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Európska iniciatíva občanov (EIO) dodá európskemu demokratickému systému nový rozmer 
tým, že udelí miliónom občanov právo požiadať Európsku komisiu o predloženie 
legislatívnych návrhov spadajúcich do jej právomocí.
Tento nástroj priamej demokracie je zameraný na to, aby sa občanom udelili rovnaké 
iniciatívne práva ako už má Rady ministrov a EP. 
Komisia tým však nepríde o svoje výhradnú právomoc legislatívnej iniciatívy: úspešnou EIO 
sa Komisia vyzve na predloženie návrhu, ale rozhodnutie o tom ostane vo výlučnej právomoci 
Komisie. 

Ďalším cieľom EIO je posilniť diskusiu európsku diskusiu o prepojení európskych inštitúcií 
a občanov, s cieľom prispôsobiť právne predpisy potrebám a očakávaniam ľudí v rámci 
zodpovednosti Únie a právomocí Komisie.
Keďže EIO bude novým a významným právom, nemali by sme zanedbať povinnosti 
a nevyhnutnosť zodpovednosti, ktoré organizátorom z nej vyplývajú. 
Zámerom tohto pracovného dokumentu je načrtnúť názory spravodajcov v tomto štádiu 
a preložiť niektoré návrhy na začatie diskusie, s cieľom nájsť najvhodnejšie riešenia, aby EIO 
bola úspešná, aby sa zabránilo frustrácii a sklamaniu a aby iniciatíva bola užívateľsky 
prístupná. Postupným spôsobom sa v ňom rozpracujú hlavné charakteristiky nasledujúcich 
štádií postupu. 

I. Prípravné kroky zo strany organizátorov:
1. Po prvé, organizovať a/alebo podporovať EIO by mali iba občania EÚ, ktorí sú oprávnení 
voliť v európskych voľbách.
2. Bolo by zmysluplné, aby organizátori boli fyzické osoby, aby sa zabezpečila podstata 
postupu, t. j., aby zostal nástrojom občanov. Právnické osoby by však mali právo podporovať 
organizátorov finančne, logisticky atď., pokiaľ by povaha a náklady ich podpory boli 
prehľadné, zverejnené a transparentné.
3. V záujme zaručenia čo najeurópskejšej povahy postupu už od jeho začiatku a s cieľom 
posilniť širšiu diskusiu by sa organizátori mali združiť do „občianskeho výboru“ 
pozostávajúceho najmenej zo siedmych osôb pochádzajúcich aspoň zo štvrtiny členských 
štátov. Týmto spôsobom vyjdú najavo celoeurópske problémy a uľahčí sa tým následný 
proces zberu podpisov, pretože už bude existovať zástupca vo štvrtine členských štátov. 
A tak, hoci to na prvý pohľad vyzerá ako obmedzenie, uľahčilo by to v skutočnosti zvyšnú 
časť postupu.

4. Organizátori by boli zodpovední za preklady EIO do zvolených ostatných úradných 
jazykov EÚ, ale Komisia by mohla na požiadanie tieto preklady overiť.

5. Okrem toho by sa mohli preskúmať iné možnosti a spravodajcovia by privítali pripomienky 
a návrhy ohľadom týchto otázok: 

5.1. Malo by zmysel požiadať organizátorov, aby mali podporu niekoľkých priamo zvolených 
osôb, ktoré by podporovali iniciatívu? Ak áno, koľko z nich by ju malo podporovať a mali by 
tiež pochádzať aspoň zo štvrtiny členských štátov alebo by to do postupu vnieslo nevítanú 
dávku zastupiteľskej demokracie? 

5.2. Mali by sme požiadať organizátorov, aby poskytli zálohu, ktorá by sa im samozrejme 
vrátila, ak by sa EIO preukázala ako úspešná?
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II. Registrácia EIO:
6. Najprv organizátori určia zástupcu, ktorý bude kontaktnou osobou pre európske inštitúcie 
počas celého postupu.
7. Je v záujme organizátorov a občanov, aby sa začínali iniciatívy, ktoré majú reálnu šancu na 
úspech, aby sa zamedzilo márneniu času a zdrojov na iniciatívy, ktoré nebudú prijateľné. 
Organizátori by mali na začiatku určiť, z akého právneho základu budú vychádzať. Posilnila 
by sa tým aj diskusia, pretože organizátori budú musieť vychádzať z toho, čo EÚ môže urobiť 
a čo nie. Ak by tieto právne základy boli nesprávne a ak by existoval primeranejší právny 
základ, orgán zodpovedný za overenie prijateľnosti EIO by ho mohol upraviť, aby sa EIO 
mohla zaregistrovať a aby sa mohlo pokračovať v postupe. Výsledkom je, že by to nebola 
výrazná prekážka hodnotných iniciatív, ale zabránilo by sa predkladaniu iniciatív, ktoré by 
nemali nič spoločné s právomocami EÚ.

8. Organizátori by mali mať povinnosť poskytovať podrobné informácie počas celého postupu 
o každom druhu podpory, ktorý získajú od fyzických a/alebo právnických osôb, aby občania 
vedeli, kto stojí za iniciatívami, ktoré sa rozhodnú podporiť. Transparentnosť bude kľúčom 
k úspechu EIO.

III. Overenie prijateľnosti:
9. Bolo by zmysluplné, aby sa prvé overenie prijateľnosti, založené na zákonných kritériách, 
uskutočnilo po zozbieraní 5000 podpisov. Týmto symbolickým číslom sa zaručí zastúpenie 
skutočnej verejnej podpory a medzitým sa zabráni prílišnému zaťažovaniu Komisie bez toho, 
aby organizátori venovali postupu príliš veľa zdrojov. Je to však iba návrh a overenie 
prijateľnosti by sa mohlo vykonať hneď po registrácii. V každom prípade spravodajcovia 
nepodporujú myšlienku, aby sa toto overenie uskutočnilo po zozbieraní 100 000 alebo 
300 000 podpisov, pretože by to organizátorov právom veľmi frustrovalo. 

10. S cieľom chrániť Komisiu pred obvineniami z rozhodnutia o prijateľnosti EIO na základe 
politických a nie zákonných pohnútok, čo by narušilo jej hodnovernosť a spochybnilo celý 
postup, by mohlo byť vhodné, aby nebola jediným orgánom, ktorý prvotne prijíma toto 
rozhodnutie. Zabránilo by sa tým tomu, aby bola Komisia sudcom i porotou, a rovnako by sa 
zabránilo jej preťaženiu.
11. Mohlo by byť vhodnejšie vymenovať „výbor starších“, ktorý by pozostával z odborníkov, 
vedcov a/alebo právnikov, aby bol čo najnestrannejší. Deviati z nich by boli vymenúvaní 
troma inštitúciami: traja Komisiou, traja Radou a traja EP, pretože tieto inštitúcie napokon 
budú musieť schváliť akýkoľvek legislatívny návrh a členské štáty budú musieť neskôr 
akékoľvek budúce právne predpisy uplatňovať. Ďalším členom by bol zástupca Komisie –
komisár zodpovedný za inštitucionálne otázky alebo jeho zástupca – a prípadne zástupca 
rotujúceho predsedníctva Rady a jeden poslanec EP, t. j. desať alebo dvanásť osôb. 
Predsedom tohto výboru by mohol byť zástupca Komisie.
12. Jeho rozhodnutia by sa mali zakladať na týchto kritériách:

– právny základ; 
– dodržiavanie hodnôt EÚ (najmä článku 2 ZFEÚ a Charty základných slobôd);

– predbežné overenie subsidiarity (dôkladnejšie overenie by sa uskutočnilo po zozbieraní 
milióna podpisov).

Zjavne nevhodné EIO by mohli byť zamietnuté, ale znenie návrhu Komisie treba vylepšiť.
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13. Tak by sa riešil celý rámec EIO, ale v žiadnom prípade by to neznamenalo, že je to 
definitívne schválenie a že každá EIO, na ktorú sa zozbiera milión podpisov, vyústi do 
legislatívneho návrhu Komisie. Organizátorom by sa to malo vysvetliť.
14. Potom sú možné dva rôzne scenáre:

14.1. EIO sa vyhlási za prijateľnú: oficiálne sa registruje a zverejní na osobitnej internetovej 
stránke, ktorú zriadi Komisia.

14.2. EIO sa vyhlási za neprijateľnú: organizátori sa môžu odvolať voči rozhodnutiu Komisie, 
ktorá bude mať právo buď potvrdiť alebo anulovať predmetné rozhodnutie výboru. Ak toto 
rozhodnutie Komisia potvrdí, organizátori budú mať právo postúpiť toto rozhodnutie ESD 
tak, ako sa ustanovuje v zmluvách.

IV. Zber podpisov:
15. Tento zber by sa mal uskutočňovať tak v písomnej, ako aj v elektronickej podobe, 
a praktické podrobnosti by sa mali prenechať na rozhodnutie členských štátov. 
16. Čo sa týka osobných údajov, ktoré sa od signatárov budú požadovať, treba nájsť 
uspokojivú rovnováhu medzi tým, čo je bezpodmienečne nevyhnutné na overenie, a tým, čo 
by mohlo odradiť ľudí od podpísania iniciatív. Okrem toho sa bude musieť veľká pozornosť 
venovať otázkam ochrany údajov.
17. Čo sa týka otázky bydliska, resp. národnosti signatárov, spravodajcovia by ocenili, keby 
členské štáty poskytli viac informácií o tom, čo sú ochotné akceptovať, aby sa mohlo stanoviť 
jasnejšie znenie ako v návrhu Komisie.

18. Elektronický zber podpisov by sa mohol vykonávať prostredníctvom osobitných 
internetových stránok, ktoré navrhnú organizátori a ktoré budú musieť byť certifikované 
a monitorované príslušnými úradmi členských štátov, v ktorých budú prevádzkované. 
Komisia by mohla vyvinúť spoločne dostupný softvér. Bol by k dispozícii organizátorom, 
ktorí ho môžu, ale nemusia využiť.
19. Dvanásťmesačné obdobie by bolo vhodné, pretože na jednej strane zber podpisov nebude 
ľahký ani rýchly, a na strane druhej, dlhšie obdobie by mohlo ohroziť „hybnú silu“. Občania 
určite stratia záujem, ak postup bude trvať príliš dlho a EIO by už nebola relevantná.

V. Ak sa zozbiera milión podpisov
20. Overenie podpisov by sa malo prenechať členských štátom v lehote 3 mesiacov. Na 
riešenie tejto otázky sa zdajú byť najúčinnejším spôsobom náhodné kontroly.
21. Komisia následne začne dvojfázový postup, ktorý bude zahŕňať vypočutie organizátorov:

– rozhodnutie o zákonných hľadiskách EIO do dvoch mesiacov;
– politické rozhodnutie o nadväzných opatreniach k EIO. Závery Komisie by sa mali zaslať 
organizátorom a vysvetliť v oznámení Rade a EP a zároveň zverejniť v Úradnom vestníku EÚ 
a na osobitnej stránke EIO. Toto by sa malo uskutočniť tiež do dvoch mesiacov.

22. Niektorí navrhujú, aby EP automaticky prijímal uznesenie o každej EIO, na ktorú sa 
zozbiera milión podpisov.

VI. Záverečné rozhodnutie a rôzne spôsoby nadväznosti na EIO:
23. Tento krok má kľúčový význam, pretože v ňom spočíva rozdiel medzi petíciami a EIO. 
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Ak tento krok nebude dostatočne jasný, európski občania budú menej motivovaní tento 
mechanizmus využívať.

VI.I. Ak sa Komisia rozhodne predložiť návrh:
24. Mala by predložiť návrh v rámci určitého termínu, ktorý by mohol byť rovnaký pre všetky 
EIO alebo by sa o ňom mohlo rozhodovať od prípadu k prípadu.

VI.II. Ak sa Komisia rozhodne nepredložiť návrh:
25. Aby sa predišlo sklamaniu a zaručilo, že občania budú mať pocit, že sa zohľadňuje ich 
názor, je dôležité, aby sa v nariadení načrtli náhradné postupy. Sú rôzne možnosti:

25.1. Po prvé, Komisia by sa stále mohla rozhodnúť predložiť návrh na základe EIO, ktorá 
nezískala dostatočnú podporu, ale rieši odôvodnený problém.

25.2. Rada a EP by tiež mohli prevziať neúspešnú EIO v súlade so svojimi iniciatívnymi 
právami. EP by mohol predovšetkým usporiadať vypočutia organizátorov (na žiadosť svojich 
výborov alebo politických skupín) a prijať uznesenie.
25.3. Ak sú splnené kritériá (stanovené v rokovacom poriadku EP) organizátori by mohli 
pretransformovať EIO na petíciu EP.
25.4. Rozhodnutie Komisie bude predmetom odvolania na ESD.

VII. Iné ustanovenia:
26. Mohlo by byť zmysluplné určiť, že by nemalo byť možné začať EIO, ktorá žiada o 
zrušenie nedávno prijatého právneho predpisu.
27. Pokiaľ ide o úlohu EP, spravodajcovia sú otvorení akýmkoľvek návrhom o tom, čo by EP 
mal/mohol robiť, a o potrebe túto úlohu naozaj formalizovať. 
28. Národné parlamenty by pravdepodobne nemali mať formálnu úlohu, ale mali by možnosť 
poskytovať podporu a publicitu akejkoľvek EIO podľa uváženia.
29. Úloha Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov si tiež vyžaduje 
hlbšie úvahy.
30. Ako v ktoromkoľvek inom európskom postupe budú mať organizátori možnosť obrátiť sa 
na svojho ombudsmana v prípadoch nezákonnosti.
31. Príslušné úlohy ESD a ombudsmana by sa mohli vyriešiť v odôvodneniach, pretože 
nebudú iné, ako v ostatných postupoch, ale ich spomenutie by mohlo uľahčiť porozumenie 
regulácii.

32. V záujme čo najzrozumiteľnejšieho postupu EIO sú spravodajcovia presvedčení, že by sa 
mala vypracovať „užívateľská príručka EIO“.

33. Harmonogram nadobudnutia účinnosti nariadenia treba tiež prediskutovať, pretože 
niektoré členské štáty budú musieť prijať praktické a zákonné kroky, aby mohli pristupovať 
k EIO. Bolo by rozumnejšie počkať na ne, aby boli plne pripravené, ako ich súriť do postupu. 
Členské štáty by však mohli začať prípravu na vykonávanie tohto nariadenia už teraz.

34. Keďže tento nástroj je nový na celom svetadiele, bude určite potrebná doložka 
o preskúmaní. Preskúmanie by sa mohlo vykonať buď potom, ako uspeje určitý počet EIO, 
alebo po piatich rokoch, podľa toho, ktoré z týchto kritérií nastane skôr.
35. Čo sa týka samotného legislatívneho postupu, spravodajcovia, ako aj spravodajcovia 
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vymenovaní v PETI, by radi v blízkej budúcnosti postupu uskutočnili s Radou informatívne 
rozhovory, aby sa dosiahla spoločná pozícia čo najskôr a aby sa postup uzavrel v prvom čítaní 
tak, aby sa naplnili očakávania európskych občanov.


