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Smlouva o Evropské unii zavádí nový rozměr participativní demokracie, která má existovat spolu 

s demokracií zastupitelskou. Významně inovuje demokratické fungování Unie tím, že stanoví právo 

na občanskou iniciativu, jejímž prostřednictvím může jeden milion občanů vyzvat Komisi, aby 

předložila určité legislativní návrhy. 

Na základě toho a po rozsáhlých konzultacích se zúčastněnými stranami přijala Komise dne 

31. března 2010 návrh nařízení Rady a Evropského parlamentu stanovující postupy a podmínky pro 

občanskou iniciativu. Dne 6. dubna byl tento návrh předložen Radě.  
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Dne 9. dubna zahájilo předsednictví posuzování tohoto návrhu v rámci skupiny Antici. Skupina 

návrh projednávala na třech zasedáních a výsledky prvního kola jednání, v jehož rámci byly určeny 

čtyři klíčové otázky, byly předloženy ministrům (dokument 8796/10) na dubnovém zasedání Rady 

pro obecné záležitosti. Na základě orientační rozpravy ministrů pokračovala skupina v posuzování 

návrhu. Coreper projednal nevyřešené otázky na zasedání dne 19. května a pověřil skupinu Antici, 

aby finalizovala obecný přístup s ohledem na červnové zasedání Rady pro obecné záležitosti. 

Díky jednáním bylo v Radě téměř dosaženo dohody o obecném přístupu.. Hlavní nevyřešenou 

otázkou zůstává otázka registrace a přípustnosti navrhované iniciativy spolu s otázkou,zda by toto 

rozhodnutí mělo být přijato ve dvou fázích, nebo ve fázi jedné. 

Původní návrh předpokládá, že rozhodnutí o přípustnosti navrhované iniciativy se přijme 

v přechodné fázi – po nashromáždění 300 000 podpisů pocházejících ze 3 členských států – před 

tím, než budou členské státy vyzvány, aby provedly kontrolu (článek 4). Jako dodatečnou záruku 

návrh stanoví včasnější filtr v okamžiku registrace, který umožní Komisi odmítnout registraci 

iniciativ, které zjevně odporují hodnotám Unie (článek 8). 

V průběhu jednání některé členské státy navrhly, že rozhodnutí o tom, zda daná iniciativa spadá do 

rámce pravomocí Komise, by Komise měla učinit již při registraci před tím, než bude zahájeno 

shromažďování podpisů, což by v zásadě znamenalo sloučení článků 4 a 8. 

Předsednictví se domnívá, že sloučení fáze přípustnosti a fáze registrace není vhodné. Návrh 

Komise na jedné straně zohledňuje připomínky vyjádřené členskými státy a dalšími zúčastněnými 

stranami v průběhu konzultací (tedy aby členské státy nemusely provádět kontroly v případě 

iniciativ, u kterých je možné, že nakonec nebudou přípustné; a co nejrychlejší zastavení iniciativ, 

které odporují hodnotám Unie atd.) a na druhé straně odvrací rizika možného zneužití a přetížení 

systému. 
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Kompromisní návrh předsednictví jednak snižuje hranici potřebných podpisů na 100 000 a zároveň 

posiluje formulace týkající se iniciativ, které spadají zjevně mimo oblast působnosti, přičemž 

zachovává dvoufázový přístup Komise.  

Návrh obecného přístupu vypracovaný předsednictvím k návrhu nařízení o občanské iniciativě 

předloženému Komisí je připojen k této poznámce. 

  

Text doplněný do původního návrhu Komise jsou vyznačena TUČNĚ S PODRTRŽENÍM 

a vypuštěný text je v anglickém znění označen PROŠKRTNUTÍM, v ostatních zněních je označen 

takto: […]. 
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PŘÍLOHA 

Návrh 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

o občanské iniciativě 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 24 první pododstavec této 

smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

s ohledem na stanovisko Výboru regionů2, 

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů3, 

v souladu s řádným legislativním postupem, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(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 přijmout 
právní akt Unie pro účely provedení Smluv. 

(2) Smlouva o fungování Evropské unie stanoví, že Evropský parlament a Rada by měly přijmout 
ustanovení pro postupy a podmínky požadované pro tuto občanskou iniciativu. 

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

(4) Měly by rovněž zajistit, aby pro občany Unie platily podobné podmínky pro podporu 
občanské iniciativy bez ohledu na to, ze kterého členského státu pocházejí. 

                                                 
1 Úř. věst. C , , s. . 
2 Úř. věst. C , , s. . 
3 Úř. věst. C , , s. . 
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(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. 

(6) Za tímto účelem je rovněž vhodné stanovit minimální počet občanů pocházejících z každého 
z těchto členských států. S cílem zajistit občanům podobné podmínky pro podporu občanské 
iniciativy, by tento minimální počet měl být určen poměrným sestupným způsobem, jak 
stanoví čl. 14 odst. 2 SEU s ohledem na počet členů Evropského parlamentu za členský 
stát […]. [...]. 

Za účelem výpočtu minimálního počtu podepsaných osob v každém členském státě by 
měl být počet členů Evropského parlamentu za jednotlivé členské státy stanovený 
v návrhu rozhodnutí Evropské rady o složení Evropského parlamentu na legislativní 
období 2009–2014, jejž Evropský parlament politicky schválil dne 11. října 2007 
a v němž Evropská rada provedla jednu změnu během zasedání mezivládní konference 
v roce 20074, vynásoben koeficientem 750. 

 

Pro větší jasnost by měl být tento počet pro každý členský stát stanoven v příloze 
k tomuto nařízení. Komise by měla být zmocněna ke změně této přílohy tak, aby 
odrážela počty členů obsažené v případném budoucím rozhodnutí Evropské rady 
o složení Evropského parlamentu v souladu s čl. 14 odst. 2 druhým pododstavcem SEU. 

 

(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. 

(8) V zájmu zajištění soudržnosti a transparentnosti v souvislosti s navrhovanými občanskými 
iniciativami, měla by být stanovena povinnost 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 nebo 
které zjevně spadají mimo oblast působnosti Smluv. Komise by měla provádět registraci 
v souladu s obecnými zásadami řádné správy. 

                                                 
4 Prohlášení č. 4 a 5 připojená k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala 

Lisabonskou smlouvu. 
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(9) Organizátor navrhované občanské iniciativy by měl být odpovědný za sběr nezbytných 
prohlášení o podpoře od občanů. 

(9a) Je vhodné k tomuto nařízení připojit prohlášení o podpoře uvádějící údaje, které jsou 
nezbytné pro ověření členskými státy. Komise by měla být zmocněna k provádění změn 
této přílohy v souladu s článkem 290 Smlouvy, přičemž zohlední informace, které jí 
poskytnou členské státy. 

(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.  

(11) Je vhodné, aby před sběrem prohlášení o podpoře členské státy ověřovaly shodu 
elektronických systémů sběru s požadavky tohoto nařízení.  

(11a) Komise se vyzývá, aby podporovala vývoj softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, 
který zajistí nezbytné technické a bezpečnostní prvky pro splnění ustanovení tohoto 
nařízení, pokud jde o elektronické systémy sběru5.  

(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. 

(13) Je vhodné, aby Komise přijala rozhodnutí o přípustnosti navrhovaných iniciativ v dostatečně 
rané fázi. Organizátor by proto měl požádat o vydání takového rozhodnutí poté, co shromáždil 
[…] 100 000 prohlášení o podpoře navrhované iniciativy od podepsaných osob pocházejících 
alespoň ze tří členských států.  

(14) Ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti organizátora by Komise měla přijmout rozhodnutí 
o její přípustnosti. Navrhovaná občanská iniciativa by se měla považovat za přípustnou, 
pokud spadá do rámce pravomocí Komise a pokud se týká otázky, v níž lze přijmout právní 
akt Unie pro účely provedení Smluv. 

                                                 
5 Prohlášení Rady jako alternativa k bodu odůvodnění 11a: 

 Rada bere na vědomí záměr Komise prověřit možnosti vývoje softwaru s otevřeným 
zdrojovým kódem, který zajistí nezbytné technické a bezpečnostní vlastnosti pro splnění 
ustanovení tohoto nařízení, pokud jde o elektronické systémy sběru. 
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(15) Je vhodné stanovit, že v případě, že občanská iniciativa obdržela od podepsaných osob 
potřebný počet prohlášení o podpoře a že je uznána za přípustnou, by každý členský stát měl 
nést odpovědnost za ověřování a potvrzování prohlášení o podpoře shromážděných 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, které mohou být prováděny namátkově, a měly by vystavit dokument 
potvrzující počet platných prohlášení o podpoře, které obdržely. 

(16) Před předložením občanské iniciativy Komisi by organizátoři měli zajistit splnění všech 
příslušných podmínek stanovených v tomto nařízení. 

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

(18) Pro zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení se v plném rozsahu použije směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů6. V tomto 
ohledu je vhodné vyjasnit, že organizátor občanské iniciativy a příslušné orgány členských 
států jsou správci údajů ve smyslu směrnice 95/46/ES, a stanovit maximální období, během 
nějž lze osobní údaje shromážděné za účelem občanské iniciativy uchovávat. Ve své funkci 
správců údajů musejí organizátoři přijmout všechna příslušná opatření, aby splnili povinnosti 
uložené směrnicí 95/46/ES, zejména povinnosti spojené s oprávněností zpracovávání 
osobních údajů, bezpečností zpracovávání a poskytováním informací a s právy subjektů údajů 
na přístup ke svým osobním údajům stejně jako na jejich opravu a vymazání. 

(19) Na zpracovávání údajů podle tohoto nařízení se v plném rozsahu použijí ustanovení kapitoly 
III směrnice 95/46/ES o soudním přezkumu, odpovědnosti a sankcích. […] Organizátoři 
občanské iniciativy jsou v souladu s příslušnými právními předpisy […] odpovědni za 
škody, které způsobí. Kromě toho by členské státy měly zajistit, aby se na organizátory 
vztahovaly odpovídající sankce za porušení tohoto nařízení […]. 

(20) Na zpracovávání osobních údajů prováděné Komisí podle tohoto nařízení se v plném rozsahu 
použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto údajů7. 

                                                 
6 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. 
7 Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1. 
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(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. Zvláště je 
důležité, aby Komise vedla během přípravné fáze odpovídající konzultace, včetně 
konzultací s odborníky. 

(22) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím 
Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 
svěřených Komisi8. 

(23) Komise by měla předložit zprávu o provádění tohoto nařízení […] tři roky […] ode dne jeho 
použitelnosti. 

(24) Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních 
práv Evropské unie, zejména článek 8 uvedené listiny, který stanoví, že každý má právo na 
ochranu osobních údajů, které se ho týkají, 

                                                 
8 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 
Předmět 

Tímto nařízením se stanoví postupy a podmínky nezbytné pro občanskou iniciativu podle článku 11 
Smlouvy o Evropské unii a článku 24 Smlouvy o fungování Evropské unie.  

Článek 2 
Definice 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

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; 

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

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

Článek 3  
Požadavky na organizátora a na podepsané osoby 

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

Pokud je organizátorem právnická osoba nebo organizace, musí mít sídlo v některém 
členském státě. Organizace, které nemají právní subjektivitu podle platného vnitrostátního 
práva, musí mít zástupce, kteří splňují stejné požadavky jako v případě fyzických osob 
podle prvního pododstavce a mají způsobilost činit právní úkony jejich jménem a nést 
odpovědnost. 

Komise může organizátora požádat o předložení odpovídajícího dokladu o tom, že výše 
uvedené požadavky jsou splněny. 

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. 

Článek 4  
Registrace navrhované občanské iniciativy 

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

Tyto informace se uvádějí v jednom z úředních jazyků Unie v elektronickém registru, který 
Komise pro tento účel zpřístupní na internetu (dále jen „registr“). Po provedení registrace 
může organizátor navrhovanou občanskou iniciativu zaregistrovat v dalších úředních 
jazycích Unie. 

2. Kromě případů uvedených v odstavcích 3 a 4 Komise neprodleně zaregistruje navrhovanou 
iniciativu pod specifickým registračním číslem a zašle organizátorovi potvrzení. 

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

4. Komise zamítne registraci navrhovaných občanských iniciativ, které zjevně odporují 
hodnotám Unie uvedeným v článku 2 Smlouvy o EU nebo zjevně spadají mimo oblast 
působnosti Smluv. 

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

Článek 5 
Postupy a podmínky pro sběr prohlášení o podpoře 

1. Organizátor je odpovědný za sběr potřebného počtu prohlášení o podpoře od podepsaných 
osob pro navrhovanou občanskou iniciativu, která byla zaregistrována v souladu s článkem 4.  

Za tímto účelem je možno použít pouze formulář prohlášení o podpoře odpovídající vzoru 
uvedenému v příloze III. Organizátor vyplní formuláře uvedené v příloze III před zahájením 
sběru prohlášení o podpoře od podepsaných osob. Informace uvedené ve formulářích musí 
odpovídat informacím obsaženým v registru.  



  
  

 

10626/10  ph,dhr/DHR,PH/jg 11 
PŘÍLOHA DQPG LIMITE CS 

2. Organizátor může sbírat prohlášení o podpoře v listinné nebo v elektronické podobě. Pokud se 
prohlášení o podpoře sbírají elektronicky, použije se článek 6. 

Pro účely tohoto nařízení se s prohlášeními o podpoře, která byla podepsána 
elektronicky za použití zaručeného elektronického podpisu ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické 
podpisy9, nakládá stejným způsobem jako s prohlášeními o podpoře v listinné podobě.  

3. Podepsané osoby musí vyplnit formuláře prohlášení o podpoře, které jim poskytl organizátor. 
V prohlášení o podpoře uvedou osobní identifikační údaje, s výjimkou podepsaných 
osob pobývajících v jednom z členských států uvedených v části A formuláře v příloze 
III.  

Seznam přípustných dokladů totožnosti / identifikačních čísel v členských státech, 
v nichž musí být tyto informace povinně uváděny, je uveden v části B formuláře 
v příloze III.  

Podepsané osoby mohou podpořit danou navrhovanou občanskou iniciativu pouze jednou. 

3. a Členské státy sdělí Komisi jakékoli změny informací obsažených v příloze III, včetně 
jejích částí A a B. S ohledem na tyto informace může Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 a za podmínek stanovených v článcích 17 
a 18 přijmout změny přílohy III, včetně jejích částí A a B.  

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

Článek 6 
Elektronické systémy sběru 

1. V případě elektronického sběru prohlášení o podpoře se údaje získané prostřednictvím 
elektronických systémů sběru uchovávají na území členského státu. 

Elektronický systém sběru musí být v souladu s odstavcem 3 potvrzen v tom členském 
státě, v němž budou údaje shromážděné prostřednictvím elektronického systému sběru 
uchovávány. Pro účely sběru prohlášení o podpoře prováděného v několika nebo ve 
všech členských státech může organizátor použít jeden elektronický systém sběru.  

 Pro účely elektronického sběru lze upravit vzor formuláře prohlášení o podpoře. 

                                                 
9 Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12. 
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2. Organizátor musí zajistit, aby elektronický systém sběru používaný pro sběr prohlášení 
o podpoře od podepsaných osob byl v souladu s ustanoveními odstavce 4. 

 Před zahájením sběru prohlášení o podpoře od podepsaných osob musí organizátor požádat 
příslušný orgán dotčeného členského státu, aby potvrdil, že elektronický systém sběru 
používaný za tímto účelem je v souladu s výše uvedenými […] ustanoveními […].  

 Organizátor může [...] sběr prohlášení o podpoře prostřednictvím elektronického systému 
sběru zahájit až poté, co obdrží potvrzení uvedené v odstavci 3. Kopii tohoto potvrzení 
musí organizátor zveřejnit na internetových stránkách používaných pro elektronický 
systém sběru. [...] 

3. Pokud je elektronický systém sběru v souladu s ustanoveními uvedenými v odstavci 4, vydá 
příslušný oprávněný orgán do jednoho měsíce potvrzení podle vzoru uvedeného v příloze IV. 
[...] 

Členské státy uznávají potvrzení vydaná příslušnými orgány jiných členských států. 

4. Elektronické systémy sběru musí mít odpovídající bezpečnostní a technické prvky, aby se 
zajistilo, že: 

a) elektronicky mohou formulář prohlášení o podpoře podat pouze fyzické osoby; 

[...] 

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 k nim; 

d) systém může vytvářet jednotlivá prohlášení o podpoře prostřednictvím formuláře 
odpovídajícího vzoru uvedenému v příloze III, aby členské státy mohly provést kontrolu 
v souladu s čl. 9 odst. 2. 
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5. Do [...] 9 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost přijme Komise regulativním postupem 
podle čl. 19 odst. 2 technické specifikace pro provádění odstavce 4. 

Článek 7  
Minimální počet podepsaných osob na členský stát 

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

2. V jedné třetině členských států dosáhne počet podepsaných osob alespoň minimálního počtu 
občanů stanoveného v příloze I, který se vypočítá na základě počtu členů Evropského 
parlamentu za jednotlivé členské státy stanoveného v návrhu rozhodnutí Evropské rady 
o složení Evropského parlamentu na legislativní období 2009–2014, jejž Evropský 
parlament politicky schválil dne 11. října 2007 a v němž Evropská rada provedla jednu 
změnu během mezivládní konference v roce 200710, následně vynásobeného koeficientem 
750. 

3. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 16 a za 
podmínek stanovených v článcích 17 a 18 úpravy přílohy I tak, aby odrážela počty členů 
uvedené v případném budoucím rozhodnutí Evropské rady, kterým stanoví složení 
Evropského parlamentu, v souladu s čl. 14 odst. 2 druhým pododstavcem Smlouvy o EU. 
Tyto úpravy se týkají pouze navrhovaných občanských iniciativ, které byly 
zaregistrovány v souladu s článkem 4 po vstupu dané úpravy v platnost. 

[...]4. Podepsané osoby jsou považovány za osoby pocházející z členského státu, který je v souladu 
s čl. 9 odst. 1 druhým pododstavcem odpovědný za ověření jejich prohlášení o podpoře 
[…]. 

Článek 8 
Rozhodnutí o přípustnosti navrhované občanské iniciativy 

1. Poté, co bylo shromážděno 100 000 […] prohlášení o podpoře podle článku 5 od podepsaných 
osob pocházejících nejméně ze tří členských států, předloží organizátor Komisi žádost 
o rozhodnutí o přípustnosti navrhované občanské iniciativy. Pro tento účel použije organizátor 
formulář uvedený v příloze V. 

                                                 
10 Prohlášení č. 4 a 5 připojená k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala 

Lisabonskou smlouvu. 
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2. Komise rozhodne o přípustnosti iniciativy do dvou měsíců od přijetí žádosti uvedené 
v odstavci 1. Navrhovaná občanská iniciativa se považuje za přípustnou, pokud splňuje tyto 
podmínky:  

a. týká se otázky, v níž lze přijmout právní akt Unie pro účely provedení Smluv, a 

b. spadá do rámce pravomocí Komise v oblasti předkládání návrhů. 

3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 se oznámí organizátorovi navrhované občanské iniciativy 
a zveřejní.  

Článek 9 
Ustanovení pro ověřování a potvrzování prohlášení o podpoře členskými státy 

1. Po shromáždění potřebného počtu prohlášení o podpoře od podepsaných osob v souladu 
s článkem 5 a 7, a pokud Komise v souladu s článkem 8 rozhodla, že navrhovaná občanská 
iniciativa je přípustná, předloží organizátor prohlášení o podpoře v listinné nebo elektronické 
podobě příslušným odpovědným orgánům uvedeným v článku 14 k ověření a potvrzení. Pro 
tento účel použije organizátor formulář uvedený v příloze VI a odděleně uvede prohlášení 
o podpoře shromážděná v listinné podobě, prohlášení o podpoře podepsaná elektronicky 
za použití zaručeného elektronického podpisu a prohlášení o podpoře shromážděná 
prostřednictvím elektronického systému sběru. 

Organizátor předloží prohlášení o podpoře příslušnému členskému státu [...] takto: 

– členským státům, které vydaly doklad totožnosti / identifikační číslo uvedené 
v prohlášení o podpoře, pokud dotčený členský stát není uveden na seznamu 
v části A formuláře v příloze III, nebo 

– ve všech ostatních případech, členskému státu pobytu podepsané osoby uvedené 
v prohlášení o podpoře obsaženém v části A formuláře v příloze III. 
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2. Ve lhůtě maximálně tří měsíců od obdržení žádosti ověří příslušné orgány poskytnutá 
prohlášení o podpoře pomocí odpovídajících kontrol. [...] Na základě těchto kontrol vystaví 
organizátorovi potvrzení podle vzoru uvedeného v příloze VII, v němž potvrdí počet platných 
prohlášení o podpoře pro daný členský stát. 

Pro účely ověřování prohlášení o podpoře nebude nutné prokazovat pravost podpisu. 

3. Potvrzení uvedené v odstavci 2 se vydává zdarma. 

Článek 10  
Předložení občanské iniciativy Komisi 

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. 
 
Pro účely tohoto článku použije organizátor formulář uvedený v příloze VIII a vyplněný formulář 
předloží spolu s listinnými nebo elektronickými kopiemi potvrzení uvedených v předchozím 
pododstavci. 
 

Organizátor předloží rovněž informace o veškerém financování a podpoře obdržených ve 
prospěch občanské iniciativy. 
 
[...] 

Článek 11  
Postup posouzení občanské iniciativy Komisí 

1. Pokud Komise obdrží občanskou iniciativu v souladu s článkem 10, postupuje takto: 

a. neprodleně ji zveřejní na svých internetových stránkách; 

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

2. Sdělení uvedené v odst. 1 bodě b) se oznámí organizátorovi občanské iniciativy, Evropskému 
parlamentu a Radě a zveřejní se. 
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Článek 12  
Ochrana osobních údajů 

Při zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení dodržuje organizátor občanské iniciativy 
a příslušné orgány daného členského států směrnici 95/46/ES a vnitrostátní ustanovení přijatá na 
jejím základě. 
 
Pro účely zpracovávání osobních údajů se organizátor občanské iniciativy a příslušné orgány 
pověřené podle čl. 14 odst. 2 považují za správce údajů v souladu s čl. 2 písm. d) směrnice 
95/46/ES. 
Organizátor zajistí, aby osobní údaje shromážděné pro danou občanskou iniciativu nebyly 
použity za jiným účelem, než je vyjádření podpory této iniciativě, a zničí všechna obdržená 
prohlášení o podpoře této [...] občanské iniciativy a veškeré jejich kopie nejpozději do jednoho 
měsíce po předložení této iniciativy Komisi podle článku 10, nebo do 18 měsíců po dni registrace 
navrhované občanské iniciativy, podle toho, co nastane dříve. 
 
Příslušný orgán použije osobní údaje, které pro danou občanskou iniciativu obdrží, pouze pro 
účely ověření prohlášení o podpoře v souladu s čl. 9 odst. 2 a zničí všechna prohlášení 
o podpoře a jejich kopie nejpozději do jednoho měsíce po vydání potvrzení uvedeného 
v uvedeném článku. 
 
[...] 
 
Organizátor provede vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti 
jejich náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování 
nebo přístupu k nim, zejména pokud zpracovávání zahrnuje předávání údajů v rámci sítě, jakož 
i proti jakékoli jiné podobě nedovoleného zpracovávání.  
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Článek 13 

Odpovědnost 

Organizátoři jsou v souladu s příslušnými právními předpisy odpovědní za škody, jež způsobí 
při organizování občanské iniciativy. 

Článek 13a 
Sankce 

[...] 

1 Členské státy zajistí, aby se na organizátory [...] vztahovaly odpovídající sankce [...] za 
porušení tohoto nařízení, a to zejména za: 

a. nepravdivá prohlášení ze strany organizátorů; 

[...] 

b[...]) podvodné používání údajů. 

 

2. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Článek 14  
Příslušné orgány v rámci členských států 

1. Pro účely provádění čl. 6 odst. 3 členské státy určí příslušné orgány odpovědné za vydání 
potvrzení uvedeného v daném odstavci. 

2. Pro účely provádění čl. 9 odst. 2 každý členský stát určí jeden příslušný orgán, který je 
odpovědný za koordinaci procesu ověřování prohlášení o podpoře a za vydávání potvrzení 
podle uvedeného odstavce. 

3. Nejpozději do tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost sdělí členské státy Komisi 
jména a adresy příslušných orgánů.  

4. Komise zveřejní seznam příslušných orgánů.  



  
  

 

10626/10  ph,dhr/DHR,PH/jg 18 
PŘÍLOHA DQPG LIMITE CS 

Článek 15  
Změna příloh 

Komise může přijmout změny příloh tohoto nařízení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s články 16, 17 a 18. Změny příloh I a III provedené prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci budou přijímány v souladu s články 5 a 7. 

 Článek 16  
Výkon přenesené pravomoci 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na 
dobu neurčitou. 

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému 
parlamentu a Radě. 

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám 
stanoveným v článcích 17 a 18.  

Článek 17  
Zrušení přenesení pravomoci 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 15 kdykoli 
zrušit. 

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, 
uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede 
pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení. 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí 
nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, které v něm je upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie.  

Článek 18  
Námitky proti aktům v přenesené pravomoci 

1. Evropský parlament [...] nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.  
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2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci 
nevysloví, akt se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem 
v něm stanoveným. 

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit 
v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada Komisi uvědomí 
o svém záměru námitky nevyslovit.  

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo 
Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je 
odůvodní.  

Článek 19 
Výbor 

1. Pro účely provádění čl. 6 odst. 5 je Komisi nápomocen výbor. 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem 
na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 

Článek 20  
Oznámení o vnitrostátních opatřeních 

Každý členský stát oznámí Komisi, jaká konkrétní ustanovení přijme k provádění tohoto nařízení.  

Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.  

Článek 21 
Ustanovení o přezkumu 

[...] Tři roky ode dne použitelnosti [...] tohoto nařízení předloží Komise Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu o jeho provádění.  
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Článek 22  
Vstup v platnost a použitelnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 
 
Použije se po uplynutí dvanácti měsíců od svého vstupu v platnost. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

 

 

V Bruselu dne 
 

Za Evropský parlament Za Radu 
Předseda Předseda nebo předsedkyně  
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PŘÍLOHA I  
 

Minimální počet podepsaných osob na členský stát 

   
 Rakousko  14250 
 Belgie  16500 
 Bulharsko  13500 
 Kypr  4500 
 Česká republika  16500 
 Dánsko  9750 
 Estonsko  4500 
 Finsko  9750 
 Francie  55500 
 Německo  72000 
 Řecko  16500 
 Maďarsko  16500 
 Irsko  9000 
 Itálie  54750 
 Lotyšsko  6750 
 Litva  9000 
 Lucembursko  4500 
 Malta  4500 
 Nizozemsko  19500 
 Polsko  38250 
 Portugalsko  16500 
 Rumunsko  24750 
 Slovensko  9750 
 Slovinsko  6000 
 Španělsko  40500 
 Švédsko  15000 
 Spojené království  54750 
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PŘÍLOHA II 
 

Informace požadované pro registraci navrhované občanské iniciativy 

K registraci navrhované občanské iniciativy do registru Komise je třeba poskytnout tyto informace: 

1. název navrhované občanské iniciativy v délce maximálně 100 znaků; 

2. předmět (maximálně 200 znaků); 

3. popis cílů návrhu, na jehož základě má Komise jednat (maximálně 500 znaků); 

4. [...] Ustanovení Smluv, která by podle názoru organizátora umožňovala Komisi jednat 
(nepovinné); 

5. celé jméno, poštovní adresu a e-mailovou adresu organizátora, nebo jeho zákonného zástupce 
v případě právnické osoby či organizace; 

7. veškeré zdroje financování a podpory ve prospěch navrhované iniciativy ve chvíli registrace. 

Organizátoři mohou v příloze uvést podrobnější informace o předmětu, cílech a pozadí navrhované 
občanské iniciativy. Mohou rovněž, pokud si to přejí, předložit návrh legislativního znění. 
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PŘÍLOHA III  

Formulář prohlášení o podpoře 

 

Oddíl 1: (organizátor vyplní předem) 

1. Registrační číslo Komise*: 

2. Datum registrace*: 

3. Internetová adresa navrhované občanské iniciativy v registru Komise*: 

Oddíl 2: (organizátor vyplní předem) 

1. Název navrhované občanské iniciativy*: (maximálně 100 znaků) 

2. Předmět*: (předmět by měl být uveden co nejjasněji) (maximálně 200 znaků) 

3. Popis hlavních cílů navrhované občanské iniciativy*: (maximálně 500 znaků) 

4. Jméno (název) a adresa organizátora*: 

5. Internetová adresa navrhované občanské iniciativy:  
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Oddíl 3: (vyplní podepsaná osoba) 

1. Jméno podepsané osoby*:  

Úplné křestní jméno*: ............................................................................ 

Příjmení*: ......................... ............................................................. 

Případné rodné příjmení: ……………………………………… 

Jméno otce (povinné v případě Řecka a Bulharska): ……………………… 

 

2. Adresa*:  

Název ulice, číslo domu a poštovní směrovací číslo*: ................................................................................ 

Město*: ...........................                                      Země*: .............................. 

3. Datum narození*: ..............       Místo narození*: ............ Země narození*: ............ 

4. Státní příslušnost*: .................... 

5.           E-mailová adresa: ............... 

6.           Osobní identifikační údaje*, s výjimkou případů uvedených v části A tohoto formuláře.  

              Uveďte prosím pouze jeden doklad totožnosti / identifikační číslo podle části B tohoto formuláře. 

              Typ dokladu totožnosti / identifikačního čísla: 

a) Průkaz totožnosti státního příslušníka nebo osoby s pobytem na území daného státu oooo  číslo 
...................... 

               NEBO 

b) Cestovní pas oooo  číslo ................................................ 

NEBO 

c) Jiný doklad totožnosti / identifikační číslo oooo  upřesněte ................ číslo ......................... 

               Členský stát, který vydal doklad totožnosti / identifikační číslo*: ....................................... 

               Vydávající orgán:  

Oddíl 4:  

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*♦: ........... 

Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s článkem 10 směrnice 95/46/ES budou osobní údaje uvedené v tomto 
formuláři použity pouze za účelem ověření a potvrzení počtu obdržených platných prohlášení o podpoře této 
navrhované občanské iniciativy podle článku 9 nařízení xxxx/xxxx. Údaje nesmí být použity k žádnému jinému 
účelu. Všechna prohlášení o podpoře budou zničena nejpozději do 18 měsíců ode dne registrace navrhované 
občanské iniciativy. 
*: povinné údaje  
♦: podpis není povinný, pokud se formulář předkládá v elektronické podobě bez elektronického podpisu 



  
  

 

10626/10  ph,dhr/DHR,PH/jg 25 
PŘÍLOHA III DQPG LIMITE CS 

ČÁST A 

Seznam členských států pobytu, které nepožadují jiné osobní identifikační údaje než ty, které 

jsou uvedeny v bodech 1–5 oddílu 3.  

 

Členský stát 

Dánsko 

Irsko 

Nizozemsko 

Finsko 

Spojené království 

Slovensko 

 

ČÁST B 

Seznam dokladů totožnosti / identifikačních čísel, podle bodu 6 oddílu 3, z nichž alespoň jedno 

musí být uvedeno ve formuláři prohlášení o podpoře. 

 

RAKOUSKO 

- Reisepass (cestovní pas) 

- Personalausweis (průkaz totožnosti) 

 

BELGIE 

- Carte d’identité / identiteitskaart (průkaz totožnosti) 

- Passeport / paspoort (cestovní pas) 

- Numéro d'identification du registre national / identificatienummer van het Rijksregister 

(identifikační číslo ve vnitrostátním rejstříku) 

 

BULHARSKO 

- Jednotné občanské číslo v průkazu totožnosti 

- Jednotné občanské číslo v cestovním pase 

 



  
  

 

10626/10  ph,dhr/DHR,PH/jg 26 
PŘÍLOHA III DQPG LIMITE CS 

KYPR 

- Průkaz totožnosti státního příslušníka nebo osoby s trvalým bydlištěm: ∆ελτίο 

Ταυτότητας 

- Cestovní pas: ∆ιαβατήριο  

ČESKÁ REPUBLIKA 

- Občanský průkaz 

- Cestovní pas 

 

ESTONSKO 

- Isikukood (osobní identifikační číslo) 

- Průkazy totožnosti 

- Digitální průkaz totožnosti 

- Cestovní pas 

- Námořnické knížky; 

- Dočasné cestovní doklady; 

- Osvědčení o záznamu o službě na estonských lodích; 

- Osvědčení o návratu a povolení návratu 
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FRANCIE 

- Passeport (cestovní pas) 
- Carte nationale d´identité (průkaz totožnosti) 
- Titre de séjour (povolení k pobytu) 
- Permis de conduire (řidičský průkaz) 
- jiné: 

§ Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président 
d'une assemblée parlementaire (průkaz totožnosti poslance parlamentu opatřený 
fotografií, vydaný předsedou parlamentního shromáždění); 

§ Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat 
(průkaz totožnosti místního voleného zastupitele opatřený fotografií, vydaný 
zástupcem státu); 

§ Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (průkaz válečného veterána 
ve světle žluté barvě nebo v barvě trikolóry); 

§ Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie (průkaz handicapované 
osoby – civilní nebo vojenský – opatřený fotografií); 

§ Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie (průkaz totožnosti 
státního úředníka opatřený fotografií); 

§ Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les 
autorités militaires (průkaz totožnosti nebo vojenská knížka, opatřené fotografií, 
vydané vojenskými orgány); 

§ Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat (lovecký 
lístek opatřený fotografií, vydaný zástupcem státu); 

§ Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 
du 3 janvier 1969 (knížka nebo průkaz opravňující k pohybu na území, vydané 
prefektem podle zákona č°69-3 ze dne 3. ledna 1969); 

§ Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité 
en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 
138 du code de procédure pénale (osvědčení o totožnosti, vydané výměnou za 
průkazy totožnosti v případě soudního dohledu, podle devátého odstavce (7°) 
článku 138 trestního řádu); 

§ Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, 
délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une 
photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune 
(potvrzení o podání žádosti o vydání průkazu totožnosti nebo cestovního pasu 
vydané před maximálně třemi měsíci obcí a opatřené identifikační fotografií 
žadatele ověřená razítkem obce). 

NĚMECKO 

- Personalausweis (průkaz totožnosti) 
- Pass (cestovní pas) 
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ŘECKO 

- ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (průkaz totožnosti) 
- ∆ιαβατήριο (cestovní pas) 
- Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη 

Ε.Ε. (pro r e g i s t r o v a n é osoby s pobytem v jiných členských státech EU podle 
příslušné směrnice – doklad o pobytu / osvědčení o trvalém pobytu) 

 

MAĎARSKO 

- Průkaz totožnosti 
- Cestovní pas 
- Személyi azonosító (személyi szám) – (osobní identifikační číslo) 

 

ITÁLIE 

- Passaporto (cestovní pas), inclusa l´indicazione dell´autoritá di rilascio (včetně orgánu, 
který doklad vydal)  

- Carta de identitá (průkaz totožnosti), inclusa l´indicazione dell´autoritá di rilascio 
(včetně orgánu, který doklad vydal)  

 

LOTYŠSKO 

- Personas kods (osobní identifikační číslo) v průkazu totožnosti 
- Personas kods (osobní identifikační číslo) v cestovním pase 
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LITVA 

- Asmens kods (osobní číslo) v průkazu totožnosti 
- Asmens kods (osobní číslo) v cestovním pase 

 

LUCEMBURSKO 

- Numéro d’identification national (číslo na identifikačním průkazu k sociálnímu 
pojištění) 

- Carte d'identité (průkaz totožnosti) 
- Passeport (cestovní pas) 

 

MALTA 

- Průkaz totožnosti 
- Cestovní pas 

 

POLSKO 

- Numer ewidencyjny PESEL (v průkazu totožnosti) 
- Numer ewidencyjny PESEL (v cestovním pase) 

 

PORTUGALSKO 

- Bilhete de identitaded (průkaz totožnosti) 
- Passaporte (cestovní pas) 
- Cartão de Cidadão (občanský průkaz) 
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RUMUNSKO 

- Carte de identitate (průkaz totožnosti) 

- Pasaport (cestovní pas)  

- Certificat de inregistrare (osvědčení o registraci) 
- Cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (pobytová karta pro trvalý pobyt) 
- Cod Numeric Personal (osobní identifikační číslo) 
 

SLOVINSKO 

- Osebna izkaznica (průkaz totožnosti) 
- Potni list (cestovní pas) 
 

ŠPANĚLSKO 

- Documento Nacional de Identidad (průkaz totožnosti) 
- Pasaporte (cestovní pas) 

 
 

ŠVÉDSKO 

- Personnummer (osobní identifikační číslo) v průkazu totožnosti 
- Personnummer (osobní identifikační číslo) v cestovním pase 
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PŘÍLOHA IV 
 

Potvrzení o souladu elektronického systému sběru s nařízením xxxx/xxxx 

[….] (název příslušného orgánu) [….] (název členského státu) tímto potvrzuje, že elektronický 
systém sběru [….] (internetová adresa) používaný ke sběru prohlášení o podpoře občanské 
iniciativy prováděnému elektronickou cestou s registračním číslem [….] je v souladu s příslušnými 
ustanoveními nařízení xxxx/xxxx 
 
Datum, podpis a úřední razítko příslušného orgánu: 
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PŘÍLOHA V 
 

Formulář žádosti o rozhodnutí o přípustnosti navrhované občanské iniciativy 

1. Název občanské iniciativy*: 

2. Registrační číslo Komise*: 

3. Datum registrace*: 

4. Počet obdržených prohlášení o podpoře*:  

5. Počet podepsaných osob v jednotlivých členských státech*: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Počet 

podepsanýc

h osob 

               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  CELKEM 

Počet 

podepsanýc

h osob 

             

6. Tímto prohlašuji, že informace uvedené v tomto formuláři jsou správné. 
 
Datum a podpis organizátora*:  

*: povinné údaje  



  
  

 

10626/10  ph,dhr/DHR,PH/jg 33 
PŘÍLOHA VI DQPG LIMITE CS 

PŘÍLOHA VI 
 

Formulář pro předložení prohlášení o podpoře příslušným orgánům členských států 

1. Celé jméno, poštovní adresa a e-mailová adresa organizátora, nebo jeho zákonného zástupce 
v případě právnické osoby či organizace*: 

2. Název občanské iniciativy*: 

3. Registrační číslo Komise*: 

4. Datum registrace*: 

5. Datum žádosti o rozhodnutí o přípustnosti*: 

6. Počet podepsaných osob z [název členského státu]*:  

7. Přílohy*:  
(Přiložte všechna prohlášení o podpoře od podepsaných osob s uvedením osobních 
identifikačních údajů […]. 

 Pokud je třeba, přiložte příslušná potvrzení o souladu elektronického systému sběru 
s nařízením xxxx/xxxx) 

8. Datum a podpis organizátora*:  

*: povinné údaje 
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PŘÍLOHA VII 
 

Potvrzení o počtu platných prohlášení o podpoře shromážděných za […] (název členského 
státu) 

[….] Po provedení nezbytných ověření požadovaných podle článku […] 9 nařízení xxxx/xxxx [….] 
(název příslušného orgánu) [….](název členského státu) tímto potvrzuje, že v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení jsou [….] prohlášení o podpoře pro občanskou iniciativu 
s registračním číslem [….] platná. 
 
Datum, podpis a úřední razítko příslušného orgánu: 
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PŘÍLOHA VIII 
 

Formulář pro předložení občanské iniciativy Komisi 

1. Název občanské iniciativy*: 

2. Registrační číslo Komise*: 

3. Datum registrace*: 

4. Počet obdržených platných prohlášení o podpoře*: (musí jich být […] alespoň 1 milion) 

5. Počet podepsaných osob potvrzený členským státem*: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Počet 
podepsanýc

h osob 
               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  CELKEM 

Počet 
podepsanýc

h osob 
             

6. Celé jméno, poštovní adresa a e-mailová adresa organizátora, nebo zákonného zástupce 
v případě fyzické osoby či organizace  

6a. Uveďte všechny zdroje financování a podpory obdržené ve prospěch iniciativy: 

7. Tímto prohlašuji, že informace uvedené v tomto formuláři jsou správné. 
 
Datum a podpis organizátora*:  

8. Přílohy*:  
(Přiložte všechna potvrzení) 

*: povinné údaje 

 

 

_____________________ 

 


