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EOI (evropská občanská iniciativa) dá evropskému demokratickému systému nový rozměr, 
neboť poskytne 1 milionu občanů právo vyzvat Evropskou komisi, aby v oblasti, v níž jí byly 
svěřeny pravomoci, předložila legislativní návrhy.
Tento nástroj přímé demokracie si klade za cíl dát občanům stejné právo podnětu jako mají 
Rada ministrů a EP. 
Navzdory tomu však jediným orgánem, který má právo legislativního podnětu, zůstává
i nadále Komise. Úspěšné EOI sice Komisi vybídnou k předložení návrhu, rozhodnutí o tom, 
zda tak učiní, však zůstává pouze na ní. 

Dalším cílem EOI je podpořit diskusi na evropské úrovni, „propojit“ evropské orgány
a občany při přijímání legislativy, která bude odpovídat potřebám a očekávání občanů a bude 
spadat do oblasti působnosti Unie a pravomocí Komise.
Protože EOI bude novým a významným právem, neměli bychom zanedbat povinnosti
a nezbytnou zodpovědnost, které představuje pro organizátory. 
Tento pracovní dokument si klade za cíl formulovat v této fázi názory zpravodajů a předložit 
určité návrhy, které by umožnily zahájit diskusi a nalézt nejvhodnější řešení, která by zajistila 
úspěch EOI a zamezila frustraci a zklamání, přičemž by současně z EOI učinila „uživatelsky 
přívětivý“ a dostupný nástroj. Dokument nastíní hlavní rysy jednotlivých fází postupu, 
přičemž bude postupovat krok za krokem. 

I. Předběžné kroky, které musí organizátoři učinit
1. Organizovat nebo podporovat určité EOI by měli pouze občané EU, kteří mají právo volit
v evropských volbách.
2. Bylo by logické, aby organizátory byly výhradně fyzické osoby, čímž by se zachoval smysl 
tohoto postupu, který by tak zůstal nástrojem občanů. Právní osoby by nicméně měly právo 
finančně, logisticky apod. podporovat organizátory, pokud by povaha jejich podpory
a prostředky, jež na ni vynaložily, byly jednoznačné, veřejné a transparentní.
3. Aby byl tento postup již od počátku co „nejevropštější“ a byla podpořena širší diskuse, měli 
by se organizátoři sdružit ve „výboru občanů“, který by se skládal z alespoň sedmi osob 
pocházejících nejméně z jedné čtvrtiny členských států. Eliminovala by se tak témata, která 
nejsou celoevropského charakteru, a usnadnilo by se následné sbírání podpisů, neboť by tak 
daná iniciativa měla svého zástupce ve čtvrtině členských států. To, co se na první pohled jeví 
jako omezení, by tak ve skutečnosti zjednodušilo zbytek postupu.
4. Organizátoři by odpovídali za přeložení EOI do ostatních úředních jazyků EU, pokud by si 
tak přáli učinit, přičemž Komise by tyto překlady mohla na požádání zkontrolovat.
5. Kromě výše uvedeného je možné prozkoumat další možnosti a zpravodajové by uvítali 
připomínky a návrhy k následujícím otázkám: 
5.1. Bylo by smysluplné požadovat po organizátorech, aby měli podporu některých přímo 
zvolených osob, které by iniciativu podporovaly? Pokud by tomu tak bylo, kolik takových 
osob by mělo iniciativu podporovat? Měly by také pocházet z nejméně jedné čtvrtiny 
členských států, nebo by taková povinnost vnesla do celého postupu příliš vysokou míru 
zastupitelské demokracie? 

5.2. Měli bychom po organizátorech požadovat, aby poskytli zálohu, která by jim byla 
samozřejmě vrácena, pokud by byla daná EOI úspěšná?
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II. Registrace EOI
6. Organizátoři by měli jmenovat zástupce, který by byl v průběhu celého postupu kontaktní 
osobou pro evropské orgány.
7. Je v zájmu organizátorů i občanů, aby byly zahajovány jen iniciativy, které mají reálnou 
šanci na úspěch, neboť se tak zamezí plýtvání časem a zdroji na iniciativy, které nebudou 
považovány za přípustné. Organizátoři by měli od počátku uvést právní základ, z nějž 
vycházejí. Taková povinnost by také vedla k prohloubení diskuse o dané otázce, protože by se 
organizátoři museli zamyslet nad tím, co je v kompetenci EU, a tím, co není. Pokud by se 
tento právní základ ukázal nesprávným a bylo by možné zvolit vhodnější právní základ, mohl 
by orgán pověřený ověřováním přípustnosti EOI tento základ upravit tak, aby mohla být daná 
EOI zaregistrována a postup mohl pokračovat. Tento přístup by tak nebyl významnou 
překážkou pro hodnotné iniciativy, současně by však zamezoval zahajování iniciativ, které 
nemají s pravomocemi EU nic společného.
8. Organizátorům by měla být uložena povinnost poskytovat v průběhu celého postupu 
podrobné údaje o veškeré podpoře jakéhokoli druhu, kterou obdrží od fyzických nebo 
právnických osob, což by občany informovalo o tom, kdo se skrývá za iniciativou, kterou 
hodlají podpořit. Transparentnost bude pro zajištění úspěchu EOI klíčová.

III. Kontrola přípustnosti
9. Bylo by možná vhodné, aby k první kontrole přípustnosti – vycházející z právních kritérií –
došlo poté, co iniciativa získá prvních 5000 podpisů. Toto symbolické číslo potvrzuje 
existenci skutečné podpory veřejnosti a současně zamezuje přetížení Komise, přičemž celý 
proces není pro organizátory příliš nákladný. Jedná se však pouze o návrh a lze si představit, 
že by ke kontrole přípustnosti mohlo dojít ihned po registraci. Zpravodajové nicméně
v žádném případě nepodporují myšlenku, že by k této kontrole mělo dojít po shromáždění 
100 000 nebo 300 000 podpisů, neboť to by u organizátorů legitimně vedlo ke značné 
frustraci. 

10. Aby byla Komise chráněna před obviněními z politicky, a nikoli právně motivovaného 
rozhodování o přípustnosti, což by podkopávalo její důvěryhodnost a vrhalo stín pochybnosti 
na celý postup, bylo by možná vhodné, aby nebyla jediným orgánem, který toto rozhodnutí 
přijímá. Komise by tak nebyla současně žalobcem a soudcem a nebyla by ani přetížena.

11. Lépe by se mohlo osvědčit jmenování ad hoc „expertního výboru“, který by zahrnoval 
odborníky, výzkumníky a/nebo právníky, což by zaručovalo, že bude co nejnestrannější. 
Devět z členů výborů by bylo jmenováno třemi orgány, tj. tři Komisí, tři Radou a tři EP, 
neboť tyto orgány budou v konečné fázi muset souhlasit s jakýmkoli legislativním návrhem
a veškeré přijaté předpisy budou posléze provádět členské státy. Ve výboru by byl dále 
zástupce Komise – komisař pověřený institucionálními otázkami nebo jeho zástupce –
případně též zástupce rotujícího předsednictví Rady a poslanec EP – celkově tedy deset až 
dvanáct osob. Zástupce Komise by tomuto výboru mohl předsedat.

12. Rozhodnutí výboru by se zakládala na těchto kritériích:
– právní základ; 

– dodržování hodnot EU (konkrétně článku 2 SFEU a Listiny základních práv);
– předběžná kontrola subsidiarity (k další, důslednější kontrole by se přistoupilo poté, co by 
byl shromážděn milion podpisů).
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Nevhodné EOI by byly pochopitelně zamítnuty; nicméně je třeba zdokonalit znění návrhu 
Komise.

13. Byl by tak komplexně řešen celkový rámec EOI, aniž by to však znamenalo, že se jedná
o konečný souhlas s danou iniciativou a že každá EOI, která shromáždí milion podpisů 
povede k předložení legislativního návrhu ze strany Komise. Organizátorům by byl tento 
postup vysvětlen.

14. V další etapě si lze představit dva možné scénáře.
14.1. Bude-li EOI prohlášena za přípustnou, bude oficiálně zaregistrována a zveřejněna na 
zvláštní webové stránce, kterou založí Komise.
14.2. Bude-li EOI nepřípustná, organizátoři budou mít právo podat proti tomuto rozhodnutí 
stížnost ke Komisi, která bude oprávněna rozhodnutí výboru ad hoc potvrdit, nebo zrušit. 
Pokud jej Komise potvrdí, budou mít organizátoři v souladu se Smlouvami právo odvolat se 
proti tomuto rozhodnutí k Soudnímu dvoru.

IV. Sběr podpisů
15. Shromažďování podpisů může probíhat jak v písemné, tak v on-line podobě, přičemž 
konkrétní podmínky by měly být upraveny členskými státy. 

16. Pokud se jedná o osobní údaje, které budou po signatářích požadovány, je třeba nalézt 
uspokojivou rovnováhu mezi naprosto nezbytnými náležitostmi umožňujícími ověřit totožnost
a požadavky, které by občany odrazovaly od podepisování takových iniciativ. Je navíc třeba 
věnovat velkou pozornost otázkám ochrany osobních údajů.

17. Pokud jde o otázku pobytu oproti státní příslušnosti signatářů, zpravodajové by uvítali, 
kdyby jim členské státy poskytly více informací o tom, co je pro ně akceptovatelné, což by 
umožnilo upřesnit znění návrhu Komise.
18. Sběr podpisů on-line by mohl probíhat prostřednictvím specifických webových stránek 
vytvořených organizátory, které by certifikovaly a monitorovaly příslušné orgány členských 
států, v nichž by byly stránky provozovány. Obecně dostupný software vytvořený Komisí
k tomuto účelu by byl vítán. Tento software by byl následně k dispozici organizátorům, kteří 
by sami rozhodli, zda jej chtějí využít.

19. Období pro sběr podpisů by mělo trvat 12 měsíců, neboť se sice nejedná o snadný ani 
rychlý postup, avšak delší období by oslabilo původní impuls. Bude-li celý postup trvat příliš 
dlouho, občané ztratí zájem a po určité době již EOI nebude relevantní.

V. Jakmile byl shromážděn milion podpisů
20. Ověřování podpisů by měly provádět členské státy, a to vždy do tří měsíců. Jako 
nejúčinnější metoda tohoto ověřování se jeví náhodné kontroly.

21. Komise poté zahájí dvoufázový postup, který bude zahrnovat:
– slyšení s organizátory;

– rozhodnutí o právních aspektech EOI (do dvou měsíců);
– a politické rozhodnutí o případných následných opatřeních vyplývajících z EOI. Její závěry 
by měly být zaslány organizátorům a vysvětleny ve sdělení určeném Radě a EP, které se 
zveřejní v Úředním věstníku EU a na specifické webové stránce EOI. Toto rozhodnutí by 
mělo být přijato také do dvou měsíců.
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22. Existují návrhy, aby EP automaticky přijímal usnesení o každé EOI, které získá milion 
podpisů.

VI. Konečné rozhodnutí a různé způsoby, jak navázat na EOI
23. Tento krok je zásadní, neboť zde tkví hlavní rozdíl mezi peticemi a EOI. Nebude-li tato 
fáze dostatečně jednoznačná, budou občané méně nakloněni využívání celého mechanismu.

VI. I. Pokud se Komise rozhodne předložit návrh
24. Komise by měla návrh vypracovat v určité lhůtě, která by mohla být buď stejná pro 
všechny EOI, nebo by se mohla lišit případ od případu.

VI. II. Pokud se Komise rozhodne návrh nepředkládat
25. Aby se zabránilo zklamání a zajistilo se, že mají občané pocit, že byli vyslyšeni, je 
důležité, aby nařízení upravovalo postupy v případě neúspěchu EOI. Existuje zde několik 
možných řešení.

25.1. Zaprvé, Komise může i v této situaci předložit návrh vycházející z EOI, která sice 
nezískala dostatečnou podporu, ale upozornila na skutečný problém.

25.2. Rada a EP by také mohly vycházet z neúspěšné EOI a jednat na základě svých práv na 
předkládání podnětů. EP by konkrétně mohl uspořádat slyšení organizátorů (na základě 
žádosti některého výboru nebo politické skupiny) a přijmout usnesení.
25.3. Pokud by byla splněna kritéria stanovená v jednacím řádu EP, mohli by organizátoři 
proměnit svou EOI v petici určenou EP.
25.4. Proti rozhodnutí Komise by bylo možné se odvolat k Soudnímu dvoru.

VII. Jiná ustanovení
26. Je třeba upřesnit, že by nemělo být možné navrhnout EOI požadující zrušení nedávno 
přijatého právního předpisu.
27. Pokud se jedná o úlohu EP, uvítali by zpravodajové jakékoli návrhy ohledně toho, co je 
vhodné nebo možné v této věci učinit a zda je skutečně třeba tuto úlohu formálně definovat. 
28. Vnitrostátní parlamenty pravděpodobně nebudou mít formální úlohu, ale mohly by mít 
možnost podpořit a propagovat jakoukoli EOI dle svého uvážení.
29. Také je třeba dále promyslet úlohu, kterou by mohly hrát Evropský hospodářský a sociální 
výbor a Výbor regionů.
30. Jak tomu je u všech ostatních evropských postupů, budou mít i zde organizátoři možnost 
obrátit se v případě nesprávného úředního postupu na ochránce práv.
31. Příslušné úkoly Soudního dvora a ochránce práv by mohly být upraveny v bodech 
odůvodnění, neboť i když by se nijak nelišily od jejich úlohy v ostatních postupech, zmínka
o nich by usnadnila pochopení nařízení a učinila jej uživatelsky přívětivějším.

32. Aby pak byl celý postup EOI pro uživatele co nejpříznivější, zpravodajové jsou 
přesvědčeni, že by měl být vypracován „Návod pro uživatele EOI“.

33. Také je třeba dále projednat časový harmonogram pro vstup tohoto nařízení v platnost, 
protože některé členské státy musí učinit praktické a právní kroky, které jim umožní 
zvládnout průběh EOI. Bylo by vhodnější vyčkat, až budou plně připraveny, a nezahajovat 
postup uspěchaně. Některé členské státy nicméně již v této fázi zahájily přípravy na 
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uplatňování tohoto nařízení.
34. Protože se jedná o nový nástroj na úrovni celého světadílu, bude nesporně třeba začlenit 
do předpisu také ustanovení o přezkumu. Tento přezkum by mohl být proveden buď poté, co 
se určitý počet EOI setkal s úspěchem, nebo po pěti letech, v závislosti na tom, které kritérium 
bude naplněno dříve.
35. Pokud jde o samotný legislativní postup, zpravodajové by si společně se zpravodaji 
výboru PETI přáli uspořádat počáteční jednání s Radou na začátku postupu, tak aby bylo 
možné dosáhnout společného postoje co nejdříve, uzavřít postup v prvním čtení, a naplnit tak 
očekávání evropských občanů.


