejí nejméně z devíti 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 20 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že pro zahájení posílené spolupráce je 
zapotřebí devíti členských států.

Pozměňovací návrh 159
Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osoby, které podepsaly občanskou 
iniciativu, pocházejí nejméně z jedné 
třetiny členských států.

1. Osoby, které podepsaly občanskou 
iniciativu, pocházejí nejméně z jedné 
čtvrtiny členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 160
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osoby, které podepsaly občanskou 
iniciativu, pocházejí nejméně z jedné 
třetiny členských států.

1. Osoby, které podepsaly občanskou 
iniciativu, pocházejí nejméně z jedné 
čtvrtiny členských států.



AM\839497CS.doc 53/73 PE452.836v01-00

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 161
Morten Messerschmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V jedné třetině členských států dosáhne 
počet podepsaných osob alespoň 
minimálního počtu občanů stanoveného v 
příloze I.

2. V každém členském státě dosáhne počet 
podepsaných osob alespoň minimálního 
počtu občanů stanoveného v příloze I.

Or. en

Odůvodnění

Návaznost na pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1.

Pozměňovací návrh 162
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V jedné třetině členských států dosáhne 
počet podepsaných osob alespoň 
minimálního počtu občanů stanoveného v 
příloze I.

2. Ve třech členských státech dosáhne 
počet podepsaných osob alespoň 
minimálního počtu občanů stanoveného 
v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V jedné třetině členských států dosáhne 2. V jedné šestině členských států dosáhne 
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počet podepsaných osob alespoň 
minimálního počtu občanů stanoveného v 
příloze I.

počet podepsaných osob alespoň 
minimálního počtu občanů stanoveného v 
příloze I.

Or. de

Pozměňovací návrh 164
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V jedné třetině členských států dosáhne
počet podepsaných osob alespoň 
minimálního počtu občanů stanoveného 
v příloze I.

2. V devíti členských státech je počet 
podepsaných osob v souladu se vzorcem 
vyjadřujícím sestupnou poměrnost, jako je 
tomu u současného rozdělení křesel 
v Evropském parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V jedné třetině členských států dosáhne 
počet podepsaných osob alespoň 
minimálního počtu občanů stanoveného v 
příloze I.

2. V jedné čtvrtině členských států dosáhne 
počet podepsaných osob alespoň 
minimálního počtu občanů stanoveného v 
příloze I.

Or. de

Pozměňovací návrh 166
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V jedné třetině členských států dosáhne 
počet podepsaných osob alespoň 
minimálního počtu občanů stanoveného v 
příloze I.

2. V jedné čtvrtině členských států dosáhne 
počet podepsaných osob alespoň 
minimálního počtu občanů stanoveného v 
příloze I.

Or. de

Pozměňovací návrh 167
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Má se za to, že podepsané osoby 
pocházejí z toho členského státu, který 
vydal doklad totožnosti uvedený na jejich 
prohlášení o podpoře.

3. Má se za to, že podepsané osoby 
pocházejí z toho členského státu, v němž 
mají trvalé bydliště. Pro účely odstavce 1 
se má za to, že občané Unie, jež mají 
trvalé bydliště ve třetí zemi, pocházejí 
z toho členského státu, jehož jsou státními 
příslušníky.

Or. es

Pozměňovací návrh 168
Rafał Trzaskowski

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Má se za to, že podepsané osoby 
pocházejí z toho členského státu, který 
vydal doklad totožnosti uvedený na jejich 
prohlášení o podpoře.

3. Má se za to, že podepsané osoby 
pocházejí z toho členského státu, v němž 
mají trvalé bydliště, s ohledem na 
skutečnost, že musí jít o občany Evropské 
unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Enrique Guerrero Salom

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Má se za to, že podepsané osoby 
pocházejí z toho členského státu, který 
vydal doklad totožnosti uvedený na jejich 
prohlášení o podpoře.

3. Má se za to, že podepsané osoby 
pocházejí z toho členského státu, v němž 
mají trvalé bydliště. V případě, že mají dvě 
bydliště, bude pro účely udělení práva na 
účast bráno v potaz jedno z nich.
Má se za to, že podepsané osoby, jež mají 
trvalé bydliště v třetí zemi, pocházejí 
z toho členského státu, jehož jsou státními 
příslušníky.

Or. es

Pozměňovací návrh 170
Morten Messerschmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Má se za to, že podepsané osoby 
pocházejí z toho členského státu, který 
vydal doklad totožnosti uvedený na jejich 
prohlášení o podpoře.

3. Má se za to, že podepsané osoby 
pocházejí z toho členského státu, v němž 
mají trvalé bydliště. Má se za to, že 
podepsané osoby, jež mají trvalé bydliště 
v třetí zemi, pocházejí z toho členského 
státu, jehož jsou státními příslušníky.

Or. en

Odůvodnění

Návaznost na pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1.

Pozměňovací návrh 171
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány ověří ve lhůtě 
maximálně tří měsíců prohlášení o podpoře 
pomocí odpovídajících kontrol a vystaví 
organizátorovi potvrzení podle vzoru 
uvedeného v příloze VII, v němž potvrdí 
počet platných prohlášení o podpoře pro 
daný členský stát.

2. Příslušné orgány ověří ve lhůtě 
maximálně pěti měsíců prohlášení o 
podpoře pomocí odpovídajících kontrol a 
vystaví organizátorovi potvrzení podle 
vzoru uvedeného v příloze VII, v němž 
potvrdí počet platných prohlášení o 
podpoře pro daný členský stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po získání potvrzení uvedených v čl. 9 
odst. 2 může organizátor předložit 
občanskou iniciativu Komisi, pokud byly 
splněny všechny příslušné postupy a 
podmínky stanovené v tomto nařízení.

Po získání potvrzení uvedených v čl. 9 
odst. 2 mohou organizátoři občanskou 
iniciativu, doplněnou o informace 
o veškeré podpoře a finančních 
prostředcích, které ve prospěch občanské 
iniciativy obdrželi, předložit Komisi, 
pokud byly splněny všechny příslušné 
postupy a podmínky stanovené v tomto 
nařízení. Hraniční výše podpory 
a finančních prostředků obdržených od 
fyzických osob, u které vzniká požadavek 
zveřejnění informací, je určena Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 16 a 
v souladu s podmínkami uvedenými 
v článcích 17 a 18. Komise má povinnost 
poskytnout náležité vysvětlení každého 
rozhodnutí o stanovení odlišných hranic 
pro různé občanské iniciativy.

Or. de
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Pozměňovací návrh 173
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po získání potvrzení uvedených v čl. 9 
odst. 2 může organizátor předložit 
občanskou iniciativu Komisi, pokud byly 
splněny všechny příslušné postupy a 
podmínky stanovené v tomto nařízení.

Po získání potvrzení uvedených v čl. 9 
odst. 2 mohou organizátoři občanskou 
iniciativu, doplněnou o informace 
o veškeré podpoře a finančních 
prostředcích, které ve prospěch občanské 
iniciativy obdrželi, předložit Komisi, 
pokud byly splněny všechny příslušné 
postupy a podmínky stanovené v tomto 
nařízení. Informace Komise zveřejní na 
své domovské internetové stránce.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po získání potvrzení uvedených v čl. 9 
odst. 2 může organizátor předložit 
občanskou iniciativu Komisi, pokud byly 
splněny všechny příslušné postupy a 
podmínky stanovené v tomto nařízení.

Po získání potvrzení uvedených v čl. 9
odst. 2 mohou organizátoři předložit 
občanskou iniciativu Komisi, pokud byly 
splněny všechny příslušné postupy a 
podmínky stanovené v tomto nařízení.
Organizátoři přitom poskytnou Komisi 
přesné a podrobné informace týkající se 
veškerých zdrojů podpory a finančních 
prostředků, které ve prospěch občanské 
iniciativy obdrželi. Financování 
politickými stranami a evropskými 
politickými skupinami není povoleno.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění plné transparentnosti by měly být všechny zdroje podpory a financování 
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iniciativy zveřejňovány. Politické strany a evropské politické skupiny by evropské občanské 
iniciativy finančně podporovat neměly.

Pozměňovací návrh 175
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Čl. 10. – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady, které organizátorovi vznikly 
v souvislosti s plněním kritérií 
přípustnosti, včetně nákladů na ověření 
nezávislými auditory a soudních nákladů 
souvisejících s úspěšným napadením 
rozhodnutí o odmítnutí občanské 
iniciativy, budou uhrazeny maximálně do 
výše 50 000 eur.

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Čl. 10. – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Působnost stávajících center pomoci 
v členských státech a finanční prostředky 
na jejich provoz by měly být posíleny, aby 
tak členové veřejných a nevládních 
organizací mohli bezplatně získat odborné 
poradenství o právních náležitostech 
souvisejících s evropskými občanskými 
iniciativami.

Or. de
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Pozměňovací návrh 177
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa. přijme na patřičné úrovni 
organizátory a umožní jim, aby podrobně 
představili problematiku příslušné 
iniciativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
David Martin

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa. přijme na patřičné úrovni 
organizátory a umožní jim, aby podrobně 
představili problematiku příslušné 
iniciativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa. přijme na patřičné úrovni 
organizátory a umožní jim, aby podrobně 
představili problematiku příslušné 
iniciativy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 180
Morten Messerschmidt

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa. přijme na patřičné úrovni 
organizátory a umožní jim, aby podrobně 
představili problematiku příslušné 
iniciativy, a uspořádá k předmětu uvedené 
iniciativy veřejné slyšení, a to případně 
společně s dalšími orgány či institucemi 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab. zváží uspořádání veřejného slyšení 
k předmětu uvedené iniciativy, přičemž 
Evropský parlament může být 
prostřednictvím příslušného výboru 
vyzván k účasti na něm;

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla být zmocněna k uspořádání veřejného slyšení podle vlastního uvážení s cílem 
zlepšit komunikaci s občany a posílit důvěryhodnost tohoto nástroje. Petiční výbor 
Parlamentu by se měl těchto slyšení běžně účastnit.
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Pozměňovací návrh 182
Morten Messerschmidt

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b. posoudí ji a do čtyř měsíců vydá sdělení 
obsahující závěry o této iniciativě, 
opatření, která případně hodlá 
podniknout, a jejich odůvodnění.

b. posoudí ji a do jednoho roku předloží 
návrh právního aktu nebo tento návrh 
zahrne do svého pracovního programu na 
příští rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b. posoudí ji a do čtyř měsíců vydá sdělení 
obsahující závěry o této iniciativě, 
opatření, která případně hodlá podniknout, 
a jejich odůvodnění.

b. posoudí ji a do tří měsíců vydá veřejné 
sdělení obsahující konečné právní 
a praktické závěry o této iniciativě, 
opatření, která hodlá podniknout, nebo 
rozhodnutí neučinit žádné opatření, a 
jejich odůvodnění, aby občané mohli 
rychle a snadno získat příslušné 
informace.

Or. de

Pozměňovací návrh 184
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b. posoudí ji a do čtyř měsíců vydá sdělení 
obsahující závěry o této iniciativě, 
opatření, která případně hodlá podniknout, 

b. do tří měsíců vydá sdělení obsahující 
právní a politické závěry o této iniciativě, 
opatření, která případně hodlá podniknout, 
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a jejich odůvodnění. a odůvodnění, proč tak hodlá či nehodlá 
učinit.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
David Martin

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b. posoudí ji a do čtyř měsíců vydá sdělení 
obsahující závěry o této iniciativě, 
opatření, která případně hodlá podniknout, 
a jejich odůvodnění.

b. posoudí ji a do tří měsíců vydá sdělení 
obsahující konečné právní a politické
závěry o této iniciativě, opatření, která 
případně hodlá podniknout, a odůvodnění, 
proč tak hodlá či nehodlá učinit.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b. posoudí ji a do čtyř měsíců vydá sdělení 
obsahující závěry o této iniciativě, 
opatření, která případně hodlá podniknout, 
a jejich odůvodnění.

b. do tří měsíců vydá sdělení obsahující 
právní a politické závěry o této iniciativě, 
opatření, která případně hodlá podniknout, 
a odůvodnění, proč tak hodlá či nehodlá 
učinit.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b. posoudí ji a do čtyř měsíců vydá sdělení 
obsahující závěry o této iniciativě, 
opatření, která případně hodlá podniknout, 
a jejich odůvodnění.

b. posoudí ji a do tří měsíců vydá sdělení 
obsahující závěry o této iniciativě, 
opatření, která případně hodlá podniknout, 
a jejich odůvodnění.

Or. de

Pozměňovací návrh 188
Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba. pokud je občanská iniciativa 
podepsaná více než jedním milionem 
občanů Unie úspěšná, předloží návrh na 
právní akt Unie v souladu s předmětem 
občanské iniciativy.

Or. de

Pozměňovací návrh 189
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba. do jednoho roku předloží legislativní 
návrh nebo návrh zahrne do svého 
pracovního programu na příští rok. 
Pokud Komise takový návrh nepředloží, 
podá organizátorům a rovněž 
Evropskému parlamentu podrobné 
vysvětlení.

Or. en
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Odůvodnění

S ohledem na kroky, které Komise podnikne v návaznosti na občanskou iniciativu, je 
obezřetné uplatnit stejný postup, jaký je použit v rámcové dohodě v souvislosti s iniciativou 
Parlamentu podle článku 225 SFEU.

Pozměňovací návrh 190
Roberto Gualtieri

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud to okolnosti dovolí, Evropský 
parlament uspořádá během prvního 
měsíce od předložení iniciativy Komisi 
veřejné slyšení, během něhož mají 
organizátoři příležitost vysvětlit podrobně 
témata, kterých se iniciativa týká. Za tímto 
účelem Komise spolupracuje s Evropským 
parlamentem a zajistí vhodné zastoupení 
během slyšení.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
David Martin

Návrh nařízení
Čl. 11. – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud to okolnosti dovolí, Evropský 
parlament uspořádá během prvního 
měsíce od předložení iniciativy Komisi 
veřejné slyšení, během něhož mají 
organizátoři příležitost vysvětlit podrobně 
témata, kterých se iniciativa týká. Za tímto 
účelem Komise spolupracuje s Evropským 
parlamentem a zajistí vhodné zastoupení 
během slyšení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Lhůta pro předložení návrhu Komisi

V případech, kdy se v rámci postupu 
posouzení podle článku 11 Komise 
rozhodne předložit legislativní návrh, 
učiní tak s výjimkou řádně odůvodněných 
případů do dvanácti měsíců.

Or. pt

Odůvodnění

Komisi je pro předložení návrhu stanovena lhůta o délce dvanácti měsíců, což orgánům EU 
propůjčí větší důvěryhodnost a jasně tak dokáže, že tento mechanismus považují za účinný 
prostředek zapojení občanů do evropských projektů. V případě, že Komise nedodrží danou 
lhůtu, poskytne v této věci náležité odůvodnění.

Pozměňovací návrh 193
Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organizátor zničí všechna prohlášení o 
podpoře dané občanské iniciativy, která 
obdržel, a veškeré jejich kopie do jednoho 
měsíce po předložení této iniciativy Komisi
podle článku 10, nebo do 18 měsíců po dni 
registrace navrhované občanské iniciativy, 
podle toho, k čemu dojde dříve. 

Organizační výbor zničí všechna 
prohlášení o podpoře dané občanské 
iniciativy, která obdržel, a veškeré jejich 
kopie do dvou měsíců po zveřejnění 
sdělení Evropské komise podle článku 10, 
nebo do 18 měsíců po dni registrace 
navrhované občanské iniciativy, podle 
toho, k čemu dojde dříve.

Or. de
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Pozměňovací návrh 194
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout změny příloh 
tohoto nařízení prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
16, 17 a 18.

Komise může přijmout změny příloh 
tohoto nařízení prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s články 
16, 17 a 18 vyjma případů, kdy by taková 
změna představovala doplnění dalších 
osobních údajů o podepsaných osobách.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout změny příloh 
tohoto nařízení prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
16, 17 a 18.

Komise může přijmout změny příloh 
tohoto nařízení prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
16, 17 a 18, s výjimkou přílohy I, II a III.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout změny příloh 
tohoto nařízení prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
16, 17 a 18.

Komise může přijmout prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s články 16, 17 a 18:

– technické specifikace pro elektronické 
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systémy sběru podle čl. 6 odst. 5;
– změny příloh tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci ve všech oblastech 
uvedených v tomto pozměňovacím návrhu. Proto je také třeba změnit nadpis článku. 
Ustanovení, která vymezují minimální úroveň podpory a financování, o jejichž přebytku je 
nutné informovat, by neměla být určena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, 
vzhledem k tomu, že by neměla být stanovena žádná minimální hranice finanční podpory.

Pozměňovací návrh 197
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost 
předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o jeho provádění.

Tři roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a poté každé tři roky předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o jeho provádění se zvláštním 
důrazem na elektronické systémy sběru 
a na uplatňování požadavků na 
transparentnost týkajících se podpory 
a financování iniciativ. K této zprávě 
Komise případně přiloží legislativní návrh 
pozměňující toto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Carlo Casini, Adrian Severin, Potito Salatto

Návrh nařízení
Čl. 22. – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se po uplynutí dvanácti měsíců od 
svého vstupu v platnost.
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Or. it

Pozměňovací návrh 199
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální počet podepsaných osob na 
členský stát

Minimální počet podepsaných osob na 
členský stát (počet poslanců EP x 100)

Rakousko 14250 Rakousko 1900
Belgie 16500 Belgie 2200
Bulharsko 13500 Bulharsko 1800
Kypr 4500 Kypr 600
Česká republika 16500 Česká republika 2200
Dánsko 9750 Dánsko 1300
Estonsko 4500 Estonsko 600
Finsko 9750 Finsko 1300
Francie 55500 Francie 7400
Německo 72000 Německo 9600
Řecko 16500 Řecko 2200
Maďarsko 16500 Maďarsko 2200
Irsko 9000 Irsko 1200
Itálie 54750 Itálie 7300
Lotyšsko 6750 Lotyšsko 900
Litva 9000 Litva 1200
Lucembursko 4500 Lucembursko 600
Malta 4500 Malta 600
Nizozemsko 19500 Nizozemsko 2600
Polsko 38250 Polsko 5100
Portugalsko 16500 Portugalsko 2200
Rumunsko 24750 Rumunsko 3300
Slovensko 9750 Slovensko 1300
Slovinsko 6000 Slovinsko 800
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Španělsko 40500 Španělsko 5400
Švédsko 15000 Švédsko 2000
Spojené království 54750 Spojené království 7300

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Martin Ehrenhauser

Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální počet podepsaných osob na 
členský stát

Minimální počet podepsaných osob na 
členský stát

Rakousko 14250 Rakousko 7470
Belgie 16500 Belgie 9630
Bulharsko 13500 Bulharsko 6840
Kypr 4500 Kypr 702
Česká republika 16500 Česká republika 9450

Dánsko 9750 Dánsko 4860
Estonsko 4500 Estonsko 1170
Finsko 9750 Finsko 4770
Francie 55500 Francie 55500
Německo 72000 Německo 72000
Řecko 16500 Řecko 9990
Maďarsko 16500 Maďarsko 9000
Irsko 9000 Irsko 3870
Itálie 54750 Itálie 54750
Lotyšsko 6750 Lotyšsko 1980
Litva 9000 Litva 2970
Lucembursko 4500 Lucembursko 1000
Malta 4500 Malta 1000
Nizozemsko 19500 Nizozemsko 9540
Polsko 38250 Polsko 34290
Portugalsko 16500 Portugalsko 9540
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Rumunsko 24750 Rumunsko 19350
Slovensko 9750 Slovensko 4950
Slovinsko 6000 Slovinsko 1800
Španělsko 40500 Španělsko 40500
Švédsko 15000 Švédsko 8280
Spojené království 54750 Spojené království 54750

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud po zadání do registru dojde ke 
změně podrobností týkajících se zdrojů 
financování a podpory nebo jiných údajů, 
organizátor o této skutečnosti včas 
informuje Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Příloha III –políčko 2 – bod 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Všechny zdroje podpory a financování 
obdržené v souvislosti s navrženou 
občanskou iniciativou:

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Návrh nařízení
Příloha III – políčko 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jméno podepsané osoby: 1. Jméno podepsané osoby:
Křestní jméno*:…Příjmení*: Křestní jméno*:…Příjmení*:

2. Adresa: 2. Adresa:
Ulice: Ulice:

PSČ:               Město*: PSČ:               Město*:
Země*:

3. E-mailová adresa: 3. E-mailová adresa:[1]
4. Datum a místo narození*:
Datum narození:      Místo a země:
5. Státní příslušnost*:
6. Osobní identifikační číslo*:
Typ identifikačního čísla / dokladu 
totožnosti*:
Občanský průkaz:     Cestovní pas:     
Sociální zabezpečení:
Členský stát, který vydal identifikační 
číslo / doklad totožnosti*:
7. Tímto prohlašuji, že informace uvedené 
v tomto formuláři jsou správné a že jsem 
tuto navrhovanou občanskou iniciativu 
podpořil/a pouze jednou*.
Datum a podpis podepsané osoby*♦: ...... Datum podpisu

podpis podepsané osoby* ♦:[2] ………..

[1] E-mailová adresa elektronicky 
podepsaných osob
[2] Podpis se nevyžaduje u elektronicky 
podepsaných osob

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 6 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Všechny zdroje financování a podpory 
obdržené v souvislosti s iniciativou, včetně 
výše finanční podpory v době předložení.

Or. de


